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Midden in de winterstop
Overgangsregeling, winterstop: nieuwe regelgeving waar klassieker eigenaren nu voor het
eerst mee te maken hebben. Dat roept veel vragen op: mijn APK verloopt in december, wat
nu? Mag ik toch in mijn klassieker naar een evenement in januari? Daarom de overgangs
regeling met winterstop in detail uitgelegd met antwoord op vele vragen. 
 
Overgangsregeling: wat valt er onder 
De overgangsregeling is door de overheid bedacht om de beperkingen van de vrijstelling
Motorrijtuigenbelasting (MRB) van 25 jaar naar 40 jaar wat dragelijker te maken. De
overgangsregeling geldt voor drie categorieën voertuigen met een datum eerste toelating
op de weg vóór 1988: alle motorfietsen en alle bussen en vrachtwagens, ongeacht de
soort verstookte brandstof en voor personenauto’s maar dan alleen op benzine. Voor de
personenauto’s op diesel en LPG moet tot 40 jaar weer de volledige MRB betaald worden,
maar die mogen ’s winters ook gewoon blijven rijden. Ook campers vallen buiten de over
gangsregeling. 40+ voertuigen hebben nergens last: die zijn vrijgesteld van MRB en
mogen ’s winters ook gewoon gebruikt worden.
 
Tarief overgangsregeling
Het tarief voor de overgangsregeling is het kwarttarief van de MRB, met een maximum van
120 euro per jaar (zie inzet). Met een benzineauto van ongeveer 1150 kg is dat maximum
bereikt. Belangrijke voorwaarde is dat de eigenaar van een klassieker die in de over
gangsregeling valt, niet in zijn klassieker mag rijden in de wintermaanden december, janu
ari en februari. Behalve ermee rijden, mag het voertuig ook niet op de openbare weg ge
parkeerd staan. Zelfs parkeren op de oprit en zichtbaar van de openbare weg is riskant.
Wegzetten binnen en wachten tot het 1 maart is, is de beste optie.

Gebruik maken van de overgangsregeling in 2015
Gebruik maken van de overgangsregeling is een afwijking van de normale belastinghef
fing en is dus niet iets wat u zomaar krijgt, maar waar u om moet vragen. Als een klassie
kereigenaar nog niet eerder van de overgangsregeling gebruik heeft gemaakt is er een for
mulier om dat verzoek in te dienen: het verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief.
Als in 2014 al wel het lage kwarttarief MRB van de overgangsregeling in rekening is ge
bracht stuurt de Belastingdienst een aanslag MRB voor 2015 met acceptgirokaart, die vóór
1 januari 2015 betaald moet zijn. Als u niet betaalt neemt de Belastingdienst aan dat u
geen belangstelling meer heeft voor de overgangsregeling en volgt weer de belastinghef
fing tegen het normale, hoge tarief, maar wel zonder winterstop.

Kwarttarief met   
maximum 120 euro
Het maximum bedrag voor deelname
aan de overgangsregeling is in 2013 af
gesproken voor 120 euro. Dit bedrag
gold voor 2014. Voor 2015 is het maxi
mumbedrag 121 euro.

Tijdens de winterstop is niet alleen
rijden maar ook op de openbare
weg parkeren verboden
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Overgangsregeling
aanvraagformulier
U kunt de Overgangsregeling aanvra
gen via het formulier 'Verzoek motorrij
tuigenbelasting bijzonder tarief' op de
site van de Belastingdienst. Wel vóór 1
januari 2015 betalen!

terstop niet hetzelfde is als schorsen, mag u
tijdens de winterstop niet naar een evene
ment in uw klassieker. Wel als u ook nog
schorst. Een schorsing tijdens de winterstop
is dus gewoon mogelijk, maar er wordt
geen geld teruggegeven in de overgangsre
geling door de Belastingdienst.
 
In het buitenland rijden tijdens de
winterstop
Mag je in februari een rit in de Ardennen
(dus in België) maken in een klassieker die
in de overgangsregeling valt en dus de win
terstop valt? De regels Motorrijtuigenbelas
ting gelden alleen voor Nederland en niet
voor het vele ons omringende buitenland.
Dus het kan en mag om de klassieker op
een autoambulance te zetten, door Neder
land te rijden en dan in België van de aan
hanger af te rijden en vervolgens genieten
van de bochtige weggetjes van de Arden
nen. Wel het aan te raden even te kijken of
de verzekeringsmaatschappij geen uitslui
tingen heeft rond de winterstop.
 
Ervaringen met de winterstop
Deze winter hebben we voor het eerst de
winterstop. Uw ervaringen daarmee en
eventuele problemen met instanties zoals
Belastingdienst, APK-keurders, verzeke
raars en stallingsbazen horen we graag:
secretariaat@fehac.nl

De overgangsregeling met winterstop geldt voor alle klassieke bussen,
vrachtwagens en motoren en voor klassieke personenauto's op benzine

Vervolg Midden in de
winterstop
Winterstop en de
voertuigverplichtingen
U heeft als eigenaar van een motorvoertuig
drie verplichtingen: minstens WAM verze
kerd zijn, APK goedgekeurd zijn en MRB
betalen. Die verplichtingen blijven tijdens
de winterstop gewoon van kracht. De ver
zekering loopt ongewijzigd door en verze
keraars die standaard geen dekking verle
nen tijdens de winterstop zijn verkeerd
bezig. Bij de APK zijn er drie mogelijkhe
den: eerste mogelijkheid is om alvast wat   
‘vooruit te keuren’ bijvoorbeeld in novem
ber. Men mag nl. tot twee maanden eerder
keuren zonder dat de vervaldatum wijzigt.
Tweede mogelijkheid is om toch tijdens de
winterstop naar de APK garage te rijden,
maar dan gelden er wat regels: afspraak
maken bij de garage, langs de kortste weg
heen en weer en de Belastingdienst inlich
ten dat u die dag gaat keuren. De laatste
mogelijkheid is schorsen: dat kan ook tij
dens de winterstop. Zo schuift u de APK
verplichting voor u uit naar de lente.
 
Winterstop en evenementregeling
De evenementenregeling houdt kortweg in
dat u maximaal 6x per jaar in een ge
schortst voertuig een evenement mag be
zoeken. De hele administratieve afwikkeling
van de evenementenregeling ligt bij de or
ganisator van een evenement. Omdat win

Overgangsregeling
niet voor 26-40 jaar
In de pers duiken nog steeds verhalen
op dat de overgangsregeling zou gelden
voor oldtimers van 26 tot 40 jaar. Dit is
niet juist. De overgangsregeling is voor
voertuigen met DET (Datum Eerste Toela
ting) vóór 1 januari 1988. Deze
worden in 2015 al 28  jaar oud.
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Weer FEHAC enquête
naar de kwaliteit van
de oldtimerpolissen
In 2004 en 2009 heeft de FEHAC al eerder
een onderzoek gedaan naar de kwaliteit
van de oldtimerpolissen. Begin volgend jaar
gaat de FEHAC werkgroep Verzekeringen
en Taxaties dat voor de derde keer doen en
daarbij zal vooral gekeken worden hoe
verzekeraars omgaan de dekking tijdens
schorsing en winterstop. 

Bij de voordeur: acceptatie
Om een verzekering te kunnen afsluiten
hanteren verzekeraars een zogenoemd ac
ceptatiebeleid. In sommige omstandigheden
of voor bepaalde groepen kandidaat verze
kerden blijft de deur gesloten. Wat we niet
willen is dat de verzekeraar discrimineert
op leeftijd. Oldtimer bezit is een hobby
voor jong en oud. Bestuurders/eigenaren
onder de 23 jaar oud en boven de 65 jaar
oud moeten niet bij voorbaat uitgesloten
worden van een verzekering . Ook het heb
ben van een dagelijkse auto naast een old
timer is een punt van acceptatie. Het komt
nog weleens voor dat het alleen mogelijk is
om een oldtimer te verzekeren als ook de
moderne, dagelijkse auto bij dezelfde ver
zekeringsmaatschappij is verzekerd. Dat is
een vorm van koppelverkoop die de FEHAC
afwijst.

Taxaties: ook clubtaxaties
accepteren
De FEHAC heeft in samenwerking met de
twee organisaties van onafhankelijke taxa
teurs VRT en TMV een erkenningsregeling
in het leven geroepen voor de inhoud en
kwaliteit van de rapporten van taxateurs.
De deskundigheid wordt door de VRT en
TMV getoetst via examens; de FEHAC be
oordeelt de rapporten op uitvoering en
compleetheid. De FEHAC erkent binnen de
regeling ook de taxaties van haar leden; de
clubs, maar alleen voor de merk- en type
gebonden clubs. Die moeten aan een reeks
strenge regels voldoen, waaronder onaf
hankelijkheid van het clubtaxateursteam.
De vereisten staan op de website van de
FEHAC en acht clubs hebben inmiddels het
predicaat FEHAC Goedgekeurd Taxatie
rapport. Verzekeraars dienen ook deze
clubtaxaties te accepteren als een deskundi
gentaxatie.
 

Pijnpunt dekking tijdens ritten
Ritten waren in het verleden vooral lastig:
veel verzekeraars hanteerden allerlei be
perkingen: in tijd (bijvoorbeeld max. 24
uur) en/of in gebied (alleen in Nederland).
Dergelijke beperkingen zijn niet acceptabel.
Ritten met een snelheidselement vallen hier
niet onder: die mogen wel standaard van
dekking uitgesloten blijven.

De altijd-terug-garantie van wrak
na een ongeval
Een beschadigd voertuig moet weer terug
naar de eigenaar, ongeacht de omvang
van de schade. Ook vanuit het buitenland.
De omvang van de restwaarde afgezet
tegen de transportkosten mogen geen afwe
ging zijn om het voertuig niet terug te bren
gen naar de eigenaar. De verzekerde moet
als eerste de mogelijkheid krijgen bij een
total loss om zijn voertuig weer terug te krij
gen. Voor hem vertegenwoordigt het wrak
altijd meer waarde dan de oud ijzer waar
de die de sloper hanteert.
 
Goede regeling cascoschade, ook
voor opnieuw maken onderdelen
Geen beperking bij schaderegeling voor
oldtimers. Nieuwe onderdelen (indien voor
radig), gebruikte onderdelen en ook het op
nieuw maken van onderdelen die niet meer
voorhanden zijn moet mogelijk zijn. Ook
zullen we dit keer vragen hoe verzekeraars
omgaan met het opnieuw maken van on
derdelen via een 3D-printer. Verzekeraars
moeten voor oldtimers maatwerk leveren
zonder allerlei voorbehouden ten aanzien
van de soort en hoogte van de vergoeding.
De verzekerde zal ook zelf moeten kunnen
kiezen wie een voertuig na schade repa
reert: dus vrije keuze waar schadeherstel
plaatsvindt. Ook als hij veel zelf doet moet
dat beloond (lees: betaald) kunnen worden.
 
Dekking tijdens schorsing en de
verplichte winterstop
Dit is een nieuw punt sinds de wijziging van
de vrijstelling Motorrijtuigenbelasting per
1-1-2014. Sindsdien wordt vaker een voer
tuig geschorst. Tijdens de schorsing wordt
een voertuig doorgaans niet uit de verzeke
ring gehaald. Ook mag men tijdens een
schorsing naar de APK keuring en ingevol
ge de evenementenregeling maximaal zes
keer naar een evenement. Voor dat rijden
tijdens een schorsing moet wel WA-dekking
zonder uitsluiting aanwezig zijn.

Brand is de belangrijkste oorzaak
van totalloss schade bij klassiekers

Dit was een Mercedes W123, met
de altijd-terug-garantie gaat het
wrak altijd terug naar de eigenaar

3



De oldtimer geeft in
Europa werk aan
110.000 mensen
De FIVA, de internationale federatie voor
klassieke voertuigen, heeft eerder dit jaar
een enquête gehouden naar het gebruik en
economisch belang van klassieke voertui
gen. 
 
Bijna uitsluitend hobbymatig
gebruik
De FEHAC zorgde ervoor dat ook veel Ne
derlanders de vragenlijst hebben ingevuld.
De FIVA Oldtimer Study 2014 geeft een
groot aantal interessante feiten over het fe
nomeen klassiek erfgoed in Europa. Hier
mee kan ook in Brussel gewezen op het be
lang van deze sector en waarom uitzonde
ringen op allerlei regels voor moderne
voertuigen voor oldtimers gerechtvaardigd
zijn. Daarom kreeg de werkgroep Histori
sche Voertuigen van het Europese Parle
ment het eerste exemplaar aangeboden.
Oldtimereigenaren maken niet veel kilome
ters. Maar 2% maakt dagelijks gebruik van
hun historisch voertuig, maar de overgrote
meerderheid heeft de auto, motor of vracht
wagen om te sleutelen, om er mee te toeren
en naar evenementen te gaan of gewoon
omdat vader destijds ook zo’n auto had.
Puur nostalgie dus.
 
Weinig kilometers per jaar beteke
nen geringe milieubelasting
Klassieke auto’s rijden jaarlijks maar ge
middeld 2.484 km, oude vrachtwagens en
bussen 1.283 km en de echte mooi weer
rijders zijn de historische motoren met
1.137 kilometers. De 1,5 miljoen histori
sche voertuigen maken maar 1% van het
Europese wagenpark uit, maar door het ge
ringe gebruik rijden ze maar 0,25% van
het totaal aangereden kilometers. Door dat
geringe gebruik dragen klassieke voertui

Als de restauratie klaar is, beter
dan nieuw

Klassieker vrachtwagens rijden
bijna 1300 km per jaar

Veel kleine bedrijven zorgen voor
restauraties

gen ook per saldo niet veel bij aan de mili
euproblemen. Natuurlijk is de emissie van
fijnstof, NOx en CO2 van een klassieke
auto per gereden kilometer vergeleken met
een auto uit de showroom hoger, maar
doordat ze maar zo weinig kilometers
maken valt het toch nog wel mee. De uit
stoot van CO2 is bij oldtimers niet veel
hoger dan die van moderne auto’s; dat
komt omdat het brandstofverbruik door het
toegenomen gewicht van moderne auto’s
sinds 1985 niet zoveel is gedaald. Bij fijn
stof en NOx is het aandeel van klassiekers
2 tot 5 procent van het totaal; dat stijgt wel
licht omdat de schadelijke emissie van mo
derne auto’s steeds minder wordt.
 
Belangrijke economische impuls
Voor aanschaf van klassieke voertuigen en
aan restauratie, reparatie en onderhoud
geven de eigenaren van de 1,5 miljoen Eu
ropese voertuigen jaarlijks 5,5 miljard euro
uit. De 20.000 mensen die de enquête in
vulden hebben gespecificeerd wat ze uitge
ven aan aanschaf, restauratie, onderhoud,
stalling, verzekering en belasting. Ze komen
dan op een gemiddeld bedrag van € 6.562
per oldtimer per jaar. Daar is nog niet bij
gerekend wat uitgegeven wordt aan over
nachtingen bij clubmeetings, benzine, oldti
merbladen, automodellen en bezoek aan
evenementen. Mooi voorbeeld van de bete
kenis van een evenement was de Austin He
aley meeting, die in 2013 een week lang in
het Schotse Crieff plaatsvond. Daar kwa
men bijna 500 deelnemers in 300 auto’s en
een hele hoop publiek op af. Dat leidde tot
een omzet van 950.000 britse ponden en
was dus een belangrijke impuls voor de ‘lo
cal economy’.
 
Werkgelegenheid voor kleine
bedrijven
Vooral kleine bedrijven verdienen hun
brood met restaureren en onderhouden van
de klassiekers. Iedere klassieker eigenaar
heeft daar zo een netwerkje van. Dat zorgt
voor de werkgelegenheid van 110.000
personen in de EU. Veel van die bedrijven
merken dat het veel moeilijker wordt om
medewerkers te vinden die de benodigde
kennis en ervaring hebben voor het oldti
mervak. Dus wilt u van uw sleutelhobby uw
beroep maken in de crises: er liggen hier
zat kansen!
 

Bijeenkomsten van autoclubs goed voor de lokale economie
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Klassieker problemen
liggen wat anders in
het buitenland
In Nederland maken klassiekerbezitters
zich vooral zorgen over twee dingen: de
veranderde vrijstelling Motorrijtuigenbelas
ting en welke invloed het milieu heeft op het
gebruik van onze oude voertuigen. Maar in
het ons omringende buitenland zijn heel
andere zaken ook belangrijk voor de lief
hebber van klassieke voertuigen.

In Nederland: kunnen blijven    
rijden en tegen eerlijk tarief
In Nederland voelen we nu voor het eerst
een van de gevolgen van de gewijzigde
MRB-vrijstelling: voertuigen in de over
gangsregeling staan nu opgeborgen van
wege de winterstop. De nieuwe MRB vrij
stelling heeft voor de overheid lang niet het
beoogde effect gehad aan belastinginkom
sten. Er wordt massaal geschorst en de
Staat krijgt binnenkort te maken met een
aantal proefprocessen. Naast de nog steeds
aanwezige ontevredenheid over de nieuwe
MRB-regeling dreigt er nog een ander po
tentieel gevaar. Eentje dat het rijden met
klassiekers geheel onmogelijk maakt: de
milieuzones in grote steden. Sommige au
to’s gaan uit de binnensteden geweerd
worden omdat ze te oud zijn. Dat zijn nou
net de twee zaken waar de FEHAC zich al
tijd voor heeft ingezet: het moet mogelijk
blijven om met gedateerde voertuigen te
blijven rijden en tegen een tarief dat reke
ning houdt met het geringe aantal kilome
ters dat klassiekers rijden.

Belgie: nieuw oldtimer kenteken
met ruimer gebruik
In België heeft de Belgische Federatie voor
Oude Voertuigen BFOV net een nieuw old
timerstatuut met de overheid afgesloten. Het
is een aanmerkelijke verbetering: 25 jaar
oud is nu de grens voor alle oldtimers; de
Belgen hoeven niet meer 25 km rond hun
woonplaats te blijven. Het verbod om tus
sen zonsondergang en zonsopgang te rij
den vervalt en er komen speciale oldtimer
platen die met een 0 beginnen. Er zijn wel
nog beperkingen voor het gebruik: geen
commercieel of professioneel gebruik, geen
woon-werkverkeer en -leuk!- geen      
woon-schoolverkeer. Klassiekers met gewo
ne platen vallen niet onder deze regeling.

Tolheffing en het H-kennzeichen
In Duitsland kent men ook speciale oldti
merplaten: het H-kennzeichen, waarbij de
H als laatste letter op het kenteken staat. Dit
in combinatie met de mogelijkheid om een
eigen letter/cijfer combinatie voor het ken
teken te kiezen levert een wel heel persoon
lijk kenteken op. Zo’n kenteken kost € 192
per jaar. De Duitsers vragen zich nu af hoe
de aanstaande algemene tolheffing zich
gaat verhouden tot de kosten van het      
H-kennzeichen. Want de tolheffing voor
Duitsers zou gecompenseerd worden met
een verlaging van de wegenbelasting. Ver
der probeert men via het parlement voor el
kaar te krijgen dat oldtimers erkend worden
als rijdend erfgoed.

Engelse rouw- en trouwauto’s
De Engelsen hebben nieuwe regels voor
huurauto’ s en taxi’s. Op veler verzoek, ook
van de Britse federatie is nu een uitzonde
ring gemaakt voor rouw- en trouwauto’s.
Het is wel strikt beperkt tot rouw- en trouw
auto’s en gebruik bijvoorbeeld van eenzelf
de auto voor een eindfeest van de middel
bare school mag weer niet. In Engeland
heet een rouwauto een ‘hearse’ en vaak
zijn Daimlers of Rolls Royce’s door coach
builders tot prachtexemplaren omgebouwd.
In veel van die auto’s kan onder de laad
vloer een tweede kist meegenomen worden.

Europese oldtimer definitie met    
nationaal gevolg
Tenslotte de EU: via het Europees parlement
is een nieuwe definitie van historisch voer
tuig aangenomen: die staat in de nieuwe
richtlijn met betrekking tot de APK. Kern
punten: ouder dan 30 jaar en niet substan
tieel afwijkend van de originele specifica
ties. Zo wordt mobiel erfgoed opnieuw ge
definieerd en kan met die definitie in de
hand de nationale overheid bewerkt wor
den om ook die definitie aan te houden.    
Altijd handig bij de discussie over de grens
van de MRB-vrijstelling bijvoorbeeld.
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FEHAC: noodzaak tot
vernieuwing 
Tijdens de laatste ledenvergadering is een
eerste stap gezet richting een betere en
slagvaardiger FEHAC. De federatie van his
torische voertuigclubs wil dé autoriteit zijn
en blijven op het gebied van klassiekers.
Dat vergt meer kennis, meer belangenbe
hartiging en meer communicatie. De huidi
ge contributie zal daarvoor in 2016 ver
hoogd moeten worden.
 
Niet overvallen worden
Bij het aantreden van het kabinet Rutte II
was het plan om geen enkele oldtimer meer
vrij te stellen van Motorrijtuigenbelasting.
Ongeacht ouderdom en aantal gereden ki
lometers zou weer het volle pond betaald
moeten gaan worden. Door ingrijpen van
belanghebbenden, de FEHAC voorop, is
die maatregel deels van tafel gegaan. Of
een betere uitkomst mogelijk was geweest,
durven wij als FEHAC niet te stellen. Maar
opgeven doen we zeker niet: deze vrijstel
ling mag niet zo beperkt en willekeurig blij
ven zoals die nu is. Maar het is wel de
overtuiging van het FEHAC-bestuur dat wij
ons beter moeten wapenen tegen politieke
en milieu bedreigingen en onszelf moeten
versterken om kansen die er liggen te grij
pen.
 
Versterking noodzakelijk
Er zijn veel organisaties betrokken geweest
bij de MRB-discussie, met niet allemaal het
zelfde belang en zonder dat een van de or
ganisaties werkelijk voorop liep. Het zou
wenselijk zijn dat op klassiekergebied er

 

een duidelijke autoriteit is, die ook erkend
wordt door de overheid als de gespreks
partner in klassieker kwesties. Wij vinden
dat dit de FEHAC moet zijn. Daarvoor moet
de FEHAC anders gaan werken en zich
versterken met name op gebied van kennis,
belangenbehartiging en communicatie.
 
Vrijwilligersorganisatie
De FEHAC is nu een vrijwilligersorganisa
tie, administratief ondersteund door een
professioneel secretariaat (0,4 voltijdbaan).
Er is veel kennis aanwezig onder onze le
den/clubs. Dat moet beter operationeel ge
maakt worden zodat het beter ten dienste
kan staan van onze belangenbehartiging
en ook voor eigen leden en hun achterban.
Er moet meer regelmaat en continuïteit in
onze belangenbehartiging komen; minder
afhankelijk van de beschikbaarheid van
vrijwilligers. Er moet ook een betere com
municatie met onze clubs en hun leden
komen, zodat wij beter op hun steun kun
nen rekenen. Op de gebieden kennis, be
langenbehartiging en communicatie zijn in
werkgroepen inmiddels voorstellen ontwik
keld, die al op de onze website te vinden
zijn. We hebben sterke behoefte aan een
continue aansturing en bewaking, onder
verantwoordelijkheid van het bestuur. Dat
kan niet voor langere tijd door een vrijwilli
ger ingevuld worden. Wat een professione
le invulling gaat kosten weten we nog niet.
We willen de nieuwe, slagvaardiger orga
nisatie geleidelijk opbouwen om te voorko
men dat er een waterhoofd ontstaat.
 
Niet mogelijk zonder meer
inkomsten
Op de laatste ledenvergadering hebben we
met de clubs een eerste contributieverho
ging besproken van € 1,85 naar € 2,50
per individueel clublid, ingaande pas over
een jaar in 2016. Als er dan een betere in
schatting is te maken van de gewenste in
vulling van de organisatie komt het FE
HAC-bestuur met een voorstel tot een ver
dere verhoging. Aan de leden van de aan
gesloten clubs wordt gevraagd zich uit te
spreken via hun clubs of deze gang van
zaken gewenst is of dat we alles bij het
oude willen houden. Daarbij moet wel be
dacht worden dat we dan een hoger risico
lopen dat het rijden met klassieke voertui
gen in de toekomst verder beperkt wordt.MRB protest

Nee tegen MRB!
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Trendbreuk: voor het
eerst minder klassieke
auto’s in 2013
Elk jaar komt het CBS met de cijfers hoeveel
motorvoertuigen er in Nederland rondrij
den en ook hoeveel daarvan 25 jaar en
ouder zijn. Heel opvallend dit keer is dat
voor het eerst het aantal klassieke perso
nenauto’s is gedaald. Een echte trendbreuk.
 
Bijna 11 miljoen voertuigen op de
weg
Jaarlijks houdt het CBS bij hoeveel motor
voertuigen er in Nederland zijn. Dat waren
er begin dit jaar 10,7 miljoen. Uit dit soort
cijfers moet je niet direct vergaande conclu
sies trekken, want wat telt het CBS eigenlijk
precies? Het zijn inderdaad alleen de mo
torvoertuigen op de weg, want de ge
schorste exemplaren telt het CBS niet mee.
Ook zijn het niet allemaal voertuigen met
een motor, want er zitten ook 1,1 miljoen
aanhangwagens en opleggers (10% dus)
bij en daar ligt weleens een motor op,
maar er zit beslist geen motor in.
 
Alleen bij personenauto’s een
daling
Speciaal de cijfers voor de klassieke auto
(het CBS telt daarvoor de voertuigen van
25 jaar en ouder) zijn interessant, want
voor het eerst is het aantal klassieke perso
nenauto’s niet gestegen, maar gedaald: om
precies te zijn van 320.260 naar 311.638
stuks. In het verleden steeg dat steeds met
zo’n 10.000 tot 15.000 per jaar met een
groeispurt vanaf 2011 en ook het percenta
ge klassiekers t.o.v. van het totaal steeg elk
jaar een klein beetje. Bij de auto’s daalde
het nu dus, maar de motorfietsen, bedrijfs
voertuigen en de aanhangwagens steeg het
aantal nog wel vorig jaar. Voor wie het in
teressant vindt: er waren begin 2014
184.000 klassieke motoren, 164.000 oude
opleggers en aanhangwagens en 40.000
oldtimer bedrijfswagens. De cijfers tonen
ook aan dat een motorfiets wat gemakkelij
ker weg gezet wordt dan een vrachtwagen,
waar immers veel meer stallingsruimte voor
nodig is. Alles bij elkaar opgeteld met de
auto’s erbij zijn er nu net iets meer dan
700.000 motorvoertuigen van 25 jaar en
ouder.

 
Daling gevolg van de veranderde
MRB vrijstelling
De cijfers laten duidelijk al de effecten zien
van de gewijzigde vrijstelling motorrijtui
genbelasting die er eind 2013 al zat aan te
komen. Het echte effect van de vrijstelling
pas bij 40 jaar zal vooral volgend jaar in
de statistiek te zien zijn, als ook de aantal
len motorvoertuigen in heel 2014 bekend
zijn. De cijfers van de personenauto’s laten
dus voor het eerst een daling zien en dat is
echt een trendbreuk. Met wat optellen en
aftrekken zijn de verschillende oorzaken
van die daling vast te stellen. Eind 2012
waren er 320.000 25+ personenauto’s;
daar kwamen 4.700 bij door import. Ook
moeten de ‘overlevers’ uit de jaargang
1988 erbij opgeteld worden: doorgaans
zijn dat er elk jaar 2,5% en in 1988 wer
den er 480.000 personenauto’s verkocht.
Dus ongeveer 12.000 stuks zijn er uit
bouwjaar 1988 overgebleven. Auto van het
jaar in 1988 was de Peugeot 405: aan dat
soort auto’s moet u denken. Voor die auto
is inmiddels al een heuse liefhebbersclub
met een website.
 
Veel meer export eind 2013
De export en sloop was veel groter: ruim
14.000 stuks gingen er over de grens en
ook belandden er bijna 11.000 stuks op de
schroothoop. Daar moet men vooral den
ken aan net 25 jaar geworden dieselauto’s
als de Mercedes 190. Die laatste cijfers
komen van VWE Trendweb. Conclusie is
dat de oorzaak van de daling vooral zit in
sloop en export en dan met het accent op
het laatste kwartaal van 2013. Echt veel
extra geschorste voertuigen zitten er nog
niet bij, maar wie een beetje de ontwikke
ling rond de vrijstelling Motorrijtuigenbelas
ting heeft gevolgd zal het niet verbazen dat
vooral klassieke personenauto’s op LPG en
diesel dit jaar massaal geschorst zijn.

Export en sloop zorgden in 2013
voor daling van het aantal
personenauto's
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Nieuwe betekenis ver
keersbord Milieuzone
Er zijn een twintigtal nieuwe verkeersbor
den in Nederland geïntroduceerd. Twee
daarvan gaan over milieuzones met ook
een nieuwe omschrijving van de soorten
voertuigen die daaronder vallen. Concreet
betekent dat er straks nog nauwelijks oldti
mers milieuzones in mogen en dat het soort
kenteken ineens belangrijk wordt. 
 
Nu ook oude personenauto’s      
geweerd 
Er is een wijziging aangekondigd van de
betekenis van het bord voor de milieuzones
C22a en C22b. In de oude betekenis had
bord C22a (begin milieuzone) alleen be
trekking op diesel vrachtwagens. Deze
dienden minimaal te voldoen aan de uit
stootnorm Euro 4, anders mogen deze
vrachtwagens de milieuzone niet in. Vracht
wagens op benzine of LPG (de meeste oldti
mer bedrijfswagens lopen op benzine)
waren gewoon toegelaten. De nieuwe bete
kenis van het bord milieuzone gaat veel
verder. Het verbod wordt uitgebreid tot be
stelwagens en personenauto’s. In de toe
lichting op het bord staat: Onder de rege
ling vallen in ieder geval geen bestelauto's,
die op benzine rijden, of op diesel rijden
als ze van na 2005 dateren. En verder val
len onder de regeling ook geen personen
auto's, die op benzine rijden en van na 30
juni 1992 dateren of die op diesel rijden en
van na 2005 dateren. Dus: oudere perso
nenauto’s mogen er niet in.
De datum 1 juli 1992 is gekozen omdat dat
de datum was waarop de uitstootnorm Euro
1 verplicht is gesteld. Er waren echter ook
voor die datum al voertuigen die qua emis
sie ruimschoots aan deze norm voldeden.
RDW heeft echter in het verleden de euro
norm nooit geregistreerd bij het kenteken.
Dit gebeurt pas de laatste 10 jaar bij perso
nenwagens. Daarom is gekozen voor de
datum eerste toelating (DET).
 
Benzine of diesel 
Voor oldtimers betekenen de nieuwe bor
den dat alle oldtimers (vrachtwagens, per
sonenwagens en bestelwagens) op diesel
verboden toegang zijn. Verder wordt geen
enkele oude personenauto op benzine, die
van voor 1992 dateert nog toegelaten in de
milieuzone. Een bestelwagen op benzine
blijft wel toegestaan. Dit is een regeling ver
der zonder enig onderscheid: alleen het    

C22a Aanvang van de Milieuzone

C22b Einde van de Milieuzone

Milieuzone en
bevrijdingsdefilé
Voor een bevrijdingsdefilé binnen de mi
lieuzone dat volgens het nieuwe bord
moet worden uitgevoerd zijn er ver
gaande gevolgen. Bijna alle voertuigen
uit de Tweede Wereldoorlog hebben
benzinemotoren. Er zullen geen Jeeps
meer mee kunnen rijden. Jeeps zijn
bijna allemaal oude personenwagens en
dus verboden. Hetzelfde geldt ook voor
bijna alle grotere voertuigen en zeker
voor alle Dodges Weapon Carriers, staff
cars en ambulances. Alleen de enkele
Dodge of Jeep, die toevallig als bestel
wagen op kenteken staat, mag meerij
den. Dit zijn allemaal voertuigen die al
meer dan 20 jaar geleden op kenteken
zijn gezet, want sinds de invoering van
de drie voertuigverplichtingen zet nie
mand een voertuig meer op een bestel
wagenkenteken. De vrachtwagens in
WO II reden bijna allemaal op benzine.
Dus deze mogen dus wel gewoon mee
doen. Motoren vallen geheel buiten de
milieuzoneregels en mogen dus ook nog
meedoen. Zelfs tanks vinden in de mili
euzone geen beletsel om mee te kunnen
doen. Een tank heeft namelijk geen ken
teken. En als hij wel een kenteken heeft
(bijvoorbeeld een GV-trekkerkenteken)
legt de milieuzone hier geen enkele be
perking op.
Het zal duidelijk zijn dat er weinig defilé
overblijft en dat het milieu hier niet veel
mee opschiet.

criterium ouderdom is bepalend geworden.
Een benzine bestelwagen mag de milieuzo
ne gewoon in terwijl de personenauto
waarop deze bestelwagen is gebaseerd ge
weerd wordt. En dat terwijl de motor en dus
ook de uitstoot precies hetzelfde is. De
FEHAC vindt deze criteria veel te streng en
overtrokken. Het betekent straks trouwen
zonder de oldtimer trouwauto, geen oldti
mermanifestaties meer in de stad en ook
het einde van de bevrijdingsoptocht straks
in mei 2015.
 

AH-69-91 Personenwagen dus niet
welkom in de milieuzone

BE-45-14 Bestelwagen en dus wel
kom in de milieuzone
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JUZA
De commissie Juridische Zaken, kortweg
Juza ondersteunt de FEHAC met juri
disch advies. Cander van der Veer is de
voorzitter van de commissie en de overi
ge leden zijn:
 Tiddo Bresters
 Rudi Arends
 Jan de Bruin
 Henk Grootjans
 Gijsbert Vogelaar
 Jaap de Wit

Bezwaren tegen
Milieuzones
De Commissie Juridische Zaken van de
FEHAC heeft drie bezwaren tegen de uit
sluiting van oldtimers in milieuzones. Het
maakt nauwelijks iets uit voor de luchtkwali
teit, steden worden ‘oldtimerloos’ en elders
in Europa bestaan al wel vrijstellingen voor
oldtimers in milieuzones. Het kan dus veel
beter.

 
Belangengroeperingen niet
geconsulteerd
De FEHAC pleit voor een gecoördineerde
aanpak van de milieuproblematiek in de
steden in samenspraak met de alle relevan
te belangengroeperingen. Studies in Duits
land hebben aangetoond dat de invoering
van uitsluitend een milieuzone geen signifi
cante invloed heeft op de luchtkwaliteit. Als
wordt besloten tot de invoering van een mi
lieuzone, zal zo’n zone deel uit moeten
maken van een meeromvattend pakket aan
maatregelen. Nu even de milieuzone rege
len via de introductie van een nieuw ver
keersbord gaat helemaal voorbij aan de
daaraan voorafgaande vraag of de over
heid zomaar het ongestoord genot van een
‘ouder’ voertuig aan banden kan leggen.

Voor oldtimers een
uitzonderingsregeling
Oldtimer eigenaren maken doorgaans
slechts sporadisch gebruik van hun voertuig
(gemiddeld maar 2000 km per jaar).    
Meestal wordt niet in steden gereden maar
worden ritjes gemaakt in landelijk gebied.
Dit sporadisch gebruik van een klassieke
voertuig heeft geen noemenswaardige in
vloed op de luchtkwaliteit in stedelijk ge
bied. Oldtimers zijn ons mobiel erfgoed en
daar moeten we zuinig op zijn. Eigenaren
in een milieuzone van een oldtimer worden
veel te hard worden getroffen. Koop maar
een nieuwe(re) auto en u krijgt een sloop
premie voor uw oldtimer, is immers geen
reëel advies. Dit zijn liefhebbers die hun
ziel en zaligheid in hun voertuig steken.
 
Vrijstelling in Duitsland 
In Duitsland zijn enkele jaren geleden al
milieuzones ingevoerd en op dit gebied is
al veel ervaring opgedaan. De Duitse over
heid heeft een expliciete uitzondering voor
oldtimers gemaakt. Duitse milieuzones zijn
niet op oldtimers van toepassing; niet voor

de mensen die daarin wonen en een oldti
mer bezitten en ook niet voor de mensen
die in een oldtimer op bezoek komen. In
middels heeft ook de Europese Commissie
zich over de oldtimertoegang tot milieuzo
nes gebogen. Zo worden in de Feasibility
Study: European City Pass for Low Emission
Zones” (2013) o.a. oldtimers genoemd als
één van de groepen waarvoor een uitzon
dering gerechtvaardigd is.

Centrale overheid heeft geen    
coördinerende rol 
Niet iedere milieuzone sluit de dezelfde
soorten voertuigen uit. De ene gemeente
doet het zo en de aangrenzende gemeente
vijf kilometer verderop doet het weer an
ders. Willekeurig en onduidelijk voor de
burger. De milieuzone van Utrecht geldt bij
voorbeeld niet voor oude personenauto’s
die op benzine rijden. De gemeente Utrecht
zal dus met extra bordjes onder het nieuwe
milieuzonebord moeten gaan werken om
dit duidelijk te gaan maken.

Actualiteit
Het is nog steeds de vraag of het nieuwe
bord voor de milieuzone er überhaupt wel
komt. De Tweede Kamer gaat erover en het
CDA heeft een motie aangekondigd om het
bord niet te willen in voeren. "Nodeloos in
gewikkeld, kostbaar, niet doelmatig en ach
terhaald nu door recente vermindering van
fiscale voordelen voor oude diesels het aan
tal auto's al fors teruggedrongen is", heeft
CDA-Kamerlid Sander de Rouwe al laten
weten.

In Duitsland wordt de toegang tot
de milieuzone met stickers
geregeld
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Kroon-Oil nieuwste
businesspartner
FEHAC
Kroon-Oil is de nieuwste businesspartner
van de Federatie Historische Automobiel-
en Motorfiets Clubs geworden. Daarmee
heeft de FEHAC ook op gebied van motor-
en transmissie olie een partner van belang
voor de klassieke voertuigliefhebber.
 
Bedrijf met geschiedenis
Kroon-Oil bestaat net als de automobiel al
meer dan 100 jaar en is een grote produ
cent en leverancier van hoogwaardige olie
en smeermiddelen voor allerlei specialisti
sche toepassingen. Naast producten voor
wegverkeer, landbouw, industrie, tweewie
lers en scheepvaart, biedt het bedrijf diver
se specialiteiten, zoals de lijn met speciale
olieproducten voor klassieke voertuigen. In
Zwijndrecht en Almelo staan de productie-
en verkooplocaties. Kroon-Oil producten
verdienen met recht het predicaat ‘Made in
Holland’. Maar wel Nederlandse makelij
mét internationaal geldende specificaties,
wereldwijd geëxporteerd. Als onafhankelij
ke producent is Kroon-Oil in staat om snel
in te springen op marktontwikkelingen.
Technische trends worden op de voet ge
volgd. Daarnaast biedt het bedrijf maatop
lossingen voor specifieke wensen van haar
klanten.

 
Olie met advies
Voor de klassiekers is natuurlijk vooral de
lijn met speciaal voor klassiekers ontwikkel
de motorolie en transmissieolie interessant.
Die worden geleverd met een nostalgisch
tintje: in een geel blik met schroefdop. Met
Kroon-Oil heeft de FEHAC nu een oliespe
cialist in huis die weet wat ideaal is voor
klassiekers en die ook adviseert wat de
beste minerale olie is voor elke klassieker.
Op de Kroon-Oil website vindt men ook uit
gebreid olie advies voor klassiekers: www.
kroon-oil.com
Op de site wordt voor bijna alle denkbaar
autotype uit heden en verleden geadviseerd
welke olie daarvoor het meest geschikt is en
hoe vaak uw klassieker aan het verversen
van olie toe is. In 2015 zullen de FEHAC en
Kroon-Oil samen een avond in Bunnik or
ganiseren, waar olie en oldtimers centraal
zal staan.
 
Al zeven businesspartners
Andere business partners van de FEHAC
zijn: de Europeesche voor oldtimerverzeke
ringen, Euro Expertise voor oldtimertaxa
ties, Vredestein voor banden, het maande
lijkse oldtimertijdschrift AutoWeek Classic,
Brezan Automaterialen en Sonax auto
poetsmiddelen. Met Kroon-Oil erbij als ze
vende businesspartner zijn dit de voorkeur
leveranciers voor de leden van de ruim 200
bij de FEHAC aangesloten klassieke voer
tuigclubs. Deze bedrijven geven ook korting
aan deze leden op de producten en dien
sten die zij leveren.

Toepasselijk werd de overeenkomst voor het businesspartnership gete
kend op de motorkap van een klassieke Mercedes rallyauto door FEHAC
voorzitter Bert de Boer en Leon ten Hove van Kroon-Oil B.V.

 

Zelfs de verpakking oogt nog
authentiek
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APK voor tweewielers
In tegenstelling tot wat er in de pers gepu
bliceerd is, heeft de EU besloten tot het in
voeren van tweewieler APK. Alleen als lid
staten de veiligheid op een andere door de
EU geodgekeurde manier kunnen garande
ren hoeft er geen APK uitgevoerd te wor
den. Nederland ziet niets in tweewieler    
APK en zal proberen de vereiste veiligheid
op een andere manier te regelen.

Het is nog niet zeker dat voor
tweewielers geen APK ingevoerd
wordt

Registercontrole na  
afloop schorsing
In tegenstelling tot eerdere berichten vind
nog steeds registercontrole plaats na afloop
van de schorsing. Dus als het voertuig niet
APK goedgekeurd is, dan krijgt u een
boete. Zorg dat u aan uw voertuigverplich
tingen voldoet!

Vrienden van de
FEHAC
In 2014 hebben de volgende bedrijven zich
aangemeld als Vriend van de FEHAC:
- Fletcher Hotels
- European Public Relations / European    
Veteran Rally
- DAF Museum
- Classic Car Venlo
- Autobedrijf Wim Polman
- Scandinavian Oldtimer Tours
- MECC Maastricht/InterClassics &
TopMobiel

Rechter: intrekken
vrijstellingsbeschikking
toegestaan
Er worden verschillende processen gevoerd
tegen de manier waarop de laatste aanpas
sing van de vrijstelling MRB is doorgevoerd.
De Stichting Autobelangen voert nu vijf ver
schillende procedures om een gunstige uit
spraak te krijgen of de wijziging vrijstelling
MRB juridisch wel door de beugel kan. Los
daarvan heeft Meerts Rechtspraktijk een
procedure gevoerd over het intrekken van
een eenmaal gegeven beschikking tot vrij
stelling van Motorrijtuigenbelasting. De re
denering ‘eens gegeven, blijft gegeven’
gaat niet op volgens de rechter: hij oordeel
de dat de belastingvrijstellingsbeschikking
oldtimers niet voor onbepaalde tijd is afge
geven. Eiser vindt dat dit nergens uit blijkt
en gaat in hoger beroep. Wordt vervolgd
dus.

Sloop gemiddeld bij
18,2 jaar
De BOVAG meldt dat de gemiddelde leef
tijd van een auto die naar de sloop gaat
nog steeds omhoog gaat. In 2013 was dat
nog 17,4 jaar; dat is nu naar 18,2 jaar ge
stegen. Dat komt vooral dat een er veel
meer youngtimers van 26 - 30 jaar oud
naar de sloop gaan vanwege de gewijzig
de vrijstelling MRB.

Soms is een schuurvondst wel heel
apart. Zoals deze Talbot Lago die
van de Egyptische koning Farouk
is geweest

Grote schuurvondst
auto’s wordt geveild
Af en toe komt er nog weleens een mooi
klassiek voertuig uit een stoffige schuur te
voor schijn. Maar dat er meer dan 100 ex
clusieve auto’s teruggevonden worden is
wel heel bijzonder. 60 van die 100 auto’s
zijn nog in een conditie om te verkopen en
te restaureren. Alle grote Europese merken
zitten er tussen met een 1961 Ferrari 250
GT SWB California als absoluut hoogte
punt. Ook zit er een unieke Talbot Lago
T26 cabriolet Saoutchik bij die van de
Egyptische koning Farouk is geweest. De ei
genaar Roger Baillon was een transporton
dernemer die in de 70-er jaren failliet ging
en daarna nauwelijks meer naar zijn auto’s
heeft omgekeken. Op 6 februari 2015 gaat
de collectie bij Artcurial in Parijs onder de
hamer en naar verwachting zal alleen al de
Ferrari boven de € 10 miljoen uitkomen.

InterClassics & Topmo
biel 8 - 11 januari
2015
Ook komend jaar is in het MECC Maas
tricht weer het oldtimerevenement Interclas
sics & Topmobiel. Dit jaar zelfs een dag
langer dan normaal. Via de FEHAC-site
kunt u toegangskaarten met korting bestel
len. Dit jaar speciale aandacht voor grand
prix en 80 jaar Jaguar. Nadere informatie
op www.ic-tm.nl
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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 / Joost van Noorden
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.

Interim Secretaris
Roel Augusteijn is gevraagd om waarne
mend burgemeester te worden van Har
dinxveld-Giessendam naast zijn functie van
waarnemend burgemeester van Maasdonk.
Combinatie met FEHAC-secretaris is te veel.
FEHAC heeft Joost van Noorden bereid ge
vonden om vanaf augustus de functie van
secretaris tijdelijk waar te nemen. De ge
meente Maasdonk stopt te bestaan op 1 ja
nuari 2015 en dan komt Roel weer terug in
functie.

Zin in een ritje met
een Panhard ?
Joost van Noorden biedt de indiener van
een FEHAC slagzin/slogan een ritje in
zijn fraaie Panhard aan. Dus verzin een
mooie wervende spreuk en stuur deze
naar het secretariaat. Het bestuur kiest
uit de inzendingen de winnende spreuk
en Joost komt de winnaar ophalen met
zijn Panhard voor een leuk tochtje !

Joost van Noorden

BZM ofwel Eurovignet
De Belastingdienst heeft iedere kenteken
houder van een zware vrachtwagen (met
een totaalgewicht boven de 12 ton) een
brief gestuurd over een nieuwe manier om
BZM (Belasting Zware Motorvoertuigen)
aan te geven. Deze zijn ook bij eigenaren
van oldtimers terecht gekomen.
BZM ofwel Eurovignet is een soort belasting
om met zware vrachtwagens over de snel
wegen te rijden in een aantal Europese lan
den waaronder Nederland.
BZM is echter bedoeld voor commercieel
ofwel bedrijfsmatig vervoer. Met oldtimer
vrachtwagens, waarvoor belastingvrijstel
ling of overgangsregeling geldt, mag geen
commercieel vervoer uitgevoerd worden.
Dus hiervoor is deze belasting niet van toe
passing. Er hoeft geen vrijstelling aange
vraagd te worden. De brief mag gewoon
terzijde worden gelegd.

De Stoomwalsenclub maakt ge
bruik van zware vrachtwagens om
de stoomwalsen te vervoeren    
(Historie op Assen, 2007)

AutoRAI vrijdag 17 -
zondag 26 april 2015
Terug van weggeweest. De AutoRAI in Am
sterdam. FEHAC richt samen met PAC en
HARC een speciale hal in vol met oldtimers
en classic cars. Nadere informatie www.au
torai.nl
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