Cijfers beoordelen:
altijd lastig
Twee keer kwamen recent nieuwe cijfers over oldtimers en
youngtimers naar buiten, maar wat betekent dat eigenlijk?

| Namens de oldtimerclubs
behartigt FEHAC de belangen
van oldtimerbezitters in
Nederland.
Reacties: redactie@fehac.nl

Onverminderd populair
Groot stond in de kranten dat oldtimers onverminderd
populair zijn en dat nu er nu voor het eerst meer dan
200.000 stuks in ons land rondrijden. Inzicht in dat
aantal is belangrijk: voor de FEHAC is dat de omvang
van zijn achterban, oldtimersclubs kennen zo hun
potentiele ledental en de overheid weet zo hoeveel
oldtimers er onder de verschillende uitzonderings
regels vallen. Ook commercieel is het interessante
informatie: verzekeraars weten zo hoe groot de markt
is voor hun oldtimerverzekeringen en taxateurs
kennen zo het aantal auto’s dat in aanmerking komt
voor een taxatie.

Klassieke caravans
worden niet
meegeteld bij het
aantal oldtimers.

Goede interpretatie is voorwaarde
De interpretatie van het cijfer is net zo belangrijk
als het cijfer zelf, want die 200.000 zijn alleen de
personenauto’s van 30 jaar en ouder die rondrijden.
Bewust: rondrijden, want geschorste voertuigen
zitten er niet bij. Wat er ook niet bij zit, zijn de
klassieke bedrijfswagens en tweewielers, laat staan
de aanhangers en caravans. Door de bank genomen is
ongeveer een dikke derde van alle oldtimers geschorst
en de geschorsten zijn in die 200.000 stuks dus niet
meegeteld. Als we alle aanwezige gemotoriseerde
oldtimers op twee of meer wielen vanaf 30 jaar oud bij
elkaar optellen, komen we (‘we’ is een recente opgave
van de RDW) op 345.000 personenauto’s, 48.500

bedrijfswagens, 189.000 motoren en scooters en
138.000 bromfietsen. Samen 717.500 stuks. Dus inderdaad: oldtimers zijn onverminderd populair. Overigens
zijn er daarvan maar 52.000 diesels en dat is de groep
die gevaar loopt uitgesloten te worden in milieuzones.

Ouderdom wagenpark neemt toe
Eind 2018 stond de teller op 8.787.283 personenauto’s
in Nederland. Ons wagenpark wordt gemiddeld wel
steeds ouder: het aantal auto’s van 15 jaar tot 39 jaar
ouder was bijna 1,9 miljoen. De nieuwssite nu.nl dacht
dat dat vooral komt omdat er voor jonge oldtimers
tussen de 15 en 25 jaar oud gunstige bijtellingsregels

gelden bij gebruik als auto van de zaak. Maar om
hoeveel van die auto’s het dan gaat, wist nu.nl niet
te melden, dus het bleef een conclusie met een hoog
duimzuiggehalte. Bij de FEHAC hebben we wel even
aantallen boven water gehaald van de youngtimerlease: dat zijn er 30.000 op een totaal van 1,9 miljoen
15+-auto’s: niet eens 2 procent. De toename van het
aantal komt gewoon doordat auto’s kwalitatief veel
beter zijn geworden en dus langer mee gaan. Een auto
is nu gemiddeld 18 jaar oud als hij naar de sloop gaat.

Ons wagenpark
wordt gemiddeld wel
steeds ouder

Oldtimers blijven inderdaad onverminderd populair.
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