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> Retouradres Postbus 16191 2500 BD  Den Haag 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
   

  
Datum 12 december 2018 
Betreft Aanbieding rapport "Onderzoek Stint - modificaties en 

modellen" 

 

Geachte minister,  
 
Bijgaand bied ik u het rapport “Onderzoek Stint – modificaties en modellen” aan.  
Dit rapport is het resultaat van het onderzoek naar de verschillende modificaties 
en modellen van de Stint, dat in het kader van het (technisch) onderzoek naar de 
Stint als product is uitgevoerd. Het rapport is het vervolg op het “tussenbericht 
rapportage modificaties Stint” dat u op 1 november ontvangen heeft. 
 
Het rapport bevat een weergave van de feitelijkheden die in dat onderzoek naar 
voren zijn gekomen. Hierover meld ik u samenvattend het volgende: 
- Ten aanzien van de modificaties van de Stint komt uit het onderzoek het 

volgende naar voren. Er is sprake van talrijke modificaties aan de Stint op 
meerdere vlakken (onder meer de motor, de batterijen en de gashendel). Uit 
de door de fabrikant verstrekte informatie kan niet de data worden 
gedestilleerd waarop de modificatie(s) is/zijn uitgevoerd. De fabrikant heeft 
een werkwijze waarbij het toepassen van modificaties een continu proces is. 
De gehele productie van Stints (vanaf de toelating tot nu) bestaat uit Stints 
met een eigen, uniek karakter. 

- Ten aanzien van de modellen van de Stints bevat de door de fabrikant 
verstrekte informatie onduidelijkheden ten aanzien van de soorten modellen, 
de geproduceerde aantallen per model en de aanvang van de productie van 
sommige modellen.  

- Met de fabrikant is meermaals contact geweest over de door hem aan te 
leveren en de aangeleverde informatie. De schriftelijke reactie van de 
fabrikant op het rapport is integraal als bijlage bijgevoegd.  

 
 
Hoogachtend, 

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, 
 
 
 
 
drs. J.H. Slootmaker, wnd. 


