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BOVAG: 204.642  30+ auto’s

Magische grens van 200.000 

geslecht

Stijging + 2,3% 

Grootste oldtimer dichtheid in 

Friesland, Drenthe en Limburg



FEHAC vraagt jaarlijks cijfers 

Unit informatieverstrekking RDW levert

⚫ Uitgesplitst naar bouwjaar (DET)

⚫ Uitgesplitst naar voertuig soort 

⚫ Uitgesplitst naar brandstof soort

⚫ Wel of niet geschorst

Alle voertuigen van 30 jaar en ouder 



738.000 klassiekers 30+ 

30+ waarvan 40+

353.000  personenauto’s 194.000

50.500  bedrijfswagens 24.500 

195.000  motorfietsen 83.500

139.500  brommers ?

? trekkers ?

Bij de auto’s stijgt de groep 40+ en neemt 

30-40 jaar in aantal af

30-40 jaar en 40+ globaal ieder de helft 



Mobiel erfgoed 

Wegvoertuigen 738.000 plus ? trekkers 

Vliegtuigen zweef        400

Vliegtuigen motor        600 waarvan 100 vliegend

Rail 100 stoom locomotieven

Water 5.880 erfgoedschepen

Weg sector verreweg het grootst in aantal en uitstoot



FEHAC vraagt jaarlijks cijfers bij de RDW

BOVAG cijfers zijn excl. geschorste voertuigen

FEHAC / RDW cijfers zijn incl. geschorste voertuigen

353.016 personenauto’s van 30 jaar en ouder 

158.827  tussen de 30 en 40 jaar oud 

194.189  40 jaar en ouder 



Globaal 1/3 deel is geschorst 

Auto 30-40 jaar oud Auto’s 40 jaar en ouder 

Benzine 128.597   31,1 % 159.566    31,7 % geschorst

Diesel       21.253    38,7 % 7.320    35,1 % geschorst

LPG            8.959    48,1 % 27.206   39,7 % geschorst

Bedrijfswagens 30-40 jaar oud Bedrijfswagens 40 jaar en ouder 

Benzine 6364   32,5 % 11.694    28,0 % geschorst

Diesel       17.298   35,9 % 8.195    38,8 % geschorst

LPG            2.519   49,7 % 4.567    37,7 % geschorst



Er zijn 53 elektrische ‘oldtimers’ geteld op 19-9-2019

47 personenauto’s waarvan 3 uit 1918 en eerder

5 bedrijfswagens

1 motorfiets     



Trends

• Aantal voertuigen stijgt nog steeds

• Stijging in % aandeel én in absolute aantallen 

• Oldtimers onverminderd populair 

• Gemiddeld wordt de oldtimer personenauto steeds 

ouder

• Ombouw elektrisch is marginaal verschijnsel 

• Dik derde deel staat geschorst gestald

• Gering aandeel diesels bij de personenauto’s

• Hoe ouder hoe minder diesels 



Aansprakelijkheids verzekering

Aansprakelijk zijn: heb je een fout gemaakt

Verzekerde hoedanigheid 

Ruime kring van verzekerden

Eigen risico zaakschade 125 euro      



Schade voorbeelden

Pas bij schade kan worden beoordeeld of 

Iemand (deels) aansprakelijk is 















Om te onthouden 

• Elke bij de FEHAC aangesloten club valt onder de 

uitgebreide FEHAC AVB verzekering

• FEHAC-deskundigen begeleiden schade-afwikkeling

• Leeswijzer op de FEHAC-site met vele voorbeelden

• Ruime kring van verzekeren

• Elke clubactiviteit valt eronder


