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Bunnik, 20 april 2017 
 

Geachte mevrouw de Informateur, 

 

In 2016 is de Erfgoedwet ingevoerd, waarmee ook aan het mobiel erfgoed, de historische 

treinen, vliegtuigen, schepen, auto's en motoren de status van erfgoed is toegekend. 

Daarmee is door de overheid een belangrijke stap gezet op weg naar een beschermde status 

voor het mobiel erfgoed. 

Toch zijn er de afgelopen jaren maatregelen doorgevoerd die een rechtstreekse en ernstige 

bedreiging vormen voor het erfgoed van de weg. 

Wij verzoeken u dan ook dringend er op toe te zien dat in het te sluiten regeerakkoord ruimte 

is voor het repareren van de schadelijke gevolgen van die maatregelen, dan wel dat er ruimte 

komt voor het ontwikkelen van een samenhangend beleid ten aanzien van het mobiel 

erfgoed. 

Wij denken daarbij aan: 

1. het algemeen verbindend verklaren van de definitie als opgenomen in artikel 3 lid 7 

van richtlijn EU 2014/45 voor het erfgoed van de weg; 

 

2. het kenbaar maken van de voertuigen die behoren tot het mobiel erfgoed door hen toe 

te staan speciale kentekenplaten te voeren; 

 

3. het toelaten van het mobiel erfgoed tot de milieuzones; 

 

4. het vaststellen van een eenduidige MRB voor het mobiel erfgoed. 

 

Met vriendelijke groet, 

FEHAC  en KNAC. 
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Ad 1. 

De definitie van een historisch voertuig (voertuig van historisch belang) is opgenomen in de 

richtlijn EU 2014/45 onder artikel 3 (definities) lid 7, deze luidt: 

7. 'voertuig van historisch belang': elk voertuig dat door de lidstaat van inschrijving of 

een aangewezen vergunningsinstantie daarvan als historisch wordt beschouwd en aan de 

volgende voorwaarden voldoet: 

• het is ten minste dertig jaar geleden vervaardigd of voor het eerst ingeschreven; 

• het specifieke voertuigtype, zoals omschreven in het relevante Unie- of nationale 

recht,  wordt niet langer geproduceerd; 

• het is historisch bewaard gebleven en in de oorspronkelijke staat behouden en de 

technische kenmerken van de hoofdonderdelen hebben geen veranderingen 

ondergaan. 

 

Hierbij kan ook de nagenoeg woordelijk gelijkluidende FIVA (Féderation Internationale des 

Véhicules Anciens) definitie van waarde zijn: 

FIVA's definition of a historic vehicle: 

–  a mechanically propelled road vehicle 

–  which is at least 30 years old 

–  which is preserved and maintained in historically correct condition 

–  which is not used as means of daily transport 

–  and which is therefore part of our technical and cultural heritage 

 

Ad 2. 

Te denken valt hierbij aan de bevoegdheid tot het voeren van blauwe kentekenplaten met 

witte letters, deel uitmakend van het GAIK-systeem. 

 

Ad 3. 

Milieuzones behoren niet tot de natuurlijke habitat van het mobiel erfgoed. Zij vertoeven hier 

slechts indien dat noodzakelijk is voor een evenement of wanneer zij normaliter in de 

milieuzone gestald zijn, om naar een evenement te gaan of terug te keren naar hun 

stallingsplaats. 

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van milieuzones gering is, zodat we 

pleiten om de milieuzone af te schaffen. 

 

Ad 4. 

De huidige MRB hanteert een soort uitsterfbeleid voor voertuigen tussen de 30 en 40 jaar 

oud. Wij pleiten ervoor om voertuigen tot  30 jaar oud de volledige MRB te laten betalen, en 
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voertuigen tussen de 30 en 40 jaar oud een kwart tarief met een gefixeerd maximum van € 

120,00 per jaar. Voor voertuigen met een dieselmotor of  een LPG-installatie kan een 

aangepast tarief worden overeengekomen. 

Ons voorstel gaat uit van handhaving van de winterstop of invoering van een alternatief dat 

beter werkt om 'het alledaags vervoer, zoals woon- werkverkeer' onmogelijk te maken. 

De MRB-verplichting eindigt bij de leeftijd van 40 jaar (zoals dat nu ook al het geval is). 

 

De KNAC (Koninklijke Nederlandse Automobiel Club) houdt zich al vanaf 1913 bezig met 

automobiliteit, verkeersveiligheid etc. 

 

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 bijna 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 ruim 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 (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) en 

vertegenwoordigt de sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.  

 


