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| Namens de oldtimerclubs 
behartigt FEHAC de belangen 

van oldtimerbezitters in 
Nederland.

 Zeker is dat in heel Europa 30 jaar als leeftijds-
grens wordt aangehouden, met als aanvulling dat  
het een origineel voertuig moet zijn en niet één voor 
dagelijks gebruik. Ook de FEHAC houdt zich aan deze 
definitie en wil dat alle regelingen voor oldtimers in 
Nederland eveneens vanaf 30 jaar gelden. Bij de apk 
is het uitgangspunt van 30 jaar al een feit, al gaat dat 
in twee stappen. Er geldt vanaf 30 jaar oud een milder 
keuringsregime: nog maar eens in de twee jaar naar 
de apk in plaats van elk jaar. En volgend jaar wordt 
een voertuig vanaf een leeftijd van 50 jaar helemaal 
vrijgesteld van apk. Een regeling naar volledige  
vrijstelling met een aanloopje dus.

Vaste overgangsregeling bepleit
Bij de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting is 
het vergeleken met de apk heel anders geregeld. Daar 
is eerst een overgangsregeling voor voertuigen met 
een datum eerste toelating (det) vanaf 1 januari 1988 

tot ze 40 jaar oud worden. Elk jaar verder wordt er 
een jaartje van die overgangsregeling afgesnoept, tot 
de voertuigen van 1988 in 2028 allemaal 40 jaar oud 
zijn. Als er niets verandert, bestaat er dan helemaal 
geen overgangsregeling meer. Ook daar moet een 
aanloopje vanaf 30 jaar komen tot de vrijstelling bij 
40 jaar is bereikt. Wat de FEHAC betreft, zou dat  
een vaste overgangsregeling moeten zijn voor alle 
voertuigen tussen de 30 en 40 jaar oud, dus ook met 
diesel en lpg. Het huidige kwarttarief van maximaal  
€ 122 per jaar plus de winterstop staan daarbij minder 
ter discussie. 

Meerderheid vóór oldtimer
Met de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer is 
een verandering op dat punt mogelijk. In het verleden 
hebben CDA, PVV en SP al eens gestemd vóór een 
motie om diesel- en lpg-voertuigen ook onder de 
overgangsregeling mrb te laten vallen. De VVD, nu 
verlost van de afspraken uit het regeerakkoord met de 
PvdA over de belasting van oldtimers, rekenen we ook 
tot de oldtimervriendelijke partijen. Die vier partijen 
hebben nu samen 86 zetels. Wat er vergeleken met  
de start van Rutte II in 2012 wel is veranderd, is dat er 
erkenning is gekomen voor mobiel erfgoed op de weg 
in de Erfgoedwet en dat het CBS heeft vastgesteld  
dat een oldtimer jaarlijks maar 1.900 kilometer rijdt. 
Twee sterke argumenten erbij vóór verandering van 
de overgangsregeling mrb. 

Er is verwarring over de vraag wanneer een oude auto een oldtimer mag heten.  
Is dat bij 25 jaar, zoals voorheen bij de vrijstelling motorrijtuigenbelasting? Of is  
het 39 jaar, want dan mag je blauwe kentekenplaten voeren? Of wordt het zelfs  
50 jaar, want dan is een voertuig per 1 januari 2018 apk-vrij. 
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