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e verdeling is 47% auto’s, 27% bedrijfs-
voertuigen en 26% motorfietsen. Deze 

cijfers zijn nu ruim anderhalf jaar oud en het 
effect van de gewijzigde vrijstelling van belasting 
is er niet in verwerkt. Er wordt inmiddels veel 
meer oud spul geëxporteerd, vooral omdat diesel 
en LPG tot 40 jaar oud weer het volle pond aan 
motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen. Niet alle 
25-plussers mogen klassiekers genoemd worden: 
dat zijn alleen de voertuigen die in originele staat 
gekoesterd worden en die niet dagelijks gebruikt 
worden. 

Niet altijd kenteken 
Binnen de bedrijfsvoertuigen is er speciale 
categorie, die het CBS schaart onder het kopje 
‘speciale voertuigen’. Dat zijn vooral 

landbouwvoertuigen: zeg maar de tractoren. 
Lang niet alle tractoren zijn in de registratie 
meegenomen want lang niet allemaal hebben ze 
een kenteken. Alleen als men met een tractor op 
de openbare weg naar Duitsland of België gaat is 
een kenteken nodig dat te herkennen is aan de 
letters GV: grensverkeer. Voor de rest hebben de 
tractoreigenaren niet veel last van de overheid: 
geen APK nodig, geen MRB betalen, maar wel is 
WA verzekeren verplicht en dat gebeurt op basis 
van het chassisnummer.

Grootste klassiekerbijeenkomst van 
ons land
De grootste klassiekerbijeenkomst in ons land is 
niet voor auto’s, maar voor landbouwvoertuigen. 
Jaarlijks wordt het Internationaal Historisch 
Festival in Panningen gehouden, dit jaar alweer 
voor de 35e keer georganiseerd door de 
Historische Motoren en Tractoren Vereniging 
HMT.  Motoren zijn in dit verband geen 
motorfietsen, maar stationaire motoren die 
bijvoorbeeld water wegpompen of stroom 
opwekken. Dit festival heeft 1.000 deelnemers,  
er zijn ruim 2.000 tractoren te zien en 25.000 

bezoekers komen erop af: een enorm festijn. Ook 
voor de betrekkelijke leek op het gebied klassieke 
tractoren is er veel bijzonders te zien. De 
landbouw heeft de afgelopen eeuw een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt: de kleine tractoren 
van bijvoorbeeld de ontginning van de 
Noordoostpolder hebben plaatsgemaakt voor 
GPS-gestuurde grote ploegen die in korte tijd een 
hele akker zaaiklaar maken. Enorme prairie-
tractoren uit de VS naast kleine tuinbouw-
tractoren uit Frankrijk. En allerlei bijzondere 
oplossingen: schiet het vermogen te kort dan 
bouw je er toch gewoon een tweede motor 
voorop. Stoomploegen was destijds een heel 
innovatieve manier van ploegen: er werden twee 
stoomlocomobielen aan elke kant van een akker 
gezet en om beurten werd de ploeg met een 
lange kabel heen en weer getrokken.

Autofabrikant als tractorbouwer
Tractoren zijn er van heel simpel tot bijna het 
uiterlijk van een personenauto.  Veel 
autofabrikanten hebben ook tractoren gemaakt: 
Ford, Renault,  Volvo  en zelfs Porsche. Maar 
specialisten als Lanz Bulldog, John Deere of David 
Brown zijn toch in de meerderheid.  Bij dit festival 
waren ook zeldzame machines werkend te zien: 
een prikkeldraadmaker, een steenbreker, een 
houtzager en hele dorpsstraat. Dit festival is 
zeker de moeite waard om een keer te bezoeken: 
dit jaar gemist? Geen nood: volgend jaar is er 
weer een en wel op 25 en 26 juli. ✦

D

Klassiek? Meer dan 
alleen auto’s! 
De belangstelling voor klassieke voertuigen is groot In Nederland. Per 1-1-2013 zijn 
er (volgens CBS cijfers) bijna 11 miljoen motorvoertuigen geregistreerd, waarvan 
het aandeel oudjes van boven de 25 jaar 6,4% bedraagt. Dat zijn lang niet allemaal 
personenauto’s.

Stoomploegen met een lange kabel

Simpeler dan deze Ferguson 

kan niet zelfs geen banden

GV kentekens niet 
op alle tractoren

 Deze David Brown 
vliegtuigtrekker begint al aardig 

op een cabriolet te lijken


