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Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs 
 
 
 
 
 
 

PETITIE AANGEBODEN MAANDAG 12 OKTOBER 2015 
 
 
Geachte Leden van de Vaste Tweedekamer Commissie Financiën, 
 
Onze FEHAC leden zijn de trotste bezitter van een of meer klassieke voertuigen. 
Zij gebruiken hun oldtimers liefdevol en hobbymatig en rijden gemiddeld doorgaans minder dan 2000 (*) 
kilometer per jaar. 
Zij gingen er tot voorkort van uit voor hun hobby geen wegenbelasting te hoeven betalen. Dat was jarenlang de 
regeling. Met het huidige regeerakkoord is daar verandering in gekomen. 
Met een beperkte MRB, zoals de maximaal 120 euro (**) per jaar die de eigenaren van benzine oldtimers – en 
klassieke bedrijfsvoertuigen en –motorfietsen – jonger dan 40 jaar nu in de overgangsregeling betalen, kunnen 
de meeste van onze leden wier voertuig nog geen 40 jaar oud is ook leven: immers ook zij maken gebruik van 
de openbare weg, al is het maar sporadisch. 
 
Maar, zoals de FEHAC al vanaf het prille begin van de huidige regeling onder de aandacht heeft gebracht, er zijn 
door die regeling belangrijke onrechtvaardigheden ontstaan. 
Zo moeten bezitters wiens <40-jarige hobby auto ‘toevallig’ op diesel of LPG loopt, of ‘toevallig’ geregistreerd is 
na 1/1/1987 nu het volledige bedrag aan MRB betalen zoals dat ook geldt voor een modern dagelijks 
vervoermiddel.  
Dat komt soms neer op méér dan €1,- per kilometer. 
Het effect is dat velen hun hobby in gevaar hebben zien komen of zelfs hebben moeten beëindigen. Veel 
oldtimers zijn geschorst, geëxporteerd of zelfs gesloopt. 
Dit raakt niet alleen de hobby van duizenden mensen en het plezier dat de rest van de bevolking beleeft aan 
ons mobiele erfgoed, maar bedreigt ook het voortbestaan van ons mobiele erfgoed. 
 
Als FEHAC stellen wij vast dat de discussie destijds niet op de juiste argumenten gevoerd is: 
1. Bij de meeste verhogingen van autobelastingen is er een eerbiedigende werking voor bestaande bezitter. 
Maar onze achterban is met terugwerkende kracht een belastingvoordeel geheel afgepakt. 
2. Na het amendement van de heer Van Vliet liep de parallelimport van oldtimers snel terug. Deze (door de 
politiek gewenste!) daling is dus al ingezet vóór het regeerakkoord.  Ook zonder te handelen had u uw effect 
bereikt. 
3. Het aantal mensen dat zich genoodzaakt zag hun auto te schorsen of te verkopen is dermate groot, dat de 
maatregel in zijn geheel nauwelijks iets oplevert. De destijds door Financiën gepresenteerde financiële 
onderbouwing blijkt iedereen (bewust?) op het  verkeerde been te hebben gezet. 
4. Voorts wil ik u wijzen op de kloof die gaat ontstaan tussen klassieke voertuigen die in aanmerking komen 
voor de overgangsregeling en voertuigen die daar níet voor in aanmerking komen. Alleen voertuigen met 
datum eerste toelating van vóór 1987 komen in aanmerking voor de overgangsregeling.  Voertuigen van 1987 
en jonger zullen pas weer bereikbaar worden voor liefhebbers van klassieke voertuigen wanneer deze 
voertuigen 40 jaar oud of ouder zijn.  Met andere woorden klassieke voertuigen van 1987 en jonger zullen pas 
in 2027 en later aantrekkelijk worden om te koesteren. Hoeveel van deze voertuigen zijn er dan nog over 
gebleven?  
Wij voorzien dat er een groeiend gat gaat vallen in de normale aanwas en behoud van het Mobiele Erfgoed.  
En dat terwijl oldtimers recent eindelijk in de Erfgoed Wet erkend zijn. 
 
 
  

mailto:secretariaat@fehac.nl


 

Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs | Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik | Tel 030-6595370 | secretariaat@fehac.nl | www.fehac.nl 

 
 
 
 
Daarom verzoeken wij u om de regering te vragen de volgende maatregel te nemen: verklaar het 
overgangsrecht voor benzine auto's ook van toepassing op andere liefhebbers auto's met een leeftijd tussen de 
30 en 40 jaar. Stel ook hen in de gelegenheid het gereduceerde MRB tarief van 120 euro per jaar betalen, 
gekoppeld aan een verplichting om in de maanden december, januari en februari geen gebruik van de 
openbare weg te maken. Door die laatste eis zal niemand deze regeling kunnen gebruiken om een klassiek 
voertuig voor woon-werk verkeer te gebruiken.  Als u daar ook echt zeker van wilt zijn, kunt u de rijders van de 
oldtimers die hiervoor in aanmerking willen komen ook vragen te verklaren dat zij minder dan 5000 kilometer 
per jaar rijden. 
 
Deze maatregel kost geen geld, omdat ongeveer alle vervuilende klassiekers die u wilde weren geëxporteerd 
zijn. De overige klassieke auto's zijn helaas al verkocht of gesloopt, maar gelukkig is een aantal ook geschorst. 
Die zullen zich weer aanmelden en dan in de zomer weer een verrijking vormen voor het Nederlands 
straatbeeld. 
 
Mag het mobiele Erfgoed op uw steun rekenen?  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Federatie van Historische Automobiel- en Motorfietsclubs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) bron; FIVA enquête 2015 
 
(**) €120,- is het jaartarief zoals destijds afgesproken, voorbijgaand aan die afspraak is het daadwerkelijke 
tarief inmiddels verhoogd. 
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