
Regelgeving rond in- of uitvoeren van Erfgoed
Je zou het bijna vergeten... maar er zijn toch echt bijzondere spelregels voor erfgoed. Ook
spelregels die gelden voor mobiel erfgoed.
Die spelregels worden gehandhaafd door de Erfgoedinspectie (EGI) van het Ministerie van
OCW.
En als je er even over nadenkt is dat ook heel logisch. Aan de ene kant verwachten wij van
onze overheid dat zij zich inspant om ons erfgoed te beschermen, maar  dan mag de overheid
van ons als hoeders van het mobiel erfgoed verwachten dat wij ons aan de spelregels houden.
Toch?

Maar waar gaat het om? Stel, je bent eigenaar van een mooi stuk mobiel erfgoed, en je wilt er
mee naar een land buiten de EU. Bijvoorbeeld om er een mooie rit mee te rijden. Of mee te
doen aan een evenement.
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Of je hebt je voertuig verkocht aan iemand buiten de EU.
Wanneer een voertuig dat behoort tot het mobiel erfgoed tijdelijk of permanent naar het
buitenland verhuist, is er een exportvergunning nodig. Tenminste, als het voertuig ouder is
dan 75 jaar èn meer waard is dan € 50.000,00.

Het aanvragen van zo'n exportvergunning is niet moeilijk en kost ook niet heel veel tijd, maar
het moet wel op tijd aangevraagd worden. Dat scheelt u, en de mensen van de
Erfgoedinspectie, en de Douane, een heleboel werk.

Als er een harde BREXIT komt, is ook voor het bezoek aan een evenement in Groot-
Brittanië een exportvergunning nodig.

Op de FEHAC-website, LINK, staat precies wat u moet doen bij export. En zijn er vragen? Het
FEHAC-secretariaat  helpt u graag verder.
Te bereiken onder: secretariaat@fehac.nl of 085 - 303 4651
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