
Van: hu-ReuE(Enivs-DcO Document 105

Aan: 10.2.e -

Onderwerp: FW: info m.b.t. dodelijk ongeval met Stint in Oss waarbij 4 kinderen om het leven zijn gekomen
Datum: vrijdag 21 september 2018 14:26:00
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

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

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 14:26

Aan: 10.2.e 10.2.e @lnspectieSZW.nl>

Onderwerp: RE: info m.b.t. dodelijk ongeval met Stint in Oss waarbij 4 kinderen om het leven zijn

gekomen

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Ik zal je in contact brengen met de beleidsmedewerker.
Met groet
Emrys Dijkhuis

Van: 102e

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 14:24

Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO mrysdijkhuiscminienmnl>

Onderwerp: FW: info m.b.t. dodelijk ongeval met Stint in Oss waarbij 4 kinderen om het leven

zijn gekomen

Urgentie: Hoog

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Goedemiddag,

Deze vraag heb ik voorgelegd aan de RDW maar die verwijzen me door naar dit Ministerie. Kunt
u ervoor zorg dragen dat deze vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Met vriendelijke groeten,
10.2.e
Inspecteur

Van: 10.2.e

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 11:05

Aan: persvoorlichting@RDW.nl’ <persvoorlichtinRDW.nl>

Onderwerp: info m.b.t. Stint

Urgentie: Hoog

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Goede morgen,

Zoals reeds telefonisch aangegeven hebben wij het ongeval in Oss met een “stint”in onderzoek.
Naar onze mening valt zo’n voertuig onder de machinerichtlijn omdat dit voertuig volgens ons
niet valt onder de richtlijn 2007/46, voorheen richtlijn 70/156. Dit gezien de maximumsnelheid
van 17 km/uur van deze Stint.

Kunt u aangeven of u het hiermee eens bent en of u deze Stint heeft beoordeeld in het kader
van de regelgeving voor wegvoertuigen.

Met vriendelijke groeten,
10.2.e
Inspecteur Arbeidsinspectie



Van: 10.2.e - Document 106
Aan: 10.2.e -

Cc: 10.2.e -

Onderwerp: FW: Normwijziging 75-110
Datum: vrijdag 21 september 2018 16:28:42

Hoi 10.2e

Buiten scope verzoek

Van: 10.2.e
- BSK <10.2.e (iiminienmnl>

Datum: vrijdag 21 sep. 2018 4:14 PM
Aan: 10.2.e

- DGB <10.2.e iminienm.nI>,lO.2.e
- DGB <10.2.e iminienm.n>, 10.2.e

- BSK 10.2.e (nhiniennLnt>,
10.2.e

- HBJZ <10.2.e (minienm.nI>
Kopie: Frequin, M.M. (Mark) - BSK iiark.frequin’minienm.nI>
Onderwerp: RE: Normwijziging 75-110

0k voor ao volgende week moeten we dit echt goed opgelijnd hebben. En aantal factsheet.
11.1 -

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e
- DGB <10.2.e @minienrn.nl>

Datum: vrijdag 21 sep. 2018 4:10 PM
Aan: 10.2.e

- DGB <10.2.e @minienrn.nI>, 10.2.e

BSK <1 0.2.e ()minienrn.nl>, 10.2.e
- HBJZ10.2.e minienm.nI>,

10.2.e BSKlO.2.e @nhinienm.nI>
Onderwerp: FW: Normwijziging 75-110

11.1



11.1

Groet. 10.2.e

Afdeling Verkeersveiligheid.
10.2.e

Van: 10.2.e <10•2Qirdw.nl>
Datum: vrijdag 21 sep. 2018 4:06 PM
Aan: 10.2.e

- DGB <10.2.e
Kopie: 10.2.e 10.2.e rdw.nl>
Onderwerp: RE: Normwijziging 75-110

Hoi 1 0.2.e t,

@minieImnl>

En ik heb dit gevonden (de 1 april slaat op 2012):

Per 1 april ordt een wijzing van de Regeling Voertuigen van kracht ( zie bijlage) waarmee ook twee eisen aan
bijzondere bromfietsen aangepast worden. Per 1 april moeten nieuwe aanmeldingen dus aan die voorwaarden
getoetst worden (en het rapportageformat iets aangepast?) . In art. 5.6.75 wordt de maximale breedte van een
bijzondere bromfiets opgerekt naar 1.IOm en in 5.676 wordt de maximumconstructiesnelheid beperkt tot 25
km/u ( de marge van ± 5 km/u gaat er dus uit)

Gr. 10.2.e

Oorspronkelijk bericht
Van:1O.2.e

- DGB [mailtclO.2.e
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 15:11
Aan: 10.2e
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: Normwijziging 75-1 10

Hoi.

11.1

1tî minienm.nl J

Thx voor help.i 1.1

Groet. 10.2.e

Afdeling Verkeersveiligheid.
10.2.e



10.2e, Buiten scope, 11.1



Buiten scope, 11.1, 1O.2.e



Buiten scope, 11.1, 1O.2.e



Document 107Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e ;10.2.e
Onderwerp: FW: telegraaf
Datum: donderdag 20 september 2018 11:55:13

11.1

Van:lO.2.e -BSK

Verzonden: donderdag 20 september 2018 11:50

Aan: 10.2.e BSK

Onderwerp: telegraaf
net binnen
Bakfietsdrama Oss
Rijvaardigheidstraining nodig bij Stint-bakfiets
Door Gijsbert Termaat
Updated 14 min geleden
32 min geleden in BINNENLAND
Kopieer naar clipboard

worden vervoerd.Met de Stint-bakfiets kunnen tien kin
© Stint
Utrecht - De elektrische bakfiets waarmee vanmorgen het dramatische ongeval in Oss gebeurde
is de Stint en wordt op zeer grote schaal ingezet voor het vervoer van kinderen van en naar de
buitenschoolse opvang ;(BSO).

Met de Stint-bakfiets kunnen tien kinderen worden vervoerd.



© Stint
Het vervoermiddel werd in 2011 bedacht en ontworpen door Edwin Renzen en Peter Noorlander,
zodat pedagogische medewerkers zelfstandig tien kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen vervoeren
op een veilige en efficiënte manier.
Vanmorgen was er niemand van het bedrijf die commentaar kon geven op het afgrijselijke
drama. Wel is op de site van het bedrijf te lezen dat er inmiddels een kleine 3.500 van deze
elektrische bakfietsen rondrijden om dagelijks kinderen van en naar hun opvangadres te
brengen.
Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) hoort er een rijvaardigheidstraining gevolgd te worden
bij aflevering van de Stint. ,,Dat is echt noodzakelijk, want je moet wel even leren omgaan met
zo’n apparaat”, zegt José de Jong. ,,Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel eens gebruikers
zijn op een BSO die zo’n training niet hebben gevolgd en er kinderen mee gaan ophalen...”
Renzen kwam op het idee voor de Stint toen hij zag dat er voor korte ritjes (vaak niet meer van
2 km) duur en inefficiënt taxivervoer werd ingezet. Een bijkomend nadeel was dat de taxibusjes
en touringcars zorgden voor drukke en onoverzichtelijke situaties rondom scholen. Omdat
bestaande bakfietsen maar 6 tot 8 kinderen konden vervoeren, werd de Stint ontwikkeld.
Samen met industrieel ontwerper Noorlander werd de ontwikkeling ingezet voor een compleet
nieuw soort voertuig, waarbij veiligheid, eenvoudige besturing, goed overzicht op de weg en
robuuste bouw prioriteit hadden.
Het voertuig werd in 2012 gekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en is toelating tot de
openbare weg verkregen in de categorie ‘bijzondere bromfiets’ door de minister van
Infrastructuur en Milieu (destijds Melanie Schultz van Haegen).
Bij VVN is niet bekend dat er vaker ongevallen met de Stint gebeuren. ,,Het is een dramatisch
incident en bij ons is niet bekend dat er vaker ongelukken mee gebeuren.”
Met vriendelijke groet,
10.2.e
Plv. Afdelingshoofd

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
Afdeling Verkeersveiligheid en Wegvervoer
Rijnstraat 8 2515 XP 1 Den Haag
Postbus 20901 1 2500 EX 1 Den Haag

M 10.2.e
10.2.e ûminienm.nl
www.rijksoverheid. nl/ministeries!ienmw



Van: 10.2.e Document 108
Aan: 10.2.e ;10.2.e u.ii.nJ
Onderwerp: graag check
Datum: vrijdag 21 september 2018 15:04:00

Verder adviseerde de SWOV een maximum snelheid voor de Stint van 15 km/u. Er bestaat echter
geen andere categorie dan die van de bijzondere bromfiets. Voor deze categorie geldt standaard
een maximum van 25 km/u. Dat is buiten deze categorie ook het geval voor de elektrische fiets.
De producent heeft de Stint begrensd op 17,2 km/u.

10.2.e
10.2.e

Directie Bestuursondersteuninci
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 T 2515 XP 1 Den Haag
Postbus 20901 1 2500 EX 1 Den Haag

M 10.2.e 1 El minienm.nI

DBO heeft een vernieuwde intranetpagina! Check het koffertje op de homepage van lenW.



Document 109
Van: E. (Ems DCC
Aan: 1O.2.e -4DD-OCO;1O.2.e .;10.2.e ;1O.2.

1Q.2.e J2;1O.2.e ;10.2.e -

Onderwerp: graag reactie voor 830 - zodat ik zsm aan de minister kan voorleggen
Datum: vrijdag 21 september 2018 02:20:30

Beste allemaal,

Ik heb toch noa twee concerJt reactielilnen on de mail ezet. 11.1

Jullie treffen een reactielijn voor inloop — als er een algemene vraag komt over de Stint en het
besluit om deze toe te laten.

Daarnaast vinden jullie een lijn die gebaseerd is op de inhoud van de brief.

Graag jullie reactie. Als het lukt voor 8.30 uur. Dan verwerk ik ze daarna zsm.

Ik zal morgen een blik werpen op de brief en de antwoorden op de vragen.

Alvast dank en een groet,

Em

Concept reactielijn — voor als je een vraag krijgt over besluit

11.1

Concept reactielijn — voor bij de brief

11.1



11.1

Ter info: wat zijn de regels voor zulke voertuigen?

In 2007 deed de Segway zijn intrede. Er waren toen nog geen regels. Niet in Europa en niet in
Nederland. Men zag kansen. De Segway was een duurzaam en gemakkelijk vervoersmiddel
voor de wat kortere afstanden. Daarom is mogelijk gemaakt om deze voertuigen toe te laten op
de weg. Mits ze veilig zijn voor de gebruiker en de overige weggebruikers. In het verleden is
daarbij expliciet gekozen om daarnaast geen extra rijvaardigheidseisen te stellen en de lasten
niet onnodig te verhogen. (brief over Segway aan de kamer in 2008). Wel stellen we dat de
bestuurder minimaal 16 jaar moet zijn, WA-verzekerd moet zijn en dat je maximaal 25 km per
uur mag rijden. Voor de Stint gelden deze regels ook, maar deze rijdt maximaal 17,2 km per
uur.



Van: 10.2.e -I-iz Document 110
Aan: Onoo. L (Lideide) - SG
Cc: 10.2.e ;10.2.e -I-EJZ
Onderwerp: Mandaat beschikking Stint
Datum: vrijdag 21 september 2018 10:42: 19

Beste Lidewijde,

Wat betreft jouw vraag over het mandaat: op grond van de toen geldende Organisatie- en
mandaatbesluit en ondermandaatbesluit had genoemd afdelingshoofd de bevoegdheid het
besluit te nemen.

Toelichting

Het besluit is genomen op 14 november 2011. Het betreft het toestaan van een voertuig op de
weg. Destijds gold het Organisatie- en mandaatbesluit Verkeer en Waterstaat 2010 (OenM
besluit VenW 2010). De insteek daarvan is grotendeels gelijk aan de huidige mandaatstructuur.

Het nemen van een dergelijk besluit viel onder de taak van het team Verkeersveiligheid van het
directoraat-generaal Mobiliteit van het ministerie: het ontwikkelen en implementeren van beleid
met betrekking tot een goede bereikbaarheid en een veilig verkeer- en vervoersysteem (artikel
5, elfde lid, onderdeel d, van het OenM-besluit VenW 2010).

Artikel 23 OenM-besluit VenW 2010 regelt het mandaat en ondermandaat aan beleid. Het eerste
lid geeft het mandaat aan de directeur-generaal om de bevoegdheden uit te oefenen die nodig
zijn voor de uitvoering van de taken van het directoraat-generaal. Het zesde lid, onderdeel a,
geeft de mogelijkheid van ondermandaat aan dienstonderdeelhoofden
(afdelingshoofden/managers). Er geldt ten aanzien van deze casus geen mandaatvoorbehoud
dat aan ondermandaatverlening in de weg staat. Er is geen sprake van een algemeen
verbindend voorschrift, dat alleen door de minister mag worden afgedaan. Het
aanwijzingsbesluit is een beschikking (gegeven aan de producent voor één specifiek merk
product).

Het ondermandaat is geregeld door het Ondermandaatbesluit DGMO Verkeer en Waterstaat
2010. De aan de directeur-generaal verleende bevoegdheden die hiervoor zijn genoemd zijn
(onder)gemandateerd aan de directeuren en afdelingshoofden, voor zover die bevoegdheden bij
hun taken behoren.

Voor de bepaling op welk niveau een besluit kan worden afgedaan, geldt de impliciete regel:
hoe belangrijker en gevoeliger een maatregel, hoe hoger het niveau. Dit is ter beoordeling aan
de ‘lijn’ zelf en staat niet aan mandaatverlening in de weg.

De ondertekenaar (namens de minister) C. Zuidema was manager (in het huidige jargon:
afdelingshoofd) van het team Verkeersveiligheid. 11.1.

Groet,
10.2.



Document 111

Van: 102.e
Aan: 10.2.e -DGMI;10.2.e
Onderwerp: RE: <geen onderwerp>
Datum: vrijdag 21 september 2018 15:53:13

Dank! 11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e
- DGMI <10.2.e @rninienm.nl>

Datum: vrijdag2l sep. 20183:41 PM
Aan: 10.2.e

- DGB 1 0.2.e minienm.nI>, 10.2.e
- DGB 1O.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: RE:

11.1 De categorie bijzondere bromfiets is in wet opgenomen in 2009 op verzoek
van de Kamer om de segway toe te kunnen laten Raad van State vraagt in zijn advies over
wetsvoorstel onder meer waarom er geen technisch onderzoek komt voor dit soort
voertuigen voorafgaand aan toelating. Regering antwoordt in nader rapport 2009 dat
technisch onderzoek in wet opgenomen gaat worden waarbij ook naar mogelijkheden
noodstop gekeken wordt.
11.1

Verzonden met B lackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 10.2e
- DGB”

Verzonden: 21 sep. 2018 15:35
Aan: 10.2e DGB 10.2e

- DGMI”
Onderwerp: “FW:’

11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

11.1, 10.2.e
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Van: 1O.2.e - Document 112
Aan: 1O.2.e ;10.2.e
Onderwerp: RE: Stint: rapport R 2013-15
Datum: vrijdag 21 September 2018 09:20:05

Rapport is bekend. Gaat vooral over ‘standaard’ gemotoriseerde tweewielers. Bijzondere
bromfietsen worden alleen genoemd. SWOV constateert 11.1

dat gezien de kleine aantallen bb het effect op w altijd beperkt zal zijn
(11.1 )

Van: 10.2.e - BSK
Verzonden: vrijdag i september 2018 9:12
Aan: 10.2.e - DGB;10.2.e - DGB
Onderwerp: [-w: stint: rapport R 2013-15

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO mvs.dijkhuisrninienm.nl>
Datum: vrijdag 21 sep. 2018 9:09 AM
Aan: 10.2e BSK 10.2.e (irninienmnl>, 10.2.e
DBO1O.2.e @minienm.nl>, 10..e DBO 10.2.e @minienmnl>
Onderwerp: FW: Stint: rapport R 20 13-15

Ter info
11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:lO.2.e l0.2.e @swov.nl>
Datum: vrijdag 21 sep. 2018 8:58 AM
Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO gmrvs.dijkhuis@minienm.nl>
Kopie: Persvoorlichting@swov.nl 4’ersvoorlichting@swpv.nl>, ‘Peter van der Knaap’
<peter.van4erknaap@swov.nl>
Onderwerp: Stint: rapport R 20 13-15

Goedemorgen Emrys,

Ik zag op twitter dat er, n.a.v. Trouw, naar een rapport van ons werd verwezen: R-2013-15. Hierin
staat 1 zin over de Stint “Het is moeilijk in te schatten wat het effect daarvan op de verkeersveiligheid

is.”
Voor de compleetheid stuur ik het je hierbij (bijlage). De passage waarin de Stint wordt genoemd, heb

ik gemarkeerd (pag. 11, paragraaf 1.1.2, 4e bullet)

Groet!

10.2.e

SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid



Postbus 93113, 2509 AC Den Haag
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag

1O.2.e

E 1O.2.e @swov.nI
1 http://www.swov.nl

5W”’



Van: 10.2.e Document 113
Aan: 10.2.e10. ;10.2.e
Cc: 10.2.e 10.2.e
Onderwerp: RE: testrapport bijzondere bromfiets Stint
Datum: vrijdag 21 september 2018 17:15:00

Hoi 10.2.,
11.1

Groet,
10.2.

Van: 10.2.e

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 13:41

Aan: 10.2.e
- DGB 10.2.e

Onderwerp: Re: testrapport bijzondere bromfiets Stint
11.1

Vr grt
10.2.

0p21 sep. 2018 om 13:31 heeftlO2e
- DGB

1 0.2.e @nhinienm.nI> het volgende geschreven:

Hoi 10.2.
11.1

“t).
lUL

Van:IO.2.e <10.2.e crdw.nI>

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 13:30

Aan: 10.2.e DGB <10.2.e aminienm,nI>

CC:l0.2.e <10.2.e ardwnI>•lO.2.e <10. rJw>
10.2.e

- DGB 10.2.e minienm.n’ï>; 10.2e

10.2.e (ardw.nI>

Onderwerp: Re: testrapport bijzondere bromfiets Stint
10.2.e
10.2.e

Vr grt
10.2.

Op 21 sep. 2018 om 12:59 hçeftlO2e 10.2.e @rdw.nI> het
volgende geschreven:

10.2.e

Wij leveren het rapport altijd alleen aan via een mail aan de
dossierhouder (destijds volgens mij 10.2.e ) zonder verdere



toelichting, advies of 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 wel/ 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 102e
- DGB

10.2.e @miniennl.nl> het volgende geschreven:

Beste 10.2., lO.2.eea,
Dank voor het opduiken van dit rapport. We zullen
dit ook mee aan TK sturen. 11.1

Thx! 10.2.e

Van: 10.2.e [mailto:lO.2.e @rdw.nI]
Verzonaen: donderdag 20 september 1u18 12:04
Aan: 10.2.e

- DGB
CC: 10.2.e ; 10.2.e 10.2.e
Onderwerp: i-W: testrapport bijzondere bromfiets Stint
10.2.e

Zie hieronder.

MVG
10.2.

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 20 september 2011 14:46
Aan: 10.2.e

- DGM0
CC: 10.2.e
Onderwerp: testrapport bijzondere bromfiets Stint
10.2

Zie hieronder het testrapport van de Stint.

gr
10.2.

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 20 september 2011 13:32
Aan: 10.2.e ; 10.2.e
Onderwerp: bijzondere bromfiets Sti nt

Beste 10.2. 10.2.

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

E mail : 10.2.e rdw.nl

Telefoon: 10.2.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestem& indien u niet de
geadresseerde bent of dit berïcht 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 massage 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 massage. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages



Van: 1O.2.e
- Document 114

Aan: 1O.2.e 10.2.e ;1O.2.e
Cc: 10.2.e ;10.2.e ;1O.2.e
Onderwerp: RE: testrapport bijzondere bromfiets Stint
Datum: vrijdag 21 september 2018 13:31:00

Hoi 10.2.,
We blijven bij de feitelijke tekst en geven GEEN interpretatie aan iets, zo ook afgesproken met
10.
2.e

Van: 10.2.e

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 13:30

Aan: 10.2.e
- DGB

CC: 10.2.e ; 10.2.e 10.2.e
- DGB 10.2.e

Onderwerp: Re: testrapport bijzondere bromfiets Stint
10.2.e
11.1

—I .

Vr grt
10.2.

Op 21 sep. 2018 om 12:59 heeft lO.2.e ,10.2. <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.e ) zonder verdere toelichting, advies of
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 Verweij, R.L. (Robbert) - DGB
10.2.e @minienm.11l> het volgende geschreven:

Beste 10.2.e 10.2. ea,
Dank voor het opduiken van dit rapport. We zullen dit ook mee
aan TK sturen. Aanvullende vraag:11.1

Thx! 1O.2.e

Van: 10.2. , 10.2. van {mailto:10.2.e ©rdw.nl]
Verzonden: donderdag 20 september 1u18 12:04
Aan: 10.2e -DGB
CC: 10.2.e ; 10.2.e , 10.2.e
Onderwerp: l-w: testrapport bijzondere bromfiets Stint
10.2.e



Ze hiercoder.

MVG
10.2.

Van: 10.2. , 1O.2.e
Verzonnen: ciinsciag 20 september 2011 14:46
Aan: 10.2.e

- DGMo
CC: 10.2.e
Onderwerp: testrapport bijzondere bromfiets Stint
10.

Ze hieronder het testrapport van de Stint.

gr
10.2.

Van: 10.2.e , 1.0.2
Verzonnen: dintsdag 20 september 2011 13:32
Aan: 10.2. , 10.2.e ; 10.2.e ,10.2
Onderwerp: bijzondere bromtiets Stint
BestelO.2. 10.2.

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

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
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.
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Van: 10.2.e

___

Document 116
Aan: Ddus-Reuv E (EnTVS) - D4DO
Onderwerp: RE: info m.b.t. dodelijk ongeval met Stint in Oss waarbij 4 kinderen om het leven zijn gekomen
Datum: vrijdag 21 september 2018 14:43:30
Gevoeligheid: Vertrouwelijk

11.1

Afdeling Verkeersveiligheid.
10.2.e

Van: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO <emrvs.diikhuisq,minienmji1>
Datum: vrijdag 21 sep. 2018 2:28 PM
Aan: 10.2.e DGB 10.2.e (‘nhiniennLnl>
Onderwerp: RE: info m.b.t. dodelijk ongeval met Stint in Oss waarbij 4 kinderen om het leven zijn
gekomen

11.1

Groet
Emrys

Van: lO.2.e DGB
Verzonden: vrijdag 21 september 2018 14:27

Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO <emrys.dijkhuis@minienm.nl>

Onderwerp: RE: info m.b.t. dodelijk ongeval met Stint in Oss waarbij 4 kinderen om het leven zijn

gekomen

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

11.1

Afdeling Verkeersveiligheid.
10.2.e

Van: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO gnirys.dijkhuis@minienm.nl>
Datum: vrijdag 21 sep. 2018 2:26 PM
Aan: 10.2.e DGB 1O.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: FW: info m.b.t. dodelijk ongeval met Stint in Oss waarbij 4 kinderen om het leven zijn
gekomen

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

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 14:26

Aan: 10.2.e lnspectieSZW.nl>

Onderwerp: RE: info m.b.t. dodelijk ongeval met Stint in Qss waarbij 4 kinderen om het leven zijn

gekomen



Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Ik zal je in contact brengen met de beleidsmedewerker.
Met groet
Emrys Dijkhuis

Van: 102e

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 14:24

Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO mrysdijkhus(minenmni>

Onderwerp: FW: info m.b.t. dodelijk ongeval met Stint in Oss waarbij 4 kinderen om het leven

zijn gekomen

Urgentie: Hoog

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Goedemiddag,

Deze vraag heb ik voorgelegd aan de RDW maar die verwijzen me door naar dit Ministerie. Kunt
u ervoor zorg dragen dat deze vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Met vriendelijke groeten,
10.2.e
Inspecteur

Van: 10.2.e

Verzonden: vrijdag 21 september 2018 11:05

Aan: ‘persvoorlichtinggRDW.nl’ persvoorlichtingRDW.nl>

Onderwerp: info m.b.t. Stint

Urgentie: Hoog

Gevoeligheid: Vertrouwelijk

Goede morgen,

Zoals reeds telefonisch aangegeven hebben wij het ongeval in Oss met een “stint”in onderzoek.
Naar onze mening valt zo’n voertuig onder de machinerichtlijn omdat dit voertuig volgens ons
niet valt onder de richtlijn 2007/46, voorheen richtlijn 70/156. Dit gezien de maximumsnelheid
van 17 km/uur van deze Stint.

Kunt u aangeven of u het hiermee eens bent en of u deze Stint heeft beoordeeld in het kader
van de regelgeving voor wegvoertuigen.

Met vriendelijke groeten,
10.2.e
Inspecteur Arbeidsinspectie
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Van: Patrick Rugebregt
Aan: Db-ReNs.E.(Esre’ss)-OCO Document 118
Cc: PsrhtfrT9 ;Per
Onderwerp: Stint: rapport R 2013-15
Datum: vrijdag 21 september 2018 08:58:30
Bijlagen: nsacOOLix

r-2013-15 Emrvs.o&

Goedemorgen Emrys,

Ik zag op twitter dat er, n.a.v. Trouw, naar een rapport van ons werd verwezen: R-2013-15. Hierin
staat 1 zin over de Stint “Het is moeilijk in te schatten wat het effect daarvan op de verkeersveiligheid
is.,,
Voor de compleetheid stuur ik het je hierbij (bijlage). De passage waarin de Stint wordt genoemd, heb

ik gemarkeerd (pag. 11, paragraaf 1.1.2, 4e bullet)

Groet!

Patrick Rugebregt

SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveihgheid

Postbus 93113, 2509 AC Den Haag
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag

T 10.2.e
M 10.2.e
E patrick.rugebregtswov.nI
1 http://www.swov.nl
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01 Opstappen op de Stint

02 Stuurfuncties

03 Rijvaardigheid oefenen - De Stint in het verkeer

04 Rijvaardigheid oefenen - Remmen

05 Rijvaardigheid oefenen - Doseren

06 Rijvaardigheid oefenen - Manoeuvreren

07 Rijvaardigheid oefenen - Instappen kinderen



1.

Opstappen van het sta plateau.

Let vervolgens goed op de positie van je voeten.

Zorg ervoor datje zover mogelijk naar achteren
staat, nietje hakken op het plateau. Houd je benen
wijd en neem een sportieve houding aan:je knieën
licht gebogen (niet op slot zetten).

In bochten, bij het remmen en bij het optrekken is
het is belangrijk om de krachten op te vangen niet
je lichaam.

Bewust afstappen: kijk naarje voeten en stap
voorzichtig af, zo voorkom je verzwikte enkels.

2.

Plaatsje linkerhand op het linker handvat.

Links gebruik je omjezelf stevig vast te houden aan
de Stint.

3.

Plaatsje rechterhand op het rechter handvat.

Rechts gebruikje om gas te geven.

Dit vraagt om behendigheid.

Belangrijk: Alsje ergens van schrikt enje grijpt
jezelf vast met RECHTS, dan is de kans groot datje
gas geeft. Dit wiljejuist niet in zo’n situatie.

Alsje schrikt: brengje rechterhand naarje
rechteroor (gewoon in de lucht gooien).

Met LINKS houd je jezelf stabiel.

01 Stnt rijtraining



A Remhendet

B Richtingaanwijzer
Naast het linker handvat zit het knipperlicht. Door het knopje met pijltje links of rechts ingedrukt te
houden gaat het knipperlicht knipperen. Zodraje los laat houdt het knipperen op.

C Informatiedisptay

D SneLheidsschakeLaars - Haas- & schildpadstand
Haasje is de snelle stand (max. 17km per uur) ook alsje van een heuvel af gaat. Schildpad is de
langzame stand (max. 5 km per uur).

E Gashendel
Wanneerje de gasheridel naarje toe trekt geefje gas. Wanneerje de gashendel loslaat rem je.

F ContactsLot

G Ctaxon

H Voor- en achteruitschakelaar
Pijltje naar boven is vooruit, pijltje naar beneden is achteruit. In de achteruit is de snelheid altijd
beperkt tot 5km per uur.

A B C D E

F G H

02 Stint rijtraining



DE STINT IN HET VERKEER

De Stint mag rijden op fietspaden, of op wegen waar fietsers rijden.

De Stint heeft geen stuurbekrachtiging. Dit houdt in dat alsje wil sturen,je eerst moet rollen (vooral
alsje beladen bent). Dit leerje op pagina 5 bij “Doseren”.

De Stint heeft weinig vering. Wilje een drempel of verkeersheuvel over, zorg er dan voor datje dit altijd
haaks doet (zie afbeelding 1).

Rij helemaal over de drempel heen (totje benen eroverheen zijn) en begin daarna pas met sturen. De
draaicirkel is klein (zie afbeelding 2).

Mddm2

In sommige gevallen betekent dit datje zoveel mogelijk vanuit het midden van de weg een draai moet
gaan maken. Maak vierkante bochten. In onderstaand figuur zieje een weg, belijning in het midden
en een Stint. De Stint heeft zijn linkervoorwiel zoveel mogelijk aan de rniddenstreep van de weg
gepositioneerd. Dit om vervolgens rechts af te gaan slaan op een haakse manier.

Door haaks over drempels heen te rijden (zoals in afbeelding 2), houd je altijd alle 4 de wielen op de
weg. Dit is belangrijk om goed te kunnen remmen. De Stint zal niet zomaar omslaan met maar 3 wielen
op de weg. Alsje op de weg rijdt enje ziet een gevaarlijk of druk verkeerspunt aankomen zorg er dan
voor datje alvast vaart mindert en op een rustige manier naar de situatie toe rijdt.

03 Stint rijtraining



REMMEN

Het belangrijkste aan het veilig op weg gaan is weten hoeje kan remmen. Zorg ervoor dat de Stint op
een rustige weg staat waarje voldoende ruimte aan alle kanten hebt.

1. Ga op het staplateu van de Stint staan.

2. Je weet welke positieje aanneemt
en welke functies de Stint heeft.

3. Zet de Stint op voorwaarts rijden
en zet de stand op Sch/Idpad.

4. Metje rechterhand draaije zeer langzaam
aan de gashendeltotje een klik hoort.
De klike betekent dat er kracht op de
motor komt.

5. Zodraje de klik hoort draaije de hendel
volledig naarje toe. Op schilpadstand gaje
nu vol gas (loopsnelheid).

6. Rij nu langs een vast punt zoals een boom
of paaltje in de weg.

7. Zodraje metje benen ter hoogte van dat
punt bent, laatje de gashendel [os doorje
hand naarje oor te brengen.

8. De Stint begint te remmen. Zodraje stilstaat
stap je van de Stint af.

9. Loop naar het punt en kijkje hoeveel meter
je nodig had om zonder belading te remmen.

10. Herhaal deze oefening drie keer op standje
schildpad.

11. Voordatje deze oefening op standje Haas
probeert, is het handig om eerstte leren
doseren (pagina 5).

BeLangrijk: Houd je rechterhand naastje oor om te remmen. Gewoon loslaten en de gashendel
draait vanzelf omhoog. Hiermee leerjejezelf een reflex aan. Mochtje ooit ergens van schrikken dan
grijpje niet naar de gashendel, maar reïnje direct.

04 Stint rijtraning



DOSEREN

Leer zelfje snelheid bepalen en ga doordacht op verkeerssituaties af. Zorg ervoor dat de Stint op een
rustige weg staat waarje voldoende aan alle kanten hebt.

1. Ga op het staplateu van de Stint staan.

2. Je weet welke positieje aanneemt
en welke functies de Stint heeft.

3. Zet de Stint op voorwaarts rijden
en zet de stand op Schildpad.

4. Metje rechterhand draaije zeer langzaam
aan de gashendel totje een klik hoort.

5. Zodraje de k[ik hoort houdjeje hendel op
deze positie. Niet doordraaien of loslaten,
dan moet de oefening opnieuw.

6. Het klikje betekent dat er kracht op de
motor komt.

7. Rij langzaam voorwaarts zonder te
versnellen of af te remmen (houd de hendel
stabiel).

8. Houd deze snelheid 10 meter vast.

9. Geef vervolgens een klein beetje meer gas.
Let op: de hendel is gevoelig.

10. Houd deze snelheid wederom 10 meter vast.

11. Geef daarna vol gas en hou dit gedurende
30 meter vast.

12. Je hebt nu geleerd hoeje om moet gaan met
je gashendel in de schildpadstand.

BeLangrijk: Doe de oefening opnieuw, maar dan in standje Haas. Let op! Er komen meer krachten
vrij en de snelheid is ook een stuk hoger.

Begin met een max. van ongeveer 3 km per uur (langzamer dan lopen) en geef om de 10 meter
steeds iets meer gas bij (gevoelsmatig) totdatje op topsnelheid zit (17 km/u). A[sje in de
tussentijd ergens voor moet stoppen laatjeje rechterhand [os van de gashendel en de Stint remt
vanzelf.

05 Stint rijtraining



FIANOEUVREREN

Leer de Stint goed te keren op de weg. Zorg ervoor dat de Stint op een rustige weg staat waarje
voldoende aan alle kanten hebt.

1. Ga op het staplateu van de Stint staan. 9. Draaien op de weg. Kanje de Stint in één
keer omdraaien en de tegengestelde

2. Je weet welke positieje aanneemt richting oprijden, doe dat dan.
en welke functies de Stint heeft.

a. Alsje eerst in z’n achteruit moet om de
3. Zet de Stint op voorwaarts rijden gehele draai te maken, rijd dan langzaam

en zet de stand op Schildpad. naar de stoep en houd je stuur maximaal
gedraaid (niet eerder terug draaien).

4. Rijd naar de rechterkant van de weg b. Rol heel langzaam door tot het voorste wiel
(nog steeds in een voorwaartse lijn) en de stoep heeft geraakt. Stop op dat
probeer redelijk dicht bij de stoeprand te moment.
rijden. c. Schakel de Stint in z’n achteruit. Ga op zoek

naar het klikje. Alsje deze hoort rolje
5. Blijf 30 meter parallel en dicht langs de langzaam door en draai je het stuur de

stoeprand voorwaarts rijden, andere kant op, totdatje niet verder kan
sturen.

6. Rem af. e. Rol totje een goede positie op de weg hebt
om makkelijk rechtdoor wegte rijden

7. Vanuit een stilstaande positie rijdje van de f. Schakel de vooruitschakelaar weer in en rijd
rechterkant van de weg naar de linkerkant weg.
van de weg.

8. Je geeft niet meer dan half gas en draaitje 10. Houd deze snelheid 10 meter vast.
stuur maximaal om.

a. Merkje datje tijdens het draaien per 11. Je hebt nu geleerd hoeje moet
ongeluk toch meer gas gaf dan verwacht? keren in de schildpadstand.

b. Als dat zo is, is dat een logisch gevolg en
belangrijk om te oefenen. Zeker in een
bocht rnoetje maximale controle hebben
overje gashendel.

Belangrijk: Doe de oefening opnieuw, maar dan in standje Haas. Let op! Het gashendeltje is erg
gevoelig na het ‘klikgeluid’. Hierdoor geefje al snel te veel gas. Blijf dus goed doseren.

Zorg bij het draaien voor een extra sportieve houding waarrneeje de draai goed en stabiel kan
opvangen. Draai gerust rnetje lichaam mee,je hoeft niet statisch te blijven staan.

Gaat er iets verkeerd, laatje rechterhand los van de gashendel en de Stint remt vanzelf.
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INSTAPPEN KINDEREN

Door de kinderen altijd op de zelfde manier in te laten stappen zal dit veilig en snel gaan.

1. Zorg ervoor dat de Stint ‘open’ staat voor
de kinderen. De rechterkant van het stuur
staat richting het sta plateau (naarje toe)
gedraaid en de rechterfiap van de huif is
open.

2. Ga op het plateau staan.

3. Ga metje hakken tegen het linker spatbord
aan staan. le tenen wijzen naar het rechter
spatbord.

4. Haal de sleutel uit het contactslot.

5. Houdje rechterhand op de rechter
gashendel. Op deze manier kunnen de
kinderen hun hoofd alleen tegen jouw hand
stoten.

6. Laat de kinderen instappen vanaf de kant
van het rechter achterwie[(waarje de velg
kan zien).

7. Er mag gerust op het spatbord gestaan
worden bij instappen.

8. Laat de kinderen één voor één instappen.

9. De open ruimtes (tussen de gordeltjes)
zijn de zitplaatsen. Waarde gordels zijn
gemonteerd zijn de grenzen van de
zitplaats. LET OP: kinderen gaan standaard
op de schroeven zitten i.p.v. op de lege
plaatsen.

10. Zorg voor een goede gewichtsverdeling.
Ongeveer even veel gewicht aan links
als aan rechts.

11. Zitten alle kinderen in de gordels vast?

12. Dan benje klaar om te gaan rijden.

Begin altijd met het vullen vanaf de achterkant. Dus rij je met vier kinderen, laat deze dan zo dicht
mogelijk bij de bestuurder zitten. Dit rijdt fijner.
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Document 336
Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e ;10.2.e ;1O.2.e
Onderwerp: FW: Fwd: Bestelling Stint
Datum: zaterdag 22 september 2018 13:44:27
Bijlagen: O9a

T1O.me
nao11.Lxa
inaQeOI2
naoeO13.vixa
naoeOt4.ia
naoeO15ixia
naoeO16oaq
naQeO18.ona
2O18O41Oodf
Snt aloemme voowaardenvdf

Ik stuur jullie paar mails door van Stint. Kunnen jullie die ergens opslaan in een dossier

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Edwin Renzen Edwin’stin1.nl>

Datum: donderdag 20 sep. 2018 6:44 PM

Aan: 1O.2.e
- BSK 10.2.e ‘:minienm.nl>

Onderwerp: Fwd: Bestelling Stint

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

Stint
10.2.e

Edwin@stint.nl

Van: 10.2.e

Verzonden: donderdag, september 20, 2018 6:43 PM

Aan: Edwin Renzen

Onderwerp: EW: Bestelling Stint

Hi Edwin,

Hierbij het mailtje dat wij standaard sturen bij het inplannen van een afspraak voor de aflevering.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Project Manager

10.2.e



Tel: 030—4100136

LR
Urban Mobitity

Stintum

P.C. Staalweg 50

3721 Ti Bilthoven

KVK 58325549

BTW NL852987043B01

www.stintum.com

Blijf op de hoogte via onze Social Media

Van: 1O.2.e

Verzonden: dinsdag 12juni 2018 15:28

Aan: 1O.2.e icIoudcom>

CC: 1O.2.e stint.nl>

Onderwerp: RE: Bestelling Stint

HilO.2.e

Bedankt voor de nieuwe order.

Bijgaand stuur ikje de offerte.

We kunnen de nieuwe Stint leveren op 9juli om 13.30uur. Komt dat goed uit voor jou?

De aflevering zal uit twee momenten bestaan:

Afleverine door transportbedrijf Wassink

De transporteur zal de Stint in de ochtend van bovengenoemde datum leveren zonder sleutels.

Hierbij hoeft niemand van uw Organisatie aanwezig te zijn. Wel willen we graag weten wat een

goede plek is voor het neerzetten van de Stint totdat de sleuteloverdracht plaatsvindt. Bijvoorbeeld

naast de voor- of achterdeur, op de stoep, aan de achterkant van de locatie, achter een hek, overig?

Sleuteloverdracht & rijtraining

Op bovengenoemde datum en tijdstip zal een medewerker van Stint de sleutels overdragen en

uitleg geven over de werking van de Stint. Ook geeft hij/zij een rijtraining aan de pedagogisch

medewerkers die veel op de Stint gaan rijden. Dit duurt circa 1 uur en de groep mag uit 4 of 5

personen bestaan. Als je wilt dat meer medewerkers de training volgen dan hoor ik dat graag, dan

plan ik wat meer tijd in.

Alvast bedankt en als je vragen hebt, bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet,

1O.2.e

Project Manager



Urban Mobitity

1O.2.e

Tel: 030—410 01 36

www.stintum.com

Blijf op de hoogte via onze Social Media

Van: 10.2.e Cölicloud.com>

Verzonden: dinsdag 12juni 2018 15:01

Aan: 10.2.e astint.nI>

Onderwerp: Bestelling Stint

BestelO.

Zoals telefonisch afgesproken hierbij het 1O.2.g logo (eps bestand).

Ik wil graag nog een groene stint bestellen. Deze wil ik zoals de andere stint wil ik weer een

stintabonnement.

De stint is voor de locatie: 10.2.g

Als er nog meer informatie nodig is hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

1O.2.e

1O.2.g



Document 337

Van: 1O.2.e -

Aan: 1O.2.e ;1O.2.e ;10.2.e
Onderwerp: FW: Fwd: handleiding
Datum: zaterdag 22 september 2018 13:44:59
Bijlagen: BSO Ha eda Stnt 2018-08 L (A4df

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Edwin Renzen Edwinstininl>

Datum: donderdag 20 sep. 2018 4:42 PM

Aan: 1O.2.e
- BSK <10.2.e minienmnl>

Onderwerp: Ewd: handleiding

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

Stint
10.2.e

Edwin@stint.nl

From: 1O.2.e

Sent: Thursday, September 20, 2018 4:39:54 PM

To: Edwin Renzen

Subject: handleiding

Met vriendelijke groet,

1O.2.e

Stint Urban Mobility

(Noorenz BV.)

1 O.2.e (landline)

1 0.2.e (mobile)

1 0.2stine.nl

www$tntum.cpm

KvK: 52411761

BTW: NL850433095B01
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Opstappen op de Stint

Stuurfuncties

Rijvaardigheid oefenen - De Stint in het verkeer

Rijvaardigheid oefenen - Remmen

Rijvaardigheid oefenen - Doseren

Rijvaardigheid oefenen - Manoeuvreren



1.

Stap op het sta plateau.

Let vervolgens goed op de positie vanje voeten.

Zorg ervoor datje zover mogelijk naar achteren
staat, metje hakken op het plateau. Houd je benen
wijd en neem een sportieve houding aan:je knieën
licht gebogen (niet op slot zetten).

In bochten, bij het remmen en bij het optrekken is
het is belangrijk om de krachten op te vangen met
je lichaam.

Bewust afstappen: kijk naarje voeten en stap
voorzichtig af, zo voorkomje verzwikte enkels.

2.

Plaatsje linkerhand op het linker handvat.

Links gebruikje omjezelf stevig vast te houden aan
de Stint.

3.

Plaatsje rechterhand op het rechter handvat.

Rechts gebruikje om gas te geven.

Dit vraagt om behendigheid.

Belangrijk: Alsje ergens van schrikt enje grijpt
jezelf vast met RECHTS, dan is de kans groot datje
gas geeft. Dit wiljejuist niet in zo’n situatie.

Alsje schrikt: brengje rechterhand naarje
rechteroor (gewoon in de lucht gooien).

Met LINKS houd jejezelf stabiel.

01 Stint rijtraning



A RemhendeL

B Richtingaanwijzer
Naast het linker handvat zit het knipperlicht. Door het knopje met pijltje links of rechts ingedrukt te
houden gaat het knipperlicht knipperen. Zodraje los laat houdt het knipperen op.

C InformatiedispLay

o SneLheidsschakeLaars - Haas- & schiLdpadstand
Haasje is de snelle stand (max. 17 km per uur) ook alsje van een heuvel af gaat. Schildpad is de
langzame stand (max. 5 km per uur).

E GashendeL
Wanneerje de gashendel naarje toe trekt geefje gas. Wanneerje de gashendel loslaat remje.

F ContactsLot

G Claxon

H Voor- en achteruitschakeLaar
Pijltje naar boven is vooruit, pij Itje naar beneden is achteruit. In de achteruit is de snelheid altijd
beperkt tot 5 km per uur.

02 Stint rijtraining



DE STINT IN HET VERKEER

De Stint mag rijden op fietspaden, of opwegen waar fietsers rijden.

De Stint heeft geen stuurbekrachtiging. Dit houdt in dat alsje wil sturen,je eerst moet rollen (vooral
alsje beladen bent). Dit leerje op pagina 5 bij “Doseren”.

De Stint heeft weinig vering. Wil je een drempel of verkeersheuvel over, zorg er dan voor datje dit altijd
haaks doet (zie afbeelding 1).

Rij helemaal over de drempel heen (totje benen eroverheen zijn) en begin daarna pas met sturen. De
draaicirkel is klein (zie afbeelding 2).

IV
IX
ij

In sommige gevallen betekent dit datje zoveel mogelijk vanuit het midden van de weg een draai moet
gaan maken. Maak vierkante bochten. In onderstaand figuur zieje een weg, belijning in het midden
en een Stint. De Stint heeft zijn linkervoorwiel zoveel mogelijk aan de middenstreep van de weg
gepositioneerd. Dit om vervolgens rechts af te gaan slaan op een haakse manier.

Door haaks over drempels heen te rijden (zoals in afbeelding 2), houd je altijd alle 4 de wielen op de
weg. Dit is belangrijk om goed te kunnen remmen. De Stint zal niet zomaar omslaan met maar 3 wielen
op de weg. Alsje op de weg rijdt enje ziet een gevaarlijk of druk verkeerspunt aankomen zorg er dan
voor datje alvast vaart mindert en op een rustige manier naar de situatie toe rijdt.

03 Stint rijtraning



REMMEN

Het belangrijkste aan het veilig op weg gaan is weten hoeje kan remmen. Zorg ervoor dat de Stint op
een rustige weg staat waarje voldoende ruimte aan alle kanten hebt.

1. Ga op het staplateu van de Stint staan.

2. Je weet welke positieje aanneemt
en welke functies de Stint heeft.

3. Zet de Stint op voorwaarts rijden
en zet de stand op Schildpad.

4. Metje rechterhand draaije zeer langzaam
aan de gashendel totje een klik hoort.
De klik betekent dat er kracht op de motor
komt.

5. Zodraje de klik hoort draai je de hendel
volledig naarje toe. Op schilpadstand gaje
nu vol gas (loopsnelheid).

6. Rij nu langs een vast punt zoals een boom of
paaltje in de weg.

7. Zodraje metje benen ter hoogte van dat
punt bent, laatje de gashendel los doorje
hand naarje oor te brengen.

8. De Stint begint te remmen. Zodraje stilstaat
stapje van de Stint af.

9. Loop naar het punt en kijkje hoeveel meter
je nodig had om zonder belading te remmen.

10. Herhaal deze oefening drie keer op standje
schildpad.

11. Voordatje deze oefening op standje Haas
probeert, is het handig om eerst te leren
doseren (pagina 5).

BeLangrijk: Houd je rechterhand naastje oor om te remmen. Gewoon loslaten en de gashendel
draait vanzelf omhoog. Hiermee leerjejezelf een reflex aan. Mochtje ooit ergens van schrikken dan
grijpje niet naar de gashendel, maar rem je direct.

04 Stint rijtraining



Leer zelfje snelheid bepalen en ga doordacht op verkeerssituaties af. Zorg ervoor dat de Stint op een
rustige weg staat waarje voldoende aan alle kanten hebt.

1. Ga op het staplateu van de Stint staan.

2. Je weet welke positieje aanneemt
en welke functies de Stint heeft.

3. Zet de Stint op voorwaarts rijden
en zet de stand op Sch/ldpad.

4. Metje rechterhand draaije zeer langzaam
aan de gashendel totje een klik hoort.

5. Zodraje de klik hoort houd jeje hendel op
deze positie. Niet doordraaien of loslaten,
dan moet de oefening opnieuw.

6. Het klikje betekent dat er kracht op de
motor komt.

7. Rij langzaam voorwaarts zonderte
versnellen of af te remmen (houd de hendel
stabiel).

8. Houd deze snelheid 10 meter vast.

9. Geef vervolgens een klein beetje meer gas.
Let op: de hendel is gevoelig.

10. Houd deze snelheid wederom 10 meter vast.

11. Geef daarna vol gas en hou dit gedurende
30 meter vast.

12. Je hebt nu geleerd hoeje om moet gaan met
je gashendel in de schildpadstand.

DOSEREN

BeLangrijk: Doe de oefening opnieuw, maar dan in standje Haas. Let op! Er komen meer krachten
vrij en de snelheid is ook een stuk hoger.

Begin met een max. van ongeveer 3 km per uur (langzamer dan lopen) en geef om de 10 meter
steeds iets meer gas bij (gevoelsmatig) totdatje op topsnelheid zit (17 km/u). Alsje in de
tussentijd ergens voor moet stoppen laatje je rechterhand los van de gashendel en de Stint remt
vanzelf.

05 Stint rijtraining



MANOEUVREREN

Leer de Stint goed te keren op de weg. Zorg ervoor dat de Stint op een rustige weg staat waarje
voldoende aan alle kanten hebt.

1. Ga op het staplateu van de Stint staan. 9. Draaien op de weg. Kanje de Stint in één
keer omdraaien en de tegengestelde

2. Je weet welke positieje aanneemt richting oprijden, doe dat dan.
en welke functies de Stint heeft.

a. Alsje eerst in z’n achteruit moet om de
3. Zet de Stint op voorwaarts rijden gehele draai te maken, rijd dan langzaam

en zet de stand op Schildpad. naar de stoep en houdje stuur maximaal
gedraaid (niet eerder terug draaien).

4. Rijd naar de rechterkant van de weg b. Rol heel langzaam door tot het voorste wiel
(nog steeds in een voorwaartse lijn) en de stoep heeft geraakt. Stop op dat
probeer redelijk dicht bij de stoeprand te moment.
rijden. c. Schakelde Stint in z’n achteruit. Ga op zoek

naar het klikje. Alsje deze hoort rolje
5. Blijf 30 meter parallel en dicht langs de langzaam door en draai je het stuurde

stoeprand voorwaarts rijden, andere kant op, totdatje niet verder kan
sturen.

6. Rem af. e. Roltotje een goede positie op de weg hebt
om makkelijk rechtdoor weg te rijden

7. Vanuit een stilstaande positie rijd je van de f. Schakelde vooruitschakelaar weer in en rijd
rechterkant van de weg naar de linkerkant weg.
van de weg.

8. Je geeft niet meer dan half gas en draaitje 10. Houd deze snelheid 10 meter vast.
stuur maximaal om.

a. Merkje datje tijdens het draaien per 11. Je hebt nu geleerd hoeje moet
ongeluk toch meer gas gaf dan verwacht? keren in de schildpadstand.

b. Als dat zo is, is dat een logisch gevolg en
belangrijk om te oefenen. Zeker in een
bocht moetje maximale controle hebben
overje gashendel.

Belangrijk: Doe de oefening opnieuw, maar dan in standje Haas. Let op! Het gashendeltje is erg
gevoelig na het ‘klikgeluid’. Hierdoor geefje al snel te veel gas. Blijf dus goed doseren.

Zorg bij het draaien voor een extra sportieve houding waarmeeje de draai goed en stabiel kan
opvangen. Draai gerust metje lichaam mee,je hoeft niet statisch te blijven staan.

Gaat er iets verkeerd, laatje rechterhand los van de gashendel en de Stint remt vanzelf.

Stint rijtraining



Document 363
Van: 1O.2.e
Aan: 10.2.e
Onderwerp: FW: Fwd: Kwaliteits- en veiligheidschecklist Stint
Datum: maandag 24 september 2018 10:11:29
Bijlagen: ioe014.a

20180923 Eloen contve Kwais- en vdscbed.vdf

Verzonden met B IackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Edwin Renzen 43dwin’tstint.nI>

Datum: maandag 24 sep. 2018 9:56 AM

Aan:lO.2.e - BSK1O.2.e €minienm.nI>

Onderwerp: Ewd: Kwaliteits- en veiligheidschecklist Stint

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

St int
10.2.e

Edwin@stint.nl

From: 1 0.2.e

Sent: Sunday, September 23, 2018 10:09:59 PM

To: Edwin Renzen

Subject: EW: Kwaliteits- en veiligheidschecklist Stint

Beste organisatie, beste medewerkers,

Graag verzoeken weje om onderstaande mail daar te sturen naar de locatiemanagers van alle

locaties waar Stin ts aanwezig zijn.

Naar aanleiding van het ongeval in Oss is een onderzoek gestart naar de oorzaak. In afwachting van

de uitslag hebben wij de volgende stappen genomen:

• Om zeker te zijn dat de bedieningsfuncties van de Stint werken, hebben wij een ‘kwaliteits

en veiligheidschecklist’ opgesteld. Met deze checklist kan je als opvanglocatie zelfde Stint

nalopen op verschillende punten. De checklist is in de bijlage te vinden en kan je per direct

gebruiken.



• Daarnaast zullen wij jullie Stint binnenkort controleren op de veiligheidspunten en preventief

onderdelen vervangen. Vanaf maandag 24 september gaan we beginnen met deze extra

controles bij alle 3500 Stints die op dit moment rondrijden.

Verder brengen we je op de hoogte wanneer er meer informatie over het onderzoek beschikbaar is.

Mochten er nog vragen zijn kan je altijd mailen naarinfostint.nL Gezien de hoeveelheid mailtjes

die we binnen krijgen vragen we uw begrip voor een mogelijk langere reactietijd dan u van ons

gewend bent. -

Met vriendelijke groet,

Het Stint serviceteam

Tel: 030—4100136

www.stintum.com

Urban Mobility



Document 364

Van: 10.2.e
Aan: 1 0.2.e 1 O.2.e E (ws—DcO;

10.2.e -LD-DCo;10.2.e
Onderwerp: EW: Fwd: Ondersteuning extern vervoer bij tijdelijk niet gebruiken Stints

Datum: maandag 24 september 2018 10:10:18
Bijlagen: inaoeOOlooa

Voorbeeld rîtoodraditxlsx
Taxwervoer mde bu(hoolse oovana en kinderoovio.ndf

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Edwin Renzen Edwin€stint.nl>

Datum: maandag 24 sep. 2018 9:55 AM

Aan: 1O.2.e - BSK1O.2.e miiiienmiil>

Onderwerp: Fwd: Ondersteuning extern vervoer bij tijdelijk niet gebruiken Stints

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

Stint
10.2.e

Edwin()stint.nI

From: Info

Sent: Sunday, September 23, 2018 10:18:42 PM

Subject: Ondersteuning extern vervoer bij tijdelijk niet gebruiken Stints

Beste organisatie, beste medewerkers,

Graag verzoeken weje om onderstaande mail door te sturen naar de locatiemanagers van alle

locaties waar Stints aanwezig zijn.

We willen graag documenten delen ter ondersteuning van het ophaalproces. Deze informatie komt

uit het werkveld. Dit is een jaar of 8 geleden door mij opgesteld en gebruikt. Bij een landelijk

opererende- en een Amersfoortse Organisatie zijn deze documenten ingezet om grotere groepen

(boven de 50 kinderen per dag per BSO) gecontroleerd te vervoeren. In de bijlage vind je de

volgende documenten:

• Een PDF met procesbeschrijvingen, verschillende rollen en hoe e.e.a. uitgevoerd kan worden
en de borging hiervan.



• Een Excel voorbeeld van welke info je nodig hebt om routes te maken en een VOORBEELD
RITOPDRACHT (belangrijkste, operationele lijst, afprinten per dag en per persoon)

De uitgangspunten die gehanteerd worden bij het maken van routes zijn:
• Bij grotere groepen (meer dan wat in één voertuig past) alleen de oudste kinderen in een

eventuele combinatierit plaatsen.
• Bij voorkeur kinderen niet zonder begeleiding op laten halen door chauffeurs. Als er zonder

begeleiding opgehaald wordt dan altijd minimaal 4 kinderen in de taxi zetten (deze groep
grote creëert sociale veiligheid en maakt ze minder kwetsbaar voor ongewenste zaken en
beschermt ook de chauffeur tegen beschuldigingen hiervan)

Onderstaand nog een link naar een bericht over scholen, vervoer en risico’s.

hUos://wwwt&egra&nI/nieuws/25279O7hn-3-jaar-tird-1O-OOO-ongevaUen-bij-schoIen

Met vriendelijke groet,

Edwin Renzen

Tel: 030—4100136

www.stintum.com



Van: 1O.2.e Document 365
Aan: 1O.2.e ;1O.2.e
Cc: 1O.2.e -

Onderwerp: FW: Overzicht goedkeuring bijzondere bromfietsen.xlsx
Datum: maandag 24 september 2018 18:15:45
Bijlagen: bindere

Schitterend overzicht van 10.2e

Afdeling Verkeersveiligheid.
10.2.e

Van: 10.2e
- DGB1O.2.e minienmn1>

Datum: maandag 24sep. 2018 2:57 PM
Aan: 1O.2.e

- DGB 1O.2.e 7niinienm.nI>
Onderwerp: Overzicht goedkeuring bijzondere bromfietsen.xlsx

Zit je op je plek? Graag even doorspreken?



Document 366

Van: 10.2.e -I-jZ
Aan: 10.2.e - HBJZ;102e - HBJZ;10.2.e -BJZ; 10.2.e

1 0.2.ei; 10.2.e iiit; 1 0.2.e
tL; 10.2.e iiw;10.2.e iiw;10.2.e -iiit; 10.2.e
10.2.ii; 10.2.e -iwt; 1O.2.e ii; 10.2.e

Cc: 10.2.e -HBJZ
Onderwerp: FW: Weekoverzicht DCc-IenW nummer 38
Datum: maandag 24 september 2018 14:32:33
Bijlagen:

___________

enaoeOO5o
hnaoO6wmz

aeOO8.
macOO9wimz
hnaQeOlO.L3nn

lic

Van: DCC Algemeen (CD)

Verzonden: maandag 24 september 2018 13:26

Aan: DCC@minienm.nl

Onderwerp: Weekoverzicht DCC-lenW nummer 38

http ://web2print.opmeerbv. nh/nieuwsbrieven/107737._20171213/Nieuwsbrief_IenW. png

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing IenW
Het crisiscentrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

voor het beheersen van incidenten, calamiteiten en crises

Weekoverzicht nummer 38
Het weekoverzicht van het DCC-IenW bevat een selectie van de meldingen van
afgelopen week.

Periode van: 17 t/m 23 september 2018
Piketfunctionaris DCC-IenW:10.2.e
Medewerker Crisisbeheersing: 10.2.e
Fungerend Hoofd DCC-IenW: 10.2.e
Departementaal Vertrouwelijk
Buiten
scope

Spoor en Openbaar Vervoer
Aanrijding meerdere personen, waaronder kinderen nabij overweg Oss-West (20
september)
ProRail meldde ‘s morgens een ernstige aanrijding met een bestuurster van een
elektrische bolderkar (Stint) met vijf kinderen erin, op het traject Oss - Den Bosch
(overweg nabij station Oss-West). Vier kinderen zijn overleden en de bestuurster en
één kind raakten zwaargewond. De overweg bij Oss-West wordt beveiligd met
automatische halve overwegbomen (AHOB). Vanwege de vele media, getuigen van het
ongeval en de maatschappelijke en bestuurlijke impact in de gemeente Oss schaalde



de veiligheidsregio Brabant Noord op naar Grip 3. De gemeente richtte een
opvangcentrum in waar mensen met vragen terecht konden. De focus van de media
lag op het ongeval en de veiligheid van elektrische bakfietsen en het gebruik hiervan.
De politie, technische recherche, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en twee
inspecteurs van de ILT-rail voerden op locatie onderzoek uit. Nader onderzoek wordt
uitgevoerd op basis van camerabeelden (van de trein) naar de toedracht van het
ongeval. ‘s Middags schaalde de veiligheidsregio weer af naar GRIP 1. De
opvanglocaties werden gesloten, wel bleef er op diverse plekken ondersteuning en hulp
beschikbaar. De focus verschoof in de loop van de dag naar de verkeersveiligheid van
Stints en het gebruik daarvan. Verder werd in de sociale media overwegend veel steun
en medeleven betoond. Het DCC-IenW had hierover contact met ProRail, ILT Rail en
Wegvervoer, DGMO-Ovs (spoor) en DGMO-mv (veiligheid Stint) en informeerde de
minister, staatssecretaris, SG, dir. DBO, dgRWS, DgMo, DGM0-Ovs, DGMo-wv, DCC en
DCC monitoring.
Buiten scope

Bereikbaarheid DCC-IenW -

Piket (24/7): 0800 351 8700
E-mail : dccminienm.nl
Internet: www.dcc-ienw.nl
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Van: 1O.2.e I-EJZ Document 367
Aan: FL (He - I-E.JZ
Onderwerp: Voertuigen
Datum: maandag 24september 2018 15:52:02

Uit artikel 1 RVV

bestuurders: alle weggebruikers behalve voetgangers
voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens

IenW Mimstene van Infrastructuur en Wateat 1 HBJZ HooMdireclie Bestuurhjke en Juridische Zaken AWW Algemeen
Wetgevingsbeteid en Wegenverkeeraredit
Rijnstraat 8 flexplek 1(LD 1 Postbus 20901 1 2500 EX Den 1-laag

1 O.2.e



Document 368
Van: 10.2.e
Aan: 1O.2.e
Cc: 1O.2.e ;10.2.e

1O.2.e
Onderwerp: RE: SPOED ivm AO morgen
Datum: maandag 24 september 2018 15:59:36
Bijlagen:

__________

Beste 1O.2.e

Uit het lijstje dat jij stuurde hebben wij, voorzover ik kon nagaan, alleen van de Segway een rapport

opgesteld
Voorts hebben wij veiligheidsrapporten/adviezen uitgebracht voor de bijzondere bromfietsen die op
onderstaande screenshot staan. De hoverboard/oxboard staat hier nog niet bij Ik kan dus niet met
zekerheid zeggen of dit een uitputtende lijst is:

1O.2.e

SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Postbus 93113,2509 AC Den Haag
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag

T (1O.2.e
M 1O.2.e
E 1O.2.e @swov.nl
1 http:llwww.swovnl

Van: 1O.2.e - 0GB 102.e ©minienm.nlj
Verzonden: maandag i’ september 2ui ii5i
Aan: 1 0.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: Rb: si-’iJED ivm AD morgen

Dank voor je bemiddeling 1 0.2.e
Groet,
10.2.e

van:10.2.e 10.2.e 10.2.e @swov.nI>
Verzonden: maandag 24september 2018 14:53
Aan:10.2.e - DGB1O.2.e @minienm.nI>
CC: 1 0.2.e @SWOV.nI>
Onderwerp: Re: SPOED ivm AD morgen



10.2.e

Ik heb deze vraag doorgespeeld naar onze voorlichterlO.2.e1O.2.e

Hij maakt er werk van en stuurt je vandaag een antwoord.

Met vriendelijke groet, 1 O.2.e

Op 24-9-2018 om 14:07 schreef 10.2.e ) - DGB:

Dag 1O.2.e

Zou jij svp met spoed kunnen nagaan of er door jullie (veiligheids)rapporten zijn gemaakt
voor onderstaande bijzondere bromfietsen?

Groet,
1O.2.e

1. Segway: https://zoek.officielebekendmakingennl/stci-t-2010-20346.html

2. E-O ne/nwe naam Lef: https://zoek.officielebekendmakingen.nlfstcrt-2014-15896htm1

3. Kickbike Cruise: https://zoek.officielebekendmakingen.nh/stcit-2015-47117.htrnl

4. Kickbi ke Luxu ry: https ://zoek.officielebekendmakingen.nI/stcrt-2015-5292.html

5. Kickbi ke Fat Max: httos://zoek.officieIebekendmakinaerinI/stc,t-2O16-35971.htmI

6. Ninebot Type E: https://zoek.officielebekendmakinaen.nI/stcrt-2014-35lOLhtmI

7. N inebot type U rba n: https: //zoek.offlcielebekendmakingen.nI!stat-2015-5291.html

S. Pau kool: https ://zoek.officieebekendniakinaen.nI/stc,t-2O13-15599.btmI

9. Robin-M 1: https://zoek.offici&ebekendmakingen.nI/stcrt-2014-13760.html

10. Stint: httos://zoek.officielebekendmakincjen.nI/stcrt-2012-6543.htmt

11. Zappy3: https: //zoek.officielebekendmakingen.nI/stcrt-2012-6543.html

12. Trikke: https: //zoek.officielebekendmakingen.nI/stcrt-2011-19078.html

13. VirtoS.: https://zoek.offidelebekendmakinpen.nI/stcrt-2014-27913.htrnl

14. Virto: https: //zoek.officielebekendmakniaen.nI/stcrt-2013-15600.html

15. Yedoo Mezec: httos://zoek.pfficielebekendmakinaen.nI/stcrt-2015-5288.html

16. Qugo Run ner: https ://zoek.officielebekendmakinpen.nI/stcrt-2018-25460.html

1O.2.e

Wegen en verkeersveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag,

Postbus 20901 1 2500 EX 1 Den Haag

M1O.2.e
1 0.2.e mnenmn

vlot, veilig en leefbaar

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor ii 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 vent to
you by mistake you are requested to infomi the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the eleetronic transmission of messages.



Document 408
10.2.e -

10.2.e ;10.2.e
F-W: ANP App alert trein: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet
dinsdag 25 september 2018 11:38:20

Van: 10.2.e
- DBO <10.2.e

Datum: dinsdag 25 sep. 2018 11:14 AM
Aan: 10.2.e

- BSK <10.2.e @minienm.nI>
Kopie: 10.2.e

- DBO <10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: FW: ANP App alert trein: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

miniennLn1>

Van: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO éarlijnxan.donselaarminienm.n1>
Datum: dinsdag 25 sep.2018 11:11 AM
Aan: 10.2.e

- DBO 10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: FW: ANP App alert trein: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: ANP App pp@anp.n1>
Datum: dinsdag 25 sep. 2018 11:05 AM
Aan: Donselaar, C. van (Carlijn) - DCO arlijn.van.donselaar@minienm.nl>
Onderwerp: ANP App alert trein: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet

Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Kent iemand deze meneer?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

; 25-09-2018 11:05 WOORDEN: 353 ANP BINNENLAND 1 VERSIE: ii PRIORITEIT: 3



ONGEVAL OSS

HELMOND (ANP) - De stint, het voertuig dat vorige week betrokken was bij het ongeval
op het spoor in Oss, bevat structurele ontwerpfouten en is daarom in de kern onveilig
om kinderen mee te vervoeren. Die conclusie trekt onafhankelijk onderzoeker Peter
Coppes uit Helmond. Zijn advies is om het vervoersmiddel voorlopig helemaal niet meer
te gebruiken.

Technisch onderzoeker Coppes verrichte een indicatief onderzoek naar de elektrische
bolderkar en is zich rot geschrokken”, zo vertelt hij. Hij somt een lijst gebreken op.

Onlogisch en onnatuurlijk is dat je om snel te kunnen remmen het rechter handvat,
tevens de gashendel, helemaal moet loslaten. In een spannende situatie is het de
natuurlijke reflex dat je het stuur met beide handen vasthoudt.”

Coppes wijst erop dat er weliswaar aan de linkerzijde van het stuur een handrem zit,
maar dat deze niet sterk genoeg werkte om het apparaat vlug stil te zetten. Naast de
rem-problematiek verbaast Coppes zich erover dat de bestuurder achterop het voertuig

staat. Dit zie je nog bij boten, traditioneel omdat het roer achterin ligt. Maar bij moderne
vervoersmiddelen zitten piloten of machinisten allemaal voorin.”

In algemene zin vindt Coppes het wonderlijk dat jonge mensen die zijn opgeleid tot
pedagogisch medewerker, toegestaan wordt om rond te rijden met tot wel tien kinderen.

Hij wijst erop dat zelfs in magazijnen waarin mensen in vergelijkbare voertuigen
rondrijden z6nder kinderen, daarvoor een certificaat nodig is.

Ook over de veiligheid van het bakje waarin de kinderen zitten, is hij niet te spreken.

Het is gewoon een kunststof badkuipje, uitgerust zonder kooi of rolbeugel, dat

bovendien vastzit met twee centrale bouten. Ik maak me er zorgen over dat zon bak kan
los trillen.” In de onderzochte stint kon hij deze bouten met de hand losdraaien.

Bij zijn onderzoek naar elektromagnetische straling die bij spoorovergangen vrijkomt als

een trein passeert, mat hij waarden die volgens hem problemen kunnen veroorzaken.
Volgens Coppes zijn auto’s ter bescherming uitgerust met stalen platen, maar de stint
niet.

Coppes onderzocht eerder slimme gasmeters en constateerde dat deze met te kort
schroefdraad vastzaten, waardoor ze gas konden lekken. Beheerders besloten daarop
zon 40.000 gasmeters te vervangen.

STEVEN VAN MRTRIJK (RVR)

Deze mail is verzonden door carlijn.van.donselaarminienm.nl





Van:

_________________

Document 409
Aan: Ueuweflhuzn. C. vi (Coa -1360
Cc: 10.2.e )-1360;10.2.e
Onderwerp: FW: ANP App: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet (2)
Datum: dinsdag 25 september 2018 14:20:00
Bijlagen: pno-naiI4oaoio

pnc)-tne-loQoi)o

1-lol Cora,

Bijgaand een tweede take met een reactie vanuit de producent.
Ik heb de RDW nog geattendeerd op het ANP. 11.1

Groet
Emrys

Van: ANP App <app@anp.nl>

Verzonden: dinsdag 25 september 2018 14:06

Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCOIO.2.e @minienm.nI>
Onderwerp: ANP App: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet (2)

1 NOTIFICATIE

25 september 2018

Ik heb het onderstaande artikel gevonden

Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet (2)

[Z25-og-2o18 13:46 WOORDEN: 505 1 ANP BINNENLAND 1 VERSIE: 2 1 PRIORITEIT: 3

ONGEVAL OSS

N e u w bericht, meer informatie, met reactie fabrikant in lead en vierde alinea

HELMOND (ANP) - De stint, het voertuig dat vorige week betrokken was bij het ongeval

op het spoor in Oss, bevat structurele ontwerpfouten en is daarom in de kern onveilig

om kinderen mee te vervoeren. Die conclusie trekt onafhankelijk onderzoeker Peter

Coppes uit Helmond. Zijn advies is om het vervoersmiddel voorlopig helemaal niet meer

te gebruiken. De fabrikant van de stints wil het officiële onderzoek afwachten alvorens

conclusies te trekken.

Technisch onderzoeker Coppes verrichte een indicatief onderzoek naar de elektrische

bolderkar en is zich rot geschrokken”, zo vertelt hij. Hij somt een lijst gebreken op.

Onlogisch en onnatuurlijk is dat je om snel te kunnen remmen het rechter handvat,

tevens de gashendel, helemaal moet loslaten. In een spannende situatie is het de

natuurlijke reflex dat je het stuur met beide handen vasthoudt.”



Coppes wijst erop dat er weliswaar aan de linkerzijde van het stuur een handrem zit,
maar dat deze niet sterk genoeg werkte om het apparaat vlug stil te zetten. Naast de
rem-problematiek verbaast Coppes zich erover dat de bestuurder achterop het voertuig

staat. Dit zie je nog bij boten, traditioneel omdat het roer achterin ligt. Maar bij moderne

vervoersmiddelen zitten piloten of machinisten allemaal voorin.” Het besturen van het
voertuig en het toezicht op kinderen zou volgens hem dan gedaan moeten worden door
twee personen.

Stintum, de fabrikant van de stints, wijst erop dat het ontwerp van de voertuigen juist
volledig is aangepast aan de wensen van de kinderopvang en ouders. ,,Het voertuig is
indertijd uitgebreid gecontroleerd en daarna toegelaten in het verkeer”, aldus directeur

Edwin Renzen. ,,Er waren opmerkingen bij maar de minister heeft daar naar gekeken en
de stints alsnog toegelaten. Deze meneer heeft, terwijl het ongeval pas donderdag is
gebeurd, nu al een volledig onderzoek gedaan en conclusies getrokken. Wij hebbn zelf

alle vertrouwen in het onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Daar staan momenteel zeven van onze voertuigen die uitgebreid worden gecontroleerd.”

In algemene zin vindt Coppes het wonderlijk dat jonge mensen die zijn opgeleid tot
pedagogisch medewerker, toegestaan wordt om rond te rijden met tot wel tien kinderen.

Hij wijst erop dat zelfs in magazijnen waarin mensen in vergelijkbare voertuigen

rondrijden zônder kinderen, daarvoor een certificaat nodig is.

Ook over de veiligheid van het bakje waarin de kinderen zitten, is hij niet te spreken.

,,Het is gewoon een kunststof badkuipje, uitgerust zonder kooi of rolbeugel, dat

bovendien vastzit met twee centrale bouten. Ik maak me er zorgen over dat zo’n bak kan
los trillen.” In de onderzochte stint kon hij deze bouten met de hand losdraaien.

Bij zijn onderzoek naar elektromagnetische straling die bij spoorovergangen vrijkomt als
een trein passeert, mat hij waarden die volgens hem problemen kunnen veroorzaken.

Volgens Coppes zijn auto’s ter bescherming uitgerust met stalen platen, maar de stint

niet.

Coppes onderzocht eerder slimme gasmeters en constateerde dat deze met te kort
schroefdraad vastzaten, waardoor ze gas konden lekken. Beheerders besloten daarop

zo’n 40.000 gasmeters te vervangen.

STEVEN VAN AARTRIJK ERIK RAVEN (PSE)

Deze mail is verzonden door lO.2.e @minienm.nI



Document 410

Van: DWhu-Reuvs. E 1nwvs - 0W
Aan: 1O.2.e .Q;10.2.e z6SK;10.2.e OcO
Onderwerp: FW: QA maximale breedte stint
Datum: dinsdag 25 september 2018 13:06:23
Bijlagen: NnaoeOOLoiei

IEfIM B9-2Ot2 433 Nc*a MIn Reoaaatiereana voertu1 kentke..P0F
8&u4 ma&ne beedte int rrt-ZO12-1538odf

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e
- DGB 10.2.e minieiimnl>

Datum: dinsdag 25 sep. 2018 12:17 PM
Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO 10.2e Qniinienm.nI>
Kopie: 10.2.e

- DGB 10.2.e iminienm.nI>, 10.2e

BSK 1 0.2.e ‘iminienmnl>
Onderwerp: RE: QA maximale breedte stint

Hoi Emrys,

Bijgaand (1) het besluit in de staatscourant over het aanpassen van de breedte van de stint van 75 naar 110cm en (2) de

aanbiedingsnota aan de Minister van dit besluit in de SC. Zoals aangegeven is dit alleen de informatie over het oubliceren

van het besluit. Het besluit zelf is mondeling genomen op afdelingshoofdniveau (wij kunnen daarover in ieder geval geen

spullen vinden) en in november 2011 aan Stint aangegeven.

Ik had nog beloofd een derde stuk te sturen, maar ben even kwijt wat dat was©. Help dus even wat je verder nog nodig

had.

Groet, 10.2.e

Afdeling Verkeersveiligheid

Directie Wegen en Verkeersveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

M10.2.e

Ik werk niet op vrijdag.

Van: 10.2.e
- DGB

Verzonden: dinsdag 25 september 2018 11:39

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

CC: 10.2.e
- DGB 10.2.e @minienm.n1 10.2.e

BS K

Onderwerpt QA maximale breedte stint
Hoi Emrys,

Bijgaand de qa met het proces rondom de maximale afmeting van de stint.

Groet, 1 0.2.e
dr. ir. R.L.10.2.e

Senior beleidsmedewerker

Afdeling Verkeersveiligheid

Directie Wegen en Verkeersveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 1 2515 XP 1 Den Haag 1
Postbus 20901 1 2SOOEX 1 Den Haag

Secretaresse: 1 0.2.e

Ml

E10.2.e



Ik werk niet op vrijdag.r



Van: 10.2.e - Document 411
Aan: 10.2.e S;1O.2.e
Onderwerp: RE: ANP App alert trein: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet
Datum: dinsdag 25 september 2018 11:45:00

Hol,

Nee; meneer lijkt te werken bij een adviesburo http://www.cplusbnl/ C+B advies en expertise
BV is een kleine onafhankelijke Organisatie met een combinatie van meerdere vakdisciplines. Tot deze
vakdisciplines behoren:elektrotechniek: energietechniek — beheer en inspectie; werktuigbouwkunde:
klimaatinstallaties; bouwfysica: vochtproblemen — thermodynamica;

Hij heeft eerder het nieuws gehaald met een opmerking over onveilige nefit-ketels... 11.1

Groet, 10.2.e

Afdeling Verkeersveiligheid
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

1

Ik werk niet op vrijdag

Van:lO.2.e BSK

Verzonden: dinsdag 25 september 2018 11:38

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

- DGB 10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: FW: ANP App alert trein: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet

Kent iemand deze meneer?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e DBO1O.2.e @minienm.nI>
Datum: dinsdag 25 sep. 2018 11:14 AM
Aan: 10.2.e BSK 10.2.e @minienm.nl>
Kopie: 10.2.e DBO 10.2.e @rninienin.nl>
Onderwerp: FW: ANP App alert trein: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet

Verzonden met BlackBerry Work
(wwv.b1ackberry.corn)

Van: 10.2.e DCO 10.2.e @minienm.nl>
Datum: dinsdag 25 sep.2018 11:11 AM
Aan: 10.2.e DBO 10.2.e @iiniei.nI>
Onderwerp: FW: ANP App alert trein: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet



Verzonden met BlackBerry Work
-

•:‘—(ww blackberr corn)

Van: ANP App ppanpnI>
Datum: dinsdag 25 sep.2018 1l:O5AM
Aan: 10.2.e

- DCO 10.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: ANP App alert trein: Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet

25 secterDer 2018

Onderzoeker: stint onveilig, gebruik hem niet

D 25-09-2018111:05 1 WOORDEN: 353 1 ANP BINNENLAND 1 VERSIE: 11 PRIORITEIT: 3

ONGEVAL OSS

HELMOND (ANP) - De stint, het voertuig dat vorige week betrokken was bij het ongeval

op het spoor in Oss, bevat structurele ontwerpfouten en is daarom in de kern onveilig
om kinderen mee te vervoeren. Die conclusie trekt onafhankelijk onderzoeker Peter
Coppes uit Helmond. Zijn advies is om het vervoersmiddel voorlopig helemaal niet meer
te gebruiken.

Technisch onderzoeker Çoppes verrichte een indicatief onderzoek naar de elektrische
bolderkar en is zich , rot geschrokken’, zo vertelt hij. Hij somt een lijst gebreken op.

Onlogisch en onnatuurlijk is dat je om snel te kunnen remmen het rechter handvat,
tevens de gashendel, helemaal moet loslaten. In een spannende situatïe is het de
natuurlijke reflex dat je het stuur met beide handen vasthoudt.”

Coppes wijst erop dat er weliswaar aan de linkerzijde van het stuur een handrem zit,

maar dat deze niet sterk genoeg werkte om het apparaat vlug stil te zetten. Naast de
rem-problematiek verbaast Coppes zich erover dat de bestuurder achterop het voertuig
staat. Dit zie je nog bij boten, traditioneel omdat het roer achterin ligt. Maar bij moderne
vervoersmiddelen zitten piloten of machinisten allemaal voorin.”

In algemene zin vindt Coppes het wonderlijk dat jonge mensen die zijn opgeleid tot
pedagogisch medewerker, toegestaan wordt om rond te rijden met tot wel tien kinderen.

Hij wijst erop dat zelfs in magazijnen waarin mensen in vergelijkbare voertuigen
rondrijden zônder kinderen, daarvoor een certificaat nodig is.

Ook over de veiligheid van het bakje waarin de kinderen zitten, is hij niet te spreken.

,,Het is gewoon een kunststof badkuipje, uitgerust zonder kooi of rolbeugel, dat



bovendien vastzit met twee centrale bouten. Ik maak me er zorgen over dat zon bak kan

los trillen. In de onderzochte stint kon hij deze bouten met de hand losdraaien.

Bij zijn onderzoek naar elektromagnetische straling die bij spoorovergangen vrijkomt als

een trein passeert, mat hij waarden die volgens hem problemen kunnen veroorzaken.

Volgens Coppes zijn auto’s ter bescherming uitgerust met stalen platen, maar de stint

niet.

Coppes onderzocht eerder slimme gasmeters en constateerde dat deze met te kort

schroefdraad vastzaten, waardoor ze gas konden lekken. Beheerders besloten daarop

zon 40.000 gasmeters te vervangen.

1O.2.e (RVR)

Deze mail is verzonden door 1O2.e @minienm.nI



Van: 10.2.e
- Document 412

Aan: Dbuis-Re*wer5. E (Enn - 003
Onderwerp: RE: QA maximale breedte stint
Datum: dinsdag 25 september 2018 13:12:37
Bijlagen: Reacbe oo de brief van de firma Greenbke rij aii&eidsbewijs doc

inaoeOOLonq

Hoi,

Hier de link naar de TK brief: https://www.tweedekamernl/kamerstukken/detail?
id=2008D01456&did=2008D01456

En als service hier de brieL. hoef je niet op de link te klikken .

Groet, 10.2.e

Afdeling Verkeersveiligheid
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

M 10.2.e

Ik werk met op vrijdag.

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

Verzonden: dinsdag 25 september 2018 13:06

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

Onderwerp: RE: QA maximale breedte stint

De link naar de brief van Eurlings

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: 10.2.e
- DGB 1O.2.e (minienm.nl>

Datum: dinsdag25 sep. 2018 12:17 PM
Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO <nirvs.dijkhuisiminienm.nl>
Kopie:lO.2.e - DGB <10.2.e 1minienm.pl>,lO.2.e
BSK <10.2.e @rninienmnI>
Onderwerp: RE: QA maximale breedte stint

Hoi Emrys,

Bijgaand (1) het besluit in de staatscourant over het aanpassen van de breedte van de stint van
75 naar 110 cm en (2) de aanbiedingsnota aan de Minister van dit besluit in de SC. Zoals
aangegeven is dit alleen de informatie over het oubliceren van het besluit. Het besluit zelf is
mondeling genomen op afdelingshoofdniveau (wij kunnen daarover in ieder geval geen spullen
vinden) en in november 2011 aan Stint aangegeven.

Ik had nog beloofd een derde stuk te sturen, maar ben even kwijt wat dat was . Help dus
even wat je verder nog nodig had.

Groet, 10.2.e

Afdeling Verkeersveiligheid
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

M10.2.e

Ik werk niet op vrijdag.



Van: 10.2.e DGB

Verzonden: dinsdag 25 september 2018 11:39

Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO
CC:10.2.e

- DGB (10.2.e (minenmn)
<1O.2.e mrienms>; 10.2.e

- BSK <10.2.e

___________

Onderwerp: cA maximale breedte stint

Hol Emrys,

Bijgaand de qa met het proces rondom de maximale afmeting van de stint.

Groet, 1O.2.e

dr. ii. 10.2.e
Senior beleidsmedewerker

Afdeling Verkeersveiligheid
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat8 1 2515XP Den Haagl
Postbus 20901 1 2500EX 1 Den Haag
Secretaresse: 10.2.e ‘iminienmnI 1 10.2.e

M1O.2.e
E 1 O.2.e iMinIenM.nI
H hpp::- rjkovaheid.nLmjnistritcnm

Jkwerkniet op vrijdag.
cid imageool . png@O1CBAD88.9CB70A30



Document 434
10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

HoilO.2.e

©swov.nI>
woensdaq 26 september 2018 12:37
1 0.2.e
1 0.2.e

DGB

RE: SWOV inzet Bijzondere bromfietsen...

10.2. wil geen nieuwe tests doen onder het bestaande kader. 11.1

Vriendelijke groeten,
10.

10.2.e
SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Postbus 93113, 2509 AC Den Haag
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag
10.2.e

@SWOV.nl
1 www.swov.nl
KvK 41151387

Van: 10.2.e DGB 10.2.e
Verzonden: woensdag 26 september 2018 11:46
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: SWOV inzet Bijzondere bromfietsen...

11.1

@minienm.nI]

sw,

Hartelijke groet, 10.2.e

Afdeling Verkeersveiligheid
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
10.2.e

Ik werk niet op vrijdag.

Van: 1 0.2.e @swov.nl>
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 08:53
Aan:lO.2.e DGB1O.2.e @minienm.nI>



CC: 10.2.e @swov.nl>; 10.2.e

Onderwerp: RE: SWOV inzet Bijzondere bromfietsen...

Hol 10.2.e

11.1

Vriendelijke groeten,
10.

10.2.e
SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Postbus 93113, 2509AC Den Haag
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag
T 10.2.e

SWOV.nl
1 www.swov.nl
KvK 41151387

Van: 10.2.e
- DGB1O.2.e

Verzonden: maandag 24 september 2018 09:13
Aan: 10.2.e
Onderwerp: SWOV inzet Bijzondere bromfietsen...

Hoi 10.

minienm.nl]

@swov.nl>

sw,

Naar aanleiding van het vreselijke ongeval met de Stint hebben we in de Kamerbrief de toezegging
gedaan dat we de hele toelatings- en gebruikseisen eens tegen het licht gaan houden, samen met
SWOV en RDW.

Heel praktisch al een paar vragen:
1) Wie vanuit SWOV zou kunnen meedenken?
2) Hoe regelen we de tijd? 11.1

Groet, 10.2.e

10.2.e
Senior beleidsmedewerker

Afdeling Verkeersveiligheid
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6 1 2597JG l Den Haag l Kamer D02.21
Postbus 20901 l 2500EX l Den Haag
Secretaresse: 10.2.e

T10.2.e

MinIentnl
H hnpJ/wvrjksovebeidjiLinisenescnm

2



ioiseîi v4in 1nfrtiwucTtwxenMfiffu

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 massage 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

3



Document 452

1O.2.e -DGB

10.2.e 10.2.e

_____

KeuverS. (tflEVS) - UCO
SWOV wil geen bijzondere bromfietsen vv-onderzoek meer doen.
donderdag 27 september 2018 12:58:49
naoe0Ol.oao
RE SWOV inzet Bijzoodere bmse.j

Beste 10.2. 10.2. 10.2. en Emrys,

SWOV (10.2.e ) heeft gisteren per mail aangegeven (zie bijlage) dat SWOV per direct geen
verkeersveiligheidsonderzoeken meer wil uitvoeren zoals ge-eist in de beleidsregel bijzondere
bromfietsen. 11.1

Groet, 10.2.e

10.2.e
Senior beleidsmedewerker

Afdeling Verkeersveiligheid
Directie Wegen en Verkeersveiligheid
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijnstraat 8 1 2515 XP 1 Den Haag 1
Postbus 20901 2500EX 1 Den Haag
Secretaresse: 1 0.2.e

M10.2.e
MinlenM.nl

H hnp://www.rijksoverheid.nl/ministerieshenm

Van:
Aan:

Onderwerp:
Datum:
Bij lagen

1 0.2.e

_____

10.2.e



Van: 1O.2.e -IJG8 Document 453
Aan: 1O.2.e ;1O.2.e
Onderwerp: RE: Nieuw topic :) Stint verleden...
Datum: donderdag 27 september 2018 19:49:35
Bijlagen: Mïaoe0OLona

Hoi.

Kentekening leidt direct tot rijbewijs-plicht Het rijbewijs is namelijk gekoppeld aan
Europese voertuig-categorieën. Als we de bijzondere bromfietsen kentekenen komen ze
automatisch in het bakje snor-, bromfiets of brommobiel en moet de bestuurder AM
hebben111

Als we er zware
brommobiel of tril e van maken geldt zelfs A of B.

Voor voertuigen zonder kenteken is geen Europese rijbewijs-grondslag. Je kan dus niet
zomaar een AM rijbewijs eisen voor een voertuig zonder kenteken.

Lang verhaal kort: kentekening en rijbewijs zijn gekoppeld. 11.1

11.1

Groet. 10.2e

Afdeling Verkeersveiligheid.
10.2.e

Van: 10.2.e DGB 10.2.e @minienm.nl>
Datum: donderdag 27 sep. 2018 6:27 PM
Aan:lO.2.e DGB1O.2.e (2nhinienm.nl>, BSK
10.2.e (minienrn.nl>
Onderwerp: RE: Nieuw topic :) Stint verleden...

11.1
Is kenteken en rijbewijs per se gekoppeld? 11.1





Van: 10.2.e - Document 478
Aan: 10.2.e _JU[
Cc: 1O.2.e i;1O.2.e
Onderwerp: RE: Juridische vraag Stint
Datum: vrijdag 28 september 2018 13:03:21

Hoi.

11.1

11.1

Groet. 10.2e

Afdeling Verkeersveiligheid.
10.2.e

Van: 10.2.e
- ILT <10.2.e wiIent.nI>

Datum: vrijdag 28 sep. 2018 12:36 PM
Aan: 10.2.e

- DGB 10.2.e minienm.nl>
Kopie: 10.2.e

- ILT 10.2.e ‘‘1LenT.nI>, 1 0.2.e
- ILT

10.2.e JLenT.nl>
Onderwerp: Juridische vraag Stint

Goedemiddag 10.2.e

Zoals je weet zijn we naast het onderzoek naar de Stint ook aan het kijken hoe het zit met de
juridische kant van het verhaal.
In dat kader willen we graag het volgende weten;

Zoals bekend heeft de Minister de Stint bij beschikking van 14 november 2011 toegelaten op de
openbare weg.
De basis voor deze toelating is gelegen in artikel 20b van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna:
WVW), waarbij één van de voorwaarden is dat er voor het voertuig geen Europese
typegoedkeuring benodigd is.

Begin 2013 is (onder meer) de Verordening (EU) nr. 168/2013 bekend gemaakt en deze is per
januari 2016 in werking getreden.
In de WVW noch de Regeling Voertuigen is een (overgangsrechtelijke) bepaling opgenomen,
waarin de geldigheid van een dergelijke Aanwijzing is beschreven dan wel deze komt te
vervallen. We willen graag weten of naar aanleiding van de komst van Verordening (EU) nr.
168/2013 door beleid/HBJZ is geïnventariseerd of en zo ja in hoeverre de door de Minister
verstrekte Aanwijzingen op basis van artikel 20b WVW konden blijven voortbestaan? En zo nee
moet dat gebeuren?

Misschien moet ik mijn vraag stellen aan HBJZ — als dat zo is let me know.

Ik cc ook even mij collega 10.2.e en 10.2 die ook betrokken zijn bij het uitzoeken van de



juridische puzzel.

Met vriendelijke groet,

1O.2.e

Senior heIeidsadvieur

Inspectie [eeftmâigeTransport

Di’ectié Handhaviogbekif1Bdedw

Min&erievan k*astructwren Waterstaat

Rezoek adres: Rijnsliraat 812515 XP Den Haag

Postbus: 16191/2500 BE) Der Haag

1O.2.e

Woensdag is mij:rT vaste vrije dag

1O.2.e ient.nl



Document 520
Buiten scope verzoek

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e
10.2.e

Buiten scope

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e

Buiten scope

Van: Ongering, L. (Lidewijde) - SG <1idewiide.ongering)minienm.n)>
Datum: zondag 30sep. 2018 11:35 AM
Aan: lOZe - BSK1O.2.e @minienm.nI>, Frequin, M.M. (Mark)- BSK
<mark.frequin;minienin.nt>, Bos, J.A. van den (Jan) - ILT <janvdbos@ilent.nl>
Onderwerp: RE: Stint

11.1

Lidewijde

Verzonden met BackBerry Work
(www.blackberry.com)



Buiten scope verzoek

Van: 1 0.2.e
- BSK 1O.2.e ‘ininienm.nI>

Datum: zondag 30 sep. 2018 7:34 AM
Aan: Bos, J.A. van den (Jan) - ILT 1anvdbosîllent.nl>.lO.2.e
10.2.e tiIent.nI>
Onderwerp: FW: Stint

10.2.e
11.1

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:102e BSKlO.2.e
Datum: zondag 30 sep. 2018 1:08 AM
Aan: Wassenaar, F.W. (Frank) - ILT ‘“‘

q1anieIIe.rebeI@iIent.nI>, 1 0.2.e

Kopie: 10.2.e - ILT1O.2.e
1O.2.e @ILenT.nl>, 10.2.e
1 0.2.e CEND-DCO10.2.e
1O.2.e @minienm.nl>
Onderwerp: RE: Stint

Dank Frank, 11.1

Groet

minienrn.n)>

.wassenaar@ILenT.n1>, Rebel, D.H.M. (Daniëlle) - ILT
ILT 10.2.e ‘Ei1LenT.nl>
lLenT.nI>, 10.2

- ILT
- ILT1O.2.e (ilent.nI>,

@minienm.nI>, 10.2.e
- BSK

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

ILT

Graag contact,

10.2.

1



Van: Wassenaar, F.W. (Frank) - ILT nkassenaar1LenTnI>
Datum: zaterdag 29 sep. 2018 11:12 PM
Aan: Rebel, D.H.M. (Daniëlle) - ILT ‘IanieIIexebe[iiiIenLnI>, 10.2.e BSK
10.2.e rninienmnI>,lO.2.e - ILT1O.2.e ‘‘liTnI>
Kopie: 1 0.2.e

- ILT10.2.e ILenT.nI>, 1 0.2.e
- ILT

10.2.e lLenTnI>,lO.2.e -ILT1O.2.e iknLnl>
Onderwerp: Stint

Ha Daniëlle, 10. , 10.2,

N.a.v. Signal-groepberichten en telefooncontact:

Aan de fabrikant van de Stint is gevraagd om alle Stints bij kinderdagverblijven stil te zetten.
Zondag voor 12 uur horen we het resultaat.
Formulering is “door ILT aangedrongen op” stilzetten van Stints door fabrikant/leverancier.
Die formulering bepaalt deels ook wie de woordvoering moet doen.

Aan ons de vraag om Edwin Renzen (Stint-fabrikant) te helpen met Q&A’s.
Want hij krijgt ongetwijfeld weer veel vragen.
11.1

11.1

Hieronder een voorzet.

11.1



11.1

Groet, Frank

Frank Wassenaar

woordvoerder Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

1O.2.e
frantwassenaar(denLnJ

wwwdent.n



Document 521
Van: Waar. F.W(Fi-ILT
Aan: D4khu-RevessE(Enw-DcO;10.2.e
Cc: 1O.2.e JLT;l0.2.e .JL[;l0.2.e
Onderwerp: RE: Stint
Datum: zondag 30 september 2018 18:34:52

11.1

Groet, Frank

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

Verzonden: zondag 30 september 2018 18:24

Aan: Wassenaar, F.W. (Frank) - ILT <frank.wassenaar@lLenT.nl>; 10.2.e
- BSK

1O.2.e minienm.nl>

CC: Rebel, D.H.M. (Daniëlle) - ILT <danielle.rebel@ilent.nl>;l 0.2e
- ILT

1O.2.e @ilent.nI>; 10.2.e
- ILT 1O.2.e @lLenT.nl>

Onderwerp: RE: Stint

Frank

Txs for heads up

11.1

Groet
Em

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blpckberrv.com)

Van: Wassenaar, F.W. (Frank) - ILT <frpnk.wassenaar@lLenT.nl>
Datum: zondag 30 sep. 2018 6:18 PM
Aan: Dijkhuis-Reuvers, E. (Emrys) - DCO mrys.dijkhuis’2Eminienm.ni>, 10.2e

BSK 1O.2.e minienm.nI>
Kopie: 10.2.e

- ILT ianieIle.rebeI’’iient.nl>, 10.2.e
- ILT

1O.2.e @ilent.nI>,W2e ILTlO.2.e @ILenT.n1>
Onderwerp: Stint

Ha Emrys en 10.2

De fabrikant van de Stint neemt NIET het besluit tot het stilzetten van de Stints.
Maandagochtend is er overleg tussen ILT en IenW over hoe nu verder.
11.1

Groet, Frank

Frank Wassenaar

woordvoerder Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

+10.2.e
frank.wassenaariIentnl

www.ilent.nI



Van: 10.2.e Document 544
Aan: 10.2.e

____

Cc: 10.2.e -I-JZ
Onderwerp: bevoegdheid ILT onderzoek Stint
Datum: maandag 1 oktober 2018 11:58:02

10.2.,

In aanvulling op de bevoegdheden op basis van het instellingsbesluit ILT:

11.1

11.1

Hierbij de links naar de regelgeving.

Organisatiebesluit IenW htto:I/wetten.overheiinl/BWBROO4O61O/2018-02-
09101#Hoofdstuk2lParaoraaf2. 1/Artikel2

Instel Ii ngsbeslu it ILT: htto: !/wettenoverheid.nI/BWBROO31O32/2018-08-31

beleidsregel bijzondere bromfietsen: httu: //wetten.overheid.nI/BW8R0035848/2015-O1-O1

Tot zover even.

Gr. 10.2.



Document 545

Van: 10.2.e
Aan: 10.2.e ;10.2.e ;10.2.e
Onderwerp: FW: gescande getekende beschikking

Datum: maandag 1 oktober 2018 21:11:45
Bijlagen: Gescand vanaf een muftifunctionee aouaraatD&

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e HBJZ <10.2.e 2iminienmnI>
Datum: maandag 01 okt. 2018 7:10 PM
Aan: Ongering, L. (Lidewijde) - SG 1idewijde.ongering’’miniennLnl>, 10.2.e ) -

ILT <10.2.e ilent.nl>, 10.2.e
- BSK1O.2.e «minienm.nl>,

l0.2.e
- DBO <l0.2.e ‘îminienmnI>, Bos, J.A. van den (Jan) - ILT

1anvdbosilent.nl>
Onderwerp: FW: gescande getekende beschikking

T.k.n.
10.2

lenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat HBJZ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
AWW Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht
Rijnstraat 8 flexplek 10.D 1 Postbus 20901 2500 EX Den Haag
10.2.e

Oorspronkelijk bericht
Van:lO.2.e -HBJZ
Verzonden: maandag 1 oktober 2018 19:08
Aan: 10.2. @stint.nl <10.2. @stint.nl>
CC: 1 0.2.e @fifthadvocatuur.nl 10.2e @fifthadvocatuur.nl>
Onderwerp: FW: gescande getekende beschikking

Geachte heer Renzen,

Hierbij zend ik u ter kennisneming een elektronisch afschrift van het besluit van de Minister van Infrastructuur
en Waterstaat van heden om de aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets te schorsen.

Het origineel volgt per post.

Hoogachtend,
10.2.e



Van: 10.2.e Document 546
Aan: lO.2.e -I-EJZ
Onderwerp: RE: SPOED iwtr beschikking
Datum: maandag 1 oktober 2018 12:27:50

Beste 10.2.,

Inwerkingtreding kan pas na bekendmaking (artt 3:40 en 3:45 Awb), en dat gebeurt door
toezending of uitreiking aan de belanghebbende inderdaad. Dan gaat het besluit de volgende
dag in.

11.1

11.1

Art 3:40 Awb: Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.
Art 3:41, eerste lid, Awb: De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden
zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.

Terugwerkende kracht kan wel, maar ook dan moet het besluit eerst op voorgeschreven wijze

bekend zijn gemaakt.

Gr. 10.2.

Van: 10.2.e
- HBJZ

Verzonden: maandag 1 oktober 2018 12:10

Aan: 10.2.e
- HBJZ <10.2.e @minienm.nl>

Onderwerp: SPOED iwtr beschikking

Urgentie: Hoog

Hol 10.2.,

Hoe snel kan de beschikking (schorsing toelating) van kracht worden. 11.1
Maar kan het ook sneller.

Groet.
10.2.

IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat t HBJZ Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken 1 ÂWW Algemeen
Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht
Rijnstraat 8 1 0.2.e 1 Postbus 20901 1 2500 EX Den Haag
10.2.e



Van: 10.2.e Document 547a
Aan: Freuin. LM. (Mark - B9C
Onderwerp: RE: Stint - verzoek ILT ongevalsonderzoek
Datum: maandag 1 oktober 2018 17:03:25

Yes

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: Frequin, MM. (Mark) - BSK hia&freguiniminienm.nI>
Datum: maandag 01 okt. 2018 4:58 PM
Aan: 1O.2.e

- BSK <1O.2.e

Onderwerp: RE: Stint - verzoek ILT ongevalsonderzoek

10.2.

li’it is het regelen van de bevoegdheid van de ILT?
Mark

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2e
- BSK 10.2.e minienmnI>

Datum: maandag 01 okt. 2018 4:51 PM
Aan: Frequin, MM. (Mark) - BSK iarLfrequin’îmnienm.nJ>
Kopie: 10.2e

- DGB <10.2.e (minienm.nl>, 10.2e

- DGB <10.2.e @:niinienm.nI>, 10.2.e
- BSK

<10.2.e @.minienm.nI>
Onderwerp: FW: Stint - verzoek ILT ongevalsonderzoek

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 10.2.e
- HBJZ <10.2.e @minienm.nl>

Datum: maandag 01 okt. 2018 4:50 PM
Aan: 10.2.e

- DBO 10.2.e (2)minienni.nl>, 10.2.e
- BSK

<10.2.e @minienm.nI>, Ongering, L. (Lidewijde) - SG <tidewiide.ongering)minienm.nI>
Kopie: Dekker, H. (Heleen) - HBJZ <Heleen,Dekkerminienrn.nI>, 10.2.e

- HBJZ
10.2.e minienm.nI>, 10.2.e

- ILT <10.2.e ilent.nl>, 10.2.e
ILT<lO.2.e @ilent.nI>

Onderwerp: Stint - verzoek ILT ongevalsonderzoek

Collega ‘s,

En hierbij nog ter tekening door de Min de brief waarbij de Min de ILT verzoekt om het
onderzoek te continueren. Tekst is afgestemd met ILT.

Groet,
10.2.



Document 547b

> Retouradres

ILT Hoofddirectie Bestuurlijke
& Juridische Zaken
HBJZ
Afdeling AWW

Den Haag

Contactpersoon

10.2.e
Hoofd sector AWW

1
0

@minienm.nl

Datum 1 oktober 2018
Betreft Verzoek ongevalsonderzoek Stint

Geachte heer Van den Bos,

11.1

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Pagina 1 van 1



Document 548
Buiten scope

Van: “10.2e ILT”
Datum: maandag, 1 oktober 2018 15:28
Aan: ‘frnarieke.coumansfzfthadvocatuur.nl”
CC: «10.2.e ILT”
Onderwerp: FW: passage fabrikant Stint

Beste Marieke,

Hieronder de tekst. Hoor graag per omgaande ofje akkoord bent met de cursieve tekst.

Met vriendelijke groeten,

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: ‘ - ILT”

Verzonden: 1 okt. 2018 15:24

Aan:10.2.e -ILT’

Onderwerp: passage fabrikant Stint

Reactie fabrikant Stint

- De bevindingen uit het verkennend technisch onderzoek en de aanvullende signalen zijn op 29 en 30
september besproken met de fabrikant van de Stint.

- Daarbij kwam de vraag aan de orde of de fabrikant - met kennis van de uitkomsten van de testen -

aanleiding zag voor een terugroepactie. De fabrikant gaf aan daar geen voorstander van te zijn, omdat uit de

komende onderzoeken wellicht nog andere gebreken zouden kunnen blijken. Dat zou dan tot meer
terugroepacties kunnen leiden. Ook gaf hij aan geen ruimte te hebben om circa 3500 teruggeroepen Stints te
herbergen.

- Vervolgens heeft de ILT de fabrikant aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid en erop
aangedrongen dat de fabrikant de Stints stil zou (laten) zetten. De fabrikant, die geadviseerd werd door een
advocaat, gaf aan dat hij daartoe nu niet bereid was. In de eerste plaats omdat volgens hem de eerste
bevindingen een werkhypothese hebben opgeleverd, maar nog niets zouden zeggen over de praktijk. In de
tweede plaats speelden volgens hem verzekeringstechnische redenen mee. En in de derde plaats noemde hij

de vervoerstechnische problemen als de Stints niet meer gebruikt kunnen worden (o.a. meer

vervoersbewegingen met taxi’s). Hij gaf aan verder afte wachten welke stappen de ILT (of de minister) zou
zetten.

- De fabrikant is nu in de gelegenheid gesteld om uiterlijk dinsdag 2 oktober een nadere onderbouwing bij
zijn eerdere reactie op de bevindingen te leveren.

10.2.e

Lid van het Management Team /
10.2.e

Afdeling Netwerk Leefomgeving en Wonen

Portefeuille Omgeving en Bestuur



Inspectie Leefomgeving en Transport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijnstraat 8 1 2515 XP 1 Den Haag

Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag

10.2.e
taHent.n

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 ifthis

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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