
ANBI status FEHAC bevestigd met
statutenwijziging
Met de verlening van de ANBI-status is de FEHAC nu officieel door de Belastingdienst
aangemerkt als ‘goed doel’. Notaris mr. Rogier van Heeswijk en FEHAC vice-voorzitter Bert
Pronk tekenden daarvoor de akte voor wijziging van de FEHAC-statuten op vrijdag 9 februari
jl. op het kantoor van de notaris in Rotterdam. De regels voor een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) vereisen nl. dat als een ANBI erkende instelling ooit opgeheven wordt,
dat dan het overgebleven geld naar een andere ANBI gaat met een vergelijkbare doelstelling.
Omdat deze bepaling nog niet in de bestaande statuten stond, besloot de ledenvergadering
van de FEHAC eind november vorig jaar unaniem om de statuten op dit punt te wijzigen. Met
de ondertekening van de akte is de FEHAC nu officieel een ANBI erkende instelling.  

Doelstelling: behoud van rijdend mobiel erfgoed 
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook de doelstelling van de FEHAC in lijn te
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brengen met de omschrijving in de Erfgoedwet 2016. Eerst stond er dat het ging om ‘behoud
van historische voertuigen’. Dat is veranderd naar het ‘behartigen en bevorderen van de
gemeenschappelijk belangen van de eigenaren van voertuigen die als mobiel erfgoed worden
gehouden en gebruikt’. Het merendeel van de oldtimereigenaren is lid van een club, het
merendeel van die clubs is lid van de vereniging FEHAC en het merendeel van de nationale
federaties is lid van de FIVA in Brussel. Wat niet veranderde is dat de FEHAC voor alle
eigenaren van oldtimers de belangen behartigt. En dat gebeurt al vanaf 1976.   
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