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Verstrekking politiegagevens

Ik, rapporteur, , brigadier

van politie Eenheid Oost—Brabant, verklaar het volgende:

Verzoek

Op zaterdag 29 septeitber 2018 heb ik een verzoek cr.tvanger. van

N aan

van

Rechtspersoon naam

Adres

Postcode plaats

Telefoon

Inspectie Leefoingsving en Transport

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH Utrecht

voor verstrekking van onderstaande gegevens:

Belang verstrekking voor de politi.

Gezamenlijk onderzoek naar aanleiding van het spoorweg ongeval Oss d

Inhoud v.rstr.kking

Proces—verbaal van bevindingen . Dit met toestemming van officier van

justitie .

Do.1 vrstr•kt. g.g.vns

Gegevens uitwisseling met derden (Inspectie Leefomgeving

Verstrekking

Op zaterdag 29 september 2018 heb ik aan verzoeker

en Transport)

op grond van artikel 19 onder d. van de WPG bovenstaande gegevens verstrekt.

Waarvan door mij naar waarheid is opgemaakt dit rapport,

te Vught op 3 oktober 2018.

dat ik sloot en ondertekende
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P*LITIE
EENHEID OOST-BRABANT

DIENST REGIONALE OPERATIONELE SANWERKING (OB)

AFDELING INFRASTRUCTUUR (OB)

TEAM VERKEER (OB)

Proces—verbaalnummer : l

PROCES-VERBAAL

van bevindingen

Wij, verbalisanten, , brigadier van politie

Eenheid Oost-Brabant en )
brigadier van politie EenheidO6st-Babant, verklaren het volgende:

Wij, verbalisanten ”en zijn werkzaam als senior tactische opsporing
verkeer en vanuit dezé hoedanigheid belast met onderzoek naar het ernstige

verkeersongeval te Oss, donderdag 20 september 2018.

Op donderdag 20 september 2018 omstreeks 15.07 uur, belde mevrouw

naar de politie met de mededeling ( samengevat ) dat ze werkzaam ïé bij een

kinderdagverblijf waar ze ook Stints gebruiken. Bij enkele zijn rem en stopproblemen
geweest. Ze weet dat dit bij meerde kinderdagopvangcentra is gebeurd. De volledige

mededeling van de mevrouw ris gelogd in Gemeenschappelijk Meldkamer

Systeem. Een uitdraai hiervan ( blauw gearceerd ). zal als bijlage bij dit proces

verbaal worden gevoegd.

Op vrijdag 21 september 2018 te 14.50 uur heb ik, verbalisant telefonisch

contact opgenomen met mevrouw . Ze was terughoudend in het geven van de
volledige personalia. Dit omdat té nog niet met haar leidinggevende had gedeeld dat

ze deze melding had gemaakt bij de politie. Verder vertelde ze dat er bij haar op de
opvang 7 Stints aanwezig waren en 2 ervan hadden regelmatig problemen. Het remsysteem

was wel eens uitgevallen. Er zouden af en toe onverwachte uitvallen van de Stint

zijn. Ik, verbalisant deelde mevrouw ede dat ik graag wat nadere

gegevens van haar, de Stints en het kinderdagverblijf zou ontvangen. Ze vertelde dat

ze dit eerst wilde bespreken met haar management. Ik, verbalisant , deelde haar

mede dat ik haar binnenkort wederom zou benaderen zodat ze de gelegenheid had dit met

het management te bespreken. Dit was voor haar geen probleem.

Op vrijdag 28 september 2018, te 15.45 uur heb ik, verbalisant wederom

telefonisch contact opgenomen met mevrouw . Ze deelde mij mede dat ze

gesproken had met het management van de Organisatie en dat ze alle medewerking wilde

verlenen. Ze vertelde dat de Stints waar ze eerder over had gesproken in gebruik zijn

bij gte Amsterdam. Ik, verbalisant , vroeg of ze mij iets

meer kon vertellen over de problemen met de Stints. vertelde dat er 2

Stints waren die rem en stopproblemen hadden. Deze 2 Stints waren ter reparatie

aangeboden bij de fabrikant. Dit zou voor de zomervakantie dit jaar zijn geweest.

Aldus zouden de accu’s vervangen zijn en was er iets met de computer

gedaan. Volgens bleven de 2 Stints problemen houden met het remmen en

stoppen. Hierna zijn deze 2 Stints uit de running genomen. gaf aan dat ze

van een medewerker had vernomen dat gisteren, 27 september 2018, met een andere Stint

was gereden welke ook problemen gaf. Ik, verbalisant , vroeg of ze hier iets meer

over kon vertellen vertelde dat de medewerker bij het loslaten van het

gas geen vaart mind&re Ook zou de rem de Stint niet tot stilstand hebben gekregen.

De medewerker heeft hierop de sleutel eruit getrokken waarop de Stint tot stilstand

kwam.

Hierop heb ik verteld dat ik dit verhaal zou delen met mijn collega’s van

het technisch onderzöeksteam en dat er een mogelijkheid bestaat dat voor nader

technisch onderzoek een of meerdere voornoemde Stints inbeslag genomen kunnen worden.

gaf aan dat dit geen probleem was en hier medewerking aan zou verlenen.
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Hierop hebben wij, verbalisanten en , telefonisch contact opgenomen

met college van het technisch onderzoeksteam en hem onze bevindingen
gedeeld. Hij deelde ons mede dat hij de Stint waar gisteren, 27 septerber 2018,
problemen weren geweest, in beslag wilde nemen voor verder technisch onderzoek.

Hierop heb ik, verbalisant , telefonisch contact opgenomen met en
haar medegedeeld dat deze Stint inbeslag werd genomen en opgehaald zou worden.

ging organiseren dat de Stint beschikbaar was en opgehaald kon worden. De
Stint was aanwezig op de locatie BSO

Hierop heb ik, verbalisant , contact opgenomen met het operationeel centrum van
de eenheid Amsterdam en verzocht de Stint in ontvangst te laten nemen en te laten
vervoeren neer de de politielocatie Beverspijken 1 te ‘s-Hertogenbosch. De collega’s

in Amsterdam zouden hier zorg voor dragen. Collega zou zorg dragen dat een
collega, de Stint, in ‘s-Hertogenbosch in ontvangst zbï nemen.

Tijdens het gesprek wat ik, verbalisant , had met nvertelde ze dat de
Organisatie ook in het Gooi Stints hebbenijden. Het viel haarop dat de Stints in
Amsterdam problemen hadden en de Stints in het Gooi niet. dacht dat het

te maken kon hebben met het verschil in infrastructuur.

Betrokkene , geboren op te

Bedrijf

Waarvan door ons is opgemaakt dit proces—verbaal, dat wij sloten en ondertekenden te
Vught op 28 september 2018.

op ambtseed

op arnbtsbelofte
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