
Van: 10.2.e -EXI40 Document 10
Aan: edwiint.nr
Cc: 10.2.e -DGM0
Onderwerp: Aanvraag aanwijzing bijzondere bromfiets
Datum: vrijdag 19 augustus 2011 13:00:00

Geachte heer Renzen,
Hierbij bevestig ik u dat we uw aanvraag voor het aanwijzen van de Stint als een
bijzondere bromflets heb ontvangen. U vraagt tevens om een tijdelijke toelating tot het
verkeer. Dit laatste is helaas niet mogelijk. Wel kunt u bij de wegbeheerder ontheffing
vragen voor het gebruik van uw voertuig. Dit is meestal de gemeente in geval van
gebruik binnen de bebouwde kom.

De eerstvolgende stap in de procedure is de beoordeling van het voertuig door de RDW.
Hiervoor zal u het voertuig bij het keuringsstation Waddinxveen moeten aanbieden. De
RDW zal hiervoor contact met u opnemen. Graag ontvang ik daarvoor van u het VIN
(voertuigidentificatienummer) van het voertuig dat zal worden getest. Vervolgens zal het
voertuig door de SWOV worden beoordeeld op de gebruiksaspecten.
Met vriendelijke groet,
10.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Afd. Verkeersveiligheid/DG Mobiliteit
10.2.e

nieuw email adres:lO.2e @minlenM.nI



Van: 1O.2.e -IXlo Document 11.a
Aan: edstint.nr
Cc: 1O.2.e -DGMo
Onderwerp: Aanvraag aanwijzing bijzondere bromfiets
Datum: vrijdag 19 augustus 2011 13:00:00

Geachte heer Renzen,
Hierbij bevestig ik u dat we uw aanvraag voor het aanwijzen van de Stint als een
bijzondere bromfiets heb ontvangen. U vraagt tevens om een tijdelijke toelating tot het
verkeer. Dit laatste is helaas niet mogelijk. Wel kunt u bij de wegbeheerder ontheffing
vragen voor het gebruik van uw voertuig. Dit is meestal de gemeente in geval van
gebruik binnen de bebouwde kom.

De eerstvolgende stap in de procedure is de beoordeling van het voertuig door de RDW.
Hiervoor zal u het voertuig bij het keuringsstation Waddinxveen moeten aanbieden. De
RDW zal hiervoor contact met u opnemen. Graag ontvang ik daarvoor van u het VIN
(voertuigidentificatienummer) van het voertuig dat zal worden getest. Vervolgens zal het
voertuig door de SWOV worden beoordeeld op de gebruiksaspecten.
Met vriendelijke groet,
1O.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Afd. Verkeersveiligheid/DG Mobiliteit
1O.2.e

nieuw email adres:lO.2.e @minlenM.nI
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Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesterarius,

Met deze brief doen wij u het verzoek de Stint — voor uw beeld het beste te beschrijven als een
elektrische bolderwagen — aan te wijzen als een “bijzondere bromfiets zonder kenteken-
verplichting”. In afwachting van deze aanwijzing doen wij hierbij ook het verzoek tot tijdelijke
toelating tot het verkeer.

De Stint is een elektrisch aangedreven voertuig dat speciaal ontwikkeld is om kinderopvang
organisaties in Nederland te ondersteunen bij het ophalen van kinderen bij basisscholen.
Pedagogisch medewerkers die bij deze organisaties werken hebben behoefte aan nieuwe, veilige,
milieuvriendelijke en betaalbare oplossingen. Deze behoefte is ook naar voren gekomen in een
onderzoek naar vervoer dat in opdracht van Stichting Kinderopvang Nederland (Skon) is gedaan.

Bij het organiseren van vervoer spelen meerdere factoren een rol. Het aantal beschikbare
medewerkers om kinderen te halen, de afstand naar de scholen, hoe en waar kan je parkeren,
drukte bij scholen rondom uitgaanstijderi, verkeersveiligheid, buurtbewoners, taxivervoer, zijn onder
andere onderwerpen waar rekening mee gehouden wordt.

Omdat kinderen tussen vier en acht

jaar een beperkte afstand lopend

kunnen afleggen is er behoefte
ontstaan aan alternatieven voor de

afstand tussen de 1200 en 4000

meter. Nu zet men op grote schaal

taxi’s en busjes in. Naast alle

milieuaspecten en parkeerproblemen

in de omgeving van scholen is een

kinderopvangorganisatie dan

afhankelijk van medewerkers met

rijbewijs of van taxibedrijven.
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Onderstaand citaat uit het vervoersonderzoek van Skon geeft een algemeen beeld dat wordt
herkend door het merendeel van de kinderopvangorganisatiesin Nederland.

“De tendens is echter bij de meeste locaties dat daar waar over externe inhuur gesproken wordt,
men ontevreden is. De vervoerders komen vaak te laat, weten niet goed hoe om te gaan met de
kinderen en de communicatie tussen de medewerkers en chauffeurs verloopt niet altijd soepel. Ook
ouders klagen daarover en vinden dit een verre van ideale manier van vervoeren.

BSO’s (buitenschoolse opvang) hebben moeite met het vinden van betaalbaar vervoer of sowieso
een vervoerder die de gevraagde capaciteit op de drukke dagen - maandag, dinsdag en donderdag -

kan bieden.”

Met de Stint bieden wij een veilige en duurzame oplossing. Hiermee kunnen
kinderopvangorganisaties zelfstandig kinderen bij scholen ophalen, zonder parkeerplaatsen te
gebruiken of uitlaatgassen uit te stoten. Na lopen of fietsen vormt de Stint het beste alternatief voor
middellange afstanden, met een veilige maximale snelheid van 15 kilometer per uur.

In het ontwikkelingstraject heeft veiligheid centraal gestaan. Tijdens dit traject hebben verschillende
kinderopvangorganisaties ons ondersteund en geadviseerd. Ook hebben wij ook een CE-markerings
traject doorlopen. Een uitgebreide risicoanalyse is daarvan een onderdeel.

In de bijlage vindt u meer technische informatie over de Stint en de fabrikant. Er is ook informatie op
wwwstint.nl beschikbaar. Als u vragen heeft, bel of schrijf ons gerust. Wij zijn ook bereid een
demonstratie te verzorgen.

Hartelijk dank voor uw tijd en aandacht voor ons verzoek! Uw reactie zien wij met belangstelling
tegemoet.

Met vriendelijke groet,

1O.2.e
1Q.2.e

1O.2.e bestuurder Edwin Renzen, bestuurder

E: ,‘r : ,



Van: 1O.2.e Da4o Document 14
Aan: edwiinLnI
Onderwerp: Bijzondere bromfiets
Datum: dinsdag 23 augustus 2011 14:40:00

Geachte heer Renzen,

Onlangs hadden we contact over de procedure rondom de bijzondere bromfiets. Op twee
punten heb ik nadere informatie:

Ten eerste heb ik met onze juristen nader overlegd over de mogelijkheden voor
een tijdelijke ontheffing. Hiervoor zijn helaas geen mogelijkheden. Het door mij
bedoelde ontheffingsartikel in de wegenverkeerswet biedt geen oplossing omdat
zonder de aanwijzing door de minister als bijzondere bromfiets de Stint onder de
bromfietsen valt en daarmee kenteken- en rijbewijsplichtig is. Hiervoor biedt de
wegenverkeerswet geen ontheffingsmogelijkheid.
Er moet inderdaad in ieder voertuig dat onder straks eventueel onder de regeling
wordt gebruikt en in het voertuig dat wordt aangeboden ter beoordeling door
ons, een VIN zijn ingeslagen. Ik heb de RDW gevraagd of zij mogelijkheden voor
hebben dat voor u uit te voeren.

Met vriendelijke groet,
1O.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Afd. Verkeersveiligheid/DG Mobiliteit
1O.2.e

nieuw email adres: 1 O.2.e @minlenM.nI



Van: 1O.2.e -I:1o Document 15
Aan: 1O.2.e trdw.nI
Cc: 1O.2.e rdw.nr;1O.2.e -D6o
Onderwerp: RE: electrische brommer
Datum: dinsdag 23 augustus 2011 14:27:00

Beste collega,
We hebben een nieuw verzoek binnen gekregen: de Stint. Deze willen we in behandeling
nemen. De producent liet mij echter weten dat deze nog geen VIN heeft, wat wil
verplicht is. Zouden jullie daar evt voor kunnen zorgen?

Met vriendelijke groet,
1 O2.e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Afd. Verkeersveiligheid/DG Mobiliteit
1O.2.e

nieuw email adres: 1 O.2.e @minlenM.nl

Buiten scope verzoek
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Document 16
Van: 1O.2.e -CEND-HDJZ
Aan: 1O.2.e
Onderwerp: RE: ontheffing voor Stint
Datum: dinsdag 23 augustus 2011 14:24:33

Hoi 1O.2.e
Ook voor iedere volgende Stint zullen we vanaf 1 januari a.s. een VIN eisen:

Artikel 5.6.73

Eisen
Wijze van Keuren

Aangewezen bromfietsen moeten zijn Visuele controle.
voorzien van een voertuigidentificatienummer
dat in het frame, in het chassis of in een
vergelijkbare constructie is ingeslagen en
goed leesbaar is.

1 O.2.e 1 ivabIMJ Ho e.kxisdieZaken 1 K kacie4 ‘)° “‘1 O.2.e ‘1O.2.e
seaeaiaw URJ-4,b 0430

Van: 1O.2.e - DGMo
Verzonaen: maandag ii augustus 2011 13:52
Aan: 1 0.2.e - CEND - HDJZ
Onderwerp: ontriening voor stint

Hoi 10.2e,
11.1

Groeten,
10.2.
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Van: 1O.2.e -D4o Document 18
Aan: 1O.2.e rdwnr
Cc: 1O.2.e rdw.nr;1O.2.e -OGM0
Onderwerp: afspraak met Stint
Datum: vrijdag 26 augustus 2011 13:29:00
Bijlagen: Verzoek tot aanwiizmo Stvrt tot bîzundere bromfiets zonder ken ekenvei.chtina.PtW

Bijlacie Technische mformie StintPt)F

Wij hebben een aanvraag van Noorenz BV gekregen voor de aanwijzing van de Stint als
bijzondere bromfiets. In het kader van de afgesproken procedure verzoek ik u een
afspraak met Noorenz te maken voor het technische onderzoek.
Omdat dit voertuig bedoeld is voor het vervoer van kinderen verzoek ik u, binnen de
mogelijkheden die u heeft, naast de gebruikelijk lijst van punten ook aandacht te
besteden aan de stabiliteit van het voertuig en andere voertuigaspecten die mogelijk
relevant kunnen zijn gezien het beoogde gebruik.
Het te testen voertuig is nog niet voorzien van een VIN. Ik heb de fabrikant van de
noodzaak hiervan op de hoogte gebracht en gewezen op de mogelijkheden die de RDW
hiervoor heeft. Daarom verzoek ik u tevens met de fabrikant te overleggen hoe deze zelf
voor een VIN in het door hem aangeboden voertuig kan zorgen dan wel door de RDW
kan laten aanbrengen.
Met vriendelijke groet,
1O.2.e
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Afd. verkeersveiligheid/DG Mobiliteit
1O.2.e

nieuw email adres: 1O.2.e @minlenM.nI



Van: 1O.2.e -D4o Document 19.a
Aan: edwii*inLnI
Cc: 1O.2.e -DGt4o
Onderwerp: Aanvraag aanwijzing bijzondere bromfiets
Datum: vrijdag 19 augustus 2011 13:00:00

Geachte heer Renzen,
Hierbij bevestig ik u dat we uw aanvraag voor het aanwijzen van de Stint als een
bijzondere bromfiets heb ontvangen. U vraagt tevens om een tijdelijke toelating tot het
verkeer. Dit laatste is helaas niet mogelijk. Wel kunt u bij de wegbeheerder ontheffing
vragen voor het gebruik van uw voertuig. Dit is meestal de gemeente in geval van
gebruik binnen de bebouwde kom.

De eerstvolgende stap in de procedure is de beoordeling van het voertuig door de RDW.
Hiervoor zal u het voertuig bij het keuringsstation Waddinxveen moeten aanbieden. De
RDW zal hiervoor contact met u opnemen. Graag ontvang ik daarvoor van u het VIN
(voertuigidentificatienummer) van het voertuig dat zal worden getest. Vervolgens zal het
voertuig door de SWOV worden beoordeeld op de gebruiksaspecten.
Met vriendelijke groet,
1O.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Afd. Verkeersveiligheid/DG Mobiliteit
1O.2.e

nieuw email adres:10.2e @minlenM.nl



Document 19.b
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Ministerie van Infrastructuur ènMiheu
T a v de Minister,
mw. M.H. Schultz van Haegen —Maas Geestecanus
Plesmanweg 1-6
2597iG Den Haag t

Datum: 28juli2011 Behandlddmr
Uw kenmerk:
Ons kenmerk Emailadres:
Bijlagen: Technische informatie de Stint Onderwerp:

Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus,

Met deze brief doen wij u het verzoek de Stint — voor uw beeld het beste te beschrijven als een
elektrische bolderwagen — aan te wijzen als een “bijzondere bromfiets zonder kenteken-
verplichting”. In afwachting van deze aanwijzing doen wij hierbij ook het verzoek tot tijdelijke
toelating tot het verkeer.

De Stint is een elektrisch aangedreven voertuig dat speciaal ontwikkeld is om kinderopvang-
organisaties in Nederland te ondersteunen bij het ophalen van kinderen bij basisscholen.
Pedagogisch medewerkers die bij deze organisaties werken hebben behoefte aan nieuwe, veilige,
milieuvriendelijke en betaalbare oplossingen. Deze behoefte is ook naar voren gekomen in een
onderzoek naar vervoer dat in opdracht van Stichting Kinderopvang Nederland (Skon) is gedaan.

Bij het organiseren van vervoer spelen meerdere factoren een rol. Het aantal beschikbare
medewerkers om kinderen te halen, de afstand naar de scholen, hoe en waar kan je parkeren,
drukte bij scholen rondom uitgaanstijden, verkeersveiligheid, buurtbewoners, taxivervoer, zijn onder
andere onderwerpen waar rekening mee gehouden wordt.

Omdat kinderen tussen vier en acht
jaar een beperkte afstand lopend
kunnen afleggen is er behoefte
ontstaan aan alternatieven voor de
afstand tussen de 1200 en 4000
meter. Nu zet men op grote schaal
taxi’s en busjes in. Naast alle
milieuaspecten en parkeerproblemen
in de omgeving van scholen is een
kinderopvangorganisatie dan
afhankelijk van medewerkers met
rijbewijs of van taxibedrijven.
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Ondersta and citaat uit het vervoersonderzoek van Skon geeft een algemeen beeld dat wordt
herkend door het merendeel van de kinderopvangorganisatiesin Nederland.

“De tendens is echter bij de meeste locaties dat daar waar over externe inhuur gesproken wordt,
men ontevreden is. De vervoerders komen vaak te laat, weten niet goed hoe om te gaan met de
kinderen en de communicatie tussen de medewerkers en chauffeurs verloopt niet altijd soepel. Ook
ouders klagen daarover en vinden dit een verre van ideale manier van vervoeren.

BSO’s (buitenschoolse opvang) hebben moeite met het vinden van betaalbaar vervoer of sowieso
een vervoerder die de gevraagde capaciteit op de drukke dagen - maandag, dinsdag en donderdag -

kan bieden.”

Met de Stint bieden wij een veilige en duurzame oplossing. Hiermee kunnen
kinderopvangorganisaties zelfstandig kinderen bij scholen ophalen, zonder parkeerplaatsen te
gebruiken of uitlaatgassen uit te stoten. Na lopen of fietsen vormt de Stint het beste alternatief voor
middellange afstanden, met een veilige maximale snelheid van 15 kilometer per uur.

In het oritwikkelingstraject heeft veiligheid centraal gestaan. Tijdens dit traject hebben verschillende
kinderopvangorganisaties ons ondersteund en geadviseerd. Ook hebben wij ook een CE-markerings
traject doorlopen. Een uitgebreide risicoanalyse is daarvan een onderdeel.

In de bijlage vindt u meer technische informatie over de Stint en de fabrikant. Er is ook informatie op
www.stint.nI beschikbaar. Als u vragen heeft, bel of schrijf ons gerust. Wij zijn ook bereid een
demonstratie te verzorgen.

Hartelijk dank voor uw tijd en aandacht voor ons verzoek! Uw reactie zien wij met belangstelling
tegemoet.

Met vriendelijke groet,

1O.2.e
1O.2.e

1O.2.e bestuurder Edwin Rerizen, bestuurder
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1. Gegevens fabrikant

Noorenz BV.

Amersfoortsestraat 15

3769 AD Soesterberg

KVK: 52411761

BTW: NL850433095B01

internet: www.stint,nl

2. Algemene beschrijving

2.1 Beschrijving Stint

De Stint is een elektrische bolderwageri waarmee pedagogisch medewerkers zelfstandig 10 kinderen

op een veilige, comfortabele manier kunnen vervoeren. BSO organisaties (buitenschoolse opvang)

kunnen de Stint inzetten om kinderen bij school af te halen.

De Stint biedt plaats aan:

1 volwassen bestuurder

- maximaal 10 kinderen

De stint heeft:

- een maximaal laadvermogen van 350 kg

- een maximale snelheid van 15 km/u

Technische informatie Stint
Pagiw 1 von 5



2.2 Hoofdcomponenten
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A Aansluiting acculader

8 Vrijloophendel

C Achterwielen

0 Verlichting achter
E Sta-plateau
F Vergrendeling stuurkolom

G Heupgordels voor passagiers

H Stuurkolom
1 Contactslot

J Stuur
K Dak
1 Zitting
M Voorwielen
N Verlichting voor

K

1

J

1

H

6

F

E

1I

c
B
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2.3 Bedieniiigsfuncties stu urkolorn

A Contactslot

B Accu indicator

C Snelheidsschake$aar

0 Rijrichtingschakelaar

E Gashendel

F Richtingaanwijzer

6 Lichtschakelaar

H Bel

Vrijloophendel / handrem:

A B c 0 E

air

F

ççIfI

G I-1

.4
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2.4 Technische specificaties

- Stabiel frame, metaal, voorzien van poedercoating

- Lichtgewicht zitting, bestaande uit twee delen

- Losneembare overkapping voor het zitgedeelte

- 800W elektromotor (transaxie, zelfde type motor als in scootmobielen)

- Standaard 105 Ah acc&s (welke voor een actieradius van minimaal 30 km zorgen)

- Acculader (aan te sluiten op standaard 220V stopcontact)

- Luchtbandwielen (diameter 40 cm) met grof blokprofïel

2.5 Afmetingen

maten in mm

T
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3. Afbeeldingen

-t

Technische informatie Stint Pagina S van S



Van: Edwin Renzen Document 20
Aan: 10.2.e -DGN0
Onderwerp: RE: VIN
Datum: woensdag 31 augustus 2011 10:53:55

Zal ik doen. Nogmaals, hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

E: edwnintn

1O.2.e

1: wwwstintnl

Van: 10.2.e DGMo 10.2.e ©minienm.nh]
Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 1U:19
Aan: Edwin Renzen’
Onderwerp: RE: VIN

Ik heb vorige week aan de RDW verzocht een afspraak met u te maken. Als u deze week
nog niets heeft gehoord, laat u het dan even weten, dan trek ik aan de bel.
Met vriendelijke groet,
10.2.e

Van: Edwin Renzen [mailto:edwin@stint.nh]
Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 10:25
Aan: 10.2.e DGMo
Onderwerp: R1: VIN

Geachte heer 10.2.e

Hartelijk dank voor de terugkoppeling en genomen moeite!

Heeft u enig idee wanneer het RDW contact met ons op gaat nemen om een keuringsafspraak te
maken? We zijn ondertussen alweer bijna 2 weken verder en ik heb nog niets vernomen.

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

E: edwin(stint.nI

10.2.e

1: www.stint.nI

Van: 10.2.e DGM0 10.2.e @minienm.nI]
Verzonaen: vrijaag zt augustus 2011 1i:Ub
Aan: edwin@stint.nl
CC: 10.2.e

- DGMo
Onderwerp: VIN



Geachte heer Renzen,
Zoals toegezegd in voorgaande mail heb ik met de RDW gesproken over het inslaan van
een VIN. De RDW kan dat inderdaad voor u doen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Ik
zal uw gegevens doorgeven aan de RDW en hen verzoeken met u contact op te nemen
voor een afspraak voor de test en nadere informatie over de procedure met het VIN.
Met vriendelijke groet,
1 O.2.e
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

1O.2.e

nieuw email adres: 1O.2.e caminlenM.nI

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this massage was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the rnessage. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the elactronic transmission of messages.



Van: 10.2.e Document 22.a
Aan: 10.2.e -DG4o
Onderwerp: FW: VIN
Datum: maandag 5 september 2011 11:01:00
Bijlagen: 20110901 Voortuanosbtief SintD&

10.
Pak jij dit weer op?
Groeten,
10.2.e

Van: Edwin Renzen [mailto:edwin©stint.nh]
Verzonden: maandag 5 september 2011 9:23
Aan: 10.2.e

- DGMo
Onderwerp: VIN

Geachte 10.2.e beste 10.2e,

Wij hebben tot nu toe nog geen contact gehad met de RDW. Kunt u hier achteraan?

In de bijlage vindt u het bericht dat wij aan onze klanten hebben gestuurd. Dit is een korte
weergave van wat ik met u besproken heb. Heb ik uit ons gesprek wel de juiste conclusies
getrokken?

Uw reactie zie ik graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

E: edwin(astint.n

T: 10.2.e
M: 1 0.2.e
1: www.stint.nI

Van: 10.2.e
- DGM0 [mailto:lO.2.e ©minienm.nl]

Verzonaen: woensdag .31 augustus 2011 10:29
Aan: ‘Edwin Renzen’
Onderwerp: RE: VIN

Ik heb vorige week aan de RDW verzocht een afspraak met u te maken. Als u deze week
nog niets heeft gehoord, laat u het dan even weten, dan trek ik aan de bel.
Met vriendelijke groet,
10.2.e

Van: Edwin Renzen [mailto:edwin@stint. nu
Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 10:25
Aan: 10.2.e -DGM0
Onderwerp: VIN

Geachte lO.2.e

Hartelijk dank voor de terugkoppeling en genomen moeite!

Heeft u enig idee wanneer het RDW contact met ons op gaat nemen om een keuringsafspraak te



maken? We zijn ondertussen alweer bijna 2 weken verder en ik heb nog niets vernomen.

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

E: edwin(stint.n

T: 10.2.e

1: wwwsbnt.nI

Van: 10.2.e
- DGM0 [mailto:lO.2.e @minienm.nl]

Verzonden: vrijdag 2b augustus 2011 13:06
Aan:Tedwin©stint.nl’
CC: 10.2.e

- DGM0
Onderwerp: VIN

Geachte heer Renzen,
Zoals toegezegd in voorgaande mail heb ik met de RDW gesproken over het inslaan van
een VIN. De RDW kan dat inderdaad voor u doen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Ik
zal uw gegevens doorgeven aan de RDW en hen verzoeken met u contact op te nemen
voor een afspraak voor de test en nadere informatie over de procedure met het VIN.
Met vriendelijke groet,
10.2.e
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Afd. Verkeersveiligheid/DG Mobiliteit

tel. 10.2.e

nieuw email adres: 10.2e tminlenM.nI

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you 1f you ere not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit berïcht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten
This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or t this message was sent to you
by mistake you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Datum:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk
Bij lagen:

Geachte relatie,

Behandeld door:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Onderwerp:

Edwirs Renzen
1O.2.e
edwin@stint.nl
Toelating tot de openbare weg

Bij deze willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de Stint met betrekking tot

toelating tot het verkeer. Per (medio) oktober a.s. verwachten te mogen starten met het uitleveren

van de Stint als bijzondere vierwielige bromfiets zonder kentekenverplichting.

Na een aantal contactmomenten met verschillende overheidsinstanties zijn wij afgelopen juni tot de

conclusie gekomen dat de Stint met goedkeuring van de gemeenten de weg op zou mogen. Begin

augustus zijn we gebeld door de politie academie uit Apeldoorn. Deze hebben aangegeven dat er

toch een bewijs van goedkeuring dient te zijn voor de Stint de weg op mag. Onderstaand een korte

weergave van de verschillende contactmomenten en uitkomsten hiervan.

Periode Beschrijving contact
11-2010 Eerste contact met de RDW
1-2011 Reactie ROW ontvangen: “geen voertuig, misschien is het een brommer?”. Verder geen acties mogelijk na

telefonisch contact.
3-2011 Onderzocht met de Gier en Stam advocaten Utrecht wat de Stint is als het geen voertuig is (een machine)
3-2011 CE Markeringstraject onder de machinerichtlijn voor de Stint gestart.

3-2011 Pilz GmbH (Ce Markeerder) aanvraag bij RDW gedaan of de Stint een voertuig is. “Ditvoertuig valt onder
geen enkele categorie. Otte wel, de bolderwagen kan geen kenteken krijgen, omdat het niet onder een
voertuigcategorievalt, zoals beschreven bij de definities van de Regeling Voertuigen. Deze informatie kunt
u nalezen bij <http://www.overheid.nl/> www.overheid.nI”.

4-2011 Reactie RDW doorgesproken met advocaat van de Gier en Stam. Stelling de Stint is geen voertuig maar een
machine aangehouden.

6-2011 Verschillende gemeenten in Nederland bekijken of deze de Stint mogen toelaten tot de openbare weg.
8-2011 CE Markering aangebracht.
8-2011 De Stint is verzekerd op de openbare weg (bromfietsverzekering met verhoogde letselschade clausule).

8-2011 Politie en gemeente ambtenaren hebben onderzocht welke procedure er wel doorlopen moet worden om
de Stint als voertuig aan te merken.

8-2011 Aanvraag gedaan bij de Minister van Infrastructuur & Milieu om de Stint aan te merken als “bijzondere
bromfiets met vier wielen zonder kentekenverplichting”.

8-2011 Reactie van l&M: Binnen 6 weken wordt de Stint door de RDW gekeurd!

De doorlooptijd van de keuringsprocedure is maximaal 6 weken. Voertuigen die niet aan de

grondbeginselen van de voertuigcategorie vallen worden überhaupt niet uitgenodigd voor een

keuring. Dit houdt in dat wij een eerlijke kans maken.

Zodra wij meer informatie hebben sturen wij u een update. Mocht u vragen of opmerkingen hebben

dan hoor ik deze graag van u.

Met vriendeli1
O.2.e

Edwin Renze

1O.2.e

Document 22.b
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E: info@stintn-T: -flO.2,e - KVK: 52411761- BTW: NL850433095B01 -1: www.stint.nI



Van: 1O.2.e DGM0 Document 23
Aan: 1O.2.e -DGRW
Onderwerp: FW: testrapport bijzondere bromfiets Stint

Datum: dinsdag 20 september 2011 14:53:36
Bijlagen: 9it(2iva

Stit(4Uoo
Stint(5iv
Stint RDW-004 XRA600EEA8PI2O8O7.doc

Hier is tie.l 0.

Van:lO.2.e s@rdw.nl FmpiIto:lO.2.e tirdn1]

Verzonden: dinsdag 20 september 2011 14:46
Aan:lO.2.e -DGMo
CC: 10.2.e rdw.n1
Onderwerp: testrapport bijzondere bromfiets Stint

10.

Zie hieronder het testrapport van de Stint.

gr

10.2.
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Van: 1O.2.e - Document 25
Aan: 10.2.e
Onderwerp: FW: testrapport bijzondere bromfiets Stint
Datum: vrijdag 21 september 2018 18:34:30

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e
- DGB <10.2.e @minienm.nI>

Datum: vrijdag 21 sep. 2018 6:34 PM
Aan: 10.2.e <10.2.e @rdw.nI>
Onderwerp: RE: testrapport bijzondere bromfiets Stint

Hoi 10.2.e
11.1

11.1

11.1
10.2.e

10.2.e 11.1

—I .

11.1

Groet, en prettig/rustig weekend toegewenst

10.2.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e <10.2.e @rdw.nl>
Datum: vrijdag 21 sep. 2018 6:22 PM
Aan: 10.2.e

- DGB <10.2.e @minienm.nI>
Onderwerp: Re: testrapport bijzondere bromfiets Stint

Hallo 10.2.

Onze rol is heel zuiver we controleren per eis of het voertuig voldoet of niet en geven dat
in het rapport aan. Wij oordelen dus niet maar geven aan aan welke eisen het voertuig well
niet voldoet. 11.1



Toen we met de bijzondere bromfiets moesten beginnen en een vorm voor de rapportage
moesten bedenken hebben als voorbeeld we een format gebruikt uit de
typegoedkeuringssystematiek waarin de kreten goed en afkeur gebezigd worden.

Onderdeel van het format is inderdaad dat al het
voertuig niet aan alle eisen voldoet het totaaloordeel van de beoordeling als afkeur wordt
genoteerd. 11.1

Het ministerie kan en mag
immers (delen van) het rapport van de RDW naast zich neer leggen.

Vr grt
10.2.

Op 21 sep. 2018 om 17:15 heeftlO2e
- DGB

10.2.e @minienm.n1> het volgende geschreven:

HoilO.2
11.1

Groet,
10.2

Van: 10.2e <10.2.e @rdw.nI>
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 13:41
Aan: 10.2e

- DGB <10.2.e minienm.n1>;
10.2.e <10.2.e @rdw.n1>
Onderwerp: Re: testrapport bijzondere bromfiets Stint
11.1

Vr grt
10.2.

Op 21 sep. 2018 om 13:31 heeft 102e
- DGB

<1 0.2.e @minienm .nl> het volgende geschreven:

HoilO.2
11.1

10
Marij

Van: 10.2.e <10.2.e @rdw.nI>
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 13:30
Aan:lO2e -DGB
<10.2.e minienm.nI>
CC: 10.2.e <10.2.e rdw.nl>; 10.2.e

10.2.e
- DGB

<10.2.e @minienm.nl>; 10.2.e
<10.2.e @rdw.nI>
Onderwerp: Re: testrapport bijzondere bromfiets Stint
10.2.e
11.1



11.1

Vr grt
10.2.

Op 21 sep. 2018 om 12:59 heeft 10.2e
<10.2.e @rdw.nl> het volgende geschreven:

10.2.e

Wij leveren het rapport altijd alleen aan via een mail
aan de dossierhouder (destijds volgens mij 10.2

) zonder verdere toelichting, advies 01e

waardeoordeel. In feite keuren wij ook niet goed of af
maar geven we met het rapport alleen aan op welke
punten het voertuig wel/ niet aan de eisen voldoet.
Vervolgens staat het het ministerie Vrij om zich well
niet iets aan te trekken van het rapport bij het besluit
om een voertuig aan te wijzen (of niet).
Vr grt
10.2.

Op 21 sep. 2018 om 12:11 heeft 2e
(10.2.e ) - DGB 10.2.e @minienm.nl>
het volgende geschreven:

BestelO.2.e ea,
Dank voor het opduiken van dit rapport. We
zullen dit ook mee aan TK sturen. Aanvullende
vraag: Hebben jullie toevallig dit rapport nog met
een aanbiedingsbriefofzo naar ons gestuurd, of is
er andere correspondentie uit die tijd waarin jullie
het rapport toelichten/aanbieden?
Thx!l0.2.e

Van:l
110.2e ;rdw.nl1
Verzonden: donderdag 20 september 2018 12:04
Aan: 10.2.e

- DGB
CC: 1 0.2.e ; Vroomen, Therese de
Onderwerp: FW: testrapport bijzondere bromfiets
Stint
10.2.e

Zie hieronder.
MVG
10.2.

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 20 september 201114:46
Aan: 10.2.e

- DGMo
CC:l
Ond’rwerp: testrapport bijzondere bromfiets
Stint
10.

ie hieronder het testrapport van de Stint.



gr
10.2.

Van: l0.2.e
Verzonden: dinsdag 20 september 2011 13:32
Aan:l
Onderwerp: Bijzondere bromfiets Stint
Beste 1 0.2.e

Dit is nummer 4 van dit bijzondere project.
Het voertuig voldoet niet aan de
permanente eisen, het is nml. te breed.
Vriendelijke groet,
10.2.e
10.2.e

Waddinxveen VT-KS
E mail : 10.2e @rdv.n1
Telefoon: 10.2.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan
u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden
en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for
you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages



Document 26
Van: 10.2.e @rdw.nI
Aan: lO.2.e
Cc: 1O.2.e DGRW;lO.2.e rdw.nI
Onderwerp: RE: Bijzondere bromfiets Stint
Datum: dinsdag 20 september 2011 14:57:00

10.

je hebt de rapportage inmiddek van 10.2. ontvangen. Enige punt waaraan de Stint niet vo’deed

is de breedte, vandaar een negatief advies. 11.1

i’netvrieZijke’r-oet

10.2.e

RDW, Divisie Voertuigtechniek
Sr. adviseur Kennis en In formatie Management
10.2.e

Qrdwnl

Van: 10.2.e DGMo1O.2.e @minienm.nh]
Verzonden: dinsdag 20 september 2U11 i’:52
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e

- DGM0
Onderwerp: Ri: bijzondere bromfiets Stint

Hoi 10.2.,
We hebben hier nog eens over die breedte gehad. 11.1

Groet
10.

Van: 10.2.e @rdw.nI [mailtcl0.2.e @rdw.nIl
Verzonden: dinsdag 20 september IU11 13:49
Aan: 10.2.e ©rdw.nI; 10.2.e ©rdw.nI
CC: 10.2.e DGM0
Onderwerp: R: bijzondere bromfiets Stint

Bedankt 10.2.,

11.1

n’tet vrLe.4’l4elijke.’ i’oet,



10.2.e

RDW, Divisie Voertuigtechniek
Sr. adviseur Kennis en Informatie Management
1O.2.e

@niw.nI

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 20 september 2011 13:32
Aan: 10.2.e
Onderwerp: bijzondere Dromtiets Stint

«Bestand: Stint (2).jpg» «Bestand: Stint (4).jpg» «Bestand: Stint (5).jpg» «Bestand:

Stint RDW-004 XRA600EEABP12O2O7.doc»

Beste Allert, Rene,

Dit is nummer 4 van dit bijzondere project. Het voertuig voldoet niet aan de permanente eisen,

het is nml. te breed.

Vriendelijke groet,

10.2.e

Technisch Medewerker Specialist Waddinxveen VT-KS

E mail : 10.2.e rdw.nI

Telefoon: 10.2.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Van: 10.2.e

___

Aan: 1O.2.e

___

Document 40
Onderwerp: F\N: Aanbieding SWOV rapport
Datum: donderdag 6 maart 2014 16:56:03
Bijlagen: R-2014-04 ErnbamODdf

11.1

Original Message
From: 10.2e SWOV.nI]
Sent: Thursday, March 06, 2014 02:45 PM W. Europe Standard Time
To: 10.2e DGB
Cc: 10.2.e DCO; 10.2e DGB; 10.2e

DCO; 10.2.e

DCO; 10.2e

Subject: Aanbieding SWOV rapport

Geachte heerlO2e

In de bijlage vindt u een rapport dat de SWOV onlangs heeft afgerond.

Het betreft:

- Inventarisatie van handhavings- en educatieprojecten gericht op de bromfiets, SWO V
rapport R-2014-4

Conform de subsidieregeling 2010 willen wij u bij deze informeren over de resultaten van
dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Postbus 93113
2509 AC Den Haag
Bezuidenhoutseweg 62
2594 AW Den Haag
T: +31 (0) 7031733 43
T: http://www.swov.nl
KvK 41151387



Document 42.a
Van: 10.2.e
Aan: edwstintnr
Bcc: 10.2.e ;10.2.e ;1O.2.e
Onderwerp: uw mail van 12 mei ji inzake aanvraagformulieren voor aanwijzing als bijzondere bromfiets
Datum: dinsdag 20 mei 2014 09:42:51
Bijlagen: BIJLAGE 1 Inlichtinoen fonnuhor betieffende aanvTaao van een door de Miiier aan te wijzen

mijtuki..docx

Ons kenmerk: IENM/BSK-2014/111175

Geachte heer Renzen,

Hierbij wil ik reageren op uw mail van 12 mei, waarin u vraagt naar de
aanvraagformulieren voor aanwijzing als bijzondere bromfiets.

De aanwijzing als bijzondere bromfiets is bedoeld voor voertuigen die
innovatief van karakter zijn en die, met eventuele kleine aanpassingen, niet
in aanmerking komen voor een typegoedkeuring in een andere categorie, en
waarvoor in het verleden geen typegoedkeuring in een andere categorie is
verleend.
De wettelijke basis hiervoor is artikel 20b van de Wegenverkeerswet, te
vinden op www.wetten.nl.

De procedure aan voor het aanvragen van de status aangewezen bromfiets
is als volgt.

Invullen inlichtingenformulier + foto’s
Een aanvraag dient vergezeld te zijn van een inhichtingenformulier. U dient dit formulier,
dat is opgenomen in Bijlage 1, volledig in te vullen en samen met duidelijke foto’s van
de voor- achter- en zijkant van het voertuig op te sturen. De foto’s moeten een duidelijk
inzicht geven in de bouw van het voertuig.
Het ingevulde formulier plus eventuele bijlagen en foto’s kunt u, met uw
contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail) sturen naar:

Ministerie I&M
DGB, directie WV
10.2.e
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

De foto’s kunt u, bij voorkeur digitaal, sturen naar: 10.2.e @minienm.nl.
In uw aanvraag dient u aan te geven of u een aanwijzing voor een individueel voertuig
vraagt of een aanwijzing voor een type. Bij aanwijzing van een type dient u zich garant
te stellen dat ieder volgend voertuig van datzelfde type over dezelfde bouwkwaliteit en
veiligheidskenmerken beschikt.

Eerste beoordeling
Op basis van deze informatie zal het voertuig worden beoordeeld aan de hand van de
criteria genoemd in artikel 2Gb van de Wegenverkeerswet 1994. Alleen voertuigen
waarvoor in het verleden geen typegoedkeuring in een andere categorie is verleend, en
die daar - met eventuele kleine aanpassingen aan het voertuig - ook niet voor in
aanmerking kunnen komen, kunnen door de minister worden aangewezen. Het is
daarom van belang om in het inlichtingenformulier duidelijk aan te geven waarom het
voertuig volgens u niet in aanmerking komt voor toelating in een andere
voertuigcategorie.

Toetsing aan de technische eisen
Indien uit de eerste beoordeling blijkt dat het voertuig in aanmerking kan komen voor
een aanwijzing, wordt het voertuig getoetst aan een aantal technische eisen. Deze



technische eisen staan in Bijlage 2. Dit zijn de eisen uit de Regeling voertuigen, artikel
5.6.72 t/m 5.6.99. Wanneer niet aan al deze eisen wordt voldaan, zal het voertuig niet
worden toegelaten.
Dit onderzoek vindt in uw aanwezigheid plaats op een keuringslocatie van de RDW. De
RDW zal op mijn verzoek contact met u opnemen om een afspraak te maken voor deze
technische beoordeling.
Aan de beoordeling door de RDW zijn kosten verbonden, ook als deze tussentijds wordt
afgebroken. De RDW hanteert hiervoor een uurtarief. Het uurtarief bedraagt in 2014
€108,00. De ervaring leert dat een dergelijke beoordeling gemiddeld tussen de 2 en 4
uur vergt. De exacte tijd die nodig is, is afhankelijk van de staat waarin u het voertuig
ter beoordeling aanbiedt.
De kosten dienen ter plekke aan de kassa van de RDW-locatie betaald te worden.
Daarna stuurt de RDW het beoordelingsrapport naar het ministerie van Infrastructuur en
Milieu.

Besluit minister
De minister neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit over de
toelating van het ioertuig. Dit besluit zal u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij zal
ook worden aangegeven op welke wijze u bezwaar kunt maken tegen het genomen
besluit.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

DE MINISTER VÂN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
Manager Beleidsgroep Verkeersveiligheid

drs. 10.2.e



Document 42.b

BIJLAGE 1

Inlichtingen formulier betreffende
aanvraag van een door de Minister
aan te wijzen motorrijtuig.
(De volgende gegevens over het voertuig, waarvoor de aanwijzing wordt aangevraagd, moeten in tweevoud worden
verstrekt. De foto’s moeten voldoende gedetailleerd zijn.)

De minister kan bromfietsen aanwijzen op basis van artikel 20b, eerste lid, onderdeel b, van de
Wegenverkeerswet 1994 dat luidt:

b. er voor de toelating van dit motorrijtuig tot het verkeer op de weg niet een
(type)goedkeuring overeenkomstig in het kader van de Europese Unie tot stand gekomen voorschriften
vereist is.

De ondertekenaar van deze aanvraag is om de volgende redenen van mening dat voor het voertuig
waarvoor de aanvraag voor wordt ingediend geen (type)goedkeuring in het kader van de Europese
unie (richtlijn 2002/24/EG, dan wel verordening 168/2013) kan worden afgegeven:

1 In de richtlijn 2002/24/EG zijn bepalingen opgenomen voor destijds bekende en toegelaten
voertuigen. De Stint wijkt in grote mate af van deze bekende voertuigen (met name bromfietsen). Ook
het gebruik en doel van de Stint is anders dan voornamelijk het vervoer van jezelf. Met gepaste
middelen mensen en goederen vervoeren op korte afstand waarvoor je anders al snel een auto zou
gebruiken bij gebrek aan alternatieven is de inzet van de Stint.

De eerste Stint is toegelaten tot het verkeer door de minister. Om het volgende model toegelaten te
krijgen verwachten wij dezelfde weg te bewandelen. In de destijds verstrekte beschikking staat ook
aangegeven dat wijzigingen onderhevig zijn aan nieuwe toetsing.

De ondertekenaar van de aanvraag vraagt de minister het aangeboden voertuig individuccl/ per type1 aan
te wijzen.

1 S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

1



0. Algemene gegevens

0.1. Merk: Stint

0.2. Type: Keikka

0.2.1. 1—landelsbenaming(en) (indien van toepassing): N.v.t.

0.2.2. Voertuigindentificatienummer (VIN) conform richtlijn 2009/1 39/EG zoals geldend op het
moment van de technische beoordeling:10.1 .C

0.5. Naam en adres van de fabrikant: Noorenz B.V., Meikrijder 21 B, 3861 SG, Nijkerk

0.6. Naam en adres van de eventuele gevolmachtigde van de fabrikant: N.v.t.

1. Algemene constructie van het voertuig

1 .1. Foto’s en/of tekeningen van een representatief voertuig:
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10.1.c

1.2.1.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.0.

2.3.

2.4

3.

3.0.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.7.

3.2.1.8.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.3.1.
3.2.9.
3.2.9.1.

3.2.12.

3.2.12.2.

3.2.12.2.

3 .2.12.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.2.

3.3.2.1.

3.3.2.2.



1O.1.c

3.3.2.3.

3.3.2.4.

3.4.

4.

4.6.

4.7.

4.7.1.

4.7.2.

5.

5.2.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

LJ
1O.1.c

5.2.5. 1O.1.c



1O.1.c

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

7.

7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.4.

7.5.

8.
8.1

9.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.2.

9.2.1.



Voorgeschreven opschriften

Fotos en/of tekeningen van het chassisnummer (met afmetingen):

Opgelaste plaat op de rechter draagbalk van het chassis. De cijfers en letters van het VIN
hebben een hoogte van 8 mm.

A B C D E

:
1 Ç..

0

F G H

1O.1.c

9.3.

9.3.3.

1O.1.c

1O.1.c

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.5.

(1) doorhalen wat niet van toepassing is

Ondertekening:

Alle bij deze aanvraag behorende gegevens zijn naar waarheid ingevuld en het voertuig zal volledig
conform vermelde gegevens ter keuring worden aangeboden.



Plaats: Nijkerk Datum: 01-10-2014
10.2.e

Naam: 10.2e

BIJLAGE 2

Technische criteria

Artikel 1
1. Het motorvoertuig moet zijn voorzien van een voertuigidentificatienummer (VIN) dat in het frame,
in het chassis of in een vergelijkbare constructie is ingeslagen en goed leesbaar is. Dit VIN moet
voldoen aan het bepaalde in richtlijn 2009/139/EG zoals geldend op het moment van de technische
beoordeling.
2. Indien het VIN is ingeslagen op een plek die bij de technische beoordeling niet direct te zien is, dient
de aanvrager bij de beoordeling adequaat gereedschap bij zich te hebben om de onderdelen te
verwijderen die het zicht op het VIN belemmeren.

Artikel 2
1. De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in
de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie mogen:
a. geen breuken of scheuren vertonen, en
b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van
het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht dan wel dat het
weggedrag van het voertuig nadelig wordt beïnvloed. Indien sprake is van corrosie zijn afdelingen 1, 2
en 3, van titel 2, van hoofdstuk 1, van bijlage VIII bij de Regeling Voertuigen van toepassing.
2. Indien het motorvoertuig is opgebouwd uit een frame met een voor- of achtervork, mag dat frame
met die voor- of achtervork:
a. geen breuken of scheuren vertonen,
b. niet zijn doorgeroest, en
c. niet zodanig zijn vervormd dat de stijfheid en de sterkte ervan in gevaar worden gebracht.
3. De onderdelen die deel uitmaken van het frame of van de zelfdragende constructie zijn deugdelijk
bevestigd.

Artikel 3
Het motorvoertuig is:
a. niet langer dan 2,00 m;
b. niet breder dan 1.10 m;
c. niet hoger dan 2,00 m.

Artikel 4
1. Het motorvoertuig heeft een door de constructie bepaalde snelheid van niet minder dan 7 km/h en
ten hoogste 25 km/h.
2. Het motorvoertuig is niet voorzien van een voorziening met het kennelijke doel de controle op de in
het eerste lid genoemde constructiesnelheid te bemoeilijken of te beïnvloeden.

Artikel 5
Het motorvoertuig is voorzien van een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan
50 cmI of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW.

Artikel 6
1. Alle onderdelen van de brandstofsystemen van het motorvoertuig zijn veilig en deugdelijk bevestigd.
2. De aanwezige brandstofsystemen vertonen geen lekkage.
3. De vulopening van een brandstofreservoir is afgesloten met een passende tankdop.



4. De onderdelen van de elektrische aandrijflijn van een elektrisch aangedreven of hybride elektrisch
motorvoertuig:
a. zijn deugdelijk;
b. zijn deugdelijk bevestigd;
c. zijn niet beschadigd;
d. vertonen geen lekkage;
e. zijn goed afgeschermd en, met uitzondering van de kabelset, goed geïsoleerd.

Artikel 7
Indien het motorvoertuig is voorzien van een installatie voor Liquid Natural Gas (LNG) of Compressed
Natural Gas (CNG), voldoet deze aan de ECE-reglementen 67, 110 en 115 zoals geldend op het
moment van de technische beoordeling.

Artikel 8
1. Een motorvoertuig met een verbrandingsmotor is voorzien van een uitlaatsysteem dat over de
gehele lengte gasdicht is, met uitzondering van de afwateringsgaatjes.
2. Het uitlaatsysteem is deugdelijk bevestigd.
3. Het motorvoertuig produceert in de nabijheid van de uitmonding van het uitlaatsysteem geen hoger
geluidsniveau dan 90 dB(A). Hierbij zijn de artikelen 36, 37 en 38 van bijlage VIII van de Regeling
Voertuigen van toepassing.

Artikel 9
1. De accu is deugdelijk bevestigd.
2. De elektrische bedrading is deugdelijk bevestigd en goed geïsoleerd.
3. De motor is deugdelijk bevestigd.
4. De motorsteunen zijn niet in ernstige mate beschadigd, de rubbers zijn niet doorgescheurd en de
vulkanisatie is niet geheel losgeraakt.

Artikel 10
De snelheid is op eenvoudige en doeltreffende wijze regelbaar.

Artikel 11
1. De voor de transmissie noodzakelijke onderdelen zijn deugdelijk bevestigd.
2. Stofhoezen van aandrijfassen zijn deugdelijk bevestigd en zijn niet zodanig beschadigd dat de
hoezen niet meer afdichten.

Artikel 12
1. De assen zijn deugdelijk aan het motorvoertuig bevestigd en vertonen geen breuken of scheuren.
2. De assen zijn niet zodanig vervormd dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht.
3. De assen zijn niet zodanig bevestigd, beschadigd of vervormd dat het weggedrag nadelig wordt
beïnvloed.
4. De assen zijn niet zodanig door corrosie aangetast, dat de sterkte ervan in gevaar wordt gebracht.

Artikel 13
De wiellagers vertonen niet te veel speling. Hierbij is artikel 49 van bijlage VIII bij de Regeling
voertuigen van toepassing.

Artikel 14
1. De wielen, alsmede de onderdelen daarvan, vertonen geen breuken, scheuren ernstige corrosie of
ernstige vervorming.
2. Onderdelen ontbreken niet en zitten niet loszit.
3. De wielen onderscheidenlijk velgen zijn met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen
deugdelijk bevestigd.



Artikel 15
1. De wielen zijn voorzien van luchtbanden.
2. Het loopvlak van de banden bevat geen metalen elementen die tijdens het rijden daarbuiten kunnen
uitsteken.

Artikel 16
1. De stuurinrichting dan wel het besturingssysteem is deugdelijk.
2. De stofhoezen zijn niet zodanig beschadigd dat de hoezen niet meer afdichten.
3. Koppelingen en verbindingen zijn spelingsvrij.
4. De voor overbrenging van de stuurkrachten noodzakelijke onderdelen zijn deugdelijk bevestigd.

Artikel 17
1. Het motorvoertuig is voorzien van een goedwerkend remsysteem.
2. Het motorvoertuig maakt als gevolg van het remmen of van een snelheidsvermindering geen
zijwaartse beweging.

Artikel 18
Het motorvoertuig is voorzien van een remsysteem waarvan de remvertraging ten minste 4,0 m/s2
bedraagt.

Artikel 19
Permanent aangebrachte inrichtingen om lading mee te kunnen vervoeren zijn deugdelijk bevestigd.

Artikel 20
1. Het motorvoertuig heeft geen scherpe delen die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel
voor andere weggebruikers kunnen opleveren.
2. De wielen onderscheidenlijk banden lopen niet aan.

Artikel 21
1. Het motorvoertuig is voorzien van:
a. rode opvallende retroreflecterende lijnmarkering of één rode retroreflector, aangebracht aan de
achterzijde van het motorvoertuig op een hoogte van minimaal 0,15 m en maximaal 0,90 m;
b. witte of gele opvallende retroreflecterende markering of één of twee ambergele zijretroreflectoren,
aangebracht aan de buitenzijde van de wielen. De retroreflecterende voorzieningen voldoen aan
richtlijn 2009/67/EG zoals geldend op het moment van de technische beoordeling.
2. Een motorvoertuig op drie of vier wielen is voorzien van:
a. één of twee rode retroreflectoren aan de achterzijde. De retroreflecterende voorzieningen voldoen
aan richtlijn 2009/67/EG zoals geldend op het moment van de technische beoordeling;
b. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee richtingaanwijzers aan de achterzijde, indien het
motorvoertuig is voorzien van een gesloten carrosserie.

Artikel 22
Het motorvoertuig mag zijn voorzien van:
a. één of twee lichten aan de voorzijde;
b. één of twee achterlichten;
c. één of twee remlichten;
d. één of twee witte retroreflectoren aan de. voorzijde van het voertuig, die voldoen aan richtlijn
2009/67/EG zoals geldend op het moment van de technische beoordeling;
e. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee richtingaanwijzers aan de achterzijde.

Artikel 23
1. Het licht aan de voorzijde straalt niet anders dan wit of geel.
2. Het achterlicht en het remlicht straalt niet anders dan rood.
3. Richtingaanwijzers stralen niet anders dan ambergeel.



Artikel 24
1. Het motorvoertuig is niet voorzien van verblindende lichten.
2. Het motorvoertuig is, met uitzondering van de richtingaanwijzers, niet voorzien van knipperende
lichten.

Artikel 25
Het motorvoertuig is niet voorzien van meer retroreflecterende voorzieningen en lichten dan in de
artikelen 33 en 34 is voorgeschreven of toegestaan.

Artikel 26
Indien het motorvoertuig is voorzien van een inrichting tot het koppelen van een aanhangwagen, is
deze inrichting deugdelijk bevestigd en is deze niet gescheurd, gebroken of vervormd of in ernstige
mate door corrosie aangetast.

Artikel 27
1. Het motorvoertuig is voorzien van een goed werkende bel of van een goed werkende hoorn met
vaste toonhoogte.
2. Het motorvoertuig mag zijn voorzien van een geluidssignaalinrichting die er toe strekt ongeoorloofd
gebruik of diefstal van het motorvoertuig te voorkomen.
3. Een hybride elektrische of elektrisch motorvoertuig mag zijn voorzien van een akoestisch
voertuigwaarschuwingssysteem.
4. Het motorvoertuig is niet voorzien van andere geluidssignaalinrichtingen dan bedoeld in het eerste
lid tot en met het derde lid.



Van: 10.2.e Document 43
Aan: 10.2.e
Cc: Edwn Renzon
Onderwerp: Aanvraag bijzondere bromfiets Stint Keikka
Datum: maandag 6 oktober 2014 14:38:01
Bijlagen: ïmac001ioo

aoO2
imaoeoo3.oif
20141005 BUL 1 TidÎinen formther sint Kka.ixf
20141005 ER Begeleidende brid’ inhdibnge biimier aanvraag bijzondere tgejijçtsodf

Geachte 10.2.e

Bij dezen mail ik u de aanvraag voor de Stint Keikka.

In de bijlage vindt u de begeleidende brief en het inlichtingen formulier voorzien van afbeeldingen van
het voertuig.
Kunt u aangeven of deze aanvraag ook per post verzonden dient te worden of dat deze digitale
aanvraag voldoende is?

Ik hoor graag van u.
tints op een rij_rgb_klein

Met vriendelijke groet,
10.2.e

Beschrijving: email signature_ 10.2.

Noorenz B.V.

Daam Fockemalaan 22

3818 KG Amersfoort

10.2. stint.nI
10.2.e
KVK 52411761

BTW NL850433095B01

www.stint.nI
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Bericht: IENM/BSK-2014/1 11175 Document 44

Van: Edwin Renzen [SMTP:edwin@stintnh]
Instellenop: 10.2.e -DGB[SMTP1O.2.e @manienmnI1
Cc:
Verzonden: 05-12-2014 om 15:26
Ontvangen: 05-12-2014 om 15:26
Onderwerp: RE: Vragen mbt de Stint

Bijlagen: imageOO6.png
imageoo7.png
imageOO8.jpg
imageOOl .jpg

Geachte heer 10.2.e

Wilt u mij het aanvraagformulier voor aan te wijzen bromfietsen toesturen?

Alvast dank voor uw moeite!

stints op een rij rgb klein

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

Beschrijving: email signatureedwin

Noorenz B.V.

Meikrijder 21 B

3861 SG Nijkerk

HYPERLINK “mailto:edwin@stint.nl”edwin@stint.nl

(+31) olO.1.d

(+31) clO.1.d

KVK 52411761

10.1.d

HYPERLINK “http://www.stint.nl/’www.stint.nl

Van: 10.2.e - DGE1O.2.e @minienm.nl]

Verzonden: maandag 12 mei 2014 14:12

Aan: ‘edwin@stint.nl’

Onderwerp: FW: Vragen rnbt de Stint

Email_RE Vragen mbt de Stint.html[15-1-2019 14:17:12]
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Geachte heer Renzen,

N.a.v. uw mail het volgende.

Wanneer een voertuig niet meer overeenkomt met het beoordeelde voertuig valt het niet meer onder
de aanwijzing, dus zal het nieuwe type opnieuw beoordeeld moeten worden. Dat is zeker het geval
wanneer er sprake is van aanpassingen aan het frame. Daarmee raak je aan de deugdelijke bouw van
het voertuig, dat toch één van belangrijkere aspecten is.

Met vriendelijke groet,

1O.2.e

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Directoraat—Generaal Bereikbaarheid

Directie Wegen en Verkeersveiligheid

tel: olO.2.e, 1O.1.d

fax: bid

e-mail: HYPERLINK “mailtolO.2.e @minienm.nl”lO.2e @minienm.nl

Van: PDstbus NEa Secretariaat

Verzonden: maandag 12 mei 2014 14:02

Aan: 1O.2.e DGB

Onderwerp: FW: Vragen mbt de Stint

Beste heer 1O.2.e

Is onderstaande email voor u bedoeld?

cid: imageû0l .png@O1CE4A7E. 6D9FFFAO

Met vriendelijke groet,

1O.2.e

management— en procesondersteuner

T bO.1.d

A 1O.1.d

Email_RE Vragen mbt de Stint.html[1 5-1-2019 14:17:12]
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HYPERLINK “mailtclO.2.e @emissieautoriteit.nllO.2.e

HYPERLINK “http://www.emissieautoriteit.ni/”www.emissieautoriteit.nl

@emissieautoriteit .nl

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt

ontvangen, wordt u verzocht de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen.

Van: Edwin Renzen [mailto:edwin@stint.nlj

Verzonden: zondag 11 mei 2014 19:03

Aan: Postbus NEa Secretariaat

Dnderwerp: Vragen mbt de Stint

Geachte heer 1O.2.e

Via het algemene nuccner van I&M heb ik uw

Ministerie omdat we graag willen weten of

moeten aanbieden. Dnderstaand vindt u een

bijlage — waarmee de Stint als aangewezen

contactgegevens gekregen. Ik zoek contact met het

we andere varianten van de Stint ter goedkeuring

quote uit de beschikking voor meer informatie zie

bromfiets is toegelaten tot het verkeer.

Ik ben van oordeel dat met de STINT voldoende veilig aan het verkeer kan worden

deelgenomen.

Dw aanvraag tot aanwijzing van de STINT wijs ik daarom toe. Wel wijs ik u erop

dat alle door u op de markt gebrachte STINTs naar vormgeving, technische

specificaties en wat betreft hun verkeersveiligheid aan de door de RDW en de

SWDV beoordeelde eisen dienen te blijven voldoen.

Wij hebben een variant van de Stint bedacht waarmee je in plaats van kinderen vracht kan

vervoeren. 1O.1.c . De vormgeving is gelijk gebleven. Wij

houden de ronde voorkant.

Gok hebben we gewerkt aan een model voor gastouders (vorm van kinderopvang) en consumenten. Deze

versie is smaller 1O.1.c (zie bijlage foto)

Naar ons idee en ontwerp hebben we de vorm waarop we toegelaten zijn vastgehouden. De rondingen

aan de voorkant, hoogte en vrije uitkijk ruimte voor de bestuurders zijn onveranderd. Daarbij

wordt dit op het bestaande chassis geplaatst.

Graag willen wij weten of we een toelatingsaanvraag moeten indienen of dat de zaken die anders

zijn opnieuw bekeken dienen te worden of dat de wijzigingen binnen een bepaalde brandbreedte

blijven waardoor een nieuwe aanvraag of addendum niet nodig is.

Email_RE Vragen mbt de Stint.html[15-1-2019 14:17:12]
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Mocht u, of diegene die ons onderwerp verder in behandeling neemt het interessant vinden, ter

info

Sinds de toelating zijn er ongeveer 500 Stints voor de kinderopvang verkocht. Momenteel rijden

er zo n 425 rond. Wij verwachten dat dit met ongeveer 350 per jaar zal toenemen vanaf nu.

Kinderopvang organisaties zijn er enorm enthousiast over. Ondanks de teruglopende

(kinderopvang)markt is er veel vraag naar de Stint. Door het vergroten van het werkgebied, door

het uitvallen van organisaties, neemt de vraag naar vervoer toe en in veel gevallen wordt deze

vraag beantwoord met de inzet van de Stint ipv een busje, taxi of touringcar.

Door het zien rijden van de kinderopvang Stints hebben we veel vraag gekregen uit het

bedrijfsleven om een soort gelijk product neer te zetten dat in stadsomgeving ingezet kan

worden. Transporteren van goederen, onderhoudsapparatuur (voor gebouwen in binnesteden), gebruik

bij jachthavens en recreatieparken, als promotiemiddel, schoonmaakonderdelen (voor de Heagh

Group uit Den Haag die gebouwen in de binnenstad schoonmaakt aan binnen en buitenkant),

ijsventers die dit op een eigentijdsere wijze willen aanpakken zijn grofweg de vragen die we

krijgen.

Kunt u ons verder helpen met de vragen die wij hebben?

Uw reactie zie ik graag tegemoet.

stints op een rij rgb klein

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

Beschrijving: email signature_edwin

Noorenz B.V.

Melkrijder 21 B

3861 SG Nijkerk

HYPERLINK “mailto:edwin@stint.nl”edwin@stint.nl

1O.1.d

KVK 52411761

BTW NL850433095B01

HYPERLINK “http://www.stint.nl/”www.stint.nl

Email_RE Vragen mbt de Stint.html[15-1-2019 14:17:121
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van

welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee

or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete

the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks

inherent in the electronic transmission of messages.

Email_RE Vragen mbt de Stint.html[1 5-1-2019 14:17:12]



Document 50

Van: 10.2.e
Aan: 1O.2.e 1O.2.e ;1O.2.e
Cc: 1O.2.e ziiJZ;10.2.e
Onderwerp: Stint
Datum: donderdag 20 september 2018 13:32:22

Collega ‘s,

Een paar korte punten.

1. 1O.2.e maakt nu een ontwerp-beschikking tot intrekking van de aanwijzing van de Stint.
Daarmee is de Stint niet langer toegelaten als bijzondere bromfiets en mogen Stints
niet meer de weg op. 11.1

2. De Min is niet betrokken geweest bij de aanwijzing van de Stint. Cfm de
mandateringsregeling van IenM is het besluit genomen op afdelingshoofdniveau. De Min
is ook niet betrokken geweest bij publicatie van het besluit in de Staatscourant (en dat
is ook niet gebruikelijk bij dit soort in mandaat genomen besluiten).

3. 11.1

Groet,
10.2.

IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 1 HB)Z Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken 1 AWW Algemeen
Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht
Rijnstraat 8 flexplek 1O.D 1 Postbus 20901 1 2500 EX Den Haag
10.2.e



Document 51

Van: 1O.2.e -I-lB.JZ
Aan: 1O.2.e -HWZ;1O.2.e -HBJZ;1O.2.e -IIBJZ;1O.2.e

- HWL; 1O.2.e - IlwL; 1O.2.e - 1-IbM; L)ekker. 1-1. (Heten’) - 1-ftSJL;

102.e -iuit;1O.2.e -1-ibM

Onderwerp: bakfietsongeltik bij Oss
Datum: donderdag 20 september 2018 12:43:56

Beste collega’s,

De meeste van ons hebben inmiddels denk ik wel de berichten gezien over het afschuwelijke
ongeluk met een elektrische bakfiets/bolderkar (merk Stint) op een bewaakte
spoorwegovergang bij Oss. Dit laat niemand onberoerd, er komen uit allerlei hoeken in de
samenleving reacties op los. En natuurlijk raakt dit ook ons ministerie (spoor,
verkeersveiligheid, toelating, rij onderricht). 1O.2.e ondersteunen beleid waar nodig.

1112.



Document 52

Van: 10.2.e SjÇ
Aan: Dijkhus-Rets.E.(Emivs-DcO;10.2.e -B-DcO
Onderwerp: FW: WN in de media
Datum: donderdag 20 september 2018 19:08:54

Bijlagen: MnaQeOOl.ono
naoeOO2nno
knaoeOO3.ona
naoeOO4.Dna

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2e DGB <1O.2.e @minienmnt>
Datum: donderdag 20 sep. 2018 7:08 PM
Aan: 1 0.2.e DGB 1 0.2.e minienm.nI>, 10.2.e

- BSK
1 0.2.e @minienm.nI>, 1O.2.e

- DBO10.2.e minienm.nt>
Onderwerp: FW: VVN in de media

Van: José de Jong <j.de.jong@vvn.nl>

Verzonden: donderdag 20 september 2018 16:00

Aan:1O.2.e @planet.nl
Onderwerp: VVN in de media

Beste collega-woordvoerders, relaties en partners,

VVN heeft vandaag via de pers gereageerd op vragen over Stints. Dit in verband met het zeer
tragische ongeval hiermee in Os.
Wij gaan met onze reactie niet in op het ongeval zelf maar hebben gereageerd op de vragen over de
veiligheid van de Stints. VVN heeft de leverancier van de Stint geadviseerd in de ontwikkeling van de
rijvaardigheidstraining die wordt gegeven bij aflevering van het product. Als deze training is doorlopen
vindt VVN het veilig om met dit vervoermiddel te rijden en ziet dan ook geen noodzaak om hiervoor
een speciaal rijbewijs in het leven te roepen.

Reactie is te lezen in diverse dagbladen online en vanavond te zien in EditieNL, Een Vandaag en
Hart van Nederland.

Met vriendelijke groet,
Veilig Verkeer Nederland

José de Jong
Communicatie en woordvoering
Afdeling Marketing & Educatie

Stationsstraat 79a
3811 MH Amersfoort
10.2.e

Voor persvragen: 06—25031715



inIfa

)edereen veilig over straat V E t L 1 G VE R I( E E R



Van: Dijkhuis-Reuvers. E. (bntvs - EX])
Aan: 1O.2.e ...SK Document 53
Onderwerp: producent Stint
Datum: donderdag 20 september 2018 22:07:00

De producent biedt iedereen gratis een training aan, zowel bij aanschaf als op het moment dat
de Stint een reparatie nodig heeft. Daarnaast bieden zij trainingen aan bij mbo’s waar
aanstaande pedagogisch medewerkers hun opleiding krijgen.



Document 54
Van: 102.e
Aan: DiikJuns-Retjver. E (Emrvs - DCO
Onderwerp: RE: Stints in de media - medio 2015
Datum: donderdag 20 september 2018 21:58:00
Bijlagen: Oandkdocx

Bijgaand tesktvoorstellen QA

Afdeling Verkeersveiligheid
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

1

Ik werk niet op vrijdag.

Van: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO

Verzonden: donderdag 20 september 2018 21:49

Aan: 10.2.e
- DGB 10.2.e @minienm.nl>; 10.2.e

- DGB 10.2.e @minienm.nI>
Onderwerp: FW: Stints in de media - medio 2015

Van: 10.2.e
- DCO

Verzonden: donderdag 20 september 2018 16:59

Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO <emrys.diikhuisminienmnl>
Onderwerp: RE: Stints in de media - medio 2015

Graag gedaan.
Volgens mij gaat het om deze 2 ongelukken.
Zoek je nog meer artikelen/items over deze 2 momenten?

Van: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO

Verzonden: donderdag 20 september 2018 16:55

Aan: 1 0.2.e DCO 10.2.e minienm.nl>

Onderwerp: RE: Stints in de media - medio 2015

Dankjewel
11.1

Van: Lier, C. van (Cora) - DCO

Verzonden: donderdag 20 september 2018 16:54

Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO <emrys.dijkhuisminienm.nl>
Onderwerp: RE: Stints in de media - medio 2015

• In juni 2017 raakte een Amsterdamse postbezorger te water met zijn Stint, toen hij
tijdens een rijvaardigheidstraining per ongeluk het gas in plaats van de rem indrukte.

• In september 2015 belandde in Wateringen een Stint met drie kinderen en een
begeleidster in het water. Een van de kinderen zou aan het stuur hebben getrokken,
waardoor de leidster de macht over het stuur verloor.

Hieronder ‘meer van hetzelfde’ over de twee genoemde ongevallen: Wateringen 2015 en
Amsterdam 2017:



Bakfiets van PostNL te water in gracht Amsterdam
nu.nl 15 juni 2017
Door: AT5
Een zogenoemde e-bakbike van PostNL is donderdag in het water van de Herengracht in
Amsterdam beland.
De bezorger raakte niet te water. “Er werden bezorgers opgeleid, maar helaas ging het mis”,
zegt een woordvoerder van PostNL. “We zijn blij dat er niks met de bezorger is gebeurd.”
De elektrische bakfiets werd vorige maand geïntroduceerd. Er rijden nu zo’n tien van dit soort
voertuigen van PostNL in de stad rond. 1-let postbedrijf wil dat het er op termijn zon zestig
worden.
Met de voertuigen, waar verschillende versies van zijn, wordt een groot deel van de zakelijke
post vervoerd. Volgens PostNL bespaart het nieuwe vervoersmiddel honderd autoritten met
dieselbestelauto’s. Oude dieselauto’s mogen de binnenstad vanwege de milieuzone niet meer in.
Omdat er geoefend werd is er geen post nat geworden tijdens het incident.
https: I/www. nu. nl/amsterdam/4770762/bakfiets-van-postnl-water-in-gracht-amsterdam.html

Bakfiets van PostNL belandt in water Amsterdamse gracht
donderdag 15juni 2017, 13:33
AMSTERDAM - (AT5) Een zogenoemde e-bakbike van PostNL is vanmiddag in het water van de
Herengracht in Amsterdam beland.
Op een foto is te zien dat de elektrische bakfiets op een gegeven moment in het midden van de
gracht dreef. Hoe de e-bakbike in het water kon belanden is niet bekend. Ook is niet duidelijk of
de bezorger zelf ook in het water lag.
De elektrische bakfiets werd vorige maand geïntroduceerd. Hiermee wordt een groot deel van
de zakelijke post vervoerd. Volgens Post NL bespaart het nieuwe vervoersmiddel honderd
autoritten met dieselbestelauto’s. Oude dieselauto’s mogen de binnenstad vanwege de
milieuzone niet meer in.
Of er ook post nat is geworden vanochtend is onbekend.
httos: //www. nhnieuws. nl/nieuws/207841/Sakfiets-van-PostNL-belandt-in-water-Amsterdamse-
oracht

Afbeeldingen Stint-ongeval in Wateringen (2015)

Van: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO

Verzonden: donderdag 20 september 2018 16:35

Aan:lO.2.e minienm.nl>;lO.2.e
- DCO

<10.2.e cminienmnI>

Onderwerp: RE: Stints in de media - medio 2015

Kun je er meer vinden?

Van: lO.2.e DCO

Verzonden: donderdag 20september 2018 16:3 1

Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO <emrvs.diikhuisminienm.nI>

Onderwerp: RE: Stints in de media - medio 2015

Bolderwagen met kinderen te water
Westlanders.nu
Wateringen 22.09.2015 —

De brandweer van Wateringen werd maandagmiddag om 16.34 opgepiept voor een
hulpverleningsklus aan de Bovendijk.

Een leidster van een kinderopvangcentrum aan de Laan van Wateringse Veld reed met een
elektrische bolderkar en drie kinderen op de Bovendijk richting Wateringen.

Een van deze verstandelijk beperkte kinderen trok op gegeven moment per ongeluk aan het
stuur waardoor de leidster de macht over het stuur verloor en de bolderwagen met inzittenden
te water geraakte.

Behalve een nat pak raakte gelukkig niemand gewond, maar de zware bolderwagen eruit halen
was wat anders. Twee brandweermannen zijn met waadpakken in het water gegaan en hebben



een lang touw aan de bolderkar vastgemaakt.

Daarna was het gezamenlijk trekken en stond het voertuig in no-time op de kant. 1-let
elektrische gedeelte werkte echter tegen alle verwachting in nog pnma, dus nadat het water uit
de wagen was gelekt kon één van de kinderleidsters ermee naar de opvang rijden.

Van: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCC

Verzonden: donderdag 20 september 2018 16:19

Aan: 10.2.e DCC 10.2.e (Iminienmnl>

Onderwerp: RE: Stints in de media - medio 2015

2 ongevallen eind augustus lees ik ergens

Van: 10.2e DCC

Verzonden: donderdag 20 september 2018 16:08

Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCC <emrys.diikhuisminienmnl>

Onderwerp: Stints in de media - medio 2015

Hi Emrys,
Geen Telegraaf-hits, 11.1 , wel deze twee:

Bolderkarren zijn nu dubbeigroen
Haarlems Dagblad

27 juni 2015 zaterdag

door Wessel Mekking

Nieuw-Vennep Het gebouw van kinderopvang De Boshoeve is al langer duurzaam, maar

sinds kort zijn ook de elektrische bolderwagens waarin de kinderen worden vervoerd

dat. De stints zijn nu letterlijk én figuurlijk groen.

Gisteren opende wethouder John Nederstigt (D66), verantwoordelijk voor ‘duurzame

economische ontwikkeling’, de zonnestalling bij het kinderdagverblijf en de

buitenschoolse opvang aan de Bosstraat in Nieuw-Vennep. Dankzij de stalling kunnen de

elektrische bolderkarren duurzaam worden opgeladen. De zonnestalling was een van de

winnaars van ‘Het Groenste Idee’ en kreeg daarom financiële gemeentelijke steun. Ook

bracht crowdfunding het nodige geld in het laatje.

De zonnestalling is een idee van directeur Eva Toele van De Boshoeve, Joost Valk van

Vital PlaceS en ‘social inventor’ Janpeter Eilander. Toele noemt de stalling de ‘finishing

touch’ van het kinderdagverblijf. Dat was al duurzaam, bijvoorbeeld dankzij het gebruik

van regenwater in de wc’s en de zonnepanelen.

De drie elektrische bolderkarren, zogeheten ‘stints, trokken mede vanwege hun

felgroene kleur al veel bekijks. ,,In het begin zeker”, vertelt Toele. ,,Mag ik met je



meerijden?”, kregen de bestuurders wel eens te horen. ,,De stints zijn ook lekker groen

met rode paddenstoelen’, weet Toele.

In één stint passen maximaal tien kinderen. De Boshoeve beschikt ook over twee

elektrische bakfietsen, waarin plek is voor zes kids per stuk. De kinderen worden met de

elektrische vervoersmiddelen onder meer opgehaald en weggebracht. De Boshoeve biedt

onderdak aan kinderen met en zonder handicap. Het mes snijdt dankzij de zonnestalling

aan twee kanten, denkt Toele. Dankzij de bijzondere stalling worden de kinderen van De

Boshoeve zich ook bewust van zonne-energie en het belang ervan, verwacht zij.

Stoer en gezellig: met z’n tienen / in een elektrische
bolderwagen

Boxmeers Weekblad

4 augustus 2015 dinsdag

BOXMEER - Buitenschools opvang de Koele Kikker van Spring Kinderopvang in Boxmeer

nam donderdag een spiksplinternieuwe Stint in ontvangst. In deze elektrische

bolderwagen kunnen maximaal tien kinderen tegelijk worden vervoerd. Praktisch en

efficiënt. Ook zal de Stint gebruik worden voor leuke uitstapjes. Bijkomend voordeel is

dat de elektrische bolderwagen een milieuvriendelijk vervoersmiddel is. Een kap zorgt

ervoor dat de kinderen bij regen droog zitten.

De Stint is van te voren uitvoerig getest door pedagogisch medewerkers van Spring.

“De bevindingen waren dusdanig positief dat we tot aanschaf van drie exemplaren zijn

overgegaan”, aldus Roy Visser. “De besturing werkt heel intuïtief en eenvoudig. Een

nieuw vervoersmiddel is natuurlijk altijd even wennen, maar de proef wees uit dat

medewerkers er al snel prima mee uit de voeten kunnen. En de kinderen? Die vinden

het een stoere en gezellige manier van vervoeren.”
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Document 56

Van: 1O.2.e
Aan: 1O.2,e 10.2.e 10.2.e
Onderwerp: RE: WN in de media
Datum: donderdag 20september2018 19:12:45
Bijlagen: imaqeOQl.uno

imaQeOO2.or,Q
irnaqe0O3.oiq
imaoeQO4.na

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e
- DGB 10.2.e iminienm.nl>

Datum: donderdag 20 sep. 2018 7:08 PM
Aan: 10.2.e

- DGB 10.2.e ‘iminienm.nt>, 10.2e
- BSK

10.2.e minienm.nI>.lO.2.e - DBO1O.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: FW: VVN in de media

Van: 10.2.e @vvn.nl>

Verzonden: donderdag 20 september 2018 16:00

Aan:lO.2.e @planet.nl

Onderwerp: VVN in de media

Beste collega-woordvoerders, relaties en partners,

VVN heeft vandaag via de pers gereageerd op vragen over Stints. Dit in verband met het zeer
tragische ongeval hiermee in Os.
Wij gaan met onze reactie niet in op het ongeval zelf maar hebben gereageerd op de vragen over de
veiligheid van de Stints. VVN heeft de leverancier van de Stint geadviseerd in de ontwikkeling van de
rijvaardigheidstraining die wordt gegeven bij aflevering van het product. Als deze training is doorlopen
vindt VVN het veilig om met dit vervoermiddel te rijden en ziet dan ook geen noodzaak om hiervoor
een speciaal rijbewijs in het leven te roepen.

Reactie is te lezen in diverse dagbladen online en vanavond te zien in EditieNL, Een Vandaag en
Hart van Nederland.

Met vriendelijke groet,
Veilig Verkeer Nederland

José de Jong
Communicatie en woordvoering
Afdeling Marketing & Educatie

Stationsstraat 79a
3811MH Amersfoort
10.2.e

Voor persvragen: 06—25031715
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Document 57

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e
Cc: 1 0.2.e Onoera. L (Udewiide - SG; Freauin. M.M. (Mark - BC
Onderwerp: RE: Ongeval Oss
Datum: donderdag 20 september 2018 15:41:00

HoilO.2.e dank voor alle info.111

Ik bel je nadat ik uit het overleg kom met de minister om verder af te stemmen.

11.1

Gr 10.2.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e @minszw.nI>
Datum: donderdag 20 sep. 2018 3:32 PM
Aan: 10.2.e @minienm.nl>
Kopie: 10.2.e @rninszw.nl>
Onderwerp: Ongeval Oss

Dag 10.2,

Wij hebben op dit moment de volgende informatie beschikbaar over het ongeval in Oss. We
hebben gekeken naar de toezicht-geschiedenis van de betrokken kinderopvangorganisatie
(vanuit onze verantwoordelijkheid voor kinderopvang). Daarbij is het van belang te weten dat
het toezicht en de handhaving op kinderopvang decentraal zijn belegd. De gemeente is
verantwoordelijk voor de handhaving en het toezicht wordt uitgevoerd door de GGD.

Toezichtshistorie
De kinderopvangorganisatie (een BSO) is in april 2018 door de GGD (onaangekondigd)
geïnspecteerd. Bij die inspectie zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. Daarop is een
herstelaanbod gedaan. Dat betekent dat de organisatie de mogelijkheid krijgt om de
tekortkomingen te verhelpen.
Hierover is in juni 2018 een inspectierapport verschenen. Dit rapport is openbaar.

In augustus heeft de GGD opnieuw een inspectie uitgevoerd. Hierbij bleek dat alle eerdere
tekortkomingen zijn verholpen, maar dat er wel 1 nieuwe tekortkoming is vastgesteld (namelijk
dat de VOG van een van de bestuurders (dus niet van leidsters op de groep)) ontbrak.
Ook dit inspectierapport is openbaar.

11.1

Wat belangrijk is om te weten, is dat de GGD niet toetst op vervoersmiddelen en wij daar vanuit
SZW ook geen eisen aan stellen.

Inzet Inspectie SZW
10.2.e liet mij weten dat het voortouw bij het onderzoek bij de politie ligt omdat het een
ongeval op de openbare weg betreft. Dat prevaleert boven onderzoek naar een arbeidsongeval.
Wel zal de inspectie betrokken zijn omdat het hier wellicht een productongeval betreft (als de
remmen van het voertuig het hebben laten afweten). Ik houd contact met de inspectie.
Ik begreep dat de OVV ook ter plaatse gaat.



Andere departementen
Ik heb contact gehad met OCW. Zij hebben contact gehad met het schoolbestuur om hun
medeleven te betuigen. Mocht de school het nodig hebben, dan kunnen zij ondersteund worden
in de communicatie richting ouders. 11.1

11.1

Zullen wij rond 16.00 weer even contact hebben?

10.2.e

10.2.e
1 0.2.e

Directie Kinderopvang
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Parnassusplein 5 1 2511VX 1 Den Haag
Postbus 90801 1 2509 LV 1 Den Haag

10.2.e

E 10.2.e aminszw.nI



Van: 10.2.e
Aan: 1O.2.e Document 58
Onderwerp: Fwd: Stint regels.docx
Datum: donderdag 20 september 2018 17:49:33
Bijlagen: HïiaoeOOLuna

naaeOO2.ufxl
HTlaQeOO3uno

Stint reqels4ocx

11.1

Groet lO.2.e

Outlook voor Android downloaden

From: 1O.2.e

Sent: Thursday, September 20, 2018 5:31:11 PM

To: 10.2.e

Subject: FW: Stint regels.docx

Met vriendelijke groet,

Veilig Verkeer Nederland
1O.2.e

Senior Verkeerskundige

Stationsstraat 79

3811 MH Amersfoort

www.veiligverkeernederland.nl fø

Iedereen veilig over straat V E t L 1 G Y 1! R I( E £ R
Int

Van: 1Q.2.e

Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 11:10

Aan: 1O.2.e

Onderwerp: Stint regels.docx



Document 59
Van: 10.2.e
Aan: 1O.2.e
Onderwerp: Fwd: e-Iearning Stint
Datum: donderdag 20 september 2018 17:49:22
Bijlagen: naoeOO2.uaa

ÈnaoeOO3.uiici
inaoeOO4.Dfla
naoeOO5D1K1
imaoeOO6.om
Gebruiksinstructie Stint Ftver.ndf
Riitraininp 850 2017.odf

Volgens afspraak.

10.2.e

Outlook voor Android downloaden

From: 10.2.e

Sent: Thursday, September 20, 2018 5:30:58 PM
To: 10.2.e

Subject: FW: e-learning Stint

Met vriendelijke groet,
Veilig Verkeer Nederland
10.2.e

Senior Verkeerskundige

Stationsstraat 79

3811 MH Amersfoort

www.veiligverkeernederland.nl f•

____ __

Un

Iedereen veilig over straat V EI L 1 G V E R K E £ R
“4‘

Van: Rob Stomphorst

Verzonden: maandag 16 april 2018 13:56

Aan: 10.2.e

CC:1

Onerwerp: FW: e-learning Stint

Hallo 10.
Graag deel ik deze informatie met je om in te schatten of wij hierop kunnen investeren in kennis zodat de
instructie het VVN-logo waardig is. Uiteraard gieten we e.e.a. in een mooi partnership met STINT.
Focus: Een veilig vervoer van het kostbaarste bezit
Grtz,
Rob
Rob Stomphorst
Partnerships, Woordvoering en Politieke Contacten
Afdeling Marketing & Educatie
1 0.2.e
10.2.e



www.veiligverkeemederland.nI ffl

Iedereen veilig over straat V EI L 1 G V E R K E E R
1

Van: 1O.2.e stint.n>

Verzonden: woensdag 11 april 2018 20:01

Aan: Rob Stomphorst <r.stomphorstvvn.nI>

CC: Edwin Renzen <Edwin@stint.n>

Onderwerp: e-learning Stint

Hallo Rob,

N.a.v. ons prettig telefoongesprek van vanmiddag zou ik je vanavond mailen.

Hierbij mijn punten voor de e-learning waar wij verder met jullie over wil brainstormen:

-Onderwerpen E-learning:

• Voertuigkennis (zie bijlage voor ons instructieboekje)

• Voertuigbeheersing

• Verkeerkennis (misschien zoals het online VVN-verkeersexamen?)

-Persoonsgebonden certificaat, die na het behalen van de toets ook naar de manager wordt

gestuurd.

-Herhaling, is het verstandig om dit jaarlijks terug te laten komen?

-Didactische gedeelte: vraagstelling, duur e-learning, interactiviteit, doelgroep en soort

vraagstelling.

-Instructie doormiddel van filmpjes en foto’s.

Doormiddel van deze e-learning willen de bestuurder een acceptabele basis mee geven, hiermee

willen wij een norm kunnen bepalen.

Ik heb je de documenten mee gestuurd die wij bij het afleveren van een Stint mee geven.

Zullen wij 23 april afspreken om 11 uur bij jullie op kantoor?

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,
1O.2.e

Noorenz B.V.

P.C. Staalweg 50

3721 Ti Bilthoven
10.2. stint.nI
10.2.e

KVK 52411761

BTW NL850433095B01

www.stintu m . n 1



Document 60

Van: Alphons Knuppel
Aan: 10.2.e -DGB
Onderwerp: Re: e-Iearning Stint
Datum: donderdag 20 september 2018 18:30:06

Zoals gezegd hebben we meegedacht bij de ontwikkkelimg van de e-learningrnodule.

Daarnaast heeft 102de verkeersregels vooreen Stint opgesteld en aan Stint geleverd. Zoals

aângeven heeft nog geen evaluatie plaatsgevonden met VVN over de toepassing.

Met vriendelijke groet.

Veilig Verkeer Nederland

Drs. Alphons Knuppel

Waarnemend Directeur

Stationsstraat 79a

3811 MH Amersfoort
10.2.e

a.knuppel@vvn.nI

www.vei 1 igverkeernederland.

Van: 10.2.e
- 0GB

Verzonden: donderdag, september 20, 2018 18:08

Aan: Alphons Knuppel

Onderwerp: RE: Fwd: e-learningStint

Wat is uitjullie overleg vervolegns geconcludeerd? Want dit is alleen aanbod van stint en

interne mail.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Alphons Knuppel>

Datum: donderdag 20 sep. 2018 5:49 PM

Aan: 10.2.e ) - DGB>

Onderwerp: Fwd: e-learning Stint

Volgens afspraak.

Groet Alphons

Outlook voor Android downloaden



From: 10.2.e

Sent: Thursday, September20, 2018 5:30:58 PM

To: Alphons Knuppel

Stibject: FW: e-Iearning Stint

Met vriendelijke groet,

Veilig Verkeer Nederland

1O.2.e

Senior Verkeerskundige

Stationsstraat 79

3811 MH Amersfoort

www.veiligverkeernederland.nl [facebook] [twitter] [youtube]

[levenslijn grijs]

Van: 10.2.e

Verzonden: maandag 16april2018 13:56

Aan: 1O.2.e

CC: 10.2e

Onderwerp: FW: e-learning Stint

Hallo10

Graag deel ik deze informatie met je om in te schatten of wij hierop kunnen investeren in

kennis zodat de instructie het VVN-logo waardig is. Uiteraard gieten we e.e.a. in een mooi

partnership met STINT.

Focus: Een veilig vervoer van het kostbaarste bezit

Grtz,

10.2

10.2.e

Partnerships, Woordvoering en Politieke Contacten

Afdeling Marketing & Educatie



10.2.e

www.vei ligverkeernederland .nl [facebook] [twitter] [youtube]

[levensi ijiij

Van: 10.2e

Verzonden: woensdag ii april 2018 20:0 1

Aan: 10.2.e

CC: Edwin Renzen>

Onderwerp: e-learning Stint

Hallo 10.2

N.a.v. ons prettig telefoongesprek van vanmiddag zou ikje vanavond mailen.

Hierbij mijn punten voor de e-learning waar wij verder met jullie over wil brainstormen:

-Onderwerpen E-learning:

* Voertuigkennis (zie bijlage voor ons instructieboekje)
* Voertuigbeheersing
* Verkeerkennis (misschien zoals het online VVN-verkeersexanien?)

-Persoonsgebonden certificaat, die na het behalen van de toets ook naar de manager wordt

gestuurd.

-Herhaling, is het verstandig om dit jaarlijks terug te laten komen?

-Didactische gedeelte: vraagstelling, duur e-learning, interactiviteit, doelgroep en soort

vraagstelling.

-Instructie doormiddel van filmpjes en foto’s.

Doormiddel van deze e-learning willen de bestuurder een acceptabele basis mee geven.

hiermee willen wij een norm kunnen bepalen.

Ik heb je de documenten mee gestuurd die wij bij het afleveren van een Stint mee geven.

Zullen wij 23 april afspreken om II uur bij jullie op kantoor?

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groet,

10.2.e



[cid :image002.jpg01 D25C76.F2A7DF7O]

Noorenz B.V.

P.C. Staalweg 50

3721 TJ Bilthoven

1 O.2.e

KVK 52411761

BTW NL850433095B01

www.stintum.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ti is bestemd. Indien u niet de geadresseerde

bent of dit bericht abusievelijk aan ii is toegezonden, wordt 11 verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,

van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the

sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting

from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Document 61

Van: 1O.2.e -ILenT-IJRW
Aan: 1 O.2.e Bos. JA van den (Jan - TiJ; 1O.2.e -; 1O.2.e

ziu;1O.2.e JiJ; 1O.2.e ju; 1O.nenm.m;1O.2.e
-cnTLHJtU;1O.2.e iu;1O.2.e Liu;1O.2.e
Jij; 1 O.2.e ; i’e,svoortidiono III ; ILI hall Weovervoer h-nOflanQ Rali

lJ-KJ;iLT Rari en weavenioerveraunninavedeflino (W;10.2.e 10.2.e
DGB;1O2.e iIJ;1O.2.e i!J;10.2.e Jij;

10.2.e JL1;1O.2.e iia;1O.2.e ziu;1O.2.e
- LX8; 10.2.e JL1; 1O.2.e Ju; 1O.2.e JLL; 1O.2.e

Ju;1O.2.e Ju;10.2.e
su;10.2.e i;1O.2.e

Cc: 10.2.e
Onderwerp: Melding aanrijding overweg Braakstraat te Oss West
Datum: donderdag 20 september 2018 11:22:24
Bijlagen: naoeOO1ioa

naoeOO2ioo
imaoeOO3ioa

Geachte ontvanger,

Vanmorgen om 8.25 uur heeft er op het baanvak Oss — Den Bosch op overweg km 39.4
(Braakstraat) te Oss West een aanrijding plaatsgevonden tussen een bakflets en trein
6722.
Met de (elektrische) bakfiets werden vijf kinderen van/naar een kinderdagverblijf
vervoerd. Als gevolg van de aanrijding zijn vier van de vijf kinderen die met/in de
bakflets vervoerd werden overleden en is een kind zwaargewond geraakt. Ook de
bestuurster van de bakflets is zwaargewond geraakt. Trein 6722 bestaat uit een
FIirt3/FLIRT 1V. Overweg Braakstraat is een Al-JOB met een separaat fietspad, ook
voorzien van overwegbomen.

Piket Rai! is ter plaatse voor onderzoek. Ook de 0W is onderweg voor onderzoek.

1O.2.e
Senior inspecteur? Incidentmanager

Spoor personen- en goederenvervoeruur
Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Graadt van Roggenweg 500! 3531 AH 1 Utrecht
Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag

T 10.2.e
M 10.2.e




