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Belastingvrijstelling oldtimers blijft onveranderd
De laatste 10 jaar is de vrijstelling Motorrijtuigenbelasting voor oldtimers steeds minder
geworden en wel drie keer aangepast. De laatste verandering dateert van eind 2013 toen
de vrijstelling naar 40 jaar oud ging met een overgangsregeling voor voertuigen van vóór
1988 tot 40 jaar oud. Pijnpunten blijven vooral dat LPG en diesel personenauto’s tot 40
jaar oud weer volledig MRB moeten betalen en dat er van de overgangsregeling steeds
een jaartje afgaat en dat die in 2028 helemaal verdwenen zal zijn.
In oktober evaluatie opbrengst
Bij invoering van de regeling was ingeschat dat die € 153 miljoen zou opleveren.
Staatssecretaris Wiebes kwam een half jaar terug uiteindelijk na wat handig rekenwerk uit
op € 137 miljoen. De FEHAC zei direct daarvan: dit kan nooit kloppen. Uiteindelijk moest
hij nu erkennen dat het maar een schamele € 41 miljoen is geweest. En dan was niet eens
meegenomen het verlies aan werkgelegenheid (meer uitkeringen), minder verkoop
benzine, diesel en LPG (minder accijns en BTW) en gemiste omzet garages en restauratie
bedrijven (minder BTW). Kortom: een regeling waar de overheid zich al rijk mee rekende,
maar die maar bar weinig heeft opgeleverd.
Moties om te veranderen
Deze evaluatie betekende ook weer een kans om de coalitie VVD-PvdA de MRB-vrijstelling
te laten veranderen. Twee jaar terug zat de FEHAC nog in een brede alliantie van
betrokken auto-organisaties met daarin ook de KNAC, ANWB, BOVAG en de FOCWA.
Nu stond de FEHAC er alleen voor met de stichting Autobelangen als medestander. De
FEHAC heeft een petitie aangeboden om de regeling eerlijker en beter te maken. Er
stonden twee Peugeots 505 bij het Binnenhof, een op benzine voor € 121 per jaar; de
ander een diesel voor € 1460 per jaar aan MRB. Daarmee werd pijnlijk duidelijk het
verschil in belastingheffing van nagenoeg gelijke auto’s. Er werden die dag vier moties
ingediend met als rode draad: hou het op een algehele vrijstelling bij 40 jaar en tussen
30-40 jaar voor ieder voertuig een overgangsregeling waarbij de drie wintermaanden niet
gereden mag worden en dat tegen een tarief van € 120 per jaar. Dat was geheel in lijn
met de FEHAC-petitie. Maar VVD en PvdA hielden de poot stijf en stemden alle moties
weg.
Nog een kans bij belastingplan 2016
Pieter Omtzigt van het CDA diende bij de behandeling van het belastingplan 2016 een
amendement in voor een overgangsregeling tegen het kwarttarief MRB voor alle voertuigen
tussen 30 en 40 jaar. Ook dit haalde het helaas niet.

Evenement bezoek in
winterstop
Waar wel een succes werd geboekt:
een uitbreiding van de evenementenregeling tijdens de winterstop. Het is
mogelijk om met een voertuig in de
overgangsregeling (zonder te schorsen)
maximaal twee dagen deel te nemen
aan evenementen gedurende de
winterstop.
Vrijstelling moet écht anders
De FEHAC blijft elke gelegenheid aangrij
pen om de vrijstellingsregeling weer ter dis
cussie te stellen. Inzet is een vaste over
gangsregeling voor voertuigen tussen 30 en
40 jaar ook voor LPG en diesel. Een rege
ling met een vorm van vrijstelling vanaf 30
jaar voor oldtimers krijgt waarschijnlijk wel
steun in Den Haag. Dus: op naar de vol
gende gelegenheid om de vrijstelling weer
aan de orde te stellen. Dat is pas als deze
regering uitgeregeerd is en er ergens in
2017 weer Tweede Kamer verkiezingen
zijn geweest.

FEHAC wenst u fijne kerstdagen en
een pechvrij 2016

Duik in het verleden
Kennis van de geschiedenis van een
voertuig is van groot belang. Waar werd
deze Jeep in de oorlog ingezet, welke races
reed deze sportwagen, welke vroegere
eigenaren had deze auto. In veel van de
oldtimerbladen staan mooie verhalen over
de historie van mobiel erfgoed.

Renault 40CV Montlhéry replica

Datsun 100A Wagon

Gerestaureerde MGA Coupé

Packard Ambulance
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De Renault 40CV in Octane
De beste reclame voor Renault is het breken
van snelheidsrecords. Dat was in 1925 de
bedrijfsfilosofie van Louis Renault. Hij
bouwde daarom een speciaal
geprepareerde 40CV NM Montlhéry race
wagen. De auto beschikte over een enorm
vermogen en dat konden de banden in die
tijd niet bij benen. Bij een poging om het
24-uurs record te verbeteren werden er
maar liefst 100 banden verbruikt. Een team
van 14 monteurs wist toen ook al hoe je in
een paar seconden wielen kon verwisselen.
Voorremmen ontbreken, de bodemvrijheid
bedraagt tientallen centimeters en rijcomfort
was er gewoon niet. Nog steeds een intimi
derend en brute automobiel, die het 24uurs record op een voor die tijd verbijste
rend gemiddelde van 173,6 km per uur
bracht. Een Voisin verbrak 14 maanden
later het record en vanaf 1933 werden de
records gevestigd op de Bonneville zout
vlaktes in de VS.
Garage vol zeldzame Nissans en
Datsuns in OKM Magazine
Onschatbare Klassieker Magazine -ook be
kend van de ‘taxatiebijbel’ Onschatbare
Klassieker Jaarboek en de Oldtimer Archiv.
com app met dezelfde gegevens- heeft een
verhaal over de garage van Iwan Vlaar.
Hij is een Datsun-adept met een passie voor
deze vaak verguisde Japanners. Twintig
auto’s in de schuur en thuis 3.000 folders.
Een wereldwijd netwerk van gelijkgestem
den biedt uitkomst bij de zoektocht naar

schaarse onderdelen.
Hoewel aan elke auto wel een verhaal zit,
heeft Iwan het meeste op met zijn eerste
auto: een Datsun 100A in de zeldzame
Wagon-uitvoering. Rijden daarmee doet hij
nu niet, want de auto wacht al twaalf jaar
op een totaalrestauratie. Hij leukste aan
zijn hobby vindt Iwan toch met een van zijn
auto’s naar een show of meeting te gaan
en daar de verhalen te delen met medelief
hebbers van klassieke auto’s.
Packard Henney Ambulance 1951
in AutoWeek Classics
De redactie van AWC had veel bekijks in
de paar dagen dat ze met de rood witte
Packard Ambulance mochten rondrijden.
Alles in de overtreffende trap: een gevaarte
van tegen de drie ton, een slagschip van
zes meter. Het leuke aan deze ambulance
uit de staat Washington is dat die niet ver
prutst is tot camper, maar nog helemaal
compleet is. Sirene, zwaailichten, bran
card, krukken, verbandtrommel: alles is er
nog. Dit soort auto’s, die door carrosserie
bouwers tot bijzondere objecten werden
omgebouwd zijn zeker in trek bij een groei
ende schare liefhebbers. Klassieke ambu
lances, en hetzelfde geldt voor brandweer
auto’s, zijn vaak overlevers. Ze stonden
goed onderhouden en droog in de kazerne
en als er dan uitgerukt moest worden was
dat nooit ver.
Restauratie MGA Coupé 1957 in
Klassiek&Techniek
Paul van Adrichem werd tijdens een vakan
tie in San Francisco op slag verliefd op een
rode MGA uit 1957, die na 1980 niet meer
had gereden. Kortom een restauratiepro
ject. Pas bij het ontmantelen bleken de spo
ren van eerdere aanrijdingen en veel lakla
gen nog aanwezig en moest -zoals helaas
zo vaak bij restauratieprojecten- er veel
meer vervangen worden dan eerder werd
gedacht. Een heel klein dingetje bijv. als de
sluiting van het kleine scheerraampje voor.
Dat werd van staal nagemaakt en dat was
een langdurige proces van vormen, slijpen,
vijlen en polijsten. Verchromen maakte het
helemaal af, met als resultaat een veel ste
ker onderdeel dan voorheen. Vier jaar
werk met uiteindelijk als resultaat een
MGA Coupé die beter is dan dat ie in ‘57
uit de fabriek kwam. Een leerzaam verhaal
vol nuttige tips vooral als je nog aan een
restauratie moet gaan beginnen.

Mobiel erfgoed: waar
ligt de grens

Authentiek NL: Spyker

Vrachtwagen wederopbouw

NSU

Renault 4

De nieuwe Erfgoedwet erkent voor het eerst
ook mobiel erfgoed als onderdeel van ons
cultureel erfgoed. Heel mooi, echt een
doorbraak, maar wat is eigenlijk mobiel
erfgoed als we het hebben over voertuigen
op de weg? Waar ligt de grens tussen
mobiel erfgoed en gewoon een oude auto.
Een 100 jaar oude auto van Nederlands
fabricaat zoals een Spyker of een Eysink,
zal zeker mobiel erfgoed zijn. Maar hoe
ligt dat bijvoorbeeld bij een geïmporteerde
Duitse kwaliteitsautomobiel uit 1986.
Achterin de Kever over de Alpen
Bepaling van wat mobiel erfgoed is hangt
vooral af van hoe men een bepaalde perio
de van de (voertuig) geschiedenis waar
deert. De vroegste geschiedenis is die van
de periode van de technische ontwikkeling
van het zichzelf aandrijvende rijtuig. Voor
de Eerste Wereldoorlog ging die technische
ontwikkeling razendsnel en allerlei kleine
autofabrikanten innoveerden er lustig op
los. De maatschappij ging over van paarden-wagen naar automobiel. De automobiel
werd verder doorontwikkeld in de jaren '20
en '30 en de wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog was niet mogelijk zonder au
to’s en hard werkende vrachtwagens. Daar
na kwam de periode van de massamotori
sering in de jaren zestig: veel van ons
weten nog dat toen de eerste auto in het
gezin zijn intrede deed en dat we -hoe on
voorstelbaar nu- als kind in de kattenbak
van de Kever over de Alpen reden. De
voertuigen uit die periode worden nu ge
koesterd en dragen bij aan het tijdsbeeld
uit die periode. Niet voor niets staat er bij
de Tilburgse textiel-arbeiderswoning in het
Openluchtmuseum Arnhem een Renault 4
geparkeerd. Het tijdsbeeld van meubelen in
oranje/bruin, de biezen tegels op de vloer
en het papyrusplantje in de vensterbank is
daarmee compleet.
Hoekig Golfje ook erfgoed
Maar stopt het dan pakweg bij 1970? Dat
is 45 jaar terug en de veertigers van nu
herinneren zich maar al te goed dat toen
het eerste hoekige Golfje werd gekocht.
Zeker ook onderdeel van ons mobiel
erfgoed. Waar we niet naar toe moeten is
een grens op een gefixeerd jaar. Dus alles
tot bijvoorbeeld 1980 is nog wel mobiel
erfgoed en daarna niet meer. Minstens 30
jaar oud is veel reëler. Ook niet een selectie

op merk of type voertuig: wel een
Volkswagen Kever, maar geen Datsun
Sunny. Wat gezocht is lijkt ook: origineel
Nederlands of later geïmporteerd. Met de
kleine eigen auto-industrie in ons land is
bijna alles vroeg of later geïmporteerd.
30 jaar en origineel
Het beste is om nu aan te houden de
definitie van een historisch voertuig die
internationaal ook omarmd is. Dat is: een
historisch voertuig, mechanisch
voortbewogen op de weg, dat minstens 30
jaar oud is, dat bewaard en onderhouden
wordt in een historisch juiste conditie en dat
niet gebruikt wordt als dagelijks
vervoermiddel.
En daarmee dus deel uitmaakt van ons mo
biele cultureel erfgoed.
Die definitie wordt door de FIVA en FIA
aangehouden en Europees breed aanvaard
als dé definitie van een historisch voertuig.

In de Kever over de Alpen
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Beurs Classicsnl met
ambitie en rit Engelse
auto’s ook in 2016
Met regelmaat staan er gelukkig ook
nieuwe evenementen voor klassieke
voertuigen op de agenda. In Noord
Nederland staat de klassiekerbeurs
Classicsnl stevig op de rit en in midden
Nederland werd een fraaie rally, exclusief
voor Engelse auto’s, verreden. Beide
evenementen waren zo’n succes, dat in
2016 een nieuwe editie voorbereid wordt.
Eindpunt REEE Aviodrome Lelystad
Classicsnl in WTC Expo
Leeuwarden
De organisatoren hebben vast met een
schuin oog ook naar InterClassics gekeken.
Locatie een groot beursgebouw, een mix
van exclusieve auto’s, mooie club presenta
ties, handel in fraaie klassiekers en een
centraal thema. Maar dan niet in het diepe
zuiden, maar eind oktober in het hoge
noorden. 60 jaar Citroën DS was het cen
trale thema, maar het Back to the twenties
paviljoen en de barnfind stand van Wagen
folks mochten er zeker ook zijn. De stand
van de ID/DS club met 60 jaar Citroën DS
en zes fraaie Godinnen spande wel de
kroon. De eerste, tweede en derde neus,
een cabrio, een ambulance-uitvoering en
ook de Break: ze waren er allemaal. Ook
de oudst bekende Golf ter wereld was op
de beurs. Geproduceerd in Wolfsburg op 7
mei 1974, dus met 41,5 jaar oud, geheel
vrijgesteld van MRB.
Classicsnl is een blijvertje
De beurs staat als een huis met veel positie
ve reacties van het publiek en de standhou
ders. Volgend jaar van 28 t/m 30 oktober
is er weer een Classicsnl.

REEE staat voor Rollend
Engels Erfgoed Evenement
REEE is geen club maar een jaarlijks terug
kerende mooi aangeklede toerrit, specifiek
voor auto’s van Engelse komaf. Op 21 okt
deden over de 100 Engelse auto’s daaraan
mee. De doelstelling van het REEE is aandacht te geven aan het rijdende Engelse
Erfgoed en dus de mooie Engelse auto’s
staan centraal. De dagindeling gaf vol
doende tijd om elkaars auto’s te bewonde
ren, sterke verhalen uit te wisselen en even
onder de motorkap te kijken.
Van Ford Hillegom naar
Aviodrome Lelystad
Er werd veel zorg besteed aan de
aankleding van het evenement. Aan de
start bij het Ford Museum in Hillegom
hingen de beachvlaggen, spandoeken en
een startdoek klaar. Al vroeg kwamen de
eerste auto’s al aangereden. De auto’s
werden in een hoefijzervorm opgesteld op
het grote parkeerterrein bij het Ford
Museum. Vervolgens werd een bol-pijl
route naar uiteindelijk Lelystad gereden.
Vanaf 11:00 uur werd bij de start
afgevlagd en uitgewuifd. Er ontstond
wachttijd; zeker een verbeterpuntje voor de
volgende REEE. Met het routeboek op
schoot werd iedereen vlot door het Groene
Hart en de Ronde Venen geloodst. Via
Breukelen liep de route langs de prachtige
Vecht. De route werd vervolgd langs de
Loosdrechtse Plassen en daarna binnendoor
naar Lage Vuursche, een schitterend gebied
vooral in de herfst. Na een gedeelte polder
eindigde de rit bij het Aviodrome Lelystad
waar op Airport Plaza een parkeerplek met
toezicht voor REEE geregeld was. De
FEHAC voorzitter, Bert de Boer, was bij het
eindpunt aanwezig om deelnemers en REEE
organisatie te verwelkomen. De ontvangst
in de museumbar was gastvrij in het aange
name gezelschap van de mederijders. Na
een drankje en een hapje keerden men
tevreden huiswaarts, waarbij de
cabriorijders toch wel een muts en hand
schoenen goed konden gebruiken.
Weer een REEE in 2016
Er wordt natuurlijk gerekend op een REEE
in 2016: die komt er zeker weer begin
oktober. Informatie over het REEE is te
vinden op de website www.reee.nl .
Bij vragen reee.rit@gmail.com

CLASSICSNL
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Nieuws uit de FEHAC
jaarvergadering
Op 9 december hield de FEHAC een druk
bezochte vergadering voor haar leden: de
aangesloten clubs. Op zo’n vergadering
komen altijd tal van nieuwtjes langs die
zeker de moeite waard zijn om te weten.

De beroemde Puch poster heruitge
geven met wat oudere modellen

In het boek Erfgoed dat beweegt!
staan de toonbeelden van ons mo
biel erfgoed omschreven

Ledental stabiel
Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar.
Vreugde omdat er negen nieuwe clubs tot
de FEHAC toetraden. Dit zijn de bromfiets
clubs Puch Club Tegelen en de Puch Tomos
Club Nederland. Verder de autoclubs
Mazda 626 GT en Coupé club, Vive l’Auto,
Stichting Amilcar en de Cobra Club Neder
land. Ook zijn drie grote motorclubs (weer)
lid: MC de Klassieker, BSA Owners Club
Nederland en de Jawa CZ club. Het is be
langrijk dat ook motorfiets- en brommer
clubs deel uitmaken van de FEHAC in de
breedte, omdat we er zijn voor alle gemo
toriseerde klassiekers en caravans. Verdriet
is er ook vanwege de opzegging van zes
leden: Méhari Club, stichting Old Transport
Achterhoek, Alpine Renault Club, Flevo
Klassiekers, de Rileyclub en de Historische
Automobiel Vereniging. Vooral de opzeg
ging van de HAV doet pijn: het is een grote
club en zij vertegenwoordigt veel mooie
voertuigen: ons echte mobiele erfgoed. Het
is ook een van de oprichters van de
FEHAC. Met alle opzeggers gaat het be
stuur altijd in gesprek -daar kunnen we al
tijd wat van leren- en we hopen dat opzeg
gingen van tijdelijke aard zijn.
Niet meer onmiddellijk een boete
Elke voertuigeigenaar heeft drie verplichtin
gen: WA verzekeren, APK goedkeuren en
Motorrijtuigenbelasting betalen. Dat wordt
gecontroleerd door de RDW met zoge
noemde registercontroles: dagelijks wordt
bij de gekentekende voertuigen gekeken
wat er veranderd is en of in de nieuwe situ
atie door de eigenaar wel aan alle voer
tuigverplichtingen is voldaan. Niet in orde:
dan legt het CJIB direct fikse boetes op. Bij
de APK was er al een respijttermijn van
twee maanden na het aflopen de geldig
heid van de APK. Bij de belasting gaat het
meestal ook wel goed want bij een mutatie
krijgt de belastingdienst automatisch een
seintje dat er weer MRB geheven kan wor
den. Maar er waren vooral problemen als
de schorsing afliep zonder dat dit opge
merkt werd of bij een tenaamstelling in het

weekend. Ook lukt het weleens niet de
schorsing te verlengen door inlogproble
men. De FEHAC heeft de RDW gevraagd
hier soepeler om te gaan, omdat in bepaal
de gevallen het gewoon onmogelijk is om
direct dezelfde dag al alle voertuigverplich
tingen geregeld te hebben. De RDW gaat
nu in vervolg niet direct een overtreding
signaleren, maar wacht daar 14 dagen
mee. Zo kan een aankoop van een voertuig
in het weekend niet meer mis gaan en is het
vergeten van de afloop van een schorsing
niet direct een aanslag op de portemonnee.
Erfgoedwet ook in Eerste Kamer
aangenomen
Op 8 december werd ook in de Eerste
Kamer de Erfgoedwet aangenomen. Dat
betekent dat de FEHAC en de aangesloten
clubs officieel nu beheerder zijn van mobiel
erfgoed. In het ministerie van OCW hebben
we nu een medestander bij de bescherming
van ons mobiel erfgoed. Er wordt verder
gewerkt aan de uitbreiding van het digitale
nationaal register mobiel erfgoed NRME
met beschrijvingen van toonbeelden van
mobiel erfgoed. In het nieuwe boek ‘Erf
goed, dat beweegt’ staan die toonbeelden
beschreven en van harte wordt aanbevolen
dat iedere club zo’n boek aanschaft om
kennis te nemen van het NMRE.
30+ voertuigen uitzondering in
milieuzones
De lokale overheid houdt ineens 40 jaar
aan als grens voor wanneer een voertuig
een oldtimer is. Dat hebben ze ongetwijfeld
van de algehele vrijstelling MRB afgekeken.
Maar wereldwijd is de leeftijd van een klas
sieke voertuig gedefinieerd op 30 jaar oud.
Een belangrijk steuntje in de rug komt nu
van de EU Commissaris van Transport: hij
beveelt aan dat de lokale overheid bij de
instelling van milieuzones voertuigen die
meer dan 30 jaar oud zijn, ontziet.
FEHAC vertegenwoordigd in FIVA
Motorcycles commissie
De voorzitter van de FEHAC Commissie
Tweewielers zit bij de FIVA nu ook in de
Motorcycle Commission. Belangrijkste acti
viteit daarvan was het ergens in Europa or
ganiseren van een World Motorcycles
Rally, maar dat vindt de FEHAC toch wat
erg mager. Doede Bakker zit in de commis
sie om een strategie te ontwikkelen om de
wettelijke bescherming en het behoud en de
promotie van ook de klassieke tweewielers
meer te bevorderen.
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Oldtimer verzekering
enquête levert vier
toppers op
De FEHAC heeft voor de derde keer onder
zocht wat de beste oldtimerverzekeringen
in Nederland zijn. De verzekeringen voor
klassieke voertuigen van de Europeesche,
TVM/OVHV, KNAC en Kuiper kwamen uit
een recent onderzoek als beste uit de bus.
De oldtimerverzekeringen van deze vier
verzekeraars voldoen aan alle eisen die de
FEHAC stelt aan een goede oldtimerverze
kering.
Foto A

Foto B

FEHAC normstellend bij
verzekeringen en taxaties
In 2004 heeft de FEHAC voor het eerst een
enquête onder verzekeraars gehouden en
uitgebreid de kwaliteit van oldtimerverzeke
ringen onderzocht. Vanaf 2010 geven we
aan duidelijke taxatierapporten van des
kundige taxateurs het predicaat FEHAC
Goedgekeurd Taxatierapport. Zo heeft de
FEHAC de normen gesteld die aan een old
timerverzekering en aan een goed taxatie
rapport gesteld mogen worden.
Enquête begin 2015
Begin dit jaar heeft de FEHAC aan alle be
kende aanbieders van oldtimerverzekerin
gen gevraagd om een enquête in te vullen
over hun eigen oldtimerverzekering. Uitein
delijk hebben zes aanbieders dat gedaan.
Dat is een wat beperkte respons en dat
komt waarschijnlijk doordat op voorhand
duidelijk werd gemaakt aan welke eisen de
FEHAC de verzekering zou toetsten. Verze
keraars konden dus direct al nagaan of ze
volgens de normen van de FEHAC een
goede polis hebben of (net) niet.

Foto C

Foto D
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Voldoen aan negen eisen goede
oldtimerverzekering
Resultaat ven de enquête is dat de oldtimer
verzekering van Europeesche Verzekerin
gen, de Klassieke VoertuigenVerzekering
van TVM/OVHV uit Hoogeveen, de KNAC
Classic Car Verzekering en polis klassieker
verzekering van Kuiper Verzekeringen uit
Heerenveen allemaal voldoen aan de
negen eisen die de FEHAC aan een goede
oldtimerverzekering stelt.

Die negen eisen zijn:
1. Geen leeftijdsdiscriminatie verzekerde/
bestuurder. Ook jongeren onder de 24 jaar
en ouderen boven de 65 jaar moeten een
zonder problemen een oldtimerverzekering
kunnen afsluiten.
2. Geen koppelverkoop met de dagelijkse
auto. Niet eisen dat de oldtimer alleen
maar verzekerd kan zijn als de dagelijkse
auto bij dezelfde verzekeraar verzekerd is.
3. Erkenning door verzekeraars van alle
taxatierapporten met het FEHAC predicaat
‘Goedgekeurd Taxatierapport’, dus ook de
clubtaxaties met dat keurmerk.
4. Alle soorten toer- en regelmatigheidsritten gedekt.
5. Altijd-terug-garantie van wrak na een
ongeval. De omvang van de restwaarde af
gezet tegen de transportkosten mag geen
afweging zijn om het voertuig niet terug te
brengen naar de eigenaar. Ook vanuit het
buitenland.
6. Goede regeling cascoschade, ook voor
opnieuw maken onderdelen.
7. WA en casco dekking handhaven tijdens
schorsing en de verplichte winterstop.
8. Voertuig terug naar eigenaar ook bij
total loss vergoeding.
9. Vrije keuze bij welk restauratiebedrijf
schadeherstel plaatsvindt.
Twee verzekeraars net niet
Twee verzekeraars, die aan de enquête
mee hebben gedaan, bieden ook een
goede polis aan, maar daar ontbreekt nog
wel een kleinigheid aan.
De oldtimerverzekering van Assicuro B.V.
uit Born richt zich uitsluitend op het exclu
sieve segment van dure automobielen. Daar
is het zeldzaam dat iemand van onder de
24 jaar een dure klassieke Ferrari of Aston
Martin wil verzekeren. Zij verzekeren geen
jongelui onder de 24 jaar met zo’n exclu
sieve auto. Voor anderen een prima polis.
Turien & Co voldoet net niet aan de vijfde
eis: de altijd-terug-garantie. Ze doen dit
wel bij een ongeval in Nederland, maar
niet in het buitenland. Wie niet in het bui
tenland komt met de klassieker heeft hier
aan zeker een goede polis.

Foto E

Foto F

Foto G

Nog geen ervaring met 3D geprin
te onderdelen
Voor de duurdere klassiekers worden in
toenemende mate beveiligingseisen gesteld:
deugdelijke stalling, startonderbreking en
andere technische beveiligingen, alarm en
track and trace volgsystemen. Hoe hoger
de waarde hoe meer eisen. Bij een verzeke
ringswaarde boven de € 25.000 moet hier
rekening mee gehouden worden.
Bij acceptatie wordt er scherper op gelet of
de verzekering echt alleen voor een hobby
matig gebruikt voertuig afgesloten wordt.
Een dagelijks gebruikte oude auto met jaar
lijks veel kilometers wordt geweigerd voor
een oldtimerverzekering.
Geen van de verzekeraars heeft al ervaring
met herstel door gebruik te maken van 3D
geprinte onderdelen. Vraag is natuurlijk
wat dit in vergelijking met de gebruikelijke
schaderegeling (meer) gaat kosten. Maar
niemand wijst op voorhand schaderegeling
met 3D geprinte onderdelen af.
Dekking in de winter beperkt
Steeds meer bestaat de mogelijkheid om
het voertuig gedurende maar een bepaald
deel van het jaar te verzekeren. De Euro
peesche kent een zomertijd dekking (dat
zijn de zeven maanden van eind maart tot
eind oktober). Andere verzekeraars bieden
de mogelijkheid om tegen premiekorting
geen dekking te hebben tijdens de verplich
te winterstop uit de overgangsregeling
MRB. Dit alles omdat de ervaring leert dat
veel klassiekers toch vooral ’s zomers en
meestal niet ’s winters op de weg komen.

Offertes cascopremie vergelijken
loont
Ook werd in de enquête gevraagd om een
offerte voor de verzekering van een paar
voorbeeld oldtimers. Onderling verschillen
de WA premies niet veel, maar bij de
verzekering van casco zijn de premieverschillen groter. Daarom loont het om
zeker bij de wat hoger getaxeerde
bedragen om een paar offertes te vragen.
Taxatieaanpak Oldtimer Caravan
Club wordt erkend
Merkenclubs kunnen voor hun
taxatieaanpak ook het predicaat FEHAC
Goedgekeurd Taxatierapport krijgen.
Daarvoor moeten ze hun taxaties zo
inrichten dat gewaarborgd wordt dat hun
taxaties altijd deskundig en onafhankelijk
zijn. De Oldtimer Caravan Club doet dat en
treedt binnenkort toe tot het exclusieve
groepje clubs dat een erkende taxatieaanpak heeft. Met de Oldtimer Caravan
Club zijn er nu negen clubs met een
erkende taxatieaanpak. De namen van die
clubs staan op onze website onder FAQ en
daarna taxaties/taxateurs.

Oldtimer Caravan Club

Prijsvraag
Herkent u deze nog ?
De foto’s op deze pagina’s zijn allemaal
van ongelukken met oldtimers. De foto’s
zijn vaak oud en bij de meer recente ge
vallen is het goed afgelopen voor de in
zittenden. Voor degenen die het meest
volledig merk, type en bouwjaar van de
afgebeelde voertuigen weet te benoe
men heeft de redactie een mooi prijsje
klaarliggen.
Oplossingen naar: redactie@fehac.nl
Foto H
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Websites om eens
naar te kijken
Internet is een zegen. Alle mogelijke
informatie over bijna elk voertuig is erop te
vinden en het online kopen van onderdelen
in de wereld is een stuk makkelijker
geworden. We hebben een paar leuke sites
gevonden die zeker een bezoekje waard
zijn.
RDW.nl voertuiggegevens
raadplegen
Heeft u wel eens een auto of motorfiets zien
rijden en bent u benieuwd naar merk
model en bouwjaar? Met het kenteken kunt
u het voertuigregister inzien en daar vindt u
voertuigsoort, merk, kleur, type en datum
eerste toelating. Ook handig om te kijken
hoe lang de APK nog geldig is.
Borgward Isabella: een van de
157 Borgwards in Nederland

voertuig-zoeker.nl
Deze site geeft o.a. inzicht in hoe zeldzaam
uw auto is. Een Volkswagen 1600TL
bijvoorbeeld heeft van de fabriek de type
code 311021 en daar blijken er nog 54
stuks van Nederland te zijn. Of die alle
maal rijden is maar helemaal de vraag;
deze site telt de VW’s van dit type die op
actief kenteken staan. Zo zijn er 1.435
Rolls-Royces (oude en nieuwe exemplaren)
in ons land en van een verdwenen merk als
Borgward nog 157 stuks.
conam.info
De FEHAC is lid van de Contactgroep Auto
mobiel- en Motorhistorie en dat staat al
sinds jaar en dag in ons colofon vermeld.
De CONAM is behulpzaam bij alle vragen
over de geschiedenis van automobilisme en
motorcyclisme. Dat bleek wel toen iemand
zich met een fotootje van een vooroorlogse
auto bij de FEHAC meldde met de vraag
wat voor merk dit was. Binnen een dag had
hij een antwoord van de CONAM: het was
een Franklin Sedan uit 1919 of 1920. Een
vraag kan uitgezet worden bij Vraag en
Aanbod in de rubriek informatie gezocht.
ncad.nl
Het Nederlandse Centrum voor Autohistori
sche Documentatie heeft een enorm archief
met 150.000 persfoto’s, 60.000 brochures
en 20.000 tijdschriften. Als u er op de site
niet uitkomt dan is er nog een bezoekje
mogelijk aan de Automotive Campus in
Helmond waar het NCAD gevestigd is.
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flickr AM-55-54
Gaat u weleens naar een leuk oldtimerevenement? Dikke kans dan dat uw mooie
voertuig is vastgelegd door een van de vele
oldtimer spotters en dat hun foto’s op deze
site staan. Zo vond de eigenaar van de
AM-55-54 daar twaalf foto’s met zijn hele
historie van evenementbezoeken in de
afgelopen twee jaar.
Sites met voertuig informatie via
kenteken
Autoverleden.nl
Finnik.nl
rdwdata.nl
voertuig-zoeker.nl
hetnederlandschekentekenarchief.nl
flickr.com/groups/cwodlp/
Evenementen /Agenda
autoevenementenagenda.nl/
oldtimerbeurs.net
oldtimerevenementennoordnederland.com
Algemene informatie over
(klassieke) voertuigen
autosvantoen.nl
oldtimerblog.nl
brommer.alle-links.nl
klassiekerweb.nl
myoldtimer.nl
oldtimer.startpagina.nl
oldtimerautosite.nl
oldtimernederland.nl
oldtimernieuws.nl
oldtimertips.nl
prewarcar.nl
tractorfan.nl
superclassics.nl
fehac.nl
mobiel-erfgoed.nl
Documentatie over (klassieke)
voertuigen
geheugenvannederland.nl (zoekterm:
auto's of Nederlandse autogeschiedenis)
raivereniging.nl/autos
top10klassiekeautos.nl
cinecars.nl
conam.info
erfgoedopweg.nl
industrieel-erfgoed.nl

Parate kenteken kennis
In Nederland kennen we een systeem van
kentekenuitgifte dat de kentekens aan
voertuigen koppelt. In andere landen wordt
een kenteken gekoppeld aan een persoon
en die kan zo een kenteken ‘meenemen’
naar een volgende auto. Daarom is het ook
in onze buurlanden mogelijk om een
kenteken met een persoonlijke combinatie
aan te vragen, waar meer voor betaald
moet worden.

Toepasselijk kenteken

Uitgifte klassieker
kentekens
De RDW opgave van de uitgifte van
klassiekerkentekens per 16 december
2015:
Personenauto <1973 DZ-06-85
Bedrijfsauto
<1973 BE-83-16
Motorfiets
<1973 ZF-89-50
Voertuigen
<1978 17-YD-17
De YD serie met de letters in het midden
is voor alle voertuigen tussen 1973 en
1977.

Persoonlijk kenteken
Dat zou hier ook moeten kunnen, zo’n
persoonlijk kenteken. Wat is mooier dan
een Volkswagen 1600TL de kentekenplaat
16-00-TL te geven. Goed idee, wat de
overheid ook extra geld kan gaan opleve
ren. Helaas gaat dat niet gebeuren want elk
voertuig in ons land kent een uniek
kenteken met zes letters/cijfers en een
kenteken wordt altijd maar één keer
uitgegeven. Iemand die een beetje volgt
welke kentekens nieuw zijn, weet ook
wanneer ongeveer een kenteken is
uitgegeven en kan zo ‘lezen’ hoe oud het
voertuig is. Deze regel wordt echter bij
klassiekers doorbroken: voor klassieke
personenauto’s, motorfietsen en
bedrijfswagens geeft de RDW al sinds
1988 aparte kentekenseries voor klassieke
voertuigen uit. Deze lijken oud omdat in het
verleden nooit gebruikte kentekenseries met
twee letters en vier cijfers daarvoor van stal
zijn gehaald.

Jaguar XK 150 Vicarage Special uit 1958 met eerste DZ kenteken

100.000 kentekens op auto’s
Voor personenauto’s is de RDW op 10 au
gustus 2015 begonnen met een nieuwe
reeks die begint met DZ. De DZ-00-01 is
een zilvergrijze Jaguar XK 150 Vicarage
Special uit 1958, die meteen belastingvrij is
(immers ouder dan 40 jaar) en ook nooit
meer naar de APK hoeft (van voor 1960).
Voor de DZ kentekens werden al tien reek
sen van deze speciale klassieker kentekens
uitgegeven: vijf die beginnen met een A en
vijf die met een D beginnen. DE was de al
lereerste. Omdat elke reeks begint bij
00-01 en eindigt bij 99-99 zijn bij perso
nenauto’s met tien volle series nu 100.000
auto’s van zo’n mooi kenteken voorzien.
Die zijn echter allang niet meer allemaal
actief, want sloop en export verminderen
natuurlijk dat aantal in de loop der jaren.
Het gaat bij de speciale A- en D-kentekens
altijd om auto’s die vóór 1 januari 1973 op
kenteken zijn gezet. Ook voor motoren en
scooters kennen we vergelijkbare kente
kenseries: die beginnen met een Z. Bij be
drijfswagens is bij de start in 1988 al be
gonnen met de BE-serie en die is nu na 27
jaar nog steeds niet vol. Voor alle voertui
gen tussen 1973 en 1978 is nog een extra
kentekenserie met inmiddels de letters YD in
het midden.
DE serie is in 1963 al begonnen
De DE-klassiekerserie was de allereerste
serie, maar daar werd destijds door de
RDW niet begonnen met de DE-00-01. Er
reden al voor 1965 auto’s met een DE-ken
teken en die kregen het kenteken toen ze
nieuw waren. Vanaf kenteken DE-06-95
werden dat de klassieker-kentekens en dat
begon in 1985.
Blauwe platen: kenmerk van de
echte klassieker
In het verleden kreeg je klassieker kente
kens alleen op verzoek. Zonder zo’n ver
zoek kreeg je een kenteken dat toevallig net
aan de beurt was. Inmiddels verstrekt de
RDW standaard klassieker kentekens aan
de voertuigen die qua datum eerste toela
ting (dus ouderdom), hiervoor in aanmer
king komen. Het mooie hiervan is dat bij
deze nieuw uitgegeven kentekens nog
steeds wél een oude blauwe kentekenplaat
met witte letters en cijfers gevoerd mag
worden. Omdat 1977 het laatste jaar is
waarvoor deze kentekens worden uitgege
ven, zijn klassiekers met deze blauwe ken
tekens inmiddels allemaal 38 jaar oud.
Nog twee jaar en ze zijn geheel MRB-vrij.
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100 jaar BMW op In
terClassics Maastricht
InterClassics in Maastricht is traditiegetrouw
de opening van het nieuwe klassiekerjaar.
De 23ste keer InterClassics Maastricht heeft
BMW Nederland als hoofdsponsor voor de
2016-editie.Tijdens de vier beursdagen
wordt het hoofdthema 100 jaar BMW
gepresenteerd aan de hand van een mooie
collectie van 30 klassieke BMW’s.

BMW 507 Roadstar 1955 met Miss
BMW Connecticut met geschat
bouwjaar rond 1933

Thema:100 jaar BMW
De organisatie van InterClassics Maastricht
zag in het 100-jarig jubileum van BMW het
perfecte thema voor de 2016-editie. Erik
Panis, Directeur InterClassics: “BMW is een
prachtig merk met een enorme geschiedenis
en spraakmakende auto’s. Wij zijn vereerd
dat wij BMW dit jaar niet alleen als
hoofdthema maar ook als hoofdsponsor
aan InterClassics Maastricht mogen
verbinden”. Directeur Marketing van BMW
Group Nederland Peter Haug: “BMW
Group Nederland heeft InterClassics de
afgelopen jaren zien groeien tot het
prachtige evenement dat het nu is
geworden. Wij kijken er naar uit om ons
daar in het jubileumjaar te presenteren.”
3.0 CSL Batmobile
De organisatie heeft in samenwerking met
BMW Clubs Nederland een aantal
spectaculaire automobielen voor de
bezoekers in petto. Naast de ‘witte 328’,
wordt ook de BMW 507 Roadster tijdens
de beurs tentoongesteld. Elvis Presley bezat
ooit een witte en later een rode variant.

De FOCWA vertelt op InterClassics
wat er allemaal bij komt kijken
om zo'n schuurvondst weer in
concoursstaat te krijgen
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Maar de fameuze 3.0 CSL ‘Batmobile’ is
misschien wel de meest aansprekende auto
uit de collectie. De succesvolle racer, die de
zijn naam dankt aan het omvangrijke
spoilerwerk vóór en achter, werd ingezet in
het European Touring Car Championship.
We kennen de auto vooral van de
Europese circuits, maar BMW zette hem in
de jaren zeventig ook in de Verenigde
Staten in.
British Royals: Bentley & Rolls
Royce
Naast 100 jaar BMW is British Royals:
Bentley & Rolls Royce het tweede thema. In
samenwerking met De Mascotte, de
vereniging van Bentley & Rolls Royce
eigenaren, wordt ook de historie van deze
unieke Britse klassiekers uitgebreid in beeld
gebracht.
Kaarten in de voorververkoop
goedkoper
InterClassics Maastricht vindt plaats van
donderdag 14 t/m zondag 17 januari
2016 in MECC Maastricht. Ook de FEHAC
is dit jaar weer aanwezig met een stand.
De klassieke autobeurs trekt altijd veel ko
pers, liefhebbers en dagjesmensen, met
vaak lange rijen voor de kassa’s. Entree
kaarten zijn online met korting te koop en
dat voorkomt ook de rij voor de kassa.
Kinderen t/m 12 jaar mogen gratis naar
binnen. Meer informatie staat op de
website van InterClassics:
www.interclassicsmaastricht.nl

Programma FEHAC Academy InterClassics
Vrijdag 15 januari
10:30 – 11:00 De Europeesche Verzekeringen: Verzekeringen en taxaties
11:00 – 11:30 Kroon Oil: Olie en smeermiddelen
11:30 – 12:00 Vredestein: Banden
12:30 – 14:00 FOCWA: Restauratie van schuurvondst tot concoursstaat
Zaterdag 16 januari
10:30 – 11:00 De Europeesche Verzekeringen: Verzekeringen en taxaties
11:00 – 11:30 Kroon Oil: Olie en smeermiddelen
11:30 – 12:00 Vredestein: Banden
12:30 – 14:00 Resultaten van FIVA- enquête door Prof. Dr. Bert van Wee
Zondag 17 januari
10:30 – 11:00 De Europeesche Verzekeringen: Verzekeringen en taxaties
11:00 – 11:30 Kroon Oil: Olie en smeermiddelen
11:30 – 12:00 Vredestein: Banden
12:30 – 14:00 De klassieker als erfgoed: midden in de samenleving!

FEHAC Academy goed
op stoom
Binnen de FEHAC is veel kennis over klas
sieke voertuigen. Over de techniek, over de
regelgeving, over het gebruik, zelfs over
bijvoorbeeld de milieuaspecten. Die kennis
zit bij het FEHAC-bestuur en vooral ook bij
werkgroep- en commissieleden. Maar ook
onze businesspartners dragen hun steentje
bij. Die kennisoverdracht tijdens themaavonden en lezingen gebeurt onder de
noemer FEHAC Academy.

Prof. Bert van Wee legt de econo
mische betekenis van de oldtimer
wereld uit

Taxatiedag
Voor taxateurs van klassieke voertuigen
houdt de FEHAC met enige regelmaat vak
dagen. De eerste was op 10 april 2014 en
was een groot succes. De tweede taxatie
vakdag staat in april 2016 op het pro
gramma, waar o.a. het 3D printen van on
derdelen en het beleggen in klassiekers aan
de orde zal komen. Ook hiervoor zullen
alle taxateurs weer uitgenodigd worden en
het leuke is dat ze daar, behalve een zeer
leerzame dag, ook Permanente Educatie
punten bij hun eigen brancheorganisatie
mee gaan verdienen.
Olie en smeermiddelen
Kroon Oil richt zich onder andere op speci
ale olies en smeermiddelen voor klassieke
voertuigen. Zij weten precies wat nodig is
voor bijna elke klassieker ongeacht het
bouwjaar. Dit jaar was zoveel belangstel
ling voor dit onderwerp dat er twee avon
den moesten worden gehouden, om ieder
een een plekje te geven.

Twee drukke avonden in Zwolle
'Hoe bestuur ik een club?'

Europees oldtimer onderzoek
Op 9 juli jl. gaf professor Bert van Wee,
Hoogleraar Transportbeleid aan de TU
Delft, een ‘college’ over het internationale
FIVA onderzoek dat in vijftien Europese
landen is uitgevoerd. Het team van Van
Wee en onderzoeksbureau GfK hebben
een belangrijke rol gespeeld in dit grote on
derzoek dat antwoord geeft op vragen als:
hoe zit de oldtimer wereld in elkaar, hoe
veel geld en werkgelegenheid is erbij be
trokken, wat is de werkelijke milieu impact
en waar zitten de gevaren voor de toe
komst. De uitkomsten geven, samen met de
eerdere onderzoeksresultaten uit 2006, in
zicht in de actuele trends in de oldtimerwe
reld en leveren een grote hoeveelheid
waardevolle informatie voor zowel de oldti
merclubs en -liefhebbers, als voor besluit

vormers en politici. Op 17 januari a.s. om
12.30 uur herhaalt prof. Bert van Wee zijn
college tijdens InterClassics in Maastricht:
een absolute aanrader voor wie wil weten
hoe de oldtimerwereld werkelijk in elkaar
zit.
Hoe bestuur ik een club
Binnen clubs is het een komen en gaan van
clubbestuurders en lang niet iedereen heeft
ervaring met het runnen van een oldtimer
club. Vanuit de commissie Juridische Zaken
hebben Jaap de Wit en Rudi Arends twee
avonden gehouden voor nieuwe en ervaren
clubbestuurders. Het waren twee leerzame
avonden, waarbij de deelnemers ook zelf
onderwerpen konden aandragen waarin ze
zelf extra geïnteresseerd waren. Zo kwam
o.a. langs:
- de rol, taak en verantwoordelijkheden van
een kascommissie
- de aansprakelijkheid van het individuele
bestuurslid, ook voor de fouten van andere
bestuursleden
- hoe neem je rechtsgeldige besluiten
- wie mag de club vertegenwoordigen bij
het sluiten van een overeenkomst
- het aansturen van commissies en regio’s
- omgaan met persoonsgegevens van de
leden, bijvoorbeeld als het maken van het
clubblad uitbesteed wordt
- aansprakelijkheid en wanneer biedt de
bestaande FEHAC-verzekering voor alle
clubs dekking
Ondanks de ogenschijnlijk saaie materie
waren het hele leuke avonden met veel in
teractie tussen de deelnemers.
Workshop cyclus tijdens
InterClassics
Tijdens de drie dagen InterClassics worden
voor de beursbezoekers dagelijks vier
workshops gehouden door vakspecialisten.
Het hele programma met aanvangstijden
staat hiernaast bij de aankondiging van In
terClassics. De Europeesche Verzekeringen
behandelt verzekeringen en taxaties, Kroon
Oil spreekt over haar core business olie en
smeermiddelen, Vredestein heeft het uiter
aard over banden. De FOCWA licht toe
wat er allemaal komt kijken bij de restaura
tie van een schuurvondst tot concoursstaat.
De FEHAC zelf neemt op de zondag de
laatste bijdrage voor haar rekening: de
klassieker als erfgoed: midden in de
samenleving!
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COLOFON

Indien onbestelbaar retour: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

Kort nieuws

Eurovignet in België voor zware
vrachtwagens
Op de klankbordavond kwam een vraag of
de vrijstelling voor het Eurovignet voor
hobby-oldtimervrachtwagens net als in
Nederland ook in België geldt.
Het antwoord kwam van onze Belgische
zusterorganisatie de BFOV: er is géén
vrijstelling voor hobby-oldtimervrachtwagens in België voor het Eurovignet.
Overgangsregeling kost meer
Het maximum bedrag voor de overgangs
regeling is in 2016 € 122.

Overleden
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Evenementenregeling
Het maximum aantal dagen waarop met
een geschorst voertuig van de Evenemen
tenregeling gebruik gemaakt kan worden
wordt acht per jaar. Het maximum aantal
evenementen blijft vier per jaar. In 2015
zijn er 300 evenementen door de Belasting
dienst erkend. Slechts enkele evenementen
zijn niet erkend omdat ze een privé karak
ter hadden. De Belastingdienst vraagt wel
om de aanvraag voor erkenning op tijd in
te dienen. Op tijd betekent twee maanden
vooraf! Zie de FEHAC-website voor de vol
ledige informatie en de formulieren.

Jan Ostermeijer was jarenlang be
stuurslid en voorzitter van de onze com
missie CMSRh, de voorganger van de
Commissie Tweewielers. Jan heeft de in
voering van de bromfietskentekens ver
zorgd. Op 20 september is Jan overle
den op 80-jarige leeftijd.

Evenement tijdens winterstop
De winterstop voor de overgangsregeling
duurt van 1 december 2015 t/m
29 februari 2016. Vanaf 2016 is het mo
gelijk om met een voertuig in de over
gangsregeling gedurende maximaal twee
dagen van de evenementenregeling gebruik
te maken. Deze twee dagen tellen over heel
2016 en gelden dus ook voor december
2016 !

Recent, op 30 november 2015, is de
drijvende kracht achter de CONAM
Frans Vrijnaldenhoven op 87-jari
ge leeftijd overleden. In hem verliezen
we een aimabele man met een zeer uit
gebreide kennis en ervaring op het ge
bied van automobielen en hun geschie
denis. Hij heeft twee boeken geschreven
over de auto’s die bij het Koninklijk Huis
in bezit geweest: auto’s met de AA-ken
tekens dus.

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 9 december 2015)
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 Tweewielers
Doede Bakker
e-mail: ctw@fehac.nl
Bestuurslid Public Affairs
Bert Pronk
e-mail: public-affairs@fehac.nl
Contact Bedrijfsvoertuigen
Henk Boons
e-mail: cbv@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, MCN en de CONAM.

