
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

13-‐03-‐2012	  

Regelingen	  en	  subsidies	  
Snor- en bromfietsen 



 

 

 

Voorwoord	  

De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid 
elektrische snor- en bromfiets subsidiëren. Om u op de hoogte te brengen en houden van deze  
subsidieregelingen heeft BOVAG dit document ontwikkeld. Hierin vindt u een overzicht van de huidige 
subsidieregelingen inclusief toelichting en spelregels. 

Ziet u informatie die niet klopt, niet volledig is of mist u zaken, geef dit dan a.u.b. door via  

 
gt@bovag.nl  

 

 

 



 

 

MIA	  &	  VAMIL:	  Landelijke	  regeling	  voor	  ondernemers	  (zakelijke	  verkoop)	  
De overheid wil investeringen in milieuvriendelijke apparatuur stimuleren. Een beter milieu komt 
immers de hele samenleving ten goede. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het 
ministerie van Financiën hebben via twee investeringsregelingen het investeren in milieuvriendelijke 
apparatuur extra aantrekkelijk gemaakt: 
 

√ Regeling milieu-investeringsaftrek (MIA); 
√ Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 

 
Milieu-‐investeringsaftrek	  (MIA)	  

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent 
van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is 
afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.  

Willekeurige	  afschrijving	  milieu-‐investeringen	  (VAMIL)	  

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen in 
2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale 
winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.  

Eisen	  product	  
 
Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op de Milieulijst. De 
elektrisch aangedreven brom- of snorfiets is opgenomen in de milieulijst en dient te voldoen aan de 
volgende eisen. 
 
B 5071 
Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu 
 
a. bestemd voor: het bedrijfsmatig vervoer over de openbare weg of op bedrijfsterreinen in de open 
lucht, met een brom- of snorfiets, voorzien van een elektromotor als hoofdmotor, waarbij de 
elektrische energie, waarmee de elektromotor wordt aangedreven, is opgeslagen in één of meer 
lithiumhoudende accu’s, 
 
b. bestaande uit: een elektrisch aangedreven bromfiets of snorfiets met één of meer lithiumhoudende 
accu’s, (eventueel) een oplaadstation, (eventueel) een extra lithiumhoudende wisselaccu en 
(eventueel) een vast aan het voertuig verbonden zonnepaneel. 
 
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-
investeringsaftrek. 
 

 

 



 

 

 

Voorwaarden	  

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe 
gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering 
voldoet aan de volgende 5 voorwaarden: 
 

√ Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt deze 
lijst jaarlijks op.  

√ Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.  
√ De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het 

bedrijfsmiddel.  
√ Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.200 zijn.  
√ U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-

investeringsaftrek tegelijk krijgen. 
 

Berekening	  

De elektrische scooter valt binnen groep B. Hierdoor heeft uw zakelijke klant recht op de volgende 
regeling: 

Combinatie Vamil en MIA 

B = 13,5% MIA + 75% Vamil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Aanvragen	  

De ondernemer/uw zakelijk klant kan middels een aanvraagformulier de MIA/VAMIL aanvragen. U 
kunt dit formulier hier downloaden. 

 

Meer	  informatie	  en	  voorbeeldberekeningen	  

http://regelingen.agentschapnl.nl/content/over-de-regeling-miavamil 

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/investeringsregelingen/investeringsregelingen-
04.html#P92_7205 



 

 

 

Provincie	  Limburg	  (particulieren)	  

Consumenten ontvangen enkel onderstaande subsidie indien men een elektrische snor- of bromfiets 
heeft aangeschaft bij een detailhandelaar met een geldige RDW-erkenning Bedrijfsvoorraad.  
 
Subsidiebedrag	   
De subsidie voor de aanschaf van een elektrische scooter/brommer bedraagt 30% van de 
aankoopprijs met een maximum van € 700,00. 

Looptijd	  
De subsidieaanvraag wordt ingediend in de periode van 1 mei 2011 tot 1 mei 2012. 

Doelstelling	  
Doelstelling van deze nadere subsidieregels is het stimuleren van het gebruik van elektrische scooters 
en  brommers in het verkeer om zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in 
de zes NSL-gemeenten.  
 
Eisen	  koper 

1. Subsidie aan particulieren wordt uitsluitend vastgesteld indien de persoon tenminste 16 jaar 
oud is en in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het besturen van een elektrische 
brommer/scooter (minimaal AM).  

2. De particulier dient woonachtig te zijn in één van de zes NSL-gemeenten. (Maastricht, 
Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Venlo en Weert ) 

3. Een particulier komt slechts eenmaal in aanmerking voor subsidie voor de aanschaf van één 
nieuwe elektrische brommer of scooter. 

4. De elektrische brommer of scooter is nieuw bij een detailhandelaar gekocht. 
5. Geen subsidie wordt vastgesteld, indien de elektrische brommer/scooter waarvoor subsidie 

wordt aangevraagd, is gekocht vóór de inwerkingtreding van deze nadere subsidieregels. 
 
	  

Subsidieplafond	  en	  verdeling	  
	  

1. Het subsidieplafond voor deze nadere regels is vastgesteld op € 800.000,00. 
2. Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.  

a. De datum van de poststempel is bepalend. 
b. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen is het ontvangststempel van de 

Provincie Limburg, dan wel de datum van het verkregen bewijs van ontvangst, 
bepalend.  

c. Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt de datum waarop de aanvraag volledig is. 
d. Aanvragen die ontvangen zijn na het verstrijken van de periode, genoemd in artikel 4, 

tweede lid worden afgewezen. 
3. Indien er meerdere volledige aanvragen zijn van dezelfde datum en deze binnen het 

subsidieplafond niet alle kunnen worden gehonoreerd vindt prioritering plaats door 
Gedeputeerde Staten. 

4. Aanvragen die worden ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt worden door 
Gedeputeerde Staten afgewezen. 

 



 

 

Aanvragen	  subsidie	  	  

1. Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met 
gebruikmaking van het standaard formulier dat geplaatst is op de website van de Provincie 
Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen. De aanvraag dient te 
worden ondertekend door de aanvrager of ingeval deze minderjarig is door diens wettelijke 
vertegenwoordiger en moet zijn voorzien van bijlagen zoals aangegeven in het derde lid, van 
dit artikel en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres.  

2. De subsidieaanvraag wordt ingediend in de periode van 1 mei 2011 tot 1 mei 2012. 
3. Bij de aanvraag is toegevoegd:  

a. een kopie van de factuur en het betaalbewijs van de betreffende brommer/scooter, 
met de specificaties (soort/merk elektrische brommer/scooter, prijs, kenteken e.d); 

b. het RDW-erkenningnummer Bedrijfsvoorraad van de detailhandelaar waarbij de 
brommer/scooter is gekocht; 

c. een kopie van een geldig, niet ingevorderd rijbewijs van de aanvrager voor het besturen 
van een elektrische brommer/scooter (minimaal AM).  

 

Let	  op!	  Limburgse	  subsidie	  niet	  voor	  elektrische	  fietsen	  met	  kenteken!	  

Graag uw aandacht om misverstanden met consumenten te voorkomen: volgens de regels van de 
subsidie voor elektrische ‘scooters’ in de provincie Limburg komen hiervoor alléén elektrische snor- en 
bromfietsen “aangedreven door uitsluitend een elektromotor” in aanmerking. Dus NIET de elektrische 
fietsen die zijn voorzien van een kenteken, zoals van Sachs (en andere merken). Ook 
scootermodellen met trappers vallen NIET onder de regeling. 	  

Meer	  informatie	  

 
https://portal.prvlimburg.nl/esubsidie/page.jsp?ref=Scooters 
 
 



 

 

Provincie	  Gelderland	  
Wilt u als particulier een snor- of bromfiets aanschaffen? De provincie wil met deze subsidieregeling 
het prijsverschil tussen een conventionele en een elektrische bromfiets overbruggen en u daarmee 
aanbieden voor deze milieuvriendelijkere variant te kiezen. 
 
Beknopte	  beschrijving	  	  
 
U kunt subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrische bromfiets. Traditionele bromfietsen 
en scooters geven relatief veel milieuhinder: geluid en luchtverontreiniging. Elektrische bromfietsen 
zijn veel schoner en dus beter voor het milieu. 
Daarnaast is de e-bromfiets op de kortere afstanden een prima alternatief voor de auto in het woon-
werkverkeer.De provincie wil met deze subsidieregeling het prijsverschil tussen conventionele en 
elektrische bromfietsen overbruggen en daarmee de aanschaf van elektrische bromfietsen door 
particulieren stimuleren. De subsidie bedraagt 30% van de aankoopprijs van de elektrische 
bromfiets, tot een maximum van € 1000,=. 

Voorwaarden	  

Enkel inwoners van de provincie Gelderland (particulieren) met een geldig (bromfiets-)rijbewijs komen 
in aanmerking voor een subsidie voor een elektrische brommer; mits gekocht bij een detailhandelaar 
met een RDW-erkenningsnummer Bedrijfsvoorraad en voorzien van een Europese typegoedkeuring. 

Aanpak	  

De subsidie kan digitaal worden aangevraagd bij de provincie. 

Contact	  

Het aanvraagformulier kan worden gestuurd naar: 
Provincie Gelderland 
Afdeling Subsidieverlening 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
026 - 359 99 99 

Meer	  informatie	  

• Subsidieverordening Vitaal Gelderland 2011 
• Regeling subsidie e-bromfietsen en biobrandstofvoertuigen 



 

 

Subsidies	  particulieren	  in	  Helmond	  

Hieronder volgen een aantal criteria waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
subsidie. 

Doelgroep	  subsidie	  
Particuliere ingezetenen van de gemeente Helmond.	  

Doelstelling	  elektrisch	  rijden	  
Verbeteren van de luchtkwaliteit door stimuleren van het gebruik van elektrische scooters en 
brommers. 	  

Beschrijving	  
Particuliere ingezetene van de gemeente Helmond kunnen in aanmerking komen voor een subsidie 
voor de aanschaf van één nieuwe elektrische brommer of scooter. Een elektrische brommer of scooter 
is een type bromfiets of snorfiets dat uitsluitend wordt aangedreven met behulp van een elektromotor. 
Elektrische fietsen vallen dus niet onder deze subsidieregeling evenals elektrische scooters of 
brommers die onafhankelijk van de elektromotor fietsend kunnen worden aangedreven.	  

Beoordelingscriteria	  

De belangrijkste subsidiecriteria zijn dat:  

• de elektrische brommer/scooter moet nieuw gekocht zijn bij een erkende detailhandelaar met 
een RDW-erkenning bedrijfsvoorraad;  

• maximaal één nieuwe elektrische brommer/scooter per persoon;  
• de elektrische brommer/scooter gekocht moet zijn vanaf 27 november 2011 en vóór 27 

november mei 2012;  
• de aanvrager tenminste 16 jaar oud is en in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het 

besturen van een elektrische brommer/scooter (minimaal AM).  

Indieningstermijn	  

De aanvraag moet voor  27 november 2012 ingediend zijn.  

Subsidieplafond	  	  

De subsidie voor de aanschaf van een elektrische scooter/brommer bedraagt maximaal 30% van de 
aankoopprijs met een maximum van € 750,--. 

Aanvraagformulier	  

Er is een standaardaanvraagformulier, dat u verplicht moet gebruiken. Het aanvraagformulier moet u 
volledig invullen, uitprinten en rechtsgeldig ondertekenen.  
Daarna stuurt u het aanvraagformulier met de bijlage op naar:  
Gemeente Helmond / SE.EC 
T.a.v. Subsidieregeling elektrische scooters 
Postbus 950  
5700 AZ Helmond 

Meer	  informatie	  

http://www.helmond.nl/internet/helmond-elektrisch/Subsidies-scooters-en-bromfietsen/Subsidies-
particulieren-in-Helmond 



 

 

Stadsgewest	  Haaglanden	  
 
Het Stadsgewest Haaglanden biedt een subsidie van 250 euro per nieuwe elektrische scooter. De 
subsidieregeling geldt zowel voor particulieren als bedrijven. 	  

Wie comfortabel wil forenzen, of bijvoorbeeld geluidsklachten over het bezorgbedrijf wil verminderen, 
kan een e-scooter aanschaffen. 
 
Elektrische of e-scooters zijn stil en schoon en leveren daardoor een belangrijke bijdrage aan een 
betere luchtkwaliteit in onze regio. Zelfs Haagse Harry doet mee! 
 
Meer	  informatie:	  
http://haaglandenrijdtschoon.nl/e-scooters?id=1234 
 
 



 

 

Leeuwarden	  

Subsidie	  duurzame	  mobiliteit	  

 

Gebruikt u een duurzaam vervoermiddel, zoals een elektrische auto of scooter? Dan komt u in 
aanmerking voor een subsidie duurzame mobiliteit van de gemeente Leeuwarden. Vraag op tijd aan, 
want op is op! 

Aantrekkelijke	  subsidie	  

De subsidies voor duurzame vervoermiddelen zijn aantrekkelijk: voor een auto met volledig elektrische 
aandrijving is de subsidie € 2.500, voor een aardgasauto is de subsidie € 1000 en voor een 
elektrische scooter is de subsidie € 250. De subsidiepot is beschikbaar totdat hij leeg is. Voor meer 
zekerheid hierover kunt u contact met de gemeente opnemen. De regeling wordt waarschijnlijk wel in 
de loop van 2012 herzien. Met de subsidieregeling wil de gemeente Leeuwarden duurzame mobiliteit 
bevorderen. 

Subsidie	  aanvragen	  

Een subsidie duurzame mobiliteit vraagt u aan via het contactformulier. Of bel 14 058 (ma. t/m vr. 
08.30 - 17.00 uur en do. 08.30-19.30 uur). 

	  


