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C-147
Green Deal Inzameling, Demontage en Recycling van 
Bromfietsen en Snorfietsen

Betrokken partijen
-  Ministerie van Economische Zaken 
-  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-  Stichting Scooter Recycling Nederland (SRN)

Beschrijving initiatief
De brom- en snorfietsmarkt is de afgelopen jaren fors gegroeid. In Nederland nemen één miljoen brom-
fietsen en snorfietsen deel aan het verkeer. Hierdoor komen er ook steeds meer afgedankte bromfietsen en 
snorfietsen, die gedemonteerd moeten worden. In 2010 zijn 11.315 bromfietsen en snorfietsen gedemonteerd, 
in 2011 waren dit er al 12.828. De brom- en snorfietsbranche, vertegen woordigd in RAI Vereniging en 
BOVAG, heeft daarom de Stichting Scooter Recycling Nederland opgezet. Het doel van deze stichting is de 
inzameling en demontage van afgedankte bromfietsen en snorfietsen te professionaliseren. 

Resultaten
-  De partijen in de Green Deal streven ernaar om afgedankte bromfietsen en snorfietsen in te zamelen en 

op een milieuverantwoorde wijze te demonteren. Zo leveren ze een bijdrage aan het recyclen van 
bromfietsen en snorfietsen.

-  De partijen streven ernaar om de administratieve lasten te verminderen en belemmeringen in de 
bestaande regelgeving weg te nemen. 

-  De partijen streven ernaar om demontage van bromfietsen en snorfietsen onder te brengen in Online 
Registratie Auto Demontage (ORAD).

Einddatum: 1 januari 2014

Inzet en acties partijen
-  SRN zet zich in om haar netwerk uit te breiden tot een landelijk dekkend netwerk van bedrijven waar 

consumenten hun afgedankte bromfietsen of snorfietsen gratis kunnen aanbieden voor inzameling en 
demontage. 

-  SRN streeft ernaar dat zo veel mogelijk materiaal dat vrijkomt uit demontage wordt gerecycled.
-  SRN zet een monitoringsysteem op dat het mogelijk maakt om innamepunten voor afgedankte 

bromfietsen en snorfietsen (de dealers) en demontagebedrijven te controleren op het correct uitvoeren 
van de gemaakte afspraken met SRN over het inzamelen en demonteren van bromfietsen en 
snorfietsen. 

  Het monitoringsysteem gaat na of innamepunten en demontagebedrijven:
-  afgedankte voertuigen correct aanmelden in de webapplicatie van SRN 
-  een afgedankt voertuig melden in ORAD
-  zich houden aan relevante wet- en regelgeving
-   materialen en afvalstoffen afvoeren naar erkende verwerkers

-  SRN spant zich ervoor in om alle relevante gegevens over aantallen afmeldingen in ORAD en materialen 
te delen met de Regionale Uitvoeringsdiensten en met de Rijksoverheid wanneer zij daarnaar vragen.
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Inzet en acties Rijksoverheid   
-  De Rijksoverheid zet zich in om het Activiteitenbesluit en andere relevante wet- en regelgeving zo aan 

te passen dat ook voor het demonteren van bromfietsen en snorfietsen algemene regels worden 
opgesteld. Hierbij houdt ze rekening met de daarvoor geldende procedures. Bedrijven hoeven dan 
geen omgevingsvergunning milieu aan te vragen voor die activiteit, maar hoogstens een omgevings-
vergunning beperkte milieutoets. 

-  De Rijksoverheid sluit bij het aanpassen van het Activiteitenbesluit en andere relevante wet- en regel-
geving zo veel mogelijk aan bij de bestaande praktijk van demontage van automobielen en bij al 
bestaande voorzieningen bij bedrijven die mogelijk bromfietsen en snorfietsen willen demonteren.  
Dit betekent onder meer:
-  Voor het demonteren zelf worden voorschriften opgesteld.
-  Bedrijven die een afgedankte bromfiets of snorfiets willen opslaan of demonteren, moeten zorgen 

voor de nodige bodembeschermende voorzieningen.
-  De Rijksoverheid onderzoekt of de verplichting voor bodemonderzoek nodig is voor bedrijven die 

afgedankte bromfietsen en snorfietsen willen opslaan of demonteren. 
-  De Rijksoverheid spant zich ervoor in dat bromfietsen en snorfietsen kunnen worden afgemeld in 

ORAD.

Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal


