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Taxateurs vakdag voor herhaling vatbaar
De FEHAC werkgroep Verzekeringen en Taxaties heeft in april jl. met de taxateurorganisa
ties TMV en VRT een vakdag voor taxateurs van klassieke voertuigen georganiseerd. Niet
alleen werden de laatste nieuwtjes op het vakgebied met elkaar gedeeld, maar ook werden
vijf verschillende voertuigen door de aanwezigen getaxeerd.

FEHAC bestrijkt de hele markt
Op 10 april kwamen ruim 100 taxateurs van klassieke voertuigen naar het Mobiliteitshuis
in Bunnik om een door FEHAC, TMV en VRT georganiseerde taxateursvakdag bij te
wonen. De FEHAC bestrijkt met de afgifte van het predicaat FEHAC Goedgekeurd Taxatie
rapport de hele taxatiemarkt: niet alleen dus de bij TMV en VRT aangesloten taxateurs
maar ook merkenclubs met een taxatiemogelijkheid kunnen dit predicaat krijgen als ze de
juiste taxatierapporten maken. Het was daarom voor de hand liggend dat de FEHAC het
voortouw nam bij de organisatie van deze dag voor de hele taxatiebranche. Deelname
aan deze dag leverde de taxateurs een certificaat op dat recht geeft op permanente educa
tie punten bij hun standsorganisatie TMV of VRT.

Taxeren van vijf objecten
Er was veel ruimte voor de praktijk. Vijf verschillende voertuigen stonden binnen en buiten
opgesteld en van de taxateurs werd gevraagd een inschatting te maken van de kwaliteit en
van de vervangingswaarde van deze vijf objecten. Dit waren een fraaie Indian motorfiets
uit 1922, een keurige DAF bestel van een schildersbedrijf, een op het oog nog best aardi
ge Saab Cabrio met een verrassend slechte bodem, een Porsche met veel aanpassingen
van de eigenaar en een vooroorlogse MG J2. Allemaal hadden ze wel iets bijzonders, en
dat maakte het lastig om de juiste kwaliteit en waarde in te schatten. Over de kwaliteit en
waarde werd met stemkastjes gestemd zodat iedereen -niet beïnvloed door de omgeving-
zijn oordeel kon geven. Dat leverde verrassende uitkomsten op: over de kwaliteit van de
voertuigen was men het aardig eens, maar het oordeel over de waarde liep meer uiteen.   

Definities kwaliteit voertuig
Besproken werd ook de definitie van de staat; de kwaliteit van de voertuigen. De FEHAC
hanteert een A t/m E waardering van de kwaliteit van een voertuig op basis van een clas
sificatie van de FIVA. Een toonaangevend Duits handboek Interclassics heeft ook een inde
ling in vijf klassen van de kwaliteit, en de definiëring per klasse daarvan is net even an
ders. De aanwezigen vonden in overgrote meerderheid dat de Interclassics indeling in de
praktijk beter hanteerbaar is: de allerbeste, dus hoogste kwaliteit is daar wat ruimer gede
finieerd, er is aandacht voor corrosie (roest) en er zijn bij Interclassics ook dermate slechte
voertuigen dat die helemaal buiten de klasse-indeling vallen.
 

Mooie Indian Scout uit 1922, net
klaar met de restauratie. In 'per
fecte' staat en met een fors waar
deverschil tussen € 15.000 en
€ 35.000

De MG J2 uit 1933 stond op de
taxateursvakdag in de hal. Een
'perfecte' auto die tussen de
€ 30.000 en € 50.000 gewaar
deerd werd
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Sterke prijsstijging op veilingen
Taxateur Wolter Gratama sprak over de gigantische bedragen die sommige bijzondere
klassiekers de laatste tijd opbrengen op veilingen en welke invloed dit heeft op de waarde
van vergelijkbare voertuigen. Wat er op veilingen gebeurt moet goed in de gaten gehou
den worden en met dit soort snelle waardestijgingen moet zo’n object eigenlijk vaker dan
om de drie jaar getaxeerd worden. Ook signaleerde Gratama de trend dat ongerestau
reerde, authentieke voertuigen soms meer opbrengen dan tot in de puntjes gerestaureerde
exemplaren van hetzelfde merk en model.   

Interclassics klasse 1 - 5
1. Excellente originele staat of top kwaliteit restauratie naar originele specifica
ties. Een voertuig in concoursstaat of een topvoertuig dat tentoongesteld wordt. Geen
defecten en tot in detail uitgevoerd volgens de specificaties van het bouwjaar.
2. 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.
3. Goede algemene staat, kleine onbetekende gebreken toegestaan. Rijdt goed.
Zeer beperkte roestvorming. Met geldig kenteken en geldige APK.
4. Acceptabele staat. Heeft reparatie nodig; rijvaardig, maar met beperkingen.
Mogelijk deels gerestaureerd. Beperkte of matige roestvorming. Te repareren of te res
taureren tegen beperkte kosten.
5. Ongerestaureerde niet rijdbare staat. Nagenoeg compleet voertuig maar
nauwelijks rijdbaar. Ernstige roestvorming. Voor reparatie en restauratie is een forse in
vestering nodig, maar restauratie is mogelijk.
Hierbuiten vallen wrakken en donorvoertuigen.

FIVA FEHAC Classificatie A - E 
A.  Excellent
In winnende concoursstaat, een met zorg gekoesterde voertuig. Techniek, in- en
exterieur zijn in alle details origineel en werkelijk in nieuwstaat. De volledige historie is
aanwezig, een collectors item.
B.  Perfect
In zeer goede tot perfecte staat verkerend voertuig. Geen afwijkingen. Eventuele
restauratie is toegestaan mits uitgevoerd volgens fabrieksspecificaties met originele ma
terialen c.q. onderdelen.
C.  Goed
In ruim voldoende tot goede staat verkerende voertuig met kleine optische on
volkomenheden of technische veranderingen. De totale indruk is goed, wel zijn lichte
gebruikssporen zichtbaar. Voor deelname aan het verkeer is het voertuig rijklaar.
D.  Voldoende
In redelijke tot voldoende staat verkerend voertuig, echter met de nodige
gebruiks- en/of slijtage sporen. Een voertuig van na 31-12-1959 is voorzien van geldi
ge APK. Voor optimalisering zijn lichte werkzaamheden aan het in- en/of exterieur
wenselijk.
E.  Redelijk
In matige tot redelijke staat verkerende voertuig. Niet compleet of met ach
terstallig onderhoud. Het verleden heeft zijn sporen nagelaten. Het voertuig is niet direct
geschikt voor deelname aan het wegverkeer. Restauratie is mogelijk, maar vergt de no
dige kennis en investering.
 

De staat van deze DAF bestel uit
1972 werd algemeen als 'goed'
beoordeeld, en de waarde werd
geschat tussen € 3.500 en € 4.500

Saab 900 1992 met krokante
bodem in minder dan 'redelijke'
staat. Door de aardige kap toch
nog € 1.500 waard aan onderde
len: ongeveer een euro per kg

Een van oorsprong Belgische Por
sche 911 C2 uit 1990. Beoordeeld
als 'goed', maar uiteenlopend ge
waardeerd tussen € 20.000 en
€ 40.000
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In Lelystad was deze Bentley R
Continental Coupé Mulliner uit
1951 de beste

De Spijker voor de restauratie ...

... en dezelfde Spijker na restaura
tie op het Loo

Klassiekerevenementen
in juni op z'n best
In het late voorjaar zijn traditioneel veel
klassiekerevenementen te bezoeken. Het is
dan meestal aardig weer en we zijn nog
niet op vakantie en dat levert een overvolle
oldtimeragenda op.
 
Juni: een maand vol klassieker
moois
In die periode is elk weekend wel ergens in
Nederland een leuk oldtimerevenement te
bezoeken. Bekende plaatsnamen zijn in dit
verband Vianen en Culemborg, terwijl ook
topevenementen als de Nationale Oldtimer
dag in Lelystad en het Concours d’Elegance
Het Loo in Apeldoorn eind juni plaatsvin
den. Met InterClassics & Topmobiel in janu
ari in het MECC Maastricht vormen Lelystad
en Het Loo toch wel de top-3 aan evene
menten in Nederland. Grote publieksevene
menten, een gevarieerd aanbod aan klas
siekers en een organisatie die klopt en er
alles aan doet om het evenement succesvol
te maken. En het werkt want de top-3 heeft
dit jaar niet te klagen gehad over de be
zoekersaantallen. 
 
Lelystad en Het Loo wel totaal
verschillend
Toch zijn de juni-evenementen Lelystad en
Het Loo totaal verschillend en dat maakt dat
ieder zijn eigen publiek trekt. De Nationale
Oldtimerdag in Lelystad werd dit jaar al
weer voor de 30ste keer gehouden en het is
met recht inmiddels een nationaal evene
ment met een rijke traditie voor elke oldti
merliefhebber. Op het terrein rond de Bata
viahaven in de hoofdstad van onze 12de
provincie Flevoland staan elk jaar zo’n 400
klassieke auto’s en vrachtwagens te pron
ken. De organisatie zorgt er elk jaar weer
voor dat bepaalde automerken in het zon
netje gezet worden: dit jaar was dat de
Classic Area van 1926 tot 1938 van Pack
ard. Ook was er een keur aan historische
ANWB Wegenwacht auto’s. Lelystad wordt
georganiseerd met veel steun van de ge
meente en kan alleen maar bestaan dankzij
een grote groep sponsoren die dit evene
ment mogelijk maken.
 

Het is een gratis toegankelijk evenement
waar een doorsnee aan liefhebbers op af
komt. De auto’s staan opgesteld in verschil
lende klassen en een jury bepaalt welke
auto wint in zeven verschillende klassen.
Tenslotte wordt een overall winnaar geko
zen en dit jaar was dat een Bentley R Conti
nental Coupé Mulliner uit 1951. Deze auto
werd vorig jaar toegelaten tot het Pebble
Beach Concours d’Elegance en verwierf in
zijn klasse toen een eervolle vermelding.
 
Gerestaureerde Spijker uit Frans
Guyana 
De winnende Bentley Continental was een
week later ook te zien bij de 11de editie
van het tweejaarlijkse Concours d’Elegance
Het Loo in Apeldoorn. Dat evenement op
het terrein van paleis Het Loo in Apeldoorn
is toch te beschouwen als het Pebble Beach
van Nederland, want hier is werkelijk de
top van de Nederlandse automobielen in
particulier bezit te bewonderen. Het is een
evenement voor de echte klassieker fijn
proever met ook een behoorlijk prijskaartje
eraan van € 30 pp. Maar daar krijg je wel
wat voor: heel veel echte topautomobielen
zijn te zien in het wild, de importeurs van
de mooie merken als Ferrari, Lamborghini
en Porsche zijn er aanwezig met hun
nieuwste modellen en auto’s die speciaal uit
automusea hier heen gehaald worden. Leuk
is ook het speciale parkeerterrein voor klas
siekers, waar ook veel mooie automobielen
van bezoekers te zien waren. Opvallend
was ook om te zien hoe een mooi verhaal
van een vondst van een antieke Spijker in
Frans Guyana nu afgerond is: de geheel
gerestaureerde Spijker stond te glimmen op
een ereplaats op de binnenplaats van pa
leis Het Loo. 
 
Voor elk wat wils
Voor oldtimerliefhebbers zijn deze maan
den altijd de maanden om te zien en ge
zien te worden. En voor iedereen is er wat
te genieten: van de bijvoorbeeld een
Renault  R4-tje dat de eerste auto van uw
moeder was tot een nu onbetaalbare Ferra
ri met een Koninklijke geschiedenis. Voor
elk wat wils dus.  
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Evenementenregeling
 
Evenementenregeling: rijden
tijdens schorsing
De evenementenregeling bestaat al 19 jaar:
sinds de invoering van de drie houder
schapsverplichtingen voor voertuigeigena
ren. Met de evenementenregeling kan met
geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder
toch gebruik gemaakt worden van de weg.
Deze voertuigen worden 15+ voertuigen
genoemd. Door de jaren heen is er weinig
gebruikt gemaakt van deze regeling, maar
door de gewijzigde MRB-vrijstelling is de
regeling nu wel populair.

Evenementenregeling regelen via
de belastingdienst
Kern van de evenementenregeling is dat
ondanks een schorsing van een voertuig,
men toch een evenement kan bezoeken. In
2013 werd de regeling voor nog geen 20
evenementen aangevraagd, maar voor de
periode tot mei dit jaar werden al 112 aan
vragen ingediend. Voor een kenteken kan
maximaal voor vier evenementen met in to
taal maximaal zes dagen per jaar van deze
regeling gebruik gemaakt worden. De eve
nementenregeling is ook van toepassing op
zware aanhangwagens en opleggers. Dus
als deze weinig gebruikt worden, kun je ze
schorsen en voor evenementen gebruiken
dankzij de evenementenregeling.
 
Procedure aanvragen
evenementenregeling
Voor de evenementenregeling gelden de
volgende voorwaarden: 
- voor motorrijtuigen van 15 jaar en ouder
- voor motorvoertuigen die geschorst zijn
- met een geldige WA verzekering
- nog niet vier erkende evenementen per
kalenderjaar bezocht
- maximum van zes dagen per kalender
jaar nog niet bereikt
Als een voertuig voldoet aan deze voor
waarden, mag er van en naar een evene
ment gereden worden zonder dat de schor
sing eerst hoeft te worden opgeheven. De
registratie van deelname aan evenementen
gebeurt per kenteken en per kalenderjaar,
ongeacht wie de eigenaar of houder van
het voertuig is.  Als een geschorst voertuig
in het kader van de evenementenregeling
op de weg komt, hoeft er geen motorrijtui
genbelasting betaald te worden en is de
APK-verplichting (personenauto’s/bedrijfs

voertuigen) ook niet van kracht. Wel moet
het voertuig ‘APK waardig’ zijn, anders zou
het voertuig met gebreken door de politie
van de weg gehaald kunnen worden. Ge
bruikers van deze regeling, moeten ervoor
zorgen dat hun WA-verzekering wel dek
king geeft als tijdens een schorsing of bij
het ontbreken van een geldige APK toch
gereden wordt: het voertuig dient bij ge
bruik op de openbare weg altijd verzekerd
te zijn.  
 
Niet elk feestje is een evenement
Als evenement geldt in dit verband een spe
ciaal evenement of een festiviteit waarbij
het gebruik van een historisch motorrijtuig
en dat tot doel heeft om het voertuig in het
kader van het evenement of de festiviteit als
zodanig aan het publiek te tonen. Voor
beelden: herdenkingen, corso’s, optochten
of clubdagen van houders van desbetref
fende motorrijtuigen. Als evenement wordt
in het kader van deze regeling niet aange
merkt een gebeurtenis met een persoonlijk
karakter, zoals bijvoorbeeld een huwelijks
feest. 
 
Drie partijen bij uitvoering
evenementenregeling
Het begint met degene die het evenement
organiseert (de organisator): hij moet zor
gen voor de aanvraag erkenning bij de be
lastingdienst en het opgeven van deelne
mers. Tweede partij is de belastingdienst:
deze beoordeelt en zorgt voor erkenning
van het evenement, de registratie en beoor
deling van de aangemelde voertuigen en
voor de communicatie met de organisator.
Derde partij is de FEHAC: onze federatie
zorgt voor ondersteuning organisator en
deelnemers en regelt verstrekking van de
benodigde formulieren FH101 en FH102.
De  aanvraag kent twee stappen en daar
horen twee formulieren bij:
1. Aanvraag erkenning evenement (formu
lier FH101).
2. Opgave deelnemende geschorste 15+
voertuigen (formulier FH102). 
De voertuigeigenaar is dus geen partij bij
de uitvoering van de evenementenregeling:
die doet alleen maar zaken met de organi
sator van het evenement: die is de spil van
de regeling. 
 
Aanvraag erkenning van het
evenement 
Uiterlijk twee maanden vóór aanvang van
het evenement moet de organisator erken
ning aanvragen door het formulier FH101

FH101 Aanvraag erkenning
evenement

Voorwaarde evenemenregeling is
dat de voertuigen getoond worden
aan het publiek
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in te vullen en op te sturen naar de belas
tingdienst in Apeldoorn. De organisator
ontvangt van de belastingdienst bericht of
het evenement al dan niet erkend wordt:.
Tegen de beslissing van de belastingdienst
is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Opgave deelnemende voertuigen 
Uiterlijk één werkdag voor de aanvang van
het goedgekeurde evenement moet de or
ganisator bij de belastingdienst opgave
doen van deelnemende geschorste voertui
gen met formulier FH102 (erkenningsnum
mer en datum van erkenning overnemen
van de eerdere beslissing van de belasting
dienst). Op het formulier is ruimte om maxi
maal 15 voertuigen op te geven. Als er
meer voertuigen wilt opgeven, dan kunt u
extra formulieren insturen. Per voertuig
moet vermeld worden: kenteken, merk,
bouwjaar c.q. datum eerste toelating tot de
weg, houder van het voertuig en de dagen
dat de houder met deze regeling gebruik
wil maken van de weg. De belastingdienst
geeft geen ontvangstbevestiging van het
formulier FH 102. Zorg dus dat u weet dat
FH 102 inderdaad ontvangen is (nabellen
of faxen met verzendrapport). 
 
Als evenement niet door gaat
Gaat het evenement niet door dan moet de
organisator dit schriftelijk of per fax vooraf
gaande aan het evenement met vermelding
van het erkenningsnummer aan de belas
tingdienst melden. Verzuimt de organisator
het evenement tijdig af te melden dan blij
ven de eventueel al aangemelde dagen
voor de voertuigen onherroepelijk geregi
streerd. 
 
Afmelding van een deelnemer 
Als een deelnemer zich voor het evenement
afmeldt en dus het voertuig geen gebruik
gaat maken van de evenementenregeling,
dan moet de organisator dit schriftelijk of
per fax voorafgaande aan het evenement
aan de belastingdienst melden. (erken
ningsnummer en kenteken vermelden). Blijft
dit achterwege dan blijven de aangemelde
dagen voor het voertuig onherroepelijk ge
registreerd. 
 
Formulieren op de FEHAC website
De benodigde PDF-formulieren staan op de
FEHAC-website. Deze kunt u openen, digi
taal invullen en opslaan op uw computer.
Na het invullen kunt u het formulier printen,
ondertekenen en opsturen naar de belas
tingdienst.

Evenementenregeling
en Overgangsrege
ling MRB
Evenementenregeling en winter
stop overgangsregeling MRB
In de overgangsregeling geldt een ver
plichte winterstop voor de maanden de
cember, januari en februari. U mag in
deze maanden met het voertuig geen
gebruik maken van de weg (behalve
voor de APK). Tijdens de winterstop
lopen de voertuigverplichtingen gewoon
door; het voertuig moet dus WAM ver
zekerd en APK goedgekeurd zijn.
 
Om tijdens de winterstop aan een eve
nement deel te nemen, moet het voertuig
wel eerst officieel geschorst worden. Er
wordt geen teruggaaf MRB verleend.

FH102 Opgave kentekens
De organisator kan maximaal 15 kentekens
per formulier opgeven voor de evenemen
tenregeling.
 

Overgangsregeling
MRB in 2015
Deelnemers aan de overgangsregeling
in 2014 ontvangen in november een ac
ceptgiro. Als deze acceptgiro vóór janu
ari 2015 volledig betaald is, dan doen
ze ook in 2015 mee aan de overgangs
regeling MRB.
Als de factuur niet volledig of niet op tijd
betaald is, dan valt de oldtimer niet in
de overgangsregeling maar onder de re
guliere MRB en dient deze volledig be
taald te worden (of het voertuig moet ge
schorst worden).
Let op: als voor het voertuig in 2014
geen gebruik gemaakt is van de over
gangsregeling, dan volgt straks geen
acceptgiro! De eigenaar moet het kente
ken dan zelf op tijd aanmelden voor
deelname aan de overgangsregeling.

Adres Belastingdienst
Belastingdienst
Centrale Administratie / UBA team
Postbus 9047
7300 GJ  Apeldoorn
fax: 055-528 29 14
e-mail: bca.uba.evenementenregeling@  
                       belastingdienst.nl 
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Einde van de blauwe
kentekenplaat 1977
Eind 1977 werden de laatste blauwe kente
kenplaten voor nieuwe auto’s uitgegeven.
Daarna was het alleen nog mogelijk om
blauwe platen te krijgen voor import-
auto’s, -motoren en -bedrijfswagens die
vóór 1978 op weg zijn gekomen.

Austin Bus met kenteken BE serie  
Blauwe plaat kenmerk van een
echte klassieker
De kentekenplaat met de donkerblauwe on
dergrond met witte letters werd begin 1978
vervangen door de gele plaat met zwarte
letters. De voertuigen met een origineel
blauw Nederlands kenteken met witte letters
en cijfers zijn nu dus allemaal dik ouder
dan 35 jaar en kunnen dus met recht echte
klassiekers worden genoemd. 

Gele platen mogen ook op
klassiekers
Tot 1 januari 1978 werden nieuw afgele
verde auto’s voorzien van een blauwe
plaat, daarna was de gele kentekenplaat
verplicht. Dat liep tot ongeveer de letters TU
in het midden. Daarna kwam dus de gele
plaat met zwarte cijfers, maar eerst nog wel
eentje zonder het nu in heel Europa toege
paste blauwe stukje links met de EU-sterren,
met bij ons de landaanduiding NL in het
midden. Inmiddels hebben we alweer 14
jaar de GAIK platen,  waarbij de afkorting
GAIK staat voor Gecontroleerde Afgifte en
Inname Kentekens. Voor die tijd kon je ge
woon een kentekenplaat laten maken, maar
van een GAIK-plaat worden er niet meer
dat twee uitgegeven en moet men zich legi
timeren bij de bestelling van kentekenpla
ten. Overigens: een klassieker mag best met
de gele GAIK-platen rondrijden: een blau
we plaat mág, maar moet niet. Bij klassieke
legervoertuigen zie je vaak de gele platen,
omdat die voertuigen altijd al gele defensie
kentekenplaten hadden.

DE is de oudste serie personenauto-nummers. Hier op een Renault      
Fregate 1958

Het hele plaatje compleet met klein
maar illegaal kentekenplaatje

DAF YA328 met gele defensie
kentekenplaat
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Speciale kentekenseries voor
klassiekers
Naast de klassiek geworden origineel Ne
derlandse auto’s met een blauwe plaat is er
in de afgelopen 25 jaar een aardige import
geweest van klassieke voertuigen: afgaande
op de uitgeven kentekens zijn dat er meer
dan 100.000 stuks geweest. Door sloop en
export zullen daar nu inmiddels wel minder
van over zijn, maar het blijft een respecta
bel aantal. De FEHAC heeft er direct na
haar oprichting al voor gepleit om ook
klassieke importvoertuigen nog van blauwe
platen te kunnen voorzien. Uiteindelijk heeft
de RDW hieraan meegewerkt en werd in
1988 als eerste de nooit eerder gebruikte
serie DE-00-01 van stal gehaald om im
portauto’s uit de bouwjaren van vóór 1973
te voorzien van een ‘ouderwets’ kenteken.
Dat kenteken bestaat uit twee letters voor
aan gevolgd door vier letters. Inmiddels zijn
voor personenauto’s al negen (nl. DE, DL,
DM, DR, AE, AL, AH, AM, AR) van die spe
ciale kentekenseries uitgegeven; nu zit de
RDW op driekwart van de AR-serie. Moto
ren kregen ZM en ZF kentekens en bij be
drijfswagens is het de BE-00-01 serie. Voor
voertuigen met een datum eerste toelating
tussen 1973 en 1977 heeft de RDW de
kentekens met YA, YB en YD in het midden
uitgegeven. Een blauw/witte plaat bestaat
dus altijd uit twee letters en vier cijfers.
Nieuwe kentekens vanaf 1978 met vier let
ters en twee cijfers of drie letters in het mid
den zie je op een oude auto een enkel keer
tje weleens met een blauwe plaat. Dat mag
volgens de regeltjes dus niet en is een
reden voor afkeuring bij de APK.

Mobiel erfgoed openbaar vervoer
van vroeger. Deze fraaie 1925
T-Ford bus kreeg eind vorig jaar
een personenautokenteken uit de
AR serie

In Frankrijk schilderde men het
nummer gewoon op de bumper

Een Ford Koln geregisteerd als kampeerwagen, maar met het originele
uiterlijk van een legerambulance.  DM is uit 1997

Een mooie BSA met zijspan uit
1933. Het ZM kenteken uit de mo
torenserie dateert uit 1992

Uitzondering voor
aanhangwagens
De enige uitzondering op de regel dat al
leen twee letters met vier cijfers op blauwe
platen mogen is voor een historische aan
hangwagen van meer dan 750 kg (toege
stane maximummassa), die voor 1 januari
1978 in gebruik is genomen. Aanhangwa
gens boven 750 kg hebben sinds 2003 een
eigen kenteken en voor aanhangers is geen
aparte serie klassieker kentekens uitgege
ven. Voor een historische aanhanger mag
wel een donkerblauwe kentekenplaat met
witte letters/cijfers gebruikt worden. Een
aanhangwagen -ongeacht bouwjaar- die
lichter is dan 750 kilo mag een blauwe
kentekenplaat voeren als het trekkende
voertuig een historische wagen is en om die
reden een donkerblauwe kentekenplaat
heeft. De aanhanger krijgt dan dezelfde
(donkerblauwe) kentekenplaat, ook dus als
het een moderne aanhanger is.

Standaard uitvoering blauwe plaat
Er gelden standaardmaten en een stan
daard donkerblauwe kleur voor klassieker
kentekenplaten. Sommige klassiekereigena
ren willen hun voertuig nog wel eens tooien
met kentekens die beter bij het voertuig
horen dan deze standaardplaten. Op Fran
se auto’s werd het kenteken wel op de fraai
gevormde bumper geschilderd, de Citroën
DS Snoek met de tweede neus heeft een
doormidden geknipte plaat en kleine Itali
aantjes hebben ook vaak kleine plaatjes
aan de voorkant. Historisch zeker verant
woord, maar helaas niet toegestaan. Ge
lukkig hebben dergelijke kentekenovertre
dingen niet direct prioriteit bij de politie,
maar het mag niet.  
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FEHAC bestuur
bestaat momenteel uit acht bestuursleden
(zie foto's), in verschillende commissies
en werkgroepen zijn in totaal 35 perso
nen actief voor de FEHAC.

      Bert de Boer
     voorzitter

      Roel Augusteijn
     secretaris

      Wilco Boer,
     penningmeester

      Cander van der Veer 
     vice-voorzitter

      Bert Pronk
      Public Affairs

      Laszlo Mogyoróssy 
     bestuurslid CPA

      Henk Minne
     bestuurslid CBV

      Pim Hoosemans 
     bestuurslid CTW
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FEHAC secretaris
Roel Augusteijn, stelt
zich voor
Clublid van de LVWCN
Het autovirus heb ik bij mijn geboorte in
grote hoeveelheden meegekregen. En het is
nog steeds niet uitgewerkt. Het steekt in de
loop der tijden op verschillende manieren
zijn kop op. In de jaren '50 en '60 was de
VW 1200 een dominant vervoermiddel
binnen de familie Augusteijn. Toen ik in de
jaren '80 uitkeek naar een klassieke auto
werd dat dus een pre-67 kever ('schuine
koplampen'). Het lidmaatschap van de
Luchtgekoelde Volkswagen Club Nederland
was daar een logisch gevolg van. Door het
tijdsbeslag van mijn politiek-bestuurlijke ac
tiviteiten verdween de oldtimer-wereld na
een paar jaar wat naar de achtergrond.
Maar het virus bleef....

Van Kever naar Saab
Op enig moment werd het dagelijks ver
voermiddel een exemplaar van het merk
Saab. Daaruit voortvloeiend verscheen er
(het virus!) een rode 96 tweetakt op het erf.
En dus: lid van de Saab Club Nederland.
Daarna een nieuw verlangen: een klassieke
Engelse roadster.......ja dan word je ver
liefd op een auto die later blijkt een grote
'beurt' te moeten hebben. Snel afscheid      
nemen!

Vrijwilliger FEHAC
Inmiddels was er weer meer tijd voor vrij
willigerswerk en leidde een oproep van de
FEHAC voor bestuursleden tot een aange
name kennismaking. En zo werd ik 24 mei
jl. secretaris van onze belangenorganisatie.
Mijn ervaringen en netwerk in de politieke
wereld van gemeente, provincie en rijk stel
ik graag ter beschikking. Het is boeiend om
te ervaren hoe belangrijk het is voor onze
hobby om tijdig op de juiste plek aan tafel
te zitten.

Nu een BMW
Tot slot: 'n negatieve ervaring met mijn da
gelijkse Saab bracht mij op het spoor van
een vroeger door mij als onbereikbaar ge
zien merk: BMW. Twee exemplaren van dit
merk staan nu bij onze woning geparkeerd
en het virus heeft mij de juiste weg gewe
zen: Freude am Fahren en een lidmaat
schap van de gezellige BMW Klassieke
Auto Club. Ik hoop dat het plezier dat ik
mag beleven aan het bestuursperiode bij de
FEHAC kan bijdragen aan versterken van
de positie van onze hobby: het klassieke
vervoermiddel in al zijn verschijningsvor
men.

Roel Augusteijn
Secretaris

Onderweg in Friesland met de
BMW Klassieke Autoclub
Nederland

Voor 1967 had de Kever 'schuine' koplampen
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FEHAC Commissie
Tweewielers (CTW)
De commissie Tweewielers (CTW) van de
FEHAC bestaat uit: de gebroeders Gerrit en
Jappie van Veen, Doede Bakker, Pim Hoo
semans (voorzitter en bestuurslid FEHAC),
Bart Sanders en Peter Langemeijer voor de
klassieke bromfietsen.
 
Acquisitie motorclubs
De acquisitie campagne om meer tweewie
lerclubs duidelijk te maken van de nood
zaak om een krachtiger FEHAC te worden
is nog steeds actueel. Kleine succesjes wor
den geboekt wat vermoedelijk ook te
maken heeft met de economische omstan
digheden. De commissie blijft er naar stre
ven om alle klassieke bromfiets- en motor
fietsclubs aan de FEHAC te binden.

Bouwjaarverklaringen 
Deze verklaringen voor klassieke tweewie
lers worden nog steeds door de CTW ver
zorgd; gratis voor leden van de FEHAC en
tegen een vergoeding van € 50 voor niet
FEHAC leden.

APK voor tweewielers
De onmiddellijke dreiging van een APK
voor tweewielers is afgewend. Minister
Schultz is niet van plan een APK-regeling
voor motorfietsen in te voeren in Nederland
en bezint zich op andere mogelijkheden
om de veiligheid van motorrijders verder te
bevorderen.

Overkoepelend Motorplatform
De CTW van de FEHAC is lid van dit over
koepelende orgaan in Nederland voor alle
motorrijders. Het motorplatform heeft o.a.
zijn best gedaan om duidelijkheid te schep
pen in de brei van eisen die gesteld worden
aan toekomstige motorrijders. Denk aan
leeftijd van de motorrijder, A1-A2-A rijbe
wijs, aantal cc’s van de motorfiets en maxi
mum vermogen. Op de FEHAC-website is
een overzicht geplaatst onder de titel ‘Lek
ker op weg met het juiste motorrijbewijs’.
Ook op de FEHAC-website een artikel van
het Motorplatform met tips wat te doen bij
onverhoopt stilvallen met een motorfiets in
een tunnel.

Op weg met het juiste
motorrijbewijs
Er zijn drie verschillende
motorrijbewijzen
Tegenwoordig zijn er drie verschillende ca
tegorieën motorrijbewijzen: A1, A2 en A.
Het type rijbewijs dat je kunt halen, hangt
af van het vermogen van de motor waar je
op rijdt, je leeftijd én je ervaring. Alle rijbe
wijzen zijn 10 jaar geldig, maar voor elke
nieuwe categorie moet je opnieuw examen
doen.
 
Beginners en doorstromers
Heb je nog helemaal geen motorrijbewijs
dan ben je een beginner. Een doorstromer
heeft minimaal twee jaar een motorrijbewijs
in een lichtere categorie en kan door gaan
naar een zwaardere categorie.
Een beginner moet een theorie- en twee
praktijkexamens doen. Het eerste examen is
voertuigbeheersing, het zogenaamde AVB
en is een jaar geldig. Het andere praktijk
examen is verkeersdeelneming, ook wel
AVD genoemd.
Een doorstromer, dus iemand met twee jaar
een motorrijbewijs A1 die A2 wil halen of
iemand met 2 jaar een motorrijbewijs A2
die A wil halen, moet een combi-praktijk
examen doen. Daar wordt dan zowel de
voertuigbeheersing (AVB) als de verkeers
deelneming (AVD) in één examen getoetst.

Theorie-examen vanaf 17 jaar
Ben je minimaal 17 jaar, dan mag je theo
rieexamen doen voor motorrijbewijs A1,
A2 en A. Dit theorie-examen is namelijk
voor alle categorieën hetzelfde. Het theorie
certificaat is maar anderhalf jaar geldig,
dus begin niet té vroeg met je theorie.

Het voordeel voor motorrijders
met een ‘oud’ rijbewijs
Had je voor 19 januari 2013 al een motor
rijbewijs A? Dan mag je op elke motor rij
den die je wilt. Had je voor 19 januari
2013 een motorrijbewijs A-beperkt dan
houd je alle oude rechten en krijg je er het
recht bij om op een A2 motor te rijden.

Meer informatie
Wil je meer details weten over de regels
voor de rijbewijzen A1, A2 of A, ga naar
www.motorplatform.nl.

Zo'n Puch brommer met hoog
stuur hoort ook tot het aandachts
gebied van de Commissie
Tweewielers
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Kort nieuws
Operatie Market Garden 14-20
september 2014
In september is het 70 jaar geleden dat
operatie Market Garden plaatsvond. Het
plan bestond uit twee delen: met grootscha
lige luchtlandingen de bruggen over kana
len, Maas, Waal en Rijn veroveren. En
daarna met een grote legermacht over de
veroverde bruggen doorstoten richting Arn
hem en zo naar het industriële hart van
Duitsland: het Roergebied. Dit doel is niet
gehaald, maar wel is Zuid-Nederland in
1944 bevrijd.
In 2014 wordt dit grootschalig herdacht
met twee grote colonneverplaatsingen van
honderden authentieke legervoertuigen: op
zondag 14 september van Valkenswaard
naar Veghel, en op zaterdag 20 september
van Veghel naar Nijmegen. Voor nadere
informatie zie www.omg2014.nl.

Nationaal Oldtimer Festival
Zandvoort 10 augustus 2014
Op circuitpark Zandvoort vindt weer het
Nationaal Oldtimer Festival plaats. Behalve
races zijn er ook oldtimers in alle soorten
en maten te zien.
Zie www.nationaaloldtimerfestival.nl
 
Jubilea voertuigclubs
Traction Avant Club, 50 jaar   
Historsiche Automobiel Vereniging, 50 jaar
(29-30-31 augustus de Rijp)
Volvo Klassieker Vereniging, 44 jaar (27
september Autotron Rosmalen)
Morgan Sportscar Club Holland, 40 jaar
Citroën ID/DS Club, 35 jaar (7 september,
Gevangenismuseum Veenhuizen)
Ford Capri Club Nederland, 30 jaar   
Club Wheels, 25 jaar
Opel Kadett C Club, 25 jaar
Oldtimerclub de Langstraat, 20 jaar
Oldtimer Club Barger Oosterveld, 5 jaar
(15 september, Barger-Oosterveld)

Twee grote kolonnes oude leger
voertuigen in september bij her
denking Market Garden

Nationaal Veteraan
Treffen Woerden
De CTW van de FEHAC zal ook op zater
dag 27 september 2014 present zijn in
Woerden met een stand op dit uiterst suc
cesvolle treffen. De verschillende commissie
leden hopen nieuwe contacten te kunnen
leggen met diverse, nog niet FEHAC aange
sloten, clubs. De nieuwe CTW flyer van de
FEHAC kan dan wederom goede diensten
bewijzen bij het aanspreken van eigenaren
van klassieke tweewielers.
 

  

50 jaar Traction Avant club
Nederland
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Indien onbestelbaar retour: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

www.editoo.nl

COLOFON
FEHACtiviteiten is een uitgave van de Fede
ratie Historische Automobiel- en Motorfiets
Clubs
Website: www.fehac.nl
Secretariaat
Willeke Wallet
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
tel:030-6595370
fax:030-6570750
e-mail: secretariaat@fehac.nl
PR / Perscontacten
Bert de Boer
e-mail: pr@fehac.nl
Redactie FEHACtiviteiten
Herman Steendam
e-mail: redactie@fehac.nl
BESTUUR (per 21 mei  2014)
Voorzitter
Bert de Boer
e-mail: voorzitter@fehac.nl
Vice-voorzitter en Juridische zaken
Cander van der Veer
e-mail: juza@fehac.nl
Secretaris
Roel Augusteijn
e-mail: secretaris@fehac.nl
Penningmeester
Wilco Boer
e-mail: penningmeester@fehac.nl
Bestuurslid Personenauto’s, FIVA
Laszlo Mogyoròssy
e-mail: cpa@fehac.nl
Bestuurslid Bedrijfsvoertuigen
Henk Minne
e-mail: cbv@fehac.nl
Bestuurslid Tweewielers
Pim Hoosemans
e-mail: ctw@fehac.nl
Bestuurslid Public Affairs
Bert Pronk
e-mail: public-affairs@fehac.nl

Publicaties overnemen
Informatie uit FEHACtiviteiten is vrij van
rechten. Artikelen mogen geheel of gedeel
telijk worden overgenomen, mits de bron
wordt vermeld. De FEHAC  heeft een digita
le Nieuwsbrief: u kunt zich daarvoor opge
ven via www.fehac.nl. De FEHAC is lid van
de FIVA en de CONAM.

ALV 21 mei 2014
Op 21 mei jl. heeft de FEHAC algemene le
denvergadering in het Mobiliteitshuis in
Bunnik plaatsgevonden. In deze vergade
ring is Brezan als FEHAC Businesspartner
toegetreden. Eveneens is de BMW Club
E31 Nederland als aspirant-lid tot de       
FEHAC-gelederen toegetreden; hiermee
komt het totale ledenbestand op 217 aan
gesloten clubs.
Ook werd er gestemd over de nieuwe be
stuurs functie ‘Public Affairs’. Bij acclamatie
wordt deze ingevuld door Bert Pronk. En
last but not least heeft Rob Henneveld de
leden uitgebreid op weg geholpen naar
FEHAC 2.0. Voor de najaars algemene le
denvergadering wordt dit verder uitgewerkt
om vervolgens in stemming gebracht te
worden.

Uitstel T-rijbewijs
De invoering van het T-rijbewijs voor tracto
ren is uitgesteld tot 1 juli 2015 omdat de
behandeling in de Eerste Kamer niet op tijd
klaar is.

Als een rijbewijs (B) nog ontbreekt, dan is
er nog een half jaar extra om een Trekker-
certificaat te halen.
 

Klassieker kentekens
De RDW opgave van de uitgifte van
klassieker kentekens per 3 juli 2014:
Bedrijfsauto              < 1973: BE-78-56
Motorfiets                 < 1973: ZF-82-43
Personenauto            < 1973: AR-78-82
Personenauto / Bedrijfsauto /
Motorfiets                 1973-1978:          
                                            02-YD-27

Foto’s gevraagd voor
database
De redactie van FEHACtiviteiten is bezig
een foto-database aan te leggen van de
voertuigen die voorzien zijn van een
kenteken uit een van de speciale klassie
ker kentekenreeksen.
U heeft vast nog wel digitale foto’s van
uw eigen voertuig of gemaakt op bijeen
komsten: mail, gebruik dropbox of we
transfer: redactie@fehac.nl is het email
adres voor al uw foto’s.

BMW 8 serie, E31 BMW Club
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