
 

 

Regionale info per provincie: 
• Drenthe 

• Flevoland 

• Friesland 

• Gelderland 

• Groningen 

• Limburg 

• Noord-Brabant 

• Noord-Holland 

• Overijssel 

• Utrecht 

• Zeeland 

• Zuid-Holland 

  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Drenthe 
In 2021 telde Drenthe 35.495 geregistreerde brom- en snorfietsen, waarvan er volgens de 
RDW destijds 761 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 52 rijtuigen. De top 5 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Drenthe is: 
 

 
1. Emmen (1 op de 39 onverzekerd) 
2. Assen (1 op de 42 onverzekerd) 
3. Tynaarlo (1 op de 43 onverzekerd) 
4. Coevorden (1 op de 44 onverzekerd) 
5. Hoogeveen (1 op de 47 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Drenthe 
In 2021 werden er 3,5 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de provincie 
Drenthe. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 1.000 
geregistreerde brom- of snorfietsen. Drenthe had hiermee het laagste gemiddelde van 
Nederland. 
 
In totaal zijn er 125 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 5 Drentse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen gestolen 
werden is: 
 

 
1. Emmen (50 gestolen) 
2. Assen (40 gestolen) 
3. Hoogeveen (10 gestolen) 
4. Meppel (10 gestolen) 
5. Tynaarlo (10 gestolen) 

 
  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Flevoland 
In 2021 telde Flevoland 30.602 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de RDW 
destijds 1.023 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 29,9 rijtuigen. De top 5 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Flevoland is: 
 

 
1. Lelystad (1 op de 25 onverzekerd) 
2. Dronten (1 op de 27 onverzekerd)  
3. Almere (1 op de 31 onverzekerd) 
4. Noordoostpolder (1 op de 35 onverzekerd) 
5. Urk (1 op de 36 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Flevoland 
In 2021 werden er 9,6 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de provincie 
Flevoland. Dat is iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 1.000 
geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 295 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 5 Flevolandse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen gestolen 
werden is: 
 

 
1. Almere (180 gestolen) 
2. Lelystad (80 gestolen) 
3. Noordoostpolder (15 gestolen) 
4. Urk (15 gestolen) 
5. Dronten (5 gestolen) 

 
  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Friesland 
In 2021 telde Friesland 46.130 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de RDW 
destijds 1.204 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 38,3 rijtuigen. De top 5 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Friesland is: 
 

 
1. Schiermonnikoog (1 op de 17 onverzekerd) (minder dan 500 geregistreerde 

bromfietsen) 
2. Leeuwarden (1 op de 21 onverzekerd) 
3. Súdwest-Fryslân (1 op de 36 onverzekerd) 
4. Ooststellingwerf (1 op de 38 onverzekerd) 
5. Ameland (1 op de 38 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Friesland 
In 2021 werden er 4,3 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de provincie 
Friesland. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 1.000 
geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 200 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 5 Friese gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen gestolen 
werden is: 
 

 
1. Leeuwarden (105 gestolen) 
2. Smallingerland (25 gestolen) 
3. Heerenveen (15 gestolen) 
4. Súdwest-Fryslân (10 gestolen) 
5. De Fryske Marren (10 gestolen) 

 
  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Gelderland 
In 2021 telde Gelderland 156.678 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de RDW 
destijds 3.795 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 41,3 rijtuigen. De top 5 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Gelderland is: 
 

 
1. Arnhem (1 op de 23 onverzekerd) 
2. Tiel (1 op de 25 onverzekerd) 
3. Ermelo (1 op de 26 onverzekerd)  
4. Scherpenzeel (1 op de 28 onverzekerd) 
5. Nijmegen / Apeldoorn (1 op de 30 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Gelderland 
In 2021 werden er 5,5 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de provincie 
Gelderland. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 1.000 
geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 855 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 4 Gelderse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen gestolen 
werden is: 
 

 
1. Arnhem / Nijmegen (165 gestolen)  
2. Ede (100 gestolen)  
3. Apeldoorn (95 gestolen)  
4. Doetinchem (35 gestolen) 

 
  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Groningen 
In 2021 telde Groningen 38.360 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de RDW 
destijds 1.170 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 32,8 rijtuigen. De top 5 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Groningen is: 
 

 
1. Groningen (1 op de 28 onverzekerd) 
2. Oldambt (1 op de 31 onverzekerd) 
3. Midden-Groningen (1 op de 31 onverzekerd) 
4. Eemsdelta (1 op de 32 onverzekerd) 
5. Pekela / Veendam (1 op de 33 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Groningen 
In 2021 werden er 8,5 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de provincie 
Groningen. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 1.000 
geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 325 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen, zo is stad Groningen goed voor 80% van de Groninger bromfietsdiefstallen. De 
top 3 Groningse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen gestolen werden is: 
 

 
1. Groningen (265 gestolen) 
2. Midden-Groningen (30 gestolen) 
3. Stadskanaal (10 gestolen) 

 
  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Limburg 
In 2021 telde Limburg 92.568 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de RDW 
destijds 2.429 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 38,1 rijtuigen. De top 4 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Limburg is: 
 

 
1. Heerlen (1 op de 20 onverzekerd) 
2. Kerkrade (1 op de 21 onverzekerd) 
3. Sittard-Geleen (1 op de 30 onverzekerd) 
4. Weert / Venlo / Maastricht (1 op de 33 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Limburg 
In 2021 werden er 8,4 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de provincie 
Limburg. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 1.000 
geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 775 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 3 Limburgse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen gestolen 
werden is: 
 

 
1. Maastricht (205 gestolen) 
2. Heerlen/Venlo/Sittard-Geleen (95 gestolen) 
3. Roermond (55 gestolen) 

 
  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Noord-Brabant 
In 2021 telde Noord-Brabant 191.915 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de 
RDW destijds 4.730 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 40,6 rijtuigen. De top 4 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Noord-Brabant is: 
 

 
1. Roosendaal / Tilburg (1 op de 26 onverzekerd) 
2. Eindhoven (1 op de 29 onverzekerd) 
3. Steenbergen (1 op de 30 onverzekerd) 
4. Breda/Bergen op Zoom (1 op de 32 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Noord-Brabant 
In 2021 werden er 8,9 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de provincie 
Noord-Brabant. Dat is net iets lager dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 
1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 1.705 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 5 Brabantse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen gestolen 
werden is: 
 

 
1. Tilburg (350 gestolen)  
2. Eindhoven (285 gestolen)  
3. Breda (210 gestolen)  
4. ‘s-Hertogenbosch (140 gestolen)  
5. Roosendaal (120 gestolen)  

 
  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Noord-Holland 
In 2021 telde Noord-Holland 210.966 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de 
RDW destijds 6.636 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 31,8 rijtuigen. De top 6 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Noord-Holland is: 
 

 
1. Amsterdam (1 op de 19 onverzekerd) 
2. Enkhuizen (1 op de 20 onverzekerd) 
3. Den Helder (1 op de 27 onverzekerd) 
4. Haarlem / Hoorn / Beverwijk (1 op de 29 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Noord-Holland 
In 2021 werden er 17,5 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de 
provincie Noord-Holland. Dat is een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 9,1 
diefstallen per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 2.635 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 5 Noord-Hollandse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen 
gestolen werden is: 
 

 
1. Amsterdam (1.400 gestolen) 
2. Haarlem (175 gestolen) 
3. Alkmaar (150 gestolen) 
4. Zaanstad(135 gestolen) 
5. Hilversum (90 gestolen) 

 
  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Overijssel 
In 2021 telde Overijssel 82.892 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de RDW 
destijds 2.309 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 35,9 rijtuigen. De top 5 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Overijssel is: 
 

 
1. Enschede (1 op de 24 onverzekerd) 
2. Almelo (1 op de 26 onverzekerd) 
3. Hengelo (1 op de 29 onverzekerd) 
4. Deventer / Zwolle (1 op de 31 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Overijssel 
In 2021 werden er 8,5 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de provincie 
Overijssel. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 1.000 
geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 705 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 5 Overijsselse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen gestolen 
werden is: 
 

 
1. Enschede (310 gestolen)  
2. Zwolle (130 gestolen) 
3. Almelo (70 gestolen) 
4. Deventer (65 gestolen) 
5. Hengelo (45 gestolen) 

 
  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Utrecht 
In 2021 telde Utrecht 83.787 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de RDW 
destijds 2.172 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 38,6 rijtuigen. De top 4 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Utrecht is: 
 

 
1. Utrecht (1 op de 25 onverzekerd) 
2. IJsselstein (1 op de 35 onverzekerd) 
3. Veenendaal (1 op de 36 onverzekerd) 
4. Woerden / Vijfheerenland (1 op de 38 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Utrecht 
In 2021 werden er 9,3 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de provincie 
Utrecht. Dat is net iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 1.000 
geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 780 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 3 Utrechtse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen gestolen 
werden is: 
 

 
1. Utrecht (345 gestolen)  
2. Amersfoort (175 gestolen) 
3. De Bilt / Zeist / Veenendaal (30 gestolen) 

 

  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Zeeland 
In 2021 telde Zeeland 31.739 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de RDW 
destijds 737 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 43,1 rijtuigen. De top 5 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Zeeland is: 
 

 
1. Terneuzen (1 op de 27 onverzekerd) 
2. Vlissingen (1 op de 33 onverzekerd) 
3. Tholen (1 op de 38 onverzekerd) 
4. Noord-Beveland (1 op de 39 onverzekerd) 
5. Middelburg (1 op de 44 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Zeeland 
In 2021 werden er 4,1 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de provincie 
Zeeland. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 9,1 diefstallen per 1.000 
geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 130 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 3 Zeeuwse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen gestolen 
werden is: 
 

 
1. Middelburg (40 gestolen)  
2. Vlissingen (40 gestolen) 
3. Veere / Goes / Terneuzen (10 gestolen) 

 
  



 

 

Onverzekerde bromfietsen in Zuid-Holland 
In 2021 telde Zuid-Holland 286.028 geregistreerde bromfietsen, waarvan er volgens de RDW 
destijds 9.019 onverzekerd waren. Dit komt neer op 1 op de 31,7 rijtuigen. De top 5 
gemeenten met de meeste onverzekerde bromfietsen in Zuid-Holland is: 
 

 
1. Rotterdam (1 op de 18 onverzekerd) 
2. Den Haag (1 op de 21 onverzekerd) 
3. Gouda (1 op de 25 onverzekerd) 
4. Schiedam (1 op de 25 onverzekerd) 
5. Vlaardingen (1 op de 28 onverzekerd) 

 
Gestolen bromfietsen in Zuid-Holland 
In 2021 werden er 11,0 per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen gestolen in de 
provincie Zuid-Holland. Dat is een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde van 9,1 
diefstallen per 1.000 geregistreerde brom- of snorfietsen.  
 
In totaal zijn er 3.150 rijtuigen in de provincie gestolen, maar gemeentelijk zijn er grote 
verschillen. De top 5 Zuid-Hollandse gemeenten waar de meeste brom- en snorfietsen 
gestolen werden is: 
 

 
1. Rotterdam (1.195 gestolen)  
2. Den Haag (720 gestolen) 
3. Leiden (110 gestolen) 
4. Schiedam (100 gestolen) 
5. Dordrecht (85 gestolen) 

 


