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Zijn er nog meer voordelen als lid van de FEHAC?

Ja, zo maken leden  gebruik van een goede aansprakelijk-
heidsverzekering met uiterst gunstige voorwaarden. 

Daarnaast kunnen aangesloten verenigingen/stichtingen 
en hun leden bij de Business Partners van de FEHAC van 
een aantal voordelen genieten, zoals kortingen bij sommige 
onderdeel- of gereedschapsleveranciers en lage premies en 
maatwerkvoorwaarden voor oldtimerverzekeringen.

Behartigt de FEHAC alleen belangen van historische 
tweewielers en eigenaren?

De FEHAC behartigt de belangen van de eigenaren van alle 
soorten historische voertuigen, zoals:

•	 Historische Tweewielers
•	 Historische Automobielen
•	 Historische Vrachtwagens
•	 Historische Legervoertuigen
•	 Historische Autobussen
•	 Historische Tractors
•	 Historische Caravans en Campers

Voor het overleg met de overheid, zijn binnen de FEHAC 
specialisten actief.

De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Fédération Internationale 
des Véhicules Anciens) en vertegenwoordigt de sector 
wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland en 
het Motorplatfom.

Wie zorgt er bij de FEHAC voor dat ik kan blijven rijden op 
mijn historische tweewieler? 

De FEHAC heeft de Commissie Tweewielers in het leven 
geroepen die de belangen van verenigingen en stichtingen rond 
historische tweewielers behartigt.

De Commissie Tweewielers is graag bereid om de betekenis 
van de FEHAC voor uw bestuur of uw groep van historische 
tweewielerliefhebbers te komen toelichten.

Als u interesse heeft in deze presentatie, neem dan contact op 
met de Commissie Tweewielers om een afspraak te maken:

E-mail: ctw@fehac.nl

Telefoon: 085-303 46 51

Daarnaast heeft de FEHAC al veel bereikt voor o.m. de 
liefhebber van historische tweewielers:

•	 Moderne	voertuigeisen	gelden	niet	met	terugwerkende	
kracht	voor	historische	voertuigen.	

•		 De	 volledige	 vrijstelling	 van	motorrijtuigenbelasting	
voor	voertuigen	ouder	dan	40	jaar	en	een	 laag	be-
lastingtarief	voor	voertuigen	toegelaten	voor	1986.

 
•		 De	 FEHAC	 helpt	 u	 om	 zgn.	 schuurvondsten	 zonder	
papieren	 samen	 met	 de	 RDW	 tóch	 van	 de	 juiste	
documenten	te	voorzien	door	het	afgeven	van	bouw-
jaarverklaringen.	

•	 De	voertuigcategorie	L4e	registratie	door	de	RDW	van	
historische	 tweewielers	met	 eenvoudig	 afneembare	
zijspanwagen	en	het	legale	wisselend	gebruik	daarvan	
als	solo-	of	zijspanmotor.

•	 De	FEHAC	organiseert	regelmatig	de	FEHAC	Academy	
om	 de	 benodigde	 kennis	 voor	 het	 behoud	 van	 ons	
mobiel	erfgoed	te	ontwikkelen	en	te	verspreiden.

•	 Donkerblauwe	 (historische)	 kentekenplaten	 blijven	
gehandhaafd	en	zijn	bestemd	voor	historische	voer-
tuigen	van	vóór	1	januari	1978.	

•		 Na	invoer	van	een	historisch	voertuig	met	een	datum	
eerste	 toelating	 van	 vóór	 1976	 krijgt	 dit	 voertuig	
automatisch	 een	 historisch	 kenteken	 en	 mag	 een	
historische	kentekenplaat	voeren	(behalve	brom-	en	
snorfietsen).

 
Zie ook www.fehac.nl	voor	nog	meer	informatie.	
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