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Yesterday’s Vehicles on Tomorrow’s roads 

FIVA, waarvoor, wat en hoe? 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• dit is waar het om gaat: historische voertuigen op de weg 
houden, de weg van morgen 

• het gaat om auto’s, maar niet alleen om auto’s, om alle 
mechanisch voortgedreven wegvoertuigen, van eind 19e eeuw 
t/m 1985 (30 jaar grens) 
 
 
 

• FIVA bestaat al bijna 50 jaar (1966) 
• een organisatie van nationale federaties in ruim 60 landen 

wereldwijd 
 

• monitoren van regelgeving 
• belangenbehartiging 
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Yesterday’s Vehicles on Tomorrow’s roads 

FIVA, de “lobby” 

 

 
 
 
 

• verkeers- en milieuwetgeving is internationaal, het komt uit Brussel 
• het beleid is gericht op verkeer en voertuigen van morgen, 

historische voertuigen een “vergeten groep” 
• weten wat er speelt en beïnvloeden waar mogelijk 
• de FIVA ”radar” is ingedeeld in 6 sectoren: 
 invoer en bezit = douane en belastingen 
 verkeersveiligheid = APK 
 milieu = luchtkwaliteit en CO2 
 materialen en grondstoffen = verkrijgbaarheid en verwerking 
 administratieve eisen  = rijbewijs- en vergunningskwesties 
 regelgeving en beleid voor de (gespecialiseerde) bedrijfstak 

 

• “netwerken” een belangrijke middel; Europees Parlement Historic 
Vehicle Group ontbijtmeetings  een goed platform 

• cijfers en feiten: essentieel gereedschap 
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Yesterday’s Vehicles on Tomorrow’s roads 

FIVA, recente successen en issues 

 

 
 

• APK richtlijn 2014 - voor het eerst definitie <historisch voertuig> in 
EU wetgeving, goede basis voor uitzonderingen 

• milieuzones – opening voor dialoog over “non-binding guidelines for 
access regulation” 

• banden voor <vintage vehicles> uitgezonderd van type goedkeuring 
verordening  
 
 

• registratie van voertuigen ondanks ontbrekende documenten 
• REACH = uitfasering van grondstoffen en verwerkingsprocessen 
• Urban Mobility = voorstel om voertuigen op fossiele brandstoffen 

geleidelijk (2020-2050) uit stedelijk gebied te verbannen, beginnend 
met diesel   
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de FIVA survey van 2014  

1. bezitters enquete  
 

• + 20.000  Bezitters 
• + > 40.000 HV 

 
• profiel? 
• gebruik? 
• uitgaven? 

 

2. bedrijven enquete 
 
• >1.000 ondernemers 

 
• dwarsdoorsnee van de 

sector 
• competenties?  
• internationale 
    activiteit? 

3. club enquete 
 
• +1400 clubs 

 
• ledenvragen 
• sociale rol? 
• toerisme? 

 
 
 

  behoefte aan actuele gegevens en betere achtergrond over Historische  Voertuigen 
 Enquete in 15 EU landen, veldwerk van eind  maart tot medio juni 2014 

 in samenwerking met GfK, TU Delft  en Fontys  University 

het resultaat:  een rijkdom aan data! 
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de FIVA survey van 2014  
vergeleken met de survey van 2006  

6 2014 FIVA Research Key Findings 

• voorop stond: de enquête van 2006 hoefde niet 1 op 1 gekopieerd te worden 
• in 2006 geen samenwerking met markt research organisatie als GfK 
• de academische partners stonden in 2006 minder “op afstand”, nu GfK rapportage aan 

de ene kant, analyse TU Delft aan de andere kant 
• in 2006 vond de beantwoording hoofdzakelijk op papier plaats, d.m.v. formulieren 

opgestuurd door  de clubs (en lang niet allemaal deden ze mee) 
• nu 100% web-based, waardoor de enquête ook door niet club-leden ingevuld kon 

worden 
• voor de eerste keer aparte cijfers voor tweewielers, bedrijfsvoertuigen etc., waardoor 

bv. de cijfers over kilometrages wat hoger zijn dan in 2006 
• voor de eerste keer aparte cijfers voor voertuigen van 25 tot 30 jaar (youngtimers) 
• meer vragen over het profiel van de bezitters 
• alleen vragen m.b.t. uitgaven <in relatie tot bezit en gebruik van het voertuig>  (bv. 

geen aparte vragen over bezoek van automusea of aanschaf van boeken etc.) 
• specifieke vragen over activiteiten in het buitenland 
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• studie in 15 EU-landen  

• 12 minuten per enquete 

• van 26 maart tot 16 juni 2014 

• vragen over situatie in 2013 

• m.b.v. de websites van de FIVA ANF’s (open 
link) 

• in der taal van de landen 

• in der valuta van het land (voor niet Euro-
landen) 

 

HV totaal  

 

43.612 

volledig ingevulde   
enquetes   

19.432 
respons 

youngtimer  
totaal 

7.956 

de thema’s van de survey 

 algemene vragen over HV bezit 

 gebruik van de openbare weg 

 HV inkomsten en uitgaven 

 HV kosten 

 HF activiteiten 

 algemene vragen over youngtimer bezit 

 sociaal demografische data  

de survey kenmerken  

Historisch Voertuig=motorvoertuig vanaf 30 jaar r   

 

Youngtimer: motoevoertuig van 25 - 30 jaar  

 

 

eerste keer: vragen per 
voertuigcategorie: auto, 

motorfiets, brommer, scooter, 
camper, bestelwagen, truck (incl. 

militair), bus, tractor 
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gebruik van de openbare weg 

728 
1137 

2484 

Gemiddeld per jaar in 2013 
gemiddeld rijdt een een hv 
bezitter     

3,153 km 

(ca. 2 HV per bezitter, dus: < 1600 
km)    

Hoeveel rijdagen in 2013?  

32 dagen  

1283 

57% 

79% 

90% 

77% 

< 1000 Km gereden in 2013 

HV gebruik 

75% 

75% van de 
bezitters 

gebruikt het 
voertuig nooit 
voor “gewoon 

vervoer” 

de HV als 
belegging  

1% 

 dagelijks gebruik  

2 % 

minst belangrijke redenen 

opbouw van 
een 

verzameling  

3 % 

nostalgie 

TOP 3 redenen voor HV 
bezit  

recreatief of  
meetings / 

shows 

42 % 27 % 

onderhoud, 
reparatie, en 
restauratie  

20 % 
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onderhoud en reparatie kosten van  
historische voertuigen 

alle     
uitgaven  

restauratie  onderhoud  
en reparatie 

accessoires  

HV gemiddelde uitgaven per 
bezitter 

€ 6.562 € 2.335 € 840 € 607 

98% 

 
van de de 
uitgaven 
worden 

binnen de 
EU gedaan 

gemiddelde 
kosten van een  
restauratie 
project  

€11.986 1.1 

elke bezitter heeft 
in de periode 
2004-2014  1.1 
HV gerestaureerd 

garage/parking € 934 

verzekeringen  € 358 

wegenbelasting € 188 

9 

• bezitters geven gemidddeld € 6.562 uit 

• dit omvat alleen de kosten voor het voertuig 
(dus excl. bv. toerisme, entrées. boeken en 
tijdschriften) 

overige kosten (indien aan de orde) 
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28% 23% 21% 
12% 71859 0% 
20% 40% 60% 
80% 100  

bezitter profiel 

sexe en leeftijd  

45% 

45% is lid van een HV 
club  

36% von 2 of meer 
clubs; 19% is geen lid 

van een club 

HV clubs en events 

gemiddeld inkomen  
per huishouden  

€ 71.859 

66% 

2 van de 3 bezochten 3 
of meer events in 2013  

22% bezochten 1 of 2 
events; 11% bezocht 
geen enkel event in 

2013  

gemiddeld werden  

5 Events bezocht 

98% 2% 

53  

Jahre 

huishoudinkomen 
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100.000 oder mehr 
 
bis  100.000 
 
 
bis 60.000 
 
 
bis 40.000 
 
 
bis 20.000 
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Nederlandse resultaten 1 

 aantal voertuigen per bezitter 
 verdeling per voertuigcategorie 
 gemiddelde leeftijd per categorie 
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Nederlandse resultaten 2 

meest populaire historische auto- en motorfietsmerken 



Nederlandse resultaten 3 

 brandstof   
     (personenauto’s)  
 aantal jaren in bezit 

(jaar van aanschaf) 



Nederlandse resultaten  4 

 

 

gemiddelde marktwaarde 



Nederlandse resultaten  5 

 

 

kilometrages HV 
personenauto’s en 
motorfietsen, en 
verbijzonderd voor 
de APK waardige  
voertuigen 



Nederlandse resultaten  6 

 

 

waar staan historische voertuigen 
geparkeerd?  



Nederlandse resultaten  7 

 

 

aantal rijdagen op 
de openbare weg 

per jaar  

aantal km’s dat in totaal 
per jaar wordt gereden 

met HV’s 



Nederlandse resultaten  8 

 

 
gebruikspatronen: 
 gebruik voor gewoon vervoer 
 zo ja, frequent of bij uitzondering? 
 zo ja, ook in spitsuur? 
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betrokkenheid bij verkeersongevallen en soort ongevallen 
(aantal respondenten voor soort ongevallen onder de statistische grens) 



Nederlandse resultaten  10 

 

 

aantal aangeschafte 
HV’s in 2013) 

uitgaven voor HV’s in 
2013 

aantal verkochte HV’s in 2013  



Nederlandse resultaten  11 

 

 

inkomsten uit verkoop, HV 
gerelateerd  

aanschafkosten voertuig 

gemiddelden indien 
 verkoop / aankoop 



Nederlandse resultaten  12 

 

 

gemiddelde restauratiekosten 
in 2013   

uitgaven voor onderhoud en reparatie, incl. APK 
en onderdelen 
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uitgaven voor accessoires   

verzekeringskosten  
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uitgaven voor stalling en garage   

wegenbelasting  



Nederlandse resultaten  15 

 

 

aantal voertuigrestauraties de 
afgelopen 10 jaar per eigenaar en 

de restauratiekosten 

  



Nederlandse resultaten  16 

 

 

aantal clubs waarvan men lid is 

  

1 

3 2 1 = aantal bezochte events 
2 = aantal overnachtingen i.v.m. 
events 
3 = aantal overnachtingen in 
buitenland 



Nederlandse resultaten  17 

 

 
wie doen 

reparatie en 
onderhoud? 

  

wat is het  
belangrijkste 
motief voor 
bezit?   



Nederlandse resultaten  18 

 

 

  

man / 
vrouw   

geboorte- 
jaar 

waar woont 
men?  



Nederlandse resultaten  19 

 

 

  

netto-
inkomen 
huishouden  

status 



Nederlandse resultaten  20 
merk dagelijkse auto en youngtimers (1984-1989) 

 

 

  
status 



Nederlandse resultaten  21 - youngtimers 

 

 

  

brandstof (personenauto’s) aantal youngtimers onder 
de respondenten 



Nederlandse resultaten  22 - youngtimers 

 

 

  

kilometrages HV 
personenauto’s en 
motorfietsen, en 
verbijzonderd voor de 
APK waardige  
voertuigen 



Nederlandse resultaten  23 - youngtimers 

 

 

  

gemiddelde marktwaarde 



Business Professionals 

• Wide experience is available: 

• Mechanical, hydraulics, electric, 
carpenter work, upholstery, etc. 

 

• Increasing age: 

• Owners: 36,2% are 50 to 60 years 

• Employees (years):  30 – 40: 32%   
                           40 – 50: 33% 

 

• Concerns about the future with regards to 
trainees and ‘young blood’ entering the trade 

34 2014 FIVA Research Key Findings 

%-share respondents 

Based on 1.000 different entities 
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Business Professionals 

Main concerns: 

• Increasing (labour) cost. 

• Having to comply to regulations and the 
related investments. 
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Based on 1.000 different entities 

%-share respondents 

90% expects the same or 
increased turnover 

But still optimistic: 

86% expects the same or 
increased profitability 
Within the next 5 years 
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Business Professionals 

A very international business 

• The vast majority buys & sells across 
their national borders 
 
 

 

Summary 

• A healthy, very diverse, business 

environment   

• Very internationally oriented  

• Concerns about (future) regulations 
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3,1% buys 
less than 
10% 

25,5% 
buys >50% 

27,9% buys 
100% 



Historic Vehicle Clubs 

37 2014 FIVA Research Key Findings 

Club events are important 

• Socializing among each-other 

• Exchanging know-how 

• Sharing HV culture with general 
public (incl. children!) 

 

Geographical scope-% of HV-clubs 



Historic Vehicle Clubs 

• Modern media plays an important and 
increasing role. 

• Internet & social media make clubs and 
culture available across borders. 

 

 

 

 

 

 

Summary 
• Clubs are not isolated entities, and 
• Are an economic factor for the tourist- and the HV industry 
• Internet helps to spread HV knowledge & heritage 
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In general 
Finding volunteers is increasingly difficult 

• Finding board members is of great concern for 
51% of the clubs. 



Historic Vehicle Clubs 

 

• 42% of the clubs participate in charity events: 

• Clubs are not only for ‘petrol heads’ but are 
part a social society showing compassion 
and culture at the same time. 

 

• The tourist industry is one of the biggest 
beneficiaries of club events: 

• 71% organise multi-day events 

• Average spending/night/person:  € 123 
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Sample: Healey-2013 event in Scotland 

Motor heritage 



Historic Vehicle Clubs 
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Example: Healey Meeting – May 2013, Crieff, Scottland 

• 495 people and 249 historical cars spent over £950,000 in this week-long event. 

Accommodation* 
19,6% 

Refreshments 
14,3% 

Fuel, repairs, tolls 
16,8% 

Visitor attractions 
2,0% 

Retail shopping 
8,3% 

Automobilia/rega
lia 

0,6% 

Registration 
fees** 
32,1% 

Other items 
6,4% 

*To-and-from event, extended stay, ** Including hotels/meals  

Conclusion: 
• € 2.450 p/p 
• Main beneficiaries: tourist-& 

food industry with +66%   
 

Study under the guidance of Lord 
Steel of Aikwood, UK LibDem MP 

Healy event is considered a high-level event 
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Yesterday’s Vehicles on Tomorrow’s roads 

        FIVA  wijst de weg om het mobiele erfgoed in beweging te houden! 
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Yesterday’s Vehicles on Tomorrow’s roads 

bedankt voor de aandacht en de steun 
om dit te kunnen blijven zien, horen en …….. ruiken!  

Tiddo Bresters – legislation@fiva.org 


