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hoe staat de SGP tegenover het behoud van het mobiel erfgoed in een historische verantwoorde 

context; 

De charme van mobiel erfgoed is de mogelijkheid van het gebruik ervan. De SGP vindt dat je dat 

erfgoed dus niet in een loods moet opsluiten, maar zoveel mogelijk in bedrijf in ‘de open lucht’ moet 

tonen. Voorwaarde is wel dat als er iets van het erfgoed moet worden aangepast, de karakteristieken 

niet mogen worden aangetast. 

▪ hoe staat de SGP tegenover het -zonder dat een ontheffing of vergunning nodig is- gebruik van het 

mobiel erfgoed, waarbij de eigenaar zelf kan bepalen wat het juiste moment van gebruiken is; 

De SGP wil niet krampachtig regels stellen aan het gebruik van mobiel erfgoed. Het is duidelijk dat 

oneigenlijke voordelen en overlast voorkomen moeten worden en dat daarvoor redelijke grenzen 

nodig zijn. Laat eigenaren dan verder zoveel mogelijk vrij om te bepalen wanneer en hoe zij het 

erfgoed gebruiken. 

▪ hoe staat de SGP tegenover een uniformering op landelijk niveau van alle regels die betrekking 

hebben op het gebruik van het mobiel erfgoed, ook al is de uitvoering van een deel van de 

regelgeving decentraal georganiseerd; 

De SGP hecht eraan dat de uitvoering van regels zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de burgers 

gebeurt. Over de regels zelf moet wel helderheid bestaan, zeker als het gaat om technische zaken. 

Het is niet handig dat bijvoorbeeld Europese definities en criteria afwijken van de regels die 

Nederland hanteert. Het is belangrijk dat er een stabiel kader is, niet alleen in Nederland, maar dus 

ook in Europese afstemming. 

▪ hoe staat de SGP tegenover het verlenen van relevante uitzonderingen voor het gebruik van mobiel 

erfgoed; 

Erkenning van de bijzondere historische status van erfgoed betekent ook dat je uitzonderingen moet 

durven maken. Je kunt nu eenmaal geen appels met peren vergelijken. Laten we ook waardering 

geven aan de eigenaren die tijd, geld en energie willen steken in erfgoed waarvan ook andere 

burgers, nu en later, kunnen profiteren.  

▪ hoe staat de SGP tegenover de fiscaliteit ten aanzien van het mobiel erfgoed; 

Evenals bij woonhuizen vindt de SGP dat de overheid het onderhoud en de ontwikkeling van erfgoed 

door particulieren fiscaal royaal moet stimuleren. De fiscale route is daarvoor vaak aantrekkelijker 

dan de rompslomp en onzekerheid van subsidieaanvragen. Als we het gebruik van nieuwe auto’s 

soms buitensporig fiscaal stimuleren, mag er ook voor erfgoed best een scheutje aftrek zijn, zeker als 

eigenaren ook nog eens streven naar innovatie. 

▪ hoe staat de SGP tegenover de manier waarop wij als FEHAC-invulling geven aan onze 

verantwoordelijkheid ten aanzien van de verbetering van de luchtkwaliteit en het beperken van de 

gevolgen van de klimaatverandering; 

De SGP heeft ervoor gepleit dat de verantwoordelijke ministers samen met vertegenwoordigende 

organisaties van het mobiel erfgoed actief zoeken naar mogelijkheden voor klimaatvriendelijke 

aanpassingen, bijvoorbeeld door het gebruik van nieuwe brandstoffen. Het gebruik van mobiel 

erfgoed en de inzet voor het klimaat hoeven niet tegenover elkaar te staan! 

▪ en in dat kader: is de SGP bereid medewerking te geven tot het scheppen van ruimte in de 

regelgeving zodat wij als FEHAC onze verantwoordelijkheid ten volle kunnen nemen zonder dat de 
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integriteit en authenticiteit van de voertuigen wordt aangetast?  

Dit is inderdaad de lijn die de SGP eerder heeft bepleit. 


