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Opgevoerde scooters in Nederland 
Factsheet behorend bij persbericht “Bol.com schrapt producten voor 

opvoeren scooters.” 
 

Opgevoerde scooters stoten meer vervuilende stoffen uit en veroorzaken meer 

geluidsoverlast.i Daarnaast hebben scooters die harder rijden dan de maximum-

snelheid een grotere kans om ongelukken te veroorzaken.ii,iii,iv Daarmee vormen ze al 

tientallen jaren een probleem voor de Nederlandse verkeersveiligheid. Deze factsheet 

geeft inzicht in het aandeel opgevoerde scooters in Nederland. 

 

 

Aantal overtredingen 
 

De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de rijsnelheid. Maar het is 

simpelweg onmogelijk om alle scooters te controleren en zo het verkeer vrij te houden 

van opgevoerde scooters. Scootervrij vroeg met een verzoek op de Wet open overheid 

(voorheen: Wet openbaarheid van bestuur) het aantal overtredingen op dat de politie 

de afgelopen jaren constateerde. Daaruit blijkt dat jaarlijks 10 à 11 duizend scooters 

worden betrapt op een te hoge constructiesnelheid (Tabel 1). Bij een overtreding wordt 

een boete en/of een WOK-melding (Wacht op Keuren-melding) uitgeschreven. Er mag 

dan weer op de scooter worden gereden nadat deze een keuring heeft ondergaan van 

de RDW. 

 

De verkoop van aanpasbare begrenzers en producten voor het opvoeren van scooters 

is momenteel niet strafbaar. De politie laat hierover desgevraagd weten: “Verkopen en 

monteren is niet strafbaar, maar voor de verkeersveiligheid uiteraard zeer onwenselijk.” 

 

Tabel 1. Aantal overschrijdingen van de constructiesnelheid die de politie constateerde 

aan de hand van rollerbanktesten. Overschrijdingen zijn exclusief de correctie van 4 

km/uur voor snorfietsen en 5 km/uur voor bromfietsen. Bron: politie.v 
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Onderzoek naar opgevoerde scooters 
 

Er is al veel onderzoek gedaan naar het aandeel opgevoerde scooters in Nederland 

(Tabel 2). Toch is het exacte aandeel opgevoerde scooters onbekend; elke methode 

voor onderzoek hiernaar heeft zijn beperkingen. Zo kan het aandeel opgevoerde 

scooters bij onderzoek onder jongeren en in grote steden hoger uitvallen dan het 

landelijk gemiddelde. Metingen in het verkeer kunnen daarentegen een onderschatting 

geven, omdat de scooters die tijdens de meting langzaam passeren mogelijk alsnog 

een hogere constructiesnelheid kunnen hebben dan wettelijk toegestaan. Ook 

enquêtes kunnen een vertekend beeld geven, omdat het aannemelijk is dat niet alle 

ondervraagden eerlijk antwoord geven op de vraag of zij een illegaal opgevoerde 

scooter bezitten. 

 

 

 

“Heeft u uw snorfiets opgevoerd? Een opgevoerde snorfiets kan illegaal harder 

dan 25 km/u rijden.” 

Enquêtevraag in het onderzoek van Arcadisvi 

 

 

 

Daarnaast geven metingen bij controles door de politie zeer waarschijnlijk ook een 

onderschatting, omdat er technieken bestaan waarmee de politie om de tuin kan 

worden geleid. Zo kan een scooter met een aanpasbare begrenzer ter plaatse worden 

afgesteld op de gewenste maximumsnelheid. Bij een controle op de rollerbank kan 

hiermee de schijn worden opgehouden dat de constructiesnelheid van het voertuig 

voldoet aan de wetgeving. Na de controle kan de maximumsnelheid weer worden 

verhoogd met de begrenzer, zodat de bestuurder zijn weg kan vervolgen met een te 

hoge en illegale snelheid. Daarnaast kunnen bestuurders de controlelocatie ontwijken. 

In een enquête van TeamAlert geeft 41 procent van de jonge scooterbestuurders aan 

op de hoogte gehouden te worden van rollerbankcontroles; via WhatsAppgroepen, 

sociale media, of een speciaal hiervoor bedoelde app.vii 
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Tabel 2. Onderzoek naar het aandeel scooters dat sneller gaat dan toegestaan. 

 Bron Opgevoerd Restricties  

 Arcadisviii 28% Enquête onder snorfietsers.  

 Gemeente 

Amsterdamix 

81%   (snorfiets) 

59%   (bromfiets) 

Metingen naar voertuigen die harder rijden 

dan de maximumsnelheid in het verkeer 

Amsterdam. 

 

 Gemeente 

Amsterdamx 

63%   (snorfiets; 2011) 

78%   (snorfiets; 2012) 

73% (snorfiets; 2013) 

52% (bromfiets; 2011) 

69% (bromfiets; 2012) 

58%   (bromfiets; 2013) 

Enquête onder Amsterdamse scooterrijders.  

 Gemeente 

Amsterdamxi 

77% Metingen naar snorfietsen die harder rijden 

dan de maximumsnelheid in het verkeer 

Amsterdam. 

 

 Gemeente 

Amsterdamxii 

50%   (2011) 

75%   (2012) 

Enquête onder Amsterdamse snorfietsers.  

 Fietsersbondxiii 46% Metingen naar snorfietsen in het verkeer 

Amsterdam. 

 

 Kennisinstituut 

voor 

Mobiliteitxiv 

40% Enquête onder snorfietsers.  

 NDCxv 75% Metingen naar snorfietsen in het verkeer.  

 Rijksoverheidxvi 40% Metingen naar snorfietsen in het verkeer.  

 SWOVxvii 22% (2007) 

22% (2006) 

28% (2005) 

31%  (2004) 

Rollerbankmetingen door de politie.  

 TeamAlertxviii 51%  (snorfiets) 

37%  (bromfiets) 

Enquête onder jongeren tussen de 16 en 24 

jaar. 

 

 TNOxix 70-80% Metingen naar snorfietsen in het verkeer 

Utrecht. 
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Conclusie 
 

Uit het totaal aan beschikbaar onderzoek, blijkt dat in ieder geval 30 procent van de 

Nederlandse scooters is opgevoerd. Begin 2022 telde Nederland 1,3 miljoen scooters 

(827 duizend snorfietsen en 479 duizend bromfietsen).xx Dit betekent dat Nederland 

meer dan 390 duizend opgevoerde scooters telt.  

 

Om dit aantal substantieel te verlagen is een ander handhavingsbeleid nodig. Mogelijke 

maatregelen zijn het strafbaar maken van de verkoop van opvoerproducten en het 

strafbaar maken van opvoeren door monteurs. Ook kan een algemene periodieke 

keuring worden ingevoerd, zoals dit ook bij auto’s al verplicht is. Te snelle scooters 

kunnen dan worden teruggevoerd, waarmee scooterbezitters worden ontmoedigd om 

hun scooter op te voeren. 
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