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Voorwoord van de voorzitter
 
Beste oldtimer vrienden en mede-strijders voor het behoud van mobiel erfgoed, 
 
Soms denk ik nog wel eens met een onbestemd gevoel van weemoed terug aan pakweg 10 jaar geleden. Toen dachten we
ook al dat we druk waren, maar leefden eigenlijk in de zalige onwetendheid van alle bedreigingen die er in de tussenliggen
de jaren als aanval op het voortbestaan van onze passie – klassieke voertuigen, met om-het-even-hoeveel wielen – uitgestort
zouden gaan worden. We hebben de afgelopen jaren niet één maar wel vijf ‘tandjes bij moeten zetten’. 
 
Je kunt je nauwelijks aan de indruk onttrekken dat de regelzucht van de overheid echt grenzeloos is. Tegelijk stel ik met enig
genoegen vast de we wel steeds beter worden in het er mee omgaan, er zelfs op kunnen anticiperen en het sturen. En de sa
menwerkingsverbanden die we aangaan en ontwikkelen functioneren steeds beter. Dat is dringend nodig want de thema’s
worden steeds complexer en er zijn steeds meer partijen bij betrokken. 
 
Over mobiliteit, belastingen en milieu heeft echt iedereen een mening. Vaak een mening die los staat van onderliggende
kennis van zaken. Wat niet zelden leidt tot nutteloos en contraproductief beleid. 
Neem de milieuzones; door velen vervloekt, door de Tweede Kamer in meerderheid verworpen, een bestuurlijk gedrocht omdat
ieder ‘gehucht’ zijn eigen ding doet, juridisch discutabel en blijkens recent TNO onderzoek ook echt nutteloos. TNO heeft
aangetoond dat zeker van diesels het overgrote deel van de schadelijke emissie veroorzaakt wordt door ‘dynamiek’, d.w.z.
het steeds weer afremmen en optrekken dus. Al die drempels, rotondes en stoplichten verslechteren de luchtkwaliteit dus enorm.
Gemeentelijk beleid zou dus beter gericht kunnen zijn op een soepele verkeersdoorstroming, dat helpt de luchtkwaliteit pas echt. 
En toch zitten we nog met die rare milieuzones, de erfenis van symboolpolitiek ….. 
Gelukkig werken we goed samen met andere partijen zoals KNAC en Stichting Rotterdamse Klassiekers. En ook al heeft de
door de KNAC aangespannen rechtszaak geen succes gebracht, er is toch goede hoop op verbetering. Op deelgebieden
hebben we zelf al succes geboekt. Lees ook het stuk over Belangenbehartiging op pagina 6 van dit jaarverslag. 
 
Grote successen zijn er ook. Zoals de Erfgoedwet. 
In 2015 net voor de jaarwisseling ook door de Eerste Kamer aangenomen, in 2016 is hij op 1 juli daadwerkelijk ingegaan.
Dit is voor het complete mobiele erfgoed van zeer groot belang. De erkenning en bescherming die de Erfgoedwet onze oldti
mers biedt moet zich ontwikkelen tot een krachtig weerwoord tegen de willekeur van ons schadende maatregelen. 
Door publicaties en samenwerkingsverbanden zullen we de komende jaren de publieke opinie ook kunnen laten zien wat de
waarde van het mobiele erfgoed is. 
Van belang is daarbij ook dat we er aan blijven werken dat ‘men’ (met name de diverse overheden) in dat verband de inter
nationaal gehanteerde definitie van een oldtimer overneemt. De EU snapt het inmiddels en hanteert (bijv. in EU-richtlijn 2014/45)
al de juiste norm voor mobiel erfgoed. 
Het is hard werken voor ons nieuwe bestuurslid belast met Erfgoed. 
En voor u allen! Want we moeten als hoeders van mobiel erfgoed onze collectie tonen, vooral ook buiten onze eigen kring. 
 
Er zijn natuurlijk nog heel veel dossiers waar we actueel aan werken, die ik eigenlijk allemaal kort zou moeten doorlopen;
Sloop In Eigen beheer (SIEB, moet vervangen worden door Duurzame Onderdelenvoorziening Mobiel Erfgoed, DOME),
landbouwtrekkerkentekens (heel veel tijd aan besteed, prima geregeld voor oldtimers, op de valreep ging het hele kenteken
niet door), de problemen rondom registercontroles (opgelost i.s.m. de RDW), meerjarige schorsing (wordt druk aan gewerkt),
FEHAC Academy cursussen, MRB voor 30-40 jaar (werken we volop aan, helaas soms fors in de wielen gereden door ‘goed
bedoelenden’ met eigen initiatieven), APK, UNESCO patronage, reglementering voor evenementen, en zo nog véél meer.  
Onmogelijk nu allemaal zelfs maar op te noemen, maar leest u vooral verder. 
 
We zijn er idioot druk mee.  
Gelukkig doen we het met plezier, met behoorlijk succes, en vooral samen met u allen. 
De FEHAC bestaat immers uitsluitend uit de clubs en hun leden. 
De feedback die we krijgen op de ALV’s, klankbordavonden, beurzen, Academy bijeenkomsten en spreekbeurten bij clubs is
voor ons een belangrijke steun om door te gaan met ons ‘zendingswerk’. 
 
We gaan vrolijk verder en verplaats u vooral weer met enige regelmaat in/op uw mobiel erfgoed en geniet van al die glim
lachen die u daarmee op gezichten tovert van toevallige en niet-toevallige voorbijgangers. 
 
 
Bert de Boer 
voorzitter
Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

3



Focus op drie doelgroepen
 
FEHAC-leden
Over de activiteiten informeert FEHAC haar leden regelmatig
via de website. Herman Steendam schrijft als columnist elke
maand in drie oldtimerbladen waarmee hij ook een groot deel
van de FEHAC-achterban bereikt. 
Ook in 2016 heeft FEHAC haar leden d.m.v. nieuwsbrieven
op de hoogte gehouden van de actualiteiten m.b.t. onze hobby.
FEHAC kan niet vaak genoeg benadrukken dat het doorsturen
van FEHAC-nieuwsbrieven naar de clubleden van essentieel
belang is om de boodschap over te brengen.   
 
Beleidsmakers 
Objectief informeren van beleidsmakers is essentieel voor het
in stand houden van mobiel erfgoed. Zo onderhoudt FEHAC
veel contacten met politici, ambtenaren van diverse ministeries
en lokale en provinciale overheden. FEHAC is trots op het
resultaat dat zij geboekt heeft. In de nieuwe Erfgoedwet is ook
mobiel erfgoed opgenomen dat beschermd dient te worden.  
 
Grote publiek 
Het klassieke voertuig heeft bij het grote publiek niet per defi
nitie een goede pers. Mythen en feiten worden te pas en te
onpas door elkaar gehaald. De klassieker en haar eigenaren
verdienen het om objectief neergezet te worden. Dit zal niet
alleen de acceptatie van de klassieker ten goede komen. De
jongere generaties enthousiasmeren voor onze hobby is van
belang om het mobiele erfgoed rijdend te houden. FEHAC
roept haar leden dan ook op om het mobiel erfgoed regelma
tig aan het grote publiek te tonen. 

FEHAC als vereniging
 
FEHAC heeft in 2016 ook de algemene gebruikelijke vereni
gingsactiviteiten uitgevoerd. Zo zijn er twee ledenvergaderin
gen georganiseerd. Verder zijn veel leden bezocht en heeft
FEHAC een bijdrage geleverd aan o.a. klassieker evenemen
ten als InterClassics in het MECC te Maastricht en aan de
Nationale Oldtimerdag in Lelystad. FEHAC stond samen met
NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische  Documen
tatie) op het Concours d'Elegance Paleis ’t Loo.  
 
Onze hobby heeft in toenemende mate last van milieuzones.
In het kader daarvan was FEHAC o.a. bij de protestritten tegen
de Rotterdamse milieuzone. Ook op Central Classics in Houten
was FEHAC aanwezig om bezoekers uitvoerig te informeren
over de milieuzone in Amsterdam, die ook bromfietsen raakt. 
 
Op het Nationaal Veteranen Treffen Woerden - een motorfiets
evenement - was de commissie Tweewielers van de FEHAC
eveneens aanwezig.
 
Het bestuur is uitgebreid met Ben Boortman die de functie van
Cultureel Erfgoed invulling geeft.
Veel van de werkzaamheden van de FEHAC worden uitge
voerd door verschillende commissies en werkgroepen, die
bemand worden door leden van de aangesloten verenigingen.
Door de inzet deze 60 vrijwilligers is het mogelijk dat FEHAC
haar werkzaamheden kan uitvoeren.
 

Naam Functie Herkiesbaar
Bert de Boer voorzitter, Public Relations (PR) voorjaar 2017
Bert Pronk bestuurslid Public Affairs (PA) voorjaar 2017
Laszlo Mogyorossy  bestuurslid Personenauto's (CPA)  voorjaar 2017
Cander van der Veer bestuurslid Juridische Zaken (JuZa) voorjaar 2017
Doede Bakker  bestuurslid Twee Wielers (CTW) voorjaar 2018
Joost van Noorden  uitvoerend secretaris voorjaar 2018
Wilco Boer penningmeester voorjaar 2019
Ben Boortman bestuurslid Cultureel Erfgoed (CE)  voorjaar 2019
Roel Augusteijn secretaris  najaar 2019

FEHAC bestuur
Open Monumentendag 2016 in Venlo FEHAC op HMT's Internationaal Historisch Festival in 2016
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Externe Contacten
 
MCN
FEHAC is de vertegenwoordiger van de sector weg binnen
MCN: Mobiele Collectie Nederland. MCN vertegenwoordigt
de belangen van de sectoren Rail, Scheepvaart, Luchtvaart en
Weg, inzake mobiel cultureel erfgoed.
 
NCAD
Het NCAD (Nederlands Centrum voor Autohistorische Docu
mentatie) beheert een groot en toegankelijk archief.
 
RDW
FEHAC onderhoudt goede contacten met RDW. Regelmatig is
er persoonlijk contact om probleemgevallen bij keuring en
import te bespreken en op te lossen. Verder maakt FEHAC deel
uit van Stichting overlegorgaan APK (SO-APK). 
 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Inzake SIEB/DOME is er frequent contact met I&M.
 
Ministerie  OCW
Na de totstandkoming en de bekrachtiging van de nieuwe
Erfgoedwet heeft  FEHAC veelvuldig contact met OCW. 
 
VWE Automotive
VWE beheert  gegevens van alle gekentekende voertuigen en
levert cijfers over aantallen oldtimers aan FEHAC.
 
Andere organisaties
Verder is er contact met Belastingdienst, ANWB, KNAC,
KNAF, MAG, BOVAG, FOCWA, RAI, TMV, VRT, RETM,
UNESCO, MECC en stichting Autobelangen.

Strategie FEHAC
 
Beleid, toekomstvisie, strategie....... zware woorden voor een
groep auto- en motorfreaks! Maar vroeger vonden wij de
roestduivel de grootste bedreiging van onze hobby, nu is dat
ons inziens de overheid. Onze doelstelling 'belangenbeharti
ging' is daarom steeds belangrijker geworden. Daarbij past
bezinning hoe we dat zo goed mogelijk kunnen aanpakken.
In de zomer houdt het bestuur de laatste jaren daarom een
'brainstormweekend' en in 2016 zijn er ook enkele bestuurs
vergaderingen hieraan gewijd. De komst van een nieuw ka
binet maakt het immers des te meer noodzakelijk onze positie
scherp te markeren. Gelukkig werden wij afgelopen jaar
hierbij erg geholpen door de nieuwe Erfgoedwet, waarin het
mobiele erfgoed een prominente plek heeft gekregen. Onze
strategie hierop in te zetten heeft dus resultaat gehad. Deze
wet geldt nu als basis voor het beleid ten aanzien van oldtimers.
Een verdere uitwerking hiervan zal echter nog volop aandacht
en dus tijd en activiteit vragen. Wij zijn op nationaal niveau
duidelijk de gesprekspartner van de overheid. Onze positio
nering hierin wordt door de rijksoverheid ook gewaardeerd
en gehonoreerd. De laatste tijd blijkt echter dat wij ons ook op
lokaal niveau moeten manifesteren, denk aan de milieuzones.
Het is dringend noodzakelijk alert te zijn en te blijven met
betrekking tot de toekomst van de mobiliteit. Vandaar dat wij
inmiddels ook betrokken zijn bij de Mobiliteits Alliantie, een
samenwerkingsverband van ANWB, NS, Natuur en Milieu,
BOVAG, Fietsersbond enz. enz. Inmiddels wordt in dit kader
erkend dat wij geen vervoersmiddelen bezitten, maar 'mobie
le monumenten'.
Strategisch schaken op diverse borden zal ook de komende
jaren buitengewoon belangrijk blijven.

Minister Jet Bussemaker op het Mobiel Erfgoed Congres

UNESCO erkenning
In het afgelopen jaar hebben we een aanzet gemaakt om het
mobiel erfgoed erkend te krijgen als immaterieel erfgoed. Dat
is een UNESCO-erkenning, maar in de Nederlandse situatie
lopen de aanvragen via het Kenniscentrum Immaterieel Erf
goed Nederland (KIEN). Het is een taai traject, waarbij we
steeds op hindernissen stoten. Het valt nu eenmaal niet mee
om alles wat er rond het mobiel erfgoed gebeurt, te vertalen
in de begrippen zoals die voor immaterieel erfgoed gelden.
Op dit terrein hebben we nauw samengewerkt met onze
Duitse collega's van de Initiative Automobile Kulturgut, maar
ook zij zagen hun aanvraag dit jaar helaas nog niet gehono
reerd.
In internationaal verband is er contact met UNESCO. In no
vember 2016 is een grote, internationale FIVA-delegatie
(waaronder FEHAC) ontvangen op het hoofdkantoor van
UNESCO in Parijs.
 
In oktober organiseerde de Automobilclub Storico Italiano
(ASI), samen met FIVA een buitengewoon geslaagd erfgoed
symposium in Turijn. Op dit symposium konden veel contacten
worden gelegd en is kennis opgedaan die ons van pas komt
om onze status als 'hoeders van erfgoed' te verstevigen.
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CPA
Commissie Personen Auto's

 
Het lijkt lastiger te worden om een nieuw Nederlands klassie
ker kenteken te krijgen, of het oorspronkelijke kenteken num
mer weer terug te krijgen. Hoofdoorzaak is de veranderde EU
wetgeving: het is verplicht om het buitenlandse kentekenbewijs
in te leveren. Daar is niets aan te doen, dus maak vooral een
goede kleurenkopie of scan als u de geschiedenis van uw
voertuig wilt bewaren. Behalve op de papieren let de RDW
ook extra op de samengestelde delen van het te keuren voertuig
en het komt regelmatig voor dat daarbij iets niet klopt en dus
geen kenteken kan worden afgegeven.
 
Milieuzones en betrokkenheid bij ongevallen
Veel werk blijft zitten in de milieuzones, waarbij de FEHAC in
het geval van Rotterdam intensief samenwerkt met de stichting
Rotterdamse Klassiekers. De CPA was nadrukkelijk aanwezig
op de FEHAC-stand op het MECC en werkte mee aan presen
taties in het kader van de FEHAC Academy.
We lezen af en toe in de media dat er ongelukken gebeuren,
waarbij een oldtimer was betrokken. Omdat het om een old
timer ging trekt dat extra aandacht en wordt zo de indruk
gewekt dat oldtimers vaker dan gewone auto’s bij ongelukken
betrokken zijn, terwijl het tegendeel waar is. Samen met Frank
Wernecke van Europeesche Verzekeringen en erfgoed-be
stuurslid Ben Boortman doen we feitelijk onderzoek naar het
aantal ongelukken met oldtimers, waarbij we ook kijken naar
de schuldvraag en frequentie, zodat we met cijfers in plaats
van vermoedens aan kunnen tonen hoe vaak oldtimers betrok
ken zijn bij ongevallen vergeleken met moderne auto’s.
 
Nog geen nieuwe Technical Code FIVA ID-card
De nieuwe Technical Code is nog niet van toepassing. Bedoe
ling is dat elk voertuig waar ook ter wereld een eigen FIVA
registratie nummer krijgt, dat altijd bij het voertuig blijft. Het
genereren van deze unieke FIVA nummers loopt nog niet goed.
Het opslaan en elektronisch bewaren van voertuiggegevens is
wel nagenoeg rond.  De bedoeling is ook om meer ID-Cards
af te geven voor andere categorieën dan voor personenauto's. 
Meer info over de nieuwe ID Card is te vinden op : www.fiva.
org  U kunt kiezen uit frans of engels.

Belangenbehartiging
Public Affairs

 
Zusterorganisaties
Bestuursleden van FEHAC hebben in november in Parijs aan
een goed georganiseerd symposium over erfgoed en het be
trekken van de jeugd bij het mobiel erfgoed deelgenomen. Dit
symposium ging vooraf aan de ALV van FIVA.
Verdere contacten waren er met de FIA, de LOF (Luxemburg),
BFOV (België), ADAC (Duitsland), AAVS (Italië), UNESCO,
FFVE (Frankrijk). Om voor de hand liggende redenen gingen
die contacten meestal via e-mail, Skype of telefoon.
 
Milieuzones
In 2016 heeft FEHAC met KNAC de werkafspraak gemaakt,
dat KNAC primair de woordvoerder is op het gebied van
milieuzones. FEHAC is woordvoerder in alle andere dossiers.
Omdat KNAC alleen de belangen van personenauto's behar
tigt, heeft FEHAC meerdere malen gesproken met de gemeen
te Amsterdam over de problemen die ontstaan zijn door het
verbieden van scooters/bromfietsen en bussen. Lastig is, da
t de RDW een cruciale rol speelt waar het de bromfietsen
betreft omdat daarvan het bouwjaar vóór 2005 niet is vastge
legd. In deze dossiers werkt FEHAC nauw samen met de
vereniging ESO en het blad Bromfiets.
 
Sloop in eigen beheer
Een ander dossier is 'Slopen in Eigen Beheer'. Omdat derden
op grote schaal misbruik maakten van deze regeling, is de
regeling inmiddels afgeschaft. Door FEHAC is een voorstel
voor een nieuwe regeling opgesteld, die met veel sympathie is
ontvangen door I&M, RDW en OCW. Invoering van de
nieuwe regeling, die Duurzame Onderdelen voorziening
Mobiel Erfgoed (DOME) gaat heten, stuit nog op juridische
bezwaren.
 
Geen boete direct na schorsing
In goede samenwerking met RDW is er een oplossing gevon
den voor de voertuigen die direct na het verlopen van de
schorsing werden bekeurd vanwege het niet voldoen aan de
APK-plicht.
 
Politiek
Met veel partijen zijn er contacten geweest. Deze contacten
hebben onder meer ertoe geleid dat Barbara Visser (VVD) op
onze voorjaars-ALV een presentatie heeft gehouden.
In 2015 is door FEHAC een petitie ingediend voor een minder
rigide systeem van MRB voor oldtimers en een permanente
overgangsregeling. Er zijn acties in gang gezet om een ka
mermeerderheid van de onrechtvaardigheid van de huidige
regeling te overtuigen. Om dit te kunnen bereiken moet er eerst
cijfermateriaal worden verzameld; hierover heeft FEHAC een
WOB-verzoek ingediend.
Met hulp van een professioneel bureau heeft FEHAC politiek
café georganiseerd. Doordat veel politici op de aanvankelijke
geplande datum half november naar een Kamerzitting
moesten, is het politiek café verschoven naar januari 2017.

Deze BMW 319 uit 1935 kreeg in 2016 een nieuw klassieker
kenteken en was voor het eerst te zien in Lelystad
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CBV
Commissie BedrijfsVoertuigen

 
Tol vrachtwagens in België
Op 1 april 2016 werd in België tol voor vrachtwagens inge
voerd. Met een 'On Board Unit' worden de kilometers geregi
streerd die het voertuig op Belgische snelwegen rijdt. In eerste
instantie gold dit ook voor oldtimervrachtwagens maar bij
navraag blijkt er een ontheffing mogelijk te zijn voor oldtimer
vrachtwagens zonder lading. Deze mogelijkheid is in FEHAC
tiviteiten gecommuniceerd.
 
Tractorkenteken weggestemd
In 2013 is FEHAC gevraagd om deel te nemen aan een
klankbordgroep bij I&M om op verzoek van de Tweede Kamer
de mogelijkheid van kentekenen van landbouwvoertuigen uit
te werken. Aanleiding was een motie om de verkeersveiligheid
te verbeteren. De klankbord groep bestaande uit ruim 20 or
ganisaties, ministeries etc. en is wel 20 keer bij elkaar geweest.
Na vier jaar kwam in 2016 het wetsvoorstel tractorkenteken
in de Tweede Kamer. In de klankbordgroep heeft FEHAC
samen met de Historsche Motoren en Tractoren Vereniging een
werkbare regeling voor oldtimertractoren nagestreefd. Met een
administratieve procedure zouden tractoren van het bestaan
de wagenpark van een kenteken worden voorzien tegen be
perkte kosten (38 euro per tractor). Eind december stemde de
Tweede Kamer echter het voorstel weg met 69 stemmen voor
en 71 tegen. Wel vroeg de kamer in een motie om de snelheid
te verhogen van 25 naar 40 km per uur.
De delegatie van FEHAC en HMT en de rest van de klankbord
groep is teleurgesteld dat hiermee vier jaar werk teniet gedaan
is. Ook denken wij dat het niet goed is voor de verkeersveilig
heid dat tractoren nog steeds anoniem aan het verkeer kunnen
deelnemen.
 
Achterbanvergadering
Op 10 maart 2016 vond weer een achterbanvergadering
plaats. Vertegenwoordigers van 12 clubs werden bijgepraat
over actuele onderwerpen. In 2017 willen we weer een ach
terbanvergadering houden.
Twee oud FEHAC-bestuursleden Bedrijfsvoertuigen zijn in
2016 overleden; Henk Minne op 9 mei 2016 en Theo Hege
man op 3 december 2016.
 

Volvo met aanhangwagen in Den Helder

CTW
Commissie TweeWielers

 
Personalia
In het begin van 2016 is CTW uitgebreid met Eric Verbeek.
Hij zal zich richten op Europese regelgeving, voor zover die
op tweewielers betrekking heeft. Er was ook verdrietig nieuws.
Peter Langemeier was onze verbinding naar de bromfietswe
reld. Hij nam het afgelopen voorjaar afscheid en in de zomer
bereikte ons het droeve bericht van zijn overlijden. 
Op 10 maart 2016 vond een achterbanbijeenkomst plaats.
Daarin werden allerlei onderwerpen besproken en werd de
mening gevraagd van de clubs voor tweewielers. Diverse
suggesties werden gedaan, waar de CTW mee aan de slag is
gegaan. 
 
Milieuzones
Gemeenten bepalen zelf zonder naar de buitenwereld te kijken
welke voertuigen er wel en niet in mogen. Daarnaast houdt
geen enkele gemeente bij het opstellen van de maatregelen
zelf al rekening met oldtimers. Het gevolg is dat wie een
voorgenomen gemeentebesluit wil beïnvloeden in elke ge
meente afzonderlijk in het geweer moet komen. Amsterdam
besloot om in de naaste toekomst brommers van vóór 2011
uit milieuoogpunt uit de stad te gaan weren.
Door succesvolle lobby van o.a. FEHAC werd een motie
aangenomen, waarin opgenomen is dat brom- en snorfietsen
met een datum eerste toelating van vóór 1 januari 1988 met
een speciaal vignet in het weekend de milieuzone in mo
gen. Het grootste probleem is hoe de leeftijd van een brom- of
snorfiets te controleren is. De kentekenplicht voor brommers is
pas in 2005 ingevoerd en alle bestaande bromfietsen hebben
in dat jaar 1 augustus 2005 als datum eerste toelating gekre
gen. Het gevolg is dat oldtimer brommers op papier niet als
oldtimer herkend worden. Daarom zijn FEHAC en RDW nu
samen bezig te bekijken hoe deze brommers wél goed herkend
kunnen worden als oldtimer.  
 
FIVA
FEHAC is in 2015 lid geworden van FIVA Motorcycles Com
mission. Deze commissie hield zich tot voor kort vrijwel alleen
bezig met het organiseren van evenementen voor klassieke
motorfietsen. De inzet was om via deze commissie ook te gaan
zorgen dat we op internationaal niveau invloed kunnen uitoe
fenen hoe we tot in lengte van jaren op een legale manier
kunnen blijven genieten van klassieke tweewielers. Dat
maakte een cultuuromslag nodig, die tijd vergt. Maar de
eerste tekenen zijn bemoedigend. In 2016 werd een aanvang
gemaakt om Europese regelgeving die motorfietsen meer raakt
dan andere voertuigen op de kaart te zetten. Ook werd het
initiatief gestart om de FIVA ID-card ook voor motorfietsen
zinvol te maken. Deze kaart wordt voor motorfietsen in veel
landen, waaronder Nederland, nu nog niet gebruikt. 
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Verzekering & Taxatie
 
De werkgroep vergadert jaarlijks twee keer. In de werkgroep
zitten taxateurs, deskundigen op verzekeringsgebied namens
de clubs en verzekeraars. In 2016 heeft de werkgroep de
aanvraagprocedure voor het verkrijgen van het predicaat
‘FEHAC Goedgekeurd Taxatierapport’ aangepast. De belang
rijkste vernieuwing is dat in de taxatierapporten van de
taxateurs op de FEHAC-lijst in vervolg de kwaliteit/de staat
volgens de InterClassics normering 1-5 wordt vermeld. Dat
maakt de vergelijking van taxatiewaarden makkelijker, omdat
de waardering ook sterk afhankelijk is van de staat waarin het
voertuig verkeert.  Ook werd door de werkgroep de tweede
taxatievakdag georganiseerd waar ruim 100 taxateurs uit
Nederland en België veel actuele informatie kregen over het
taxateursvak.
 
Geen als taxatie-als-leidraad clausule
De werkgroep treedt ook op vraagbaak voor taxatiekwesties
en verzekeringsvragen. Aan de lijst van negen vereisten voor
een goede oldtimerverzekering is een tiende eis toegevoegd:
geen taxatie-als-leidraad clausule op oldtimerverzekeringen.
Zo’n clausule houdt in dat bij schade bekeken wordt of de
getaxeerde waarde wel juist is en als die te hoog is er een
lagere uitkering moet volgen.
 
Schades eigen AVB
Op de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de FEHAC
voor alle aangesloten clubs werden in 2016 vijf schades ge
claimd, en dat is vaak. De meest opmerkelijke schade was dat
de raket uit Kuifje, die op een beursstand stond, omviel op een
2CV en blikschade veroorzaakte. Werkgroep voorzitter Her
man Steendam vertelde over deze schades op de najaarsALV.
Daarbij was het een eye-opener voor een aantal leden dat
deze verzekering zo ruim is dat die het aansprakelijkheidsri
sico van alle FEHAC-leden dekt. Een eigen aansprakelijkheids
verzekering voor de club is overbodig. 

JUZA
Juridische Zaken

 
In 2016 stond Juridische Zaken (JUZA) het bestuur terzijde met
adviezen en goede raad. Daar waar nodig heeft JUZA zaken
kritisch onder de loep genomen en becommentarieerd. In de
spotlight stonden het afgelopen jaar -wederom- de ontwikke
lingen met betrekking tot de (voorgenomen) invoering van
gemeentelijke milieuzones. 
 
Vragenstellers op weg helpen
Daarnaast heeft JUZA in het belang van alle leden van onze
vereniging verschillende onfortuinlijke voertuigeigenaren ge
adviseerd over hoe om te gaan met instanties, zoals centrale
en decentrale overheden, RDW, CJIB, verzekeraars e.d. Het is
niet mogelijk om iedere vraagsteller met raad en daad van
begin tot het eind bij te staan. Wat onverlet laat dat we
doorgaans prima in staat zijn om een vraagsteller ‘op stoom
te helpen’. Zelfstandig of met behulp van een bevriend jurist
uit zijn of haar club of kennissenkring worden zo ook goede
resultaten verkregen. 
Problemen van meer algemene aard beginnen doorgaans met
één of twee problemen van individuele aard. Zo valt op dat
instanties hun interne beleid ten opzichte van oldtimers hebben
gewijzigd. Blijf dus vooral uw vragen insturen op juza@fehac.
nl. 
 
Kandidaatleden
Hiernaast heeft JUZA als vanouds de documenten van kandi
daten die tot de FEHAC willen toetreden getoetst. Van harte
welkom zijn clubs, die zich inspannen om historische voertui
gen in stand te houden: het liefst op zodanige wijze dat er op
de openbare weg gebruik van kan worden gemaakt. Verder
moet worden voldaan aan het belangrijkste toelatingscriteri
um: tenminste 30% van het aantal voertuigen dat door de
rechtspersoon wordt vertegenwoordigd moet tenminste 25 jaar
oud zijn. Ook organisatoren van regelmatigheidsritten voor
klassieke voertuigen zijn welkom. Voor hen geldt de aanvul
lende verplichting dat zij een verklaring moeten tekenen,
waarmee zij de verplichting op zich nemen om de reglementen
van FEHAC en KNAF (KNAC Nationale Automobielsport Fe
deratie) naar de letter te respecteren. 
 
JUZA probeert op een effectieve en economische wijze zaken
af te handelen. Veel zaken worden per mail (voor)besproken.
In beginsel komt JUZA eens per kwartaal bijeen. Hierdoor
wordt bereikt dat het tijdsbestek dat deelname aan JUZA met
zich meebrengt goed op te brengen is. Heeft u een juridische
achtergrond en heeft u zin en interesse om aan JUZA deel te
nemen, schroom dan niet om met de voorzitter Cander van
der Veer contact op te nemen. 
 

Trade & Skills
 
Werkgroep Trade & Skills heeft zich ook in 2016 bezig ge
houden met het vinden van mogelijkheden om de opleidingen
voor de 'oude technieken' te waarborgen.
 

Opleiding plaatwerkers
We hebben geconstateerd dat de gespecialiseerde bedrijven
in restauratie van bodywerk en techniek de laatste tijd weer
meer werk krijgen. Men wordt geconfronteerd met het feno
meen dat de oudere technici afzwaaien en dat kennis hierdoor
verdwijnt. De behoefte aan goed opgeleide vakmensen blijft
aanwezig.
Trade & Skills is een aantal jaren geleden in contact geweest
met FOCWA om te praten over het opleiden van plaatwerkers
voor oldtimers. Onlangs heeft FEHAC een samenwerking ge
start met Dutch Car Restorers (onderdeel FOCWA).
Dutch Car Restorers staat voor het behoud van kennis van
restauratie en onderhoud van onze klassiekers. FEHAC vindt
het belangrijk dat klassieker eigenaren een keuze kunnen
maken om hun voertuigen bij gespecialiseerde bedrijven laten
repareren en onderhouden.
Trade & Skills blijft zich inzetten om in de toekomst de klassie
ker eigenaren de mogelijkheid te geven te blijven rijden.
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Taxatievakdag 2016
 
FEHAC houdt een lijst bij van deskundige taxateurs die een
goed rapport maken.  Eens in de twee jaar houdt FEHAC voor
die mannen - het zijn inderdaad alleen maar mannen die
taxaties doen - een taxatievakdag waar de kennis van het vak
bijgespijkerd wordt. In 2016 was dat op 13 april in Bunnik,
de volgende taxatievakdag is in 2018. Met een casco verze
kerd voertuig, komt er eens in de drie jaar een taxateur langs
om de waarde (opnieuw) te bepalen. Er zijn zo’n 150 van die
classic car taxateurs in Nederland en België, vaak eenmans
bedrijfjes, die vakbekwaam zijn in het waarderen van uw
kostbare oldtimer.
 
Vijf taxateurs en één Samba bus
De Volkswagen Sambabus T1 is de laatste jaren enorm in
waarde gestegen. Een exemplaar in excellente, originele staat
kan zomaar tussen de € 150.000 en € 200.000 op een veiling
opbrengen. Voorafgaand aan de taxatievakdag werd door
vijf taxateurs ieder apart dezelfde Sambabus beoordeeld. Die
T1 bus, uitgeleend door een lid van de LVWCN, stond ook in
de hal van het BOVAG-gebouw op de taxatievakdag. Het was
een heel mooi exemplaar, maar niet in excellente staat, maar
net een trapje in kwaliteit daaronder. De vijf taxateurs kwamen
uit op waarde vaststellingen tussen de € 100.000 en
€ 120.000, wat anno 2016 reëel is voor zo’n Volkswagen
busje. Verschillen in waardering zullen er altijd blijven; de ene
taxateur kijkt nu eenmaal wat anders tegen een auto aan dan
een andere. Maar om de verschillen zo klein mogelijk te
houden  is vooraf een keuze voor een bepaalde kwaliteit be
langrijk. Daarom gaan de taxateurs op de FEHAC-lijst vanaf
april 2016 een kwaliteitsnorm vermelden in hun rapporten. 
1: excellent, is dan het beste en 5: ongerestaureerd, niet
rijdbaar het minste. Voertuigen zitten meestal in de klasse  2
of 3. Dan wordt klasse 2 bijvoorbeeld gedefinieerd als:  “Zeer
goede originele staat of professioneel gerestaureerd. Geen
technische defecten, slechts geringe gebruikssporen. Slechts
beperkte wijzigingen ten aanzien van het bouwjaar. Alle
onderdelen compleet aanwezig”. Maar met een klein beetje
roest en wat kleine onbetekenende gebreken zit de auto direct
al in klasse 3 met de daarbij behorende, lagere, waardering.
 
Aandacht voor motoren, vrachtauto’s en caravans
Behalve het taxeren van auto’s, was er ook een onderdeel over
het waarderen en taxeren van motoren (verzorgd door twee
leden van de BMW Mono club), caravans (door de Oldtimer
Caravan Club) en vrachtwagens (Piet van Berne). Dat is een
vakgebied dat bij de bestaande taxateurs  wat onderbelicht
is. Ook was er aandacht voor de toenemende mogelijkheden
die het 3D printen van onderdelen biedt. Tenslotte was er in
het avondprogramma een voordracht van dr. Vincent van der
Vinne over de trends in het beleggen in oldtimers. 

VW Samba stond tijdens taxatievakdag in de hal

De taxatievakdag trok veel taxateurs naar Bunnik

Tweede taxatievakdag weer een succes!

100 taxateurs uit Nederland en België op de Taxatievakdag
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Publicaties
 
FEHACtiviteiten 
Deze verschijnt twee keer per jaar en bevat nieuws over onze
FEHAC-onderwerpen voor de leden. Uiteraard wordt ons blad
ook digitaal verspreid via de website. Het voorpagina artikel
in juli ging over de VVD, die alle milieuzones wil afschaffen.
In december ging het over het CBS dat ook geconstateerd heeft
wat we bij FIVA/FEHAC al lang wisten: een oldtimer rijdt
jaarlijks maar 1900 km en dat in twee weken tijd. Milieuzones,
blauwe kentekens en ook de overgangsregeling MRB blijven
onderwerp van artikelen in de FEHACtiviteiten. De december
uitgave was de dikste ooit, want daar waren vier bladzijden
gewijd aan vier decennia FEHAC. Alle oude nummers FEHAC
tiviteiten zijn op de website bij publicaties te vinden.
 

FEHAC Academy's 2016
 
Dutch Car Restorers (onderdeel van FOCWA) 
Thema: restaureren van klassiekers.
 
Prof. Bert van Wee (TU Delft)
Thema: de aantallen klassiekers, het gebruik ervan, hun eige
naren en de milieueffecten.

Thomas van den Berg (OCW), Arjen Kok (RCE),
Rein Schuddeboom (voorzitter MCN) en Max
Popma (adviseur MCN)
Thema: de betekenis van de klassieker als erfgoed en de
implicaties van de Erfgoedwet.

Frank Werneke (De Europeesche Verzekeringen)
Thema: wat is uw oldtimer waard?
 
Kroon-Oil 
Thema: olie & smeermiddelen voor klassieke voertuigen.
 
Jaap van Wuijckhuijse (Speed Centre Geldermalsen)
Thema: optimale afstelling historische voertuigen en de
milieuwinst die daarmee te behalen is.
 
Vredestein
Thema: banden voor klassiekers.
 
Kascommissie Gids (Maarten den Ouden) 
Thema: voorkomen van fraude in de club.

Kascommissie Gids (Maarten den Ouden)
Thema: rol en aanpak kascommissie. 
 

Columns
In de oldtimerbladen Klassiek & Techniek, Onschatbare
Klassieker Magazine en Auto Week Classics schrijft FEHACti
viteiten redacteur Herman Steendam elke maand een column.
Een recente column is hiernaast afgedrukt. In toe
nemende mate wordt die column ook in clubbladen gebruikt.
Clubs kunnen daarvoor de al vormgegeven versie krijgen,
maar ook in platte Word tekst met apart de foto’s, zodat ze
hun eigen lay-out in het clubblad kunnen zetten. Clubs die ook
zo’n maandelijks (uiteraard gratis!) ‘abonnement’ op de co
lumns willen, kunnen een mailtje daarvoor sturen naar: redac
tie@fehac.nl. De laatste twaalf columns van Herman Steendam
zijn op www.fehac.nl (bij publicaties) te vinden.

FEHAC Academy Kas Controle Commissie
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Secretariaat
 
Alle reguliere werkzaamheden worden door het secretariaat
uitgevoerd, zoals beantwoorden van ledenvragen, contacten
met diverse instanties, organiseren en verslaglegging van
(leden)vergaderingen, organiseren van klankbordavonden,
FEHAC Academy's en/of andere ledenbijeenkomsten. 

AOE
Advies & Ondersteuning

Evenementen
In 2016 is AOE vooral bezig geweest met het ombouwen van
een commissie die actief was met ritten en rally’s naar een
commissie die informatie en kennis deelt met de aangesloten
clubs van de FEHAC rond evenementen. 

Na veel overleg met de diverse partijen is er een vragenlijst
samengesteld. Daarbij zijn wij ervan uit gegaan dat mensen
die zich voor hun club willen inzetten informatie moeten kunnen
vinden. Het gaat dus om het geven van antwoorden op vragen
waarbij de grens wat betreft verantwoordelijkheid duidelijk
getrokken wordt. Het moet tenslotte van hobbyisten voor
hobbyisten zijn. In 2017 organiseert de commissie een FEHAC
Academy over dit onderwerp.
 
De commissieleden Rien Frankenhout en Eric van Dijen stoppen
in 2017 met hun commissiewerkzaamheden.

WCE
Werkgroep Cultureel Erfgoed

 
Meer en meer wordt erkend dat onze geliefde historische
voertuigen een belangrijk deel zijn van onze Nederlandse
geschiedenis en dus -in mobiele staat- bewaard moeten blij
ven. Hierin hebben we het ministerie van OCW geheel aan
onze kant, maar ook daarbuiten zien we de eerste positieve
effecten. Twee voorbeelden: 
Stichting Open Monumentendag en het Nationaal Openlucht
museum hebben openlijk hun 'liefde' verklaard aan het mo
biele erfgoed. Zowel Open Monumentendag als het Openlucht
Museum zijn toonaangevende organisaties die het mobiele
erfgoed actief betrekken bij hun evenementen. Hiermee krijgt
een veel groter publiek toegang tot ons mobiele erfgoed.
 
Medio 2016 heeft Jet Bussemaker (minister OCW), het Toon
beelden project aangeboden aan de Tweede Kamer. De basis
van dit project is een korte beschrijving van de Nederlandse
Mobiliteitsgeschiedenis. Hiermee is nu ook onderzocht en
beschreven welke rol de mobiliteit heeft gehad in de ontwik
keling van het Nederland zoals we dat nu kennen. Deze
academische onderbouwing is belangrijk voor onze claim dat
mobiel erfgoed een wezenlijk onderdeel is van onze geschie
denis, en dus beschermd en behouden moet worden.  Automatisering FEHAC

Tot medio 2016 gebruikte FEHAC de faciliteiten van BOVAG.
Het ledenadminstratie-pakket AllSolutions is zeer uitgebreid
maar voor FEHAC te groot. Na onderzoek van verschillende
alternatieven werkt FEHAC vanaf juli 2016 met een meer op
haar profiel afgestemde administratie. Omdat we tegen een
aantal beperkingen aanliepen is eind 2015 besloten om met
de automatisering zelfstandig te gaan.
De eerste stap daarvoor was ook de meest ingrijpende, de
e-mail afhandeling. We willen e-mailadressen gebruiken in
het fehac.nl domein. E-mail, die eerst op de BOVAG server
binnen kwam, wordt nu door onze eigen server afgehandeld.
In de tweede stap hebben wij een nieuwe automatisering
opgezet in de Office 365 omgeving. Het gehele opgebouwde
archief van jaren moet hierin ook worden geïntegreerd.  
In de derde stap is er voor het secretariaat nieuwe hardware
en een eigen datalijn aangeschaft. Eind november waren we
qua ICT geheel los van BOVAG.  
 
In 2017 moet het archief ontsloten worden. Er is een aanvraag
gedaan voor de ANBI-status. Als deze toegekend wordt, kan
FEHAC goedkopere licenties aanschaffen voor het gehele
bestuur om gezamenlijk in Office 365 te werken. Dit alles geeft
ons meer vrijheid om eventuele aanpassingen te doen en niet
onbelangrijk, het levert op termijn een flinke besparing op. 
 
Website
In 2016 zijn er bijna 300.000 pagina’s op de site bekeken.
De meest bezochte pagina’s zijn de homepage, de ledenlijsten
en de taxateurs pagina’s en onze thema pagina’s over milieu
en belastingen. De dagen met de meeste bezoekers liggen in
het midden van de week, in het weekend zijn er (gemiddeld)
de minste bezoekers. Het is toch wel verrassend dat bijna de
helft (48%) de website via een desktop computer bezoekt en
maar 17% dit via een mobiel apparaat doet.

Voorbeeld toonbeelden project op toonbeelden.com

Milieucommissie
De commissie heeft in 2016 niet vergaderd. Wel is er overleg
geweest met het bestuur, met name over de milieuzone Am
sterdam, en er werd ook een zeer actieve bijdrage verleend
aan de acties ten behoeve van de benadeelde oldtimer groe
pen. 
De commissie levert de achtergrondgegevens om de discussie
in de juiste context te plaatsen. Helaas worden deze gegevens
vaak terzijde geschoven bij de politiek gemotiveerde invoering
van milieuzones.
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Schouwen FIVA ID Cards
Theun Dommershuizen
Arthur Denzler
Hans Appel
Hans Kloos
Laszlo Mogyoròssy
Leo Schildkamp
Marius du Toy - van Hees
Ruud Lemmers

Milieucommissie
Tiddo Bresters
Henk Boons
Jarko Aikens
Laszlo Mogyoròssy
Peter Hoenders

Advies Organisatie Evenementen (AOE)
Leo Greiner
Eric van Dijen
Laszlo Mogyoròssy
Rien Frankenhout

Commissie Trade & Skills (T & S)
Joop van Veldhuizen
Bert Ewalds
Hugo Blankenbijl
Robert ten Hoonte
Willem Posthumus-Meyjes

Werkgroep Verzekering & Taxatie
wvt@fehac.nl
Herman Steendam
André Pisa
Dennis Rietveld
Gert van Zwienen
Gerry Postma
Jan Augustijn
Jannes Buiter
Joost Kam
Peter Luxwolda
Wolter Gratama
 
Werkgroep Beurzen & Events (B & E)
René Heffels
Arjan Ritsma
John Pronker
 
Werkgroep Communicatie
Joost van Noorden
Milan van Lange
Herman Steendam

FEHAC Secretariaat
secretariaat@fehac.nl
Willeke Wallet - van Riet
Henk Boons

Commissie Juridische Zaken (JUZA)
juza@fehac.nl
Cander van der Veer
Gijsbert Vogelaar
Jaap de Wit
Jan de Bruyn
Rudi Arends
Tiddo Bresters

Businesspartners (BUPA)
Anton Iken

Commissie Bedrijfsvoertuigen (CBV)
cbv@fehac.nl
Henk Boons
Arie Spaansen
Dirk Mandemakers
Gerrit van Schagen
Hans de Wit
Tillo Smets

Commissie Personenauto's (CPA)
cpa@fehac.nl
Laszlo Mogyoròssy
Fred Hendriks
Theun Dommershuizen

Commissie Tweewielers (CTW)
ctw@fehac.nl
Doede Bakker
Bart Sanders
Erik Verbeek
Gerrit van Veen
Jappie van Veen

FEHACtiviteiten en Columns
redactie@fehac.nl
Herman Steendam
 
Cultureel erfgoed
wce@fehac.nl
Ben Boortman
Hugo Blankenbijl
Hans Visser
Jarko Aikens
Pim van der Veer

Commissie FIVA & Int. Betrekkingen
Bert Pronk
Jan-Jacob Dólleman
Laszlo Mogyoròssy
Tiddo Bresters

Commissies en Werkgroepen
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Jaarrekening 2016
 
2016 is het eerste jaar met de verhoogde contributie; de inkomsten daaruit zijn 7% hoger dan begroot omdat er minder clubs
opgezegd hebben dan gevreesd. Ondanks hardnekkige geruchten zijn er geen verdere contributieverhogingen voorzien.
 
De bestuurskosten zijn gestegen omdat er veel besprekingen op velerlei gebied zijn geweest en er een nieuwe bestuursfunctie
is toegevoegd (erfgoed).
 
De Commissie Tweewielers is erg actief geworden, dat juichen we toe.
 
In de kosten van de Werkgroep Verzekering & Taxatie is het resultaat verwerkt van de drukbezochte taxatiedag in april 2016.
 
Zoals vaker gemeld hebben we onze inzet voor onze plaats in het Mobiele Erfgoed sterk verhoogd. Het Toonbeelden project
waaraan jaren is gewerkt dreigde te stokken en is door ons met 5.000 euro weer vlot getrokken. Verder is er veel overleg
geweest met andere partijen in het MCN (Mobiele Collectie Nederland).
 
Kantoorautomatisering werd tot eind 2016 verzorgd door de BOVAG; de geplande ontwikkelingen m.b.t. de infrastructuur en
de kosten hebben ons doen besluiten dit zelf te gaan uitvoeren. De ontwikkelingskosten daarvan worden verantwoord onder
FEHAC kantoorautomatisering. De aanschafkosten van de hardware (4.500 euro) wordt geactiveerd op de balans en afge
schreven in drie jaar.
 
Onderzoekskosten zijn de kosten voor onze abonnement op berichtenservice Meltwater (te volgen op onze website), een
kentekenonderzoek en we hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een evenement waarbij alle vier
mobiele erfgoed sectoren vertegenwoordigd zijn, ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan. Dat plan wordt verder uitgewerkt,
maar we begroten verder geen kosten.
We hebben nog een Voorziening Lustrum van 13.000 euro tot onze beschikking en de rest zou van externe financiering
moeten komen.
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: 
Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik


