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De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten doel de 
belangen te behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. Het gaat als regel om voertuigen 
van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 
70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen er zich er voor in om de historische voertuigen die 
zij bezitten zijn in stand te houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig uit eigen middelen. Zo zorgen zij er 
voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en gevarieerde collectie historische 
voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar ook bromfietsen, motorfietsen, autobussen, 
bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar 35-jarige bestaan is de FEHAC uitgegroeid 
tot dé gesprekspartner van de overheid op het gebied van regelgeving voor klassiekers. 
De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) en vertegenwoordigt de 
sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.  
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Scherpe daling import klassieke auto’s 
De FEHAC constateert dat hoewel het nieuwe fiscale beleid met betrekking tot de 
Motorrijtuigenbelasting voor klassiekers pas op 1 januari 2012 is ingegaan, nu al is vast te stellen 
dat - grotendeels als gevolg van dat nieuwe overheidsbeleid - de import van klassieke auto’s over 
de eerste 5 maanden van 2012 scherp gedaald is. 
 
Het onafhankelijke Global Automotive Consultancy bv heeft op basis van de gegevens van RDC en VWE 
becijferd dat de importdaling over de eerste 3 maanden van 2012 voor diesels al 27,4% bedraagt, vanaf 
april heeft die trend zich zelfs nog versneld. 
Over de eerste 5 maanden van 2012 is de geëxtrapoleerde importdaling in 2012 t.o.v. 2011 voor alle 
klassiekers samen 31,1%, voor diesels is de daling het grootst met 37,9%. De daling bij benzine auto’s 
bedraagt 27,0% 
 
Op 1 januari 2012 is de Motie Van Vliet in gegaan. Daarmee is geregeld dat de leeftijd waarbij klassiekers 
worden vrijgesteld van Motorrijtuigenbelasting stapsgewijs wordt opgetrokken van 25 naar 30 jaar. 
Bovendien is daarbij vastgelegd dat klassiekers met een bouwjaar na 1986 de brandstoftoeslag voor 
Diesel of LPG wél moeten voldoen. 
Uit de bovenstaande analyse blijkt dat de Motie Van Vliet (2

e
 Kamerlid van de PVV) nu al het verwachte 

effect heeft gehad; de import en het bezit van een jonge klassieker voor een niet-liefhebber, en het 
dagelijks inzetten daarvan als ware het een modern voertuig, zijn veel minder aantrekkelijk geworden. 
Mede ook omdat die niet-liefhebber zich wél geconfronteerd zal zien met de typische klassieker 
‘uitdagingen’ zoals frequent onderhoud en soms een zoektocht naar onderdelen. 
 
In de ogen van de FEHAC is dit een gewenste ontwikkeling.  
De FEHAC is pleitbezorger van de belangen van het Mobiele Erfgoed en van de eigenaren van klassieke 
voertuigen. De FEHAC en de ruim 200 bij de FEHAC aangesloten clubs staan voor het spaarzaam, 
liefdevol en hobbymatig gebruik van klassiekers.  
Tegelijkertijd is het van groot belang dat de liefhebbers hun klassieker in alle vrijheid en zonder 
opgelegde beperkingen kunnen blijven gebruiken, zodat het Mobiele Erfgoed daadwerkelijk Mobiel blijft. 
Dit natuurlijk altijd met respect voor de belangen van anderen en de leefomgeving.  
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Noot voor de redactie. 
Meer informatie mbt de FEHAC, klassiekers en mobiel erfgoed vindt u op de FEHAC 
website. 
Hebt u nog vragen of behoefte aan meer informatie, neemt u dan aub contact op met het 
FEHAC secretariaat, of met Bert de Boer via pr@fehac.nl 
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