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e FEHAC zorgde ervoor dat ook veel Neder-
landers de vragenlijst hebben ingevuld 

Hiermee kan ook in Brussel gewezen op het belang 
van deze sector en waarom uitzonderingen op  
allerlei regels voor moderne voertuigen voor  
oldtimers gerechtvaardigd zijn. Daarom kreeg de 
werkgroep Historische Voertuigen van het Europese 
Parlement het eerste exemplaar aangeboden.
Oldtimereigenaren maken niet veel kilometers. 
Slechts 2% maakt dagelijks gebruik van hun histo-
risch voertuig, de overgrote meerderheid heeft de 
auto, motor of vrachtwagen om te sleutelen, om er 
mee te toeren en naar evenementen te gaan of  
gewoon omdat vader destijds ook zo’n auto had. 
Puur nostalgie dus.   
Klassieke auto’s rijden jaarlijks maar gemiddeld 
2.484 km, oude vrachtwagens en bussen 1.283 km 
en de echte mooi weer rijders zijn de historische 
motoren met 1.137 kilometer. De 1,5 miljoen histo-
risch voertuigen maken bovendien maar 1% van het 
Europese wagenpark uit terwijl ze door het  
geringe gebruik maar 0,25% van het totaal aan  
gereden kilometers afleggen. Door dat geringe  
gebruik dragen klassieke voertuigen ook per saldo 

niet veel  bij aan de milieuproblemen. Natuurlijk is 
de emissie van fijnstof, NOx en CO2 van een klassie-
ke auto per gereden kilometer vergeleken met een 
auto uit de showroom hoger, maar doordat ze maar 
zo weinig kilometers maken, valt het toch nog wel 
mee. De uitstoot van CO2 is bij oldtimers niet veel 
hoger dan die van moderne auto’s; dat komt omdat 
het brandstofverbruik door het toegenomen ge-
wicht van moderne auto’s sinds 1985 niet zoveel is 
gedaald. Bij fijnstof en NOx is het aandeel van klas-
siekers 2 tot 5 procent van het totaal; dat stijgt wel 
licht omdat de schadelijke emissie  van moderne 
auto’s steeds minder wordt.

Voor aanschaf van klassieke voertuigen en aan  
restauratie, reparatie en onderhoud geven de  
eigenaren van de 1,5 miljoen Europese voertuigen 
jaarlijks 5,5 miljard euro uit. De 20.000 mensen die 
de enquête invulden hebben gespecificeerd wat ze 
uitgeven aan aanschaf restauratie,  
onderhoud, stalling, verzekering en belasting. Ze 
komen dan op een gemiddeld bedrag van € 6.562 
per oldtimer per jaar. Daar is nog niet bij gerekend 
wat uitgegeven wordt aan overnachtingen bij club-
meetings, benzine, oldtimerbladen, automodellen 
en bezoek aan evenementen. Mooi  voorbeeld van 
de betekenis van een evenement was de Austin  
Healey meeting, die in 2013 een week lang in het 
Schotse Crieff plaatsvond. Daar kwamen bijna 500 
deelnemers in 300 auto’s en een hele hoop publiek 
op af. Dat leidde tot een omzet van 950.000 britse 
ponden en was dus een belangrijke impuls voor de 
‘local economy’. 
Vooral kleine bedrijven verdienen hun brood met 
restaureren en onderhouden van de klassiekers.  
Iedere klassieker eigenaar heeft daar zo een  
netwerkje van. Dat zorgt voor de werkgelegenheid 
van 110.000 personen in de EU. Veel van die  
bedrijven merken dat het veel moeilijker wordt om  
mede-werkers te vinden die de benodigde kennis 
en ervaring hebben voor het oldtimervak. Dus wilt 
u van uw sleutelhobby uw beroep maken in de  
crisis: er liggen hier zat kansen!✦ 
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Bedrijfstak van formaat
De FIVA Oldtimer Study 2014 geeft een groot aantal interessante inzichten over 
klassiekers in Europa. Zo gaat er bijna 5.5 miljard euro om in deze sector: een be-
drijfstak van formaat die veel zakelijke kansen biedt.

Klassiekers zorgen voor de 
werkgelegenheid van 110.000 

personen in de EU


