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CBS: een oldtimer rijdt twaalf keer minder
kilometers dan een nieuwe auto
Wat eigenlijk al wel bekend was uit FEHAC-enquêtes, is nu bevestigd in de ‘Jaarmonitor
Wegvoertuigen: Kilometers’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoe ouder een
auto, hoe minder ermee gereden wordt. En met oude 40+ oldtimers wordt al helemaal
weinig gereden: maar 1900 km per jaar.
Nieuwe auto rijdt per jaar veel meer dan een oldtimer
Een personenauto rijdt gemiddeld het meest als die nieuw is. Dat bij die categorie ‘nieuw’
de leaseauto’s horen zal daar zeker ook aan bijdragen. In 2015 reden auto’s die een jaar
oud waren gemiddeld 21.500 kilometer per jaar. Met het toenemen van de leeftijd van het
voertuig loopt het gemiddeld jaarkilometrage geleidelijk terug. Jonge oldtimers, en dat zijn
voor het CBS de auto’s tussen 25 en 40 jaar oud, reden in 2015 gemiddeld 4.300 kilome
ter. De meesten in deze groep betalen maximaal € 122,- per jaar aan MRB en mogen in
de wintermaanden niet de weg op. De oudere oldtimers van 40 jaar of ouder - de groep
die geheel vrijgesteld is van het betalen van Motorrijtuigenbelasting - reed in 2015 maar
1.900 kilometer per jaar en dit beperkte rijden gebeurt in 15 dagen per jaar. Gezamenlijk
reden de Nederlandse oldtimers in 2015 volgens het CBS ruim 240 miljoen kilometer van
de totaal in personenauto’s afgelegde 115 miljard kilometers. Hoeveel is dat dan eigenlijk?
Op elkaar gedeeld is dat een bijdrage van iets meer dan 0,2 % voor oldtimers. Om het
even in perspectief te zetten: twee meter van elke gereden kilometer in een personenauto
wordt in een oldtimer afgelegd.
CBS objectieve overheidsinstantie
Belangrijk is, dat nu door een officiële overheidsinstantie vastgesteld is, wat de bijdrage
van oldtimers is aan het wegverkeer. Het bevestigt ook het beeld uit de eerdere enquêtes
die door de FEHAC werden gehouden. Vooral bij de milieuzones is het aantal kilometers
gereden door oudere auto’s een belangrijk gegeven. Net als bij de ‘sjoemeldiesels’ is het
niet zo zeer belangrijk om te weten wat een voertuig op de rollenbank aan uitlaatgas uit
stoot, maar vooral ook hoeveel in de praktijk op de weg de uitstoot bedraagt. Met 15
dagen gebruik per jaar en dan 1.900 km rijden is dat niet direct een milieu-effect waar
men zich grote zorgen over hoeft te maken.
Andere weetjes uit de jaarmonitor wegvoertuigen
Personenauto’s waren in 2015 goed voor 64% van de totale CO2 uitstoot en reden 79%
van het totale aantal kilometers. Een particuliere autobezitter - 88% van de auto’s is parti
culier bezit - rijdt gemiddeld 11.700 km per jaar. Een zakelijke auto rijdt twee keer

40 jaar FEHAC
De Federatie Historische Automobiel- en
Motorfietsclubs bestaat 40 jaar.
In deze extra dikke FEHACtiviteiten
wordt middenin op vier pagina’s
aandacht besteed aan vier decennia
FEHAC.
zoveel. De meeste bestelwagens worden
gebruikt in de bouw en rijden dan jaarlijks
18.300 km. De grootste kilometervreters
zijn de lijndienstbussen met jaarlijks
78.000 km op de teller. Kampeerauto’s rij
den 43% van hun kilometers in het buiten
land.

FEHAC wenst u fijne kerstdagen en
een pechvrij 2017

Geanimeerde ALV met
externe sprekers van
de RDW en het NCAD
Elk halfjaar houdt de FEHAC een ledenver
gadering waarin de leden bijgepraat wor
den over de ontwikkelingen op oldtimerge
bied. Dit keer ging het o.a. over de brom
mers in Amsterdam, het schadeverloop op
onze verzekering en werden vier nieuwe
leden welkom geheten.

Hens Peter Weem van de RDW
over meerjarig schorsen

De Adler Trumpf Junior was in
1932 al twee jaar eerder 'traction
avant' dan de Citroën

Een bosbrandweer 2cv die zonder
te keren zich in beide richtingen
snel 'uit de voeten' kan maken. Dit
is overigens de achterkant
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NCAD en RDW
Namens het NCAD, kwam haar voorzitter
P.D. van der Koogh vertellen dat de FEHAC
en het NCAD gaan samenwerken bij het
ontsluiten van werkplaatshandboeken.
Daarvan heeft men 400 strekkende meter
op de boekenplank staan en die worden
met behulp van veel vrijwilligers de komen
de jaren gedigitaliseerd. De digitale en bla
derbare versie komt t.z.t. beschikbaar, ook
voor de achterban van de FEHAC. Hens
Peter Weem van de RDW gaf de stand van
zaken weer van het meerjarig schorsen en
de registercontrole bij einde schorsing. Bij
de RDW begrijpt men best dat de meeste
oldtimerliefhebbers niet zo vlot zijn bij het
restaureren en dat daarvoor een meerjarige
schorsing gewenst is. Hij vroeg de zaal hoe
men dit graag geregeld wilde hebben en
dat was goed voor een paar ideeën. Eerder
waren FEHAC-vertegenwoordigers in het
reguliere overleg al met voorstellen geko
men. Bij de registercontrole wordt niet
vanaf de allereerste dag gecontroleerd of
na schorsing de APK en verzekering al
weer in orde zijn. Men geeft de oldtimerei
genaar twee weken de tijd om dat te rege
len, maar Weem waarschuwde wel dat er
zolang nog niet gereden mag worden.
Vier nieuwe leden stellen zich voor
Het vertrek van een lid werd betreurd: de
Winterwijkse Oldtimer Club. Daarvoor in
de plaats kwamen vier nieuwe clubs, die
zich naar goed gebruik voorstelden in de
ledenvergadering. Allereerst de Ducati
Classic Club voor de Benelux: 50 leden in
die club bezitten samen 400 klassieke Du
cati’s tussen de 30 en 35 jaar oud. De
Adler Club Nederland is klein en zal dat
ook wel blijven, want er zijn maar negen
rijdbare Adler auto’s in Nederland naast
ongeveer 80 tot 100 Adler motorfietsen. De
stichting Rijdend Engels Erfgoed Evenement
REEE houdt jaarlijks voor maximaal 125

equipes een rally: volgend jaar op 1 okto
ber in Noord- en Zuid-Holland. Maar de
handen gingen vooral op elkaar voor de
introductie van Marjanka Lever van haar
2CV Club Winschoten, die ook de jeugd
aan de club weet te binden met social
media en aparte evenementen.
FEHAC-penningmeester Wilco Boer was
blij met deze aanwas, maar vooral ook
omdat er minder clubs dan hij had ge
vreesd opgezegd hebben.
Gewone verenigingszaken ook
behandeld
Secretaris Roel Augusteijn werd herbe
noemd voor een nieuwe periode van vier
jaar en hij bedankte kort de zaal voor het
in hem gestelde vertrouwen. De begroting
voor 2017 werd aangenomen en de pen
ningmeester verwacht dat voor 2016 de
FEHAC ongeveer quitte zal spelen. De ver
andering van het huishoudelijk reglement
over de instelling van de kascommissie
werd aangehouden tot de voorjaars-ALV
2017.
Schadeverloop op de eigen WAverzekering
Bij de actualiteiten vertelde Herman Steen
dam van de werkgroep Verzekering en
Taxatie over onze eigen WA-verzekering,
die voor alle clubs geldt. Met deze overkoe
pelende verzekering is een eigen aanspra
kelijkheidsverzekering voor de clubs over
bodig. De FEHAC zorgt voor deskundige
begeleiding als een club aansprakelijk ge
steld wordt. Hij gaf een paar voorbeelden,
waarbij de ‘leukste’ wel was de raket uit
Kuifje die als ornament op een stand stond
en natuurlijk omviel. Steendam waarschuw
de nog voor de taxatie-als-leidraad clausu
le die in een paar oldtimerverzekeringen
staat. Bij schade kan een verzekeraar dan
afwijken van het taxatiebedrag en dat ge
beurt dan natuurlijk altijd naar beneden.
Ook is een vrijwaring die clubs nog wel
eens eisen van deelnemers aan een rit niet
de absolute garantie dat een club nooit met
een claim wordt geconfronteerd. Als een
startboog bijvoorbeeld omvalt op een auto
zal een organisatie de schade toch echt wel
moeten vergoeden: de gegeven vrijwaring
telt dan niet.

Aannames in onder
zoek leiden keer op
keer tot verkeerde
conclusies

Rectificatie MZ
Rotterdam
In de vorige FEHACtiviteiten was de om
schrijving van de verboden voertuigcate
gorieën in de milieuzone niet goed.
Deze voertuigen zijn vanaf 1 -1-2016
verboden in de milieuzone Rotterdam:
Vrachtauto’s op diesel in de Euroklasses
Euro I t/m Euro III
Bestelauto’s op diesel met een DET voor
1-1-2001
Personenauto’s op diesel met een DET
voor 1-1-2001
Bestelauto’s op benzine of LPG met een
DET voor 1-7-1992
Personenauto’s op benzine of LPG met
een DET voor 1-7-1992
Toegestaan zijn 100% LPG auto’s en au
to’s van 40 jaar en ouder.
Benzineauto’s met een geregelde kataly
sator met aanduiding E2 of U9 zijn toe
gestaan.
Alle soorten tweewielers zijn toegestaan.
In afwachting van slopen volgens de
sloopregeling mag er in de auto gere
den blijven worden.
Bron: gezondeRelucht.nl van de ge
meente Rotterdam

De overheid neemt tal van maatregelen die
veel invloed hebben op het rijden met oldti
mers. Of het nu milieuzones zijn of belas
ting betalen is: de overheid slaat keer op
keer de plank mis als het op het goed on
derbouwen aankomt van haar oldtimer
maatregelen.
De onderbouwing dat oldtimers
zwaar vervuilen klopt niet
Eind oktober 2012 presenteerden Mark
Rutte en Diederik Samson hun VVD-PvdA
regeerakkoord dat in recordtijd tot stand
gekomen was. Het voornemen was toen dat
alle oldtimers niet meer vrijgesteld zouden
worden van het betalen van Motorrijtuigen
belasting ‘milieuredenen’. Dat dit terecht
zou zijn werd zogenaamd ‘aangetoond’
met een rapport van het Planbureau voor
de Leefomgeving. Dit rapport ging echter
ervan uit van het gemiddelde kilometrage
van een negen jaar oude auto gelijk was
aan een dat van een oldtimer en dat is veel
te hoog. Het PBL kwam zo tot de aanname
van een bijdrage van oldtimers van 1,5%
van het totaal aantal verreden kilometers,
terwijl het CBS nu op slechts 0,2% uitkomt.
Nogal een verschil dus tussen aannames en
feiten. Het PBL heeft erkend dat deze kritiek
op haar rapport terecht is, maar is niet tot
een bijstelling van de inhoud overgegaan.
Alleen werd de toelichting op het rapport
tot twee keer toe aangepast. Het vervelende
is wel dat de conclusies uit het rapport nog
steeds een belangrijk argument zijn bij de
discussie over de vervuiling door oldtimers.
Dit terwijl het aantoonbaar toch echt fout
is.

De onderbouwing dat de beperkte
vrijstelling genoeg geld heeft
opgeleverd
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft
vorig jaar door zijn ambtenaren laten uitre
kenen wat de aangepaste vrijstelling MRB
de Staat heeft opgeleverd. Zijn brief van
april 2015 was een duidelijk staaltje van
naar het gewenste resultaat toe rekenen. Er
was vooraf ingeschat dat het terugdraaien
van de vrijstelling van 26 jaar naar 40 jaar
€ 137 miljoen zou opleveren. Het was in
werkelijkheid maar € 55 miljoen (ook maar
een schatting trouwens) en dat was te wei
nig. Toen werd op het ministerie bedacht
dat er 70.000 oldtimers waren geschorst,
gesloopt of geëxporteerd. Die zullen vast
allemaal wel door een andere auto vervan
gen zijn: probleem opgelost, voor die
70.000 vervangende auto’s is ook € 82
miljoen aan MRB betaald. De FEHAC moest
er met een WOB-verzoek achterkomen dat
dit wensdenken helemaal niet uitgekomen
was en dat de staatssecretaris met een
doorzichtig trucje had geprobeerd een be
tere voorstelling van zaken te geven.
De onderbouwing dat de milieuzone Rotterdam voor 20% minder
vervuiling heeft gezorgd
Utrecht, Amsterdam en Rotterdam hebben
allemaal moeite om het positieve effect van
hun milieuzone aan te tonen. Bij de FEHAC
is geen enkel onderzoek bekend waarbij
dat ondubbelzinnig kon worden aange
toond. Niet gek natuurlijk als je weet dat
we bij oostenwind de vervuiling uit het
Ruhrgebied over ons heen krijgen en dat
een paar cruiseschepen in je haven elk ef
fect van een paar minder vervuilende auto’s
teniet doen. In Rotterdam weten ze daar
wel raad mee. Daar stelt de gemeente dat
met de invoering van de milieuzone de
luchtkwaliteit met 20% is verbeterd. Maar
dat is niet gemeten; er is slechts een wagen
parkscan gedaan en zo werd berekend (en
dus niet gemeten) dat het heel goed ging
met de milieuzone. Maar natuurlijk weer
met een aantal aannames en inschattingen
om tot een beetje aardig resultaat te
komen. Kritiek van de Stichting Rotterdamse
Klassiekers is dat er niet is gemeten wat er
werkelijk in de lucht zit, maar dat er met
een berekening van het aantal toegestane
voertuigen nu is ‘vastgesteld’ dat invoering
van de milieuzone met 20% reductie een
succes is. Wethouder Langenberg (D66)
heeft de gemeenteraad foutief en onvolle
dig geïnformeerd.
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Toonbeelden van motorfietsen
Om publiek en overheden inzicht te geven wat ‘mobiel erfgoed’ is, is het toonbeeldenpro
ject gestart. Toonbeelden zijn beschrijvingen van mobiel erfgoed die exemplarisch zijn
voor dit type erfgoed. Samen geven deze toonbeelden een representatief beeld van de Ne
derlandse mobiliteitsgeschiedenis.
Website toonbeelden.com
Toonbeelden worden gekoppeld aan een culturele waardering. Objecten worden immers
pas erfgoed door hun culturele waarde. Het project Toonbeelden van mobiel erfgoed is uit
gevoerd in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van OCW en is te zien op de
website: toonbeelden.com De Commissie Tweewielers van de FEHAC heeft met de hulp van
veel clubleden voor de motorfietsen toonbeelden gezorgd.
Mobiliteit met motorfietsen
In de groep van ongeveer 60 toonbeelden van wegvoertuigen zijn zes motorfietsen opge
nomen. Motorfietsen hebben steeds een rol in de ontwikkeling van de mobiliteit in Neder
land gespeeld vanaf het allereerste begin rond 1905 tot 1985, het eind van de periode
van het toonbeeldenproject. Deze rol was in de beginjaren een hoofdrol, want er waren
vlak vóór de Eerste Wereldoorlog ongeveer twee keer meer motorfietsen dan
automobielen.
1895 – 1920 Eerste vorm van mobiliteit, meer motorfietsen dan auto's
Peugeot 1905 2¼ PK – 1905
In deze periode zijn anderhalf tot tweemaal zo veel motorfietsen als automobielen ge
bruikt. Naast de veel lagere aanschafprijs was de zeer slechte verkrijgbaarheid van benzi
ne in die jaren de oorzaak. Motorfietsen reden toen ook al veel verder op één liter benzine
dan automobielen. De hier getoonde Peugeot 2¼PK was in trek bij (plattelands)artsen die
altijd al erg op hun vervoermiddel waren aangewezen. De arts had een betrouwbaar en
efficiënt vervoermiddel, waar niet alleen hij maar ook zijn patiënten van profiteerden.
Peugeot 1905

1910 – 1930 Mobiliteit voor het gezin, de zijspan
Indian Powerplus met zijspan - 1920
Als goedkoper gemotoriseerd voertuig was de motor begin vorige eeuw snel ingeburgerd
bij de gegoede burgerij. Om aan de behoefte te voldoen voor het vervoer van meer perso
nen dan bestuurder en duopassagier werd de zijspan ontwikkeld. Dit betekende het voor
zien in de mobiliteitsbehoefte voor het gezin. Het alternatief was de veel duurdere auto.
Dat begon al in de twintiger jaren en eindigde pas in de jaren ‘60 van de vorige eeuw.
Indian Powerplus met zijspan
1920

1920 – 1940 De Crisisjaren
Eysink Jubileum 125cc – 1939
Na de beurscrash in 1929 verdiende de Nederlander opeens veel minder of werd zelfs
werkeloos. Daardoor kwam er een veel soberder patroon van mobiliteit. Ook de wetgeving
speelde met financiële voordelen in op het gebruik van lichte motorfietsen. De hier getoon
de Eysink Jubileum 125cc van 1939 is een mooi voorbeeld van een nieuwe, lichte motor
fietscategorie die in deze periode is ontstaan.
Eysink 1939
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1940 – 1945 Militaire mobiliteit met oude legermotoren
Harley Davidson WLC ‘Liberator’ – 1945
Onze bevrijders maakten op grote schaal gebruik van motorfietsen. Eén van de meest tot
de verbeelding sprekende motoren uit de Tweede Wereldoorlog is de Harley Davidson
WLC, door de Nederlands bevolking ‘Liberator’ gedoopt. Nadat de Amerikaanse en Ca
nadese troepen zich uit Europa terugtrokken, werden ook in Nederland vele Liberators in
groten getale achtergelaten. Deze kregen vaak andere bestemmingen. Zo heeft de ANWB
deze motoren direct na de oorlog voor de Wegenwacht gebruikt. Door de aantallen en het
speciale karakter zit deze motorfiets in het collectieve geheugen van de Nederlanders
verankerd.

1945 – 1965 Mobiliteitsexplosie na de Tweede Wereldoorlog
ARIEL NG350 – 1947
In de vijftiger jaren vond voor alle wegvoertuigen een mobiliteitsexplosie plaats, ook voor
motorfietsen. Voor het afleggen van grotere afstanden werd op grote schaal gebruik ge
maakt van goedkope, zuinige motorfietsen. Maar, waar moesten deze motorfietsen net na
de oorlog vandaan komen? De Engelse motorindustrie schakelde bijna meteen over op
‘vredesproductie’ door vrijwel ongewijzigd verder te produceren en de ex-legermotoren
zwart i.p.v. kaki te spuiten.
Er werden ook andere creatieve oplossingen bedacht, zoals de scooter en de dwergauto,
die ook met motorrijbewijs waren te gebruiken en het zijspangebruik beleefde een revival.
Het ARIEL NG350 model karakteriseert deze opstartende Engelse civiele motorproductie
van net na de oorlog en vormt mede het begin van de motorisering na WO2.

1965 – 1985 De motorfiets als vrijetijdsbesteding
Honda CB750 – 1970
Eind zestiger jaren werd de rol van de motorfiets in economisch opzicht veel kleiner, want
de Nederlanders konden toen een kleine auto kopen. Echter, in de jaren zeventig begon
voor de motorfiets een revival als middel voor vrijetijdsbesteding. Dat duurt voort tot aan
de dag van vandaag. De opmars van de Japanse merken begon al vroeg in de jaren ‘60
met onder andere de Honda Dream. Maar veruit de bekendste en meest trendsettende
motor uit eind ‘60-er en begin ‘70-er jaren is de 4-cilinder Honda CB750. De Honda
CB750 is eind vorige eeuw tot Motor van de Eeuw verkozen.

Harley Davidson WLC

Ariel NG 350

Honda CB750
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Nedinsco gebouw te Venlo

Mobiel Erfgoedrit
Venlo 2016

Vrijwilliger bij het
Spoorwegmuseum?
Leuk!
Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft
een dependance in Blerick bij Venlo.
Om precies te zijn in de oude wagen
werkplaatsen. Op deze unieke locatie
wordt door vrijwilligers gewerkt om oud
spoormaterieel weer in de originele kleu
ren rijvaardig te maken. Door vergrij
zing van het huidige bestand aan vrij
willigers is er binnenkort weer plaats
voor een aantal nieuwe vrijwilligers.
Eind 2016 gaat er weer gewerkt kan
worden aan de 252, het oudste elektri
sche treinstel in Nederland. Op kleinere
schaal wordt er momenteel wel gewerkt
aan de 629 een diesel-rangeerlocomo
tief. Een technische achtergrond is een
pre, maar niet direct noodzakelijk.
Voordat er gebouwd kan worden moet
er vaak eerst heel veel gesloopt en
schoongemaakt worden. Ook worden er
veel schilderwerkzaamheden uitge
voerd.
Wil je meer weten? Neem contact op om
vrijwilliger te worden met Ronald Snel,
06-13854604 of r.snel@spoorwegmuse
um.nl
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Sinds 1 juli is de nieuwe Erfgoedwet van
kracht en vallen historische voertuigen
onder de noemer mobiel erfgoed. In Venlo
zijn daarom de handen ineengeslagen: mo
biel erfgoed op de weg gecombineerd met
het klassieke erfgoed: gebouwen. Er moest
een oldtimerfeestje worden gevierd én het
erfgoed in de regio Venlo moest in het zon
netje worden gezet. En dat alles
tijdens de Open Monumenten Dag op
10 september 2016.
Initiatief van commissie
Tweewielers en VenLokaal
Bart Sanders van de FEHAC Commissie
Tweewielers en Henny Bosch (VenLokaal
raadslid met o.m. cultureel en industrieel
erfgoed in zijn portefeuille) hebben de
handen ineengeslagen om gezamenlijk een
oldtimerrit te organiseren langs allerlei mo
numenten in en rond Venlo. Op deze ma
nier werden twee doelen gecombineerd: het
actief laten zien van mobiel erfgoed zoals
de FEHAC het graag ziet. Plus een rit langs
de monumentale parels van Venlo en om
streken waarvoor VenLokaal zich
politiek sterk maakt.

NS 1218 heeft als thuisbasis de
wagenmakerij te Blerick

Combinatie met Open Monumen
ten dag
De Mobiel Erfgoedrit Venlo werd op
zaterdag 10 september jl. verreden door
Venlo en omstreken. Liefst 85 personen met
59 voertuigen namen hieraan deel,
bestaande uit auto’s, motoren, brommers
en oude legervoertuigen van Santa Fé.
Nadat wethouder Henk Brauer ’s morgens
het startschot had gegeven, ging de stoet
op weg. Veel mensen langs de kant van de
weg, maar zeker ook de passagiers in en
op de deelnemende voertuigen, genieten
van deze bonte stoet. Met een stralend
blauwe hemel is het ook nog een van de
mooiste dagen van dit jaar. De
Mobiel Erfgoedrit Venlo startte bij de
barakken van Santa Fé op het terrein van
de voormalige Frederik Hendrik Kazerne in
Blerick. Het voerde de deelnemers langs vijf
monumenten: de Wagenmakerij van de
Nederlandse Spoorwegen in Blerick, het
Ketelhuis met stoommachines van het
Kloosterdorp in Steyl, Fliegerhorst Venloër
Heide “Tor 9”, de Graanbranderij De
IJsvogel in Arcen en tot slot de voormalige
Nedinscofabriek in Venlo-Zuid.
Rondleidingen tijdens de
monumenten stops
Tijdens deze stops wordt aandacht gegeven
aan de monumenten onderweg. De
deelnemers krijgen met rondleidingen en
presentaties veel informatie over Het
Ketelhuis in Steyl, het voormalige vliegveld
Fliegerhorst Venloërheide en de
Graanbranderij in Arcen. De dag eindigde
bij het gerestaureerde Nedinscogebouw en
met het heffen van het glas op het
welslagen van deze memorabele dag.
Videoverslag van de
Mobiel Erfgoedrit Venlo 2016
Als u naar You Tube gaat en u zoekt bij
mobiel erfgoed rit Venlo, krijgt u een 14:50
minuut durend fimpje van Bart Sanders te
zien over deze mooie rit in Venlo.

Venlo Lokaal rit

De beginjaren 1976-1986: veel zendingswerk voor de goede zaak
De FEHAC werd opgericht door 17 clubs
als de Federatie van Historische Automo
bielclubs. De eerste tien jaar waren vooral
de jaren van opbouw, lobbyen, voorlichten
en een goede organisatie neer zetten.
Dick Lubsen ontwierp het FEHAC-logo dat
nu na 40 jaar nog steeds in gebruik is.

Eerste massale FEHAC bijeenkomst
in 1982 bij de veilinghallen Nieu
wegein. De bijeenkomst in Nieu
wegein werd vooral gebruikt om
de overheid te laten zien wat mo
biel erfgoed betekent

Waar laat je een deel III als je
geen voorruit hebt om dat op te
plakken

Oprichting 26 oktober 1976
De eerste oldtimerclubs, de Pionier Automo
bielen Club en de A-Ford club Nederland
dateren van 1956 en geleidelijk kwamen er
daarna meer clubs voor de liefhebbers van
oude automobielen. De overheid zorgde
voor steeds meer wet- en regelgeving die
invloed hadden op het bezit van en het rij
den met oudere auto’s. In een paar voorbe
reidende interclub-vergaderingen werd
vastgesteld dat het beter was om met elkaar
een gezamenlijk federatie van clubs op te
richten, in plaats van los van elkaar ieder
apart de overheid en andere organisaties te
benaderen. Het oprichtingsbesluit voor de
FEHAC werd op 26 oktober 1976 door 17
clubs genomen en op 7 februari 1977, gin
gen vijf mannen met de volmachten van 14
clubs naar de notaris.
Mannen van het eerste uur
Voor de eerste tien jaar hebben we een in
terview gehad met de twee mannen van het
eerste uur: Hans Ruhé en Dick Lubsen. Het
was steeds nodig om de jonge FEHAC en
waar die voor stond goed te ‘verkopen’.
Lubsen: “De ontvangst bij overheidsinstan
ties varieerde sterk. Van ‘stop maar met die
federatie, want u wil op de stoel van de

wetgever gaan zitten’, tot ’fijn dat u ons
hierop wijst, want anders hadden we regels
gemaakt, die niet passen bij oldtimers’”.
Ruhé: “Clubs willen graag direct resultaat
zien, maar contacten met de overheid ver
gen nu eenmaal tijd. En dat verhaal over
brengen was toen en nu nog steeds lastig.”
De eerste FEHACtiviteiten dateert uit deze
periode, want - hoewel nooit genoeg - het
bestuur was doordrongen van de noodzaak
van een goede PR richting de leden.
Eerste aansprekend resultaat
Een eerste groot resultaat en iets wat nu
nog steeds belangrijk is, was dat de voer
tuig-eisen niet meer gekoppeld werden aan
de datum afgifte kenteken, maar dat daar
het bouwjaar voor geldt. Dus geen
voertuigeisen meer als autogordels, veilig
heidsglas, tweede buitenspiegel en spatlap
pen met terugwerkende kracht aanbrengen.
Nee, wat geldt is de uitvoering van het
voertuig op het moment van het bouwjaar.
Dat had ondermeer effect op luchtverontrei
niging vereisten en op mildere eisen voor
de APK. Andere resultaten uit de eerste
jaren waren: heruitgifte van een vervallen
kenteken werd mogelijk, het linnen kente
ken bleef geldig, er werd een vrijstelling
voor de Motorrijtuigenbelasting toegezegd
voor voertuigen vanaf een bepaalde leeftijd
en er hoefden niet alsnog gordels op de
achterbank aangebracht te worden. Op mi
lieugebied werden oldtimers vrijgesteld van
alle nieuwe eisen op het gebied van lucht
verontreiniging en geluid. Als al deze
zaken wel ingevoerd zouden zijn dan had
dat betekend dat er niet meer gereden zou
mogen worden met veel oldtimers. De wat
kleinere onderwerpen waren: deel III op
open auto’s, vleugelmoeren, loodvrije ben
zine, ZZ-kentekens, koppeling kenteken aan
WA-verzekering.
Steeds meer vraagbaak
De FEHAC ontwikkelde zich tot kennisorga
nisatie over alles wat met oldtimers te
maken had. Lubsen: “ik was secretaris,
maar verdiende de kost als tandarts. Ik
werd ook overdag platgebeld over adres
sen van clubs, verzekeringen, verkoop van
oldtimers, kentekenzaken en wat niet meer.
Ik had soms meer FEHAC-mensen, dan pa
tiënten aan de lijn. We werden kennelijk
gezien als een instituut met betaalde krach
ten, dat altijd klaarstaat.”
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1986-1996: houderschap en nieuwe structuur bestuur
De tweede tien jaar van de FEHAC stonden
in het teken van een groter bestuur, blauwe
kentekenplaten en vrijstelling van de MRB.

Blauwe kentekenplaten blijven
geldig op voertuigen van voor
1978

Aftreden van eerste bestuur
Het eerste bestuur van Ruhé, Lubsen c.s.
trad collectief af in juni 1985 toen hun be
leid door de clubs te weinig steun kreeg. Ze
vonden dat er een professioneler organisa
tie moest komen met een betaald secretari
aat, want al het werk verrichten in de vrije
tijd vanachter de keukentafel ging niet
meer. Het was tijd voor nieuwe mensen om
de kar te trekken en een volledig nieuw en
groter bestuur trad aan. Wouter Buis, Jan
Jaap van Dorsser, Niek de Kreek, Tiddo
Bresters, Wim Maarse, Jan Jacob Dólle
man, Casper Astro, Door Seyffert en Arlin
ke Bokhorst waren de bestuurders uit die
tijd, maar het secretariaat werd nog steeds
vanachter de keukentafel gerund. Er kwa
men nieuwe functies in het bestuur: juridi
sche zaken, specialisten personenauto, be
drijfswagens en later ook motorfietsen.
Wapenfeiten
Iedere tijd heeft zijn eigen onderwerpen die
dan belangrijk zijn. In deze periode was
dat allereerst de handhaving van de blau
we kentekenplaat voor voertuigen voor
1-1-1978 en de uitgifte door de RDW van
speciale series voor import-oldtimers. Dat
begon met de DE-serie voor personenauto’s
gevolgd door BE voor bedrijfswagens en
ZM voor motorfietsen. Verder werd het

De prijs voor de mooiste auto ging op FEHACmobiel 1994 naar dit rijtje
Engelse zgn. Farina's als typisch voorbeeld van 'badge-engineering'
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bezit van een voertuig in het vervolg belast
en niet meer het gebruik op de weg: de
naam werd ook veranderd van Wegenbe
lasting in Motorrijtuigenbelasting MRB. De
FEHAC heeft zich ook sterk gemaakt voor
een vrijstelling voor oldtimers van die MRB
en die kwam er ook: voertuigen vanaf 25
jaar hoefden geen MRB meer te betalen.
Andere onderwerpen waren: de dreigende
verplichting van het altijd voeren van ver
lichting overdag, de FIVA Identity Card
voor rallyrijders, introductie van loodvrije
benzine, afschaffing invoerbelasting op
30+ voertuigen en kentekenomwisseling al
leen via de FEHAC. Ook op het gebied van
verzekeringen roerde de FEHAC zich: voor
de eigen leden/clubs kwam er een goede
WA-verzekering, die een eigen club
WA-verzekering overbodig maakte. Er
werden vereisten geformuleerd waar een
goede oldtimerverzekering aan dient te vol
doen. Taxatie van klassiekers kwam in
beeld: de rapporten in die tijd lieten veel
aan duidelijkheid te wensen over. In 1993
kwam de stellingname dat het behoud van
klassiekers en het leasen daarvan en dan
ook veel kilometers rijden, niet samen
gaan. In 1994 werd ook het evenement
FEHACmobiel op de toen nog onbebouwde
Rotterdamse Mullerpier gehouden; eerder
was er in 1987 bij het tweede lustrum een
FEHAC-evenement op het Malieveld in Den
Haag. FEHACmobiel haalde het RTL-jour
naal met aankondiging van de MRB vrijstel
ling voor oldtimers vanaf 25 jaar per
1-1-1995.
1990: fusie met de Vereniging van
Clubs voor Klassieke Motoren
Motorfietsclubs en hun achterban werden
ook een duidelijke FEHAC-doelgroep door
de fusie met de VCKM. Belangrijk, want
daarmee werden alle soorten oldtimers
onder de paraplu van de nieuwe Federatie
Historische Automobiel- én Motorfietsclubs
geschaard. De FEHAC gaat vanaf 1990
over al het mobiele erfgoed op de weg:
personenauto’s, motorfietsen, scooters,
vrachtwagens en bussen en later kwamen
daar nog bij de bromfietsen, caravans,
landbouwvoertuigen en zelfs stoomwalsen.
In 1992 werd de mijlpaal van 100 clubs als
lid bereikt. De fusie met de VCKM beteken
de ook dat ‘motormensen’ in het bestuur
kwamen: Arend Heijs als penningmeester
en Annelies Albrecht als laatste secretaris
van achter de keukentafel.

1996-2006: Handhaving MRB-vrijstelling, sloop en evenementen
In de derde tien jaar werd succesvol gestre
den voor behoud van belangrijke regelin
gen als vrijstelling MRB en voertuigvereisten
naar bouwjaar. De FEHAC nam stelling bij
tal maatschappelijke discussies zoals het al
dan niet-dagelijks rijden met klassiekers,
loodvrije benzine en rekeningrijden.

Zware aanhangers kregen in een
apart kenteken

De FEHAC geeft de FIVA IC uit

Sloopregeling 15+ voertuigen voor
veilig stellen donoronderdelen

Schorsen als nieuw fenomeen
Met de komst van de drie houderschapsver
plichtingen WA-verzekeren, APK en MRB
betalen kwam er ook een schorsingsrege
ling om daar (tijdelijk) vanaf te komen. Er
werd geregeld dat er een lager tarief van f
50,- kwam voor het schorsen van 15+ voer
tuigen. Voor verzamelaars was er goed
nieuws, want als er vijf voertuigen van de
zelfde eigenaar geschorst werden, was de
zesde en volgende gratis. Er kwam ook de
zogenoemde Evenementenregeling, waarbij
men met een geschorst, maar wel verzekerd
voertuig toch een evenement kon bezoeken.
Klassieke kenteken series
De economie bloeide met onder andere als
gevolg dat er veel klassiekers werden geïm
porteerd. In 1996 kwam de DM-serie, in
1997 al de DR-serie, in 1998 was de vol
gende AE-serie al aan de beurt en in 1999
AH-serie. Elk jaar een nieuwe serie met
10.000 beschikbare kentekens: een onge
kende import hausse. Een lang gekoesterde
wens van de FEHAC voor een kentekenserie
voor de personenauto’s tussen 1974 -1978
ging in 2000 in vervulling met de komst de
00-YA-01 serie. Kleine Amerikaanse platen
mochten ook in blauw en de rest van Ne
derland kreeg in 2000 voor nieuwe en be

Een vroeg exemplaar uit de YA kentekenserie

staande voertuigen van na 1978 de GAIK
kentekenplaten met de blauwe EU-NL aan
duiding. Ook werd geregeld dat er geen
dodehoekspiegel verplicht werd op histori
sche vrachtwagens.
Buiten de FEHAC om
Er waren ook ontwikkelingen die geen in
vloed hadden op het rijden met oldtimers.
In 1995 verviel de APK-sticker op de kente
kenplaat; er is geen Eurovignet nodig op
klassieke vrachtwagens en in 1997 ver
dwijnt deel III van de voorruit.
Evenementen en beurzen
Er werd medewerking gegeven aan de eer
ste Klassieker AutoRAI in Amsterdam in
1998, maar de tweede editie een jaar later
was meteen de laatste. In 2000 was er een
extra grote Nationale Oldtimerdag in Lely
stad met het doel om 2000 voertuigen naar
de polderhoofdstad te halen. Vanaf 2001
steunt de FEHAC InterClassics Maastricht.
FEHAC groeit door
Belangrijk waren de toetreding van de club
voor klassieke tractoren HMT, Rijwiel Hulp
motor Club Nederland en de Oldtimer Ca
ravan Club. Daarmee zijn alle soorten
voertuigen op de weg binnen de FEHAC
vertegenwoordigd. De banden met de
leden worden aangehaald met contact
avonden voor de clubs in regionale voer
tuigmusea. De groei zit er qua ledental ook
in: 1997 telde 153 voertuigclubs als lid met
een achterban van 50.000 clubleden, in
2006 is dat al over de 200 leden met een
achterban van 70.000 leden. Op dat aan
tal stabiliseert het ledental ongeveer.
Nieuwe lichting bestuurders
Vanaf 1999 tot 2003 waren er veel elkaar
opvolgende wisselingen binnen het bestuur.
De rust keerde terug eind 2003 toen de
huidige voorzitter Bert de Boer die de voor
zittersfunctie tijdelijk vervulde, werd opge
volgd door de andere Bert (Pronk). In 1998
kreeg het secretariaat een echt kantoor met
eind 1999 ook een deeltijdwerknemer. Dat
secretariaat werd overigens op 28 juli
2001 door brand getroffen waardoor veel
archief helaas verloren ging. Het
secretariaat verhuist een paar keer om uit
eindelijk in Maarsbergen een vaste plek te
vinden.
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2006-2016: MRB-vrijstelling minder vanzelfsprekend, milieuzones
De afgelopen tien jaar van de FEHAC
liggen nog vers in het geheugen. Het werd
lastiger om zaken in de belangenbeharti
ging te bereiken: de aantallen oldtimers
werden belangrijk, het milieu ging steeds
meer een rol spelen, er kwam meer invloed
van Europese regelgeving en het toenemen
de dagelijks goedkoop rijden in een net
25+ auto werd zorgelijk.

Massaal protest tegen de afschaf
fing MRB-vrijstelling oldtimers

Vanaf 2007 werden de eerste
milieuzones (voor vrachtwagens
met dieselmotor) ingevoerd in
Eindhoven en Utrecht.

Het FEHAC bestuur eind 2015
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Intensievere inzet noodzakelijk
Het kunnen blijven rijden op de openbare
weg in originele klassiekers staat voorop.
De FEHAC heeft haar inzet bij belangenbe
hartiging in de laatste jaren zien verschui
ven van de bedenkers van regelgeving bij
bijv. RDW en ministeries naar een veel bre
dere groep van Tweede Kamerleden, Euro
pees Parlement, overlegorgaan APK en col
lega lobbyisten als ANWB, KNAC en de
Stichting Autobelangen en staatssecretaris
sen zoals Mansvelt, Weekers en Wiebes.
De van oudsher bestaande contacten, zoals
met de RDW, blijven onveranderd goed:
we kregen zelfs een eigen relatiemanager
van de RDW voor het onderhouden van de
contacten.
Deze heeft niemand eind 2012 aan
zien komen
De grootste verrassing van dit decennium
was de korte mededeling in het regeerak
koord van het kabinet Rutte II: de vrijstelling
MRB voor oldtimers vervalt geheel om mili
euredenen. Normaal worden nieuwe regels
wel tevoren aangekondigd en valt er nog
over te praten en ook bij te sturen, maar dit
plan om de vrijstelling geheel te laten ver
vallen kwam totaal onverwacht. In de uit

werking bleek het gewoon een ordinaire
lastenverzwaring en helemaal niet vanwege
het milieu. Alle zeilen werden bijgezet om
dit onzalige plan te torpederen. Dat lukte,
oldtimers werden in vervolg toch vrijgesteld
en wel vanaf 40 jaar oud plus een over
gangsregeling voor jongere oldtimers.
Maar tevreden over dit uiteindelijke resul
taat is de FEHAC absoluut niet. Die over
gangsregeling moet beslist nog anders: een
permanente regeling voor 30-40 jaar en
ook voor LPG en diesels.
Kleinere zaken vergen aandacht
Achteraf was de kilometerheffing minder
van belang: de politiek wil het (nog) niet.
Meer invloed had de FIVA-enquête in 2007
waardoor duidelijke cijfers beschikbaar
kwamen over het gebruik en belang van
klassiekers. Jaarlijks maar 1.900 km per
jaar rijden is een steeds herhaald cijfer, be
langrijk bij o.a de milieuzone discussie. De
FEHAC introduceerde regels voor een goed
taxatierapport en stelde negen vereisten
voor een goede oldtimerverzekering. De
kwaliteit van oldtimerverzekeringen wordt
beoordeeld in een vijfjaarlijkse enquête. Er
kwam een FEHAC-website, waarvan de lijst
met taxateurs die FEHAC goedgekeurde
taxatierapporten maken de best bezochte
pagina is. De jaarlijkse APK werd in
2008 voor een aantal klassiekers versoe
peld en medio 2018 vervalt APK voor 50+.
Met de RDW zochten we naar oplossingen
om toch een kenteken te geven aan een im
port-klassieker als niet alle papieren com
pleet aanwezig zijn. De FEHAC doet als
enige milieumetingen bij klassiekers: vast
stellen wat er echt uit de uitlaat komt. Het
aantal klassiekers groeit intussen fors en
belastingvrij wordt een verkoopargument:
vaak lastig bij de belangenbehartiging van
het echte mobiele erfgoed.
FEHAC vertegenwoordigt het
mobiel erfgoed op de weg
Van het allergrootste belang is de erken
ning in de Erfgoedwet dat mobiel erfgoed
er ook bij hoort als het gaat om ons erf
goed dat behouden moet worden. Deze
wettelijke erkenning biedt tegenwicht tegen
lieden die oldtimers wegzetten als enkel
vervuilers en profiteurs. In het kader van
erfgoed zijn er contacten met UNESCO om
te komen tot erkenning van een vorm van
mobiel erfgoed op de werelderfgoedlijst.

Voertuigverplichtingen
Het is niet iedereen duidelijk hoe het pre
cies zit met de verplichtingen die iedereen
heeft als houder van een motorvoertuig. Dat
blijkt ook uit de vele vragen hierover die bij
het FEHAC-secretariaat binnenkomen. En
die vragen komen helaas meestal achteraf,
als er al een flinke boete is verstuurd.
Hoge boetes bij verzuim
Er komen vooral veel vragen binnen die te
maken hebben met het niet voldoen aan de
voertuigverplichtingen als de schorsing
wordt beëindigd. Omdat de boetes fors zijn
(personenauto niet verzekerd € 400, rijden
zonder APK € 130), zetten we alle regels
nog eens op een rijtje.

Registercontrole
Tijdens de laatste ALV heeft Hens Peters
Weem (RDW) de volgende officieuze
mededeling gedaan: de registercontrole
van de voertuigverplichtingen wordt bij
einde schorsing en op naam stellen van
het kenteken voor twee weken uitgesteld.
Er mag met het voertuig geen gebruik
gemaakt worden van de openbare weg.

Drie harde voertuigverplichtingen
In Nederland bestaan drie voertuigverplich
tingen voor de houder van een motorvoer
tuig.
- verzekeren tegen minimaal wettelijke aan
sprakelijkheid (WAM)
- zorgen dat de Algemene Periodieke Keu
ring in orde is (APK)
- motorrijtuigen belasting betalen (MRB)
Niet alle gekentekende voertuigen hoeven
aan alle verplichtingen voldoen. Zo kennen
motorfietsen geen APK en andere motor
voertuigen zijn - als ze van vóór 1960 zijn
- vrijgesteld van APK. Voor aanhangwa
gens, bromfietsen en tractoren hoeft geen
MRB betaald worden. Aanhangwagens
hoeven niet apart voor de WAM verzekerd
te zijn: dat zit in de verzekering van het
trekkend voertuig.
Schorsen stopt voertuigverplichtingen
Als het voertuig niet gebruikt wordt, dan
kunnen de voertuigverplichtingen opge
schort worden. Dit heet het schorsen van

het kenteken. Niet gebruiken is niet mee rij
den, maar ook niet parkeren aan de weg.
Dat schorsen kan op twee manieren. Aller
eerst op de ouderwetse manier door langs
te gaan op een RDW servicepunt om daar
het kenteken te laten schorsen. Hierbij moet
het volledige kenteken inclusief de code of
het Kopie deel III meegenomen worden. De
tweede manier is de schorsing online te re
gelen op de site van de RDW. Dit geldt al
leen voor voertuigen waarvan de kenteken
houder een natuurlijk persoon is. Voor
voertuigen eigendom van een rechtsper
soon is alleen de eerste manier mogelijk. Bij
online schorsen moet de eigenaar een
DigiD hebben en kunnen betalen met iDeal.
Een schorsing duurt maximaal één jaar. Na
dat jaar loopt de schorsing automatisch af
zonder dat de kentekenhouder er iets aan
hoeft te doen. Maar wat veel mensen zich
niet genoeg realiseren is dat na dat jaar
alle relevante voertuigverplichtingen weer
van kracht zijn en dat ze zelf in actie moe
ten komen om dat weer in orde te maken.
Dus het voertuig moet weer WAM verze
kerd zijn en ook APK goedgekeurd zijn. Als
dit niet het geval is volgen er boetes. De
MRB ‘herleeft’ wel automatisch: de Belas
tingdienst weet u wel weer te vinden als het
kenteken weer geldig is. Omdat het voer
tuig APK goedgekeurd moet zijn zodra de
schorsing beëindigd wordt, mag u tijdens
de schorsing met het voertuig naar de
APK-keurmeester rijden. Let er op dat de
APK-keurmeester het voertuig ook op die
dag afmeldt bij RDW (zowel bij goedkeu
ring als bij afkeuring).
Verlengen na een jaar van de
schorsing
RDW stuurt als service enkele weken voor
dat de schorsing afloopt een bericht. Voor
verlenging van de schorsing zijn ook weer
twee manieren: langs een RDW-servicepunt
of online. Daar zit een klein verschil in. On
line geldt de verlenging vanaf de eindda
tum van de eerdere schorsing, bij verlen
ging op een RDW-servicepunt geldt de ver
lening vanaf het moment dat u daar aan de
balie staat. Het is al lang een wens van
FEHAC om de schorsing langer dan een
jaar mogelijk te maken. Maar dit is nu nog
niet het geval en ook is onduidelijk wan
neer dit gerealiseerd wordt. Dus tot die tijd
moeten we het doen met elk jaar schorsen,
ook als u met een langdurige restauratie
bezig bent.
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Kijk ook eens naar de
binnenkant
Normaal wordt vooral de buitenkant van
een klassieker bekeken. Maar vergeet ook
het interieur niet: daar hebben de
ontwerpers vaak erg hun best op gedaan.
Nu mobiel erfgoed in de Erfgoedwet
erkend is, is er zelfs een studiedag gewijd
aan speciaal het interieur van oldtimers.

De bestuurder zit voorin op leer,
de passagiers achterin op het
pluche

Eén spaak slechts in het stuurwiel
van de Citroën DS

Rijksdienst Cultureel Erfgoed RCE
Door de RCE worden met regelmaat studie
dagen gewijd aan het interieur van monu
menten. Nu eens niet over grachtenpanden
in Amsterdam of kastelen in de Achterhoek,
maar recent over bijzondere interieurs van
o.a. automobielen, de Catalina vliegboot
en een woonschip. Ook daarin is de mode
en tijdgeest zichtbaar. In de jaren ’20
bijvoorbeeld was bij auto’s het pluche voor
de passagiers in de cabine en het leer voor
arme chauffeur die buiten zittend zijn werk
deed. Nu is het andersom: leer staat voor
luxe en een stoffen bekleding is toch wat
minder en tweede keus. Toen Amerika eind
jaren ’60 bemande vluchten naar de maan
uitvoerden, hadden de auto’s allerlei
ruimtevaart elementen: enorme staartvin
nen, grote futuristische klokken. In Engeland
was men veel meer ingetogen: rood leer en
wortelnoten dashboard waren toen nog het
summum in een luxe auto-interieur. En de
Duitsers maken geen grappen: vooral de
gelijke, functionele maar wat saaie interi
eurs waren de norm.

Voor de bijrijder lijkt het wel een
achterbank

In de Panhard Dynamique zit de bestuurder midvoor
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Design kenmerken
Sommige automerken waren baanbrekend
in hun ontwerpen: niet alleen van buiten
maar ook van binnen. Zo had de Citroën
DS een stuurwiel met maar één spaak en
het eenvoudige stalen dashboard met
centraal de snelheidsmeter van de VW
Kever kent ook iedereen. Sommige design
experimenten hebben nauwelijks navolging
gekregen: zo hebben we het centrale stuur
op de driezits voorbank van de Panhard
Dynamic uit 1935 niet vaak terug zien
komen. Vaak is het dasboard puur
functioneel en bijna Spartaans te noemen,
zeker in racewagens. Maar als geld geen
rol speelde en getalenteerde ontwerpers
voorhanden waren konden de meeste
uitbundige ontwerpen gerealiseerd worden.
Heel ergonomisch verantwoord was het
nog niet altijd: waar alle knopjes voor
dienden stond er niet op en om het licht
aan te doen of richting aan te geven, moest
het stuur worden losgelaten.
Lichtgevende wijzers
Zelfs het interieur ontkomt niet helemaal
aan de regelgeving van de overheid.
Normaal betekent een typegoedkeuring
van een autotype in het - al dan niet verre verleden, dat er daarna niets meer aan een
voertuig gewijzigd hoeft te worden. Voor
schriften over de eisen waar een auto aan
moet voldoen hebben dus geen
terugwerkende kracht: er hoeven achteraf
geen airbags of veiligheidsgordels
ingebouwd worden. Maar er is nu een
dingetje opgedoken dat eigenlijk wel
veranderd zou moeten worden en waar
regelgeving voor bestaat: de met
radioactieve verf lichtgevend gemaakte
wijzers in autoklokken.

Doe eens gek: koop
een eigen kenteken
Niemand vindt belasting betalen prettig,
maar extra betalen voor een eigen
kenteken met een zelfgekozen combinatie
gaat er misschien van komen.

Er wordt grof geld betaald voor
bijzondere kentekens

Persoonlijk kenteken op de Ferrari
van Prins Bernhard

Verkiezingsprogramma VVD
De politieke partijen komen nu met hun
verkiezingsprogramma’s voor de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2017.
Daarin staat niets over hoe de politieke
partijen met ons mobiel erfgoed denken om
te gaan, maar de VVD komt wel met een
aardig ideetje dat oldtimerliefhebbers zal
aanspreken. Introduceer een persoonlijk
kenteken, zoals dat ook in onze buurlanden
al kan. In Duitsland bestaat al een speciaal
kenteken voor historische voertuigen: het
H-kennzeichen. De combinatie daarvoor
kan men zelf kiezen. In Engeland zijn zelfs
veilingen, waar bijzondere kentekencombi
naties te koop worden aangeboden.
De AA van de koning
Hier kennen we alleen de persoonlijke
kentekens voor de familie Van Oranje
Nassau. Dat wijkt zelfs af van de regel dat
een kenteken altijd moet bestaan uit zes
cijfers/letters. Prins Bernhard had een
voorliefde voor Ferrari’s. Zijn
opeenvolgende Ferrari’s hadden allemaal
het kenteken AA-13. Maar als je van de
buitencategorie bent zoals de Amerikaanse
president of de Engelse koningin dan heeft
de dienstauto helemaal geen kenteken

Redacteur Herman Steendam heeft al een persoonlijk kenteken met zijn
geboortedatum erop

meer. De Duitse bondspresident heeft O-1
en Angela Merkel rijdt in de O-2 rond.
Mark Rutte zou een in Born gemaakte Mini
Countryman met NL-1 als kenteken kunnen
krijgen. Overigens bestaat NL-1 al wel,
maar dat is voor de Nederlandse
ambassadeur in Londen.
De keuze is reuze
Stel dat een persoonlijk kenteken mogelijk
wordt, waar valt dan aan te denken. Er zijn
al een paar voorbeelden van auto’s, die al
een persoonlijk kenteken hebben. Wat
dacht u van een Austin Healey 3000 MK II
met kenteken AH-30-00. Die bestaat echt.
En een NASH Ambassador AM-55-54 voor
iemand die op 5 mei 1954 is geboren;
zelfs de AM vooraan klopt voor het type
Ambassador. De RDW zal waarschijnlijk
niet een ooit eerder uitgegeven kenteken
opnieuw willen uitgeven: zo gaat 16-00-TL
op een Volkswagen 1600TL niet lukken. 
Maar voor Bert, geboren in 1962, zou
BE-RT-62 een leuke zijn en het persoonlijk
kenteken voor cabaretier Herman Finkers
wordt dan HR-MN-54. Namen van vier
letters kunnen prima op kentekens: HA-NS,
LO-EK of EL-SE bijvoorbeeld. Ook zijn
allerlei fantasie combinaties met een
diepere betekenis mogelijk, zoals:
LO-VE-69, BI-GB-OY of RM-WO-09. Als
de eis van zes letters/cijfers losgelaten
wordt zijn de mogelijkheden nog veel
groter. Lage nummers en korte combinaties
blijken in het buitenland zeer populair te
zijn, waar ook grof geld voor betaald
wordt. Zo werd in Engeland het kenteken
1D in 2009 maar liefst 350.000 pond
betaald. Ideaal toch, als je als overheid een
exclusieve dienst biedt waar de burger
helemaal vrijwillig bereid voor is flink geld
te betalen.

Deze loodgieter valt op met zijn
kentekens
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Fraudebewust en ver
trouwen hand in hand
De FEHAC heeft voor haar leden twee in
formatie avonden georganiseerd, waar
Maarten den Ouden sprak over fraudebe
wustzijn binnen clubs en over het werk van
een kascommissie.

Zo wil je niet in de publiciteit
komen

Regelmatig het kasgeld controle
ren samen met de penningmeester

Fraude ligt overal op de loer
Helaas komt het overal voor dat een pen
ningmeester een greep in de kas doet en zo
een autoclub, voetbalvereniging of kerkge
nootschap in grote problemen brengt. Ook
nu er nauwelijks meer kasgeld is, maar
bijna uitsluitend met bankrekeningen wordt
gewerkt, zijn er nog steeds volop mogelijk
heden voor iemand die echt kwaad wil. Dat
fraude bij allerlei clubs wijd verbreid is,
bleek wel uit het voorbeeld uit Tiel, waar in
een paar jaar tijd tot drie keer toe fraude
werd geconstateerd bij verenigingen. Dat is
nog maar het topje van de ijsberg, want
lang niet alle fraudegevallen komen in de
publiciteit, zeker niet als de bedragen waar
het om gaat niet zo groot zijn. Per jaar
komen zo’n 50 kwesties aan het licht en
een veelvoud daarvan wordt onder de pet
gehouden.
Op de eerste avond kwam Den Ouden met
een paar opvallende voorbeelden, ook uit
de eigen ledenkring van de FEHAC. Hij
kwam met een paar indringende vragen:
als de penningmeester de helft van het
banktegoed naar zijn privérekening over
maakt: wordt dat binnen twee weken ont
dekt? En wanneer heeft een kascommissie
voor het laatst een deugdelijke en bijna wa
terdichte controle uitgevoerd? De fraude
kans is afhankelijk van de eerlijkheid, maar
vooral van de behoefte van de penning
meester. De kans op een vroege ontdekking
en een goede controle beperken de kans op
fraude.

De Kascommissie Gids
Drs. Maarten den Ouden RA heeft
het boekje De Kascommissie Gids
geschreven met daarin tal van
handige checklists voor het werk
van een kascommissie.
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Kascommissie heeft ruime
bevoegdheden
De instelling en taak van een kascommissie
is bij wet geregeld in BW art. 2:48. Als er
geen Raad van Commissarissen is of er
geen accountantsverklaring is opgesteld,
moet er een kascommissie ingesteld wor
den. De zittingsduur van een kascommis
sielid is niet voorgeschreven en er mogen
ook mensen van buiten de club in zitten.
Beoordeling van het gevoerde beleid is
geen taak van een kascommissie: het gaat
er alleen om of de jaarrekening, dat zijn
dus resultatenrekening, de balans en de
toelichting samen, juist is opgesteld. Die
jaarrekening dient trouwens niet alleen
door de penningmeester, maar door alle
bestuurders getekend te worden. Het om
gaan met het geld is een bestuursverant
woordelijkheid en niet alleen een verant
woordelijkheid van de penningmeester. Als
een club belastingplichtig is voor bijvoor
beeld BTW, dan controleert de kascommis
sie ook de belastingaangiften. Bij beoorde
ling van bijv. de jaarcijfers 2015 mag de
kascommissie ook om inzage vragen van
de cijfers 2014 en 2016. Als de kascom
missie fouten constateert zal doorgaans de
oplossing zijn dat de penningmeester die
eerst corrigeert en een verbeterde jaarreke
ning maakt. Niet veel clubs zullen meer een
echte kas aanhouden, maar als dat nog zo
is dan is het handig de kas altijd te contro
leren in aanwezigheid van de penning
meester. Het is ook verstandig dat de kas
commissie vooraf inzage in de jaarcijfers
krijgt ter voorbereiding van haar werk. De
uitkomst van haar werk communiceert de
kascommissie primair met het bestuur.
Al met al heeft de kascommissie heel ruime
bevoegdheden en kan zij de jaarrekening
van A tot Z en in detail controleren. Docent
Den Ouden erkende ook wel dat het bij
clubs meestal maar tot een steeksproefge
wijze controle komt. Het blijft heel lastig om
te ontdekken wat er precies mis is in de cij
fers van een bewust frauderende penning
meester.

Milieuzone Amsterdam
weert bromfietsen
Amsterdam gaat vanaf 1-1-2018 in de
stad bromfietsen weren. Er dat gebeurt al
voor vrij jonge brom- en snorfietsen: die
van vóór 2011. Wel is al een weekendvrij
stelling voor 30+ brommers bedongen.

Vaststellen of een brommer echt
30+ is gaat nog een hele klus
worden

Komt dit beeld ooit nog terug in
Amsterdam ?

Bestelwagens vanaf
1-1-2017 geweerd
Bestelwagens op dieselmotor met DET
voor 2000 zijn niet meer toegestaan in
de Milieuzone Amsterdam.

Gemeenten kiezen eigen weg
Amsterdam kiest voor een andere aanpak
dan Utrecht en Rotterdam bij de inrichting
van de eigen milieuzone. Oudere scooters,
snor- en bromfietsen, diesel bestelauto’s,
diesel taxi’s en bussen zijn straks niet meer
welkom. Alle personenauto’s mogen wel
blijven rijden al is er wel uitsterfbeleid voor
oudere auto’s door daarvoor geen parkeer
vergunning meer af te geven. Iedere ge
meente mag het weer anders doen, dus
Amsterdam doet dat ook. Met als gevolg
dat wie een voorgenomen gemeentebesluit
wil beïnvloeden in elke gemeente afzonder
lijk in het geweer moet komen.
Vrij jonge bromfietsen de klos
Amsterdam is de eerste stad die oudere
brom- en snorfietsen wil gaan weren. Na
1-1-2018 is heel Amsterdam verboden ge
bied voor brom- en snorfietsen met een
Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 1 ja
nuari 2011. Eigenaren van oudere brom
fietsen die binnen de milieuzone wonen zijn
dus dan direct strafbaar als ze daarmee de
schuur uitkomen. Er zijn wel enkele uitzon
deringsgevallen voor viertakt brom- en
snorfietsen met een DET vanaf 1-1- 2008
en voor mindervaliden viertakt brom- en

Kaart Milieuzone Amsterdam: met de brommer van Zaandam naar
Weesp betekent omrijden over Beverwijk

snorfietsen met een DET vanaf 1-1-2005.
Rammelende onderbouwing
Het gemeentebestuur heeft de maatregel
voorgesteld op basis van een onderzoek
dat door TNO werd aangeleverd. Het on
derzoek werd uitgevoerd in een Zwitsers la
boratorium dat niet daarvoor gecertificeerd
is. Helaas rammelt dat onderzoek aan alle
kanten. Zo is er geen rekening gehouden
met de soort benzine en de luchttempera
tuur en -vochtigheid tijdens het onderzoek.
Goed beschouwd is er geen enkele weten
schappelijke basis voor de maatregel.
Erfgoedwet genegeerd
Amsterdam heeft met deze maatregel geen
rekening gehouden met de Erfgoedwet, die
ook het mobiel erfgoed op de weg be
schermt. 30+ brom- en snorfietsen vormen
ook erfgoed dat beschermd moet worden.
Na een warm pleidooi van het magazine
‘Bromfiets’, de FEHAC, KNAC/ANWB en
bromfietsclub Oud-Maar-Sterk, die elkaar
ondersteunden en aanvulden, werd een
motie in de gemeenteraad aangenomen om
oldtimer bromfietsen in het weekend onthef
fing te geven. Meer zat er helaas niet in.
De praktijk is weerbarstig
In de aangenomen motie staat dat bromen snorfietsen met een Datum Eerste Toela
ting van vóór 1-1-1988 met een speciaal
vignet in het weekend de milieuzone in
zouden mogen. Het grootste probleem
wordt hoe vastgesteld wordt of een brom
mer van vóór of van na 1-1-1988 is. Bij in
voering van het bromfietskenteken kregen
alle bestaande brom- en snorfietsen van
vóór 2005 een DET van 31-8-2005. Dat
leek toen handig en voor alle betrokken
partijen de beste optie. Nu in Amsterdam
voor de uitzonderingen het echte bouwjaar
een doorslaggevende rol gaat spelen, is het
opeens van belang dat de DET ook de
echte datum weergeeft waarop het voertuig
werkelijk is toegelaten tot gebruik op de
weg. De geregistreerde DET uit 2005 is
maar een theoretische DET en voor dit doel
dus niet bruikbaar. De FEHAC stelt daarom
aan de RDW voor om al die bromfietsen
een de werkelijke DET te geven, die recht
doet aan het moment dat ze daadwerkelijk
op de weg zijn toegelaten. Dat zal niet een
voudig zijn, want de RDW kwam al tot de
conclusie dat wijziging juridisch onmogelijk
zou zijn.
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Kort Nieuws
Evenementenregeling
De Evenementenregeling voldoet aan een
behoefte. In 2016 zijn er 323 aanvragen
bij de Belastingdienst ingediend (2015
299). Op 7 december 2016 waren er al 35
aanvragen binnen voor 2017.
99% van de aanvragen wordt op tijd inge
diend. Als een aanvraag te laat is, kan
deze soms nog gehonoreerd worden. Maar
als men meerdere malen te laat is, dan
wordt de aanvraag afgewezen.
Drieluik in ANWB de Kampioen
De FEHAC heeft het maandblad van de
ANWB de Kampioen, op het spoor gezet
van drie bijzondere voertuigverzamelaars.
Zij vertellen over hun caravans, brommers
en de standaard stadsbus van 50 jaar oud.
De Kampioen heeft een oplage van 3,7 mil
joen exemplaren en zo komt het verhaal
over het leuke aan het mobiel erfgoed in
januari a.s. bij iedereen thuis.
FIVA World Motorcycle Rally
De FIVA World Rally voor motorfietsen
wordt van 26-28 mei 2017 in Cavaillon,
Frankrijk gehouden. Voor meer informatie
google op FFVE-FIVA World Motorcycles
Rally 2017.

Trekkerkenteken afgewezen
Op 13 december 2016 is het wetsvoorstel
dat het trekkerkenteken zou invoeren in de
Tweede Kamer verworpen met 69 voor en
71 tegenstemmen. Wat dit tot
gevolg heeft is op dit moment nog
onbekend.
Politiek Café in Nieuwspoort
Op dinsdag 17 januari 2017 vanaf 17:00
uur houdt de FEHAC in Nieuwspoort in Den
Haag een politiek café. Vertegenwoordi
gers van politieke partijen zullen discussië
ren wat ze met oldtimers aan willen in de
nieuwe regeerperiode. FIVA president
Patrick Rollet zal daar ook spreken.

Concours d’Elegance Het Loo met
1976-plein
Het Concours d’Elegance Het Loo gaat in
haar 2017-editie een plein inrichten met
auto’s uit de periode 1976 – 1977. Heeft u
een voertuig uit die periode en wilt u dat
laten zien op 1 en 2 juli a.s.? De organisa
tie van het CdE Het Loo is blij als u contact
met hen opneemt.
16

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:085-3034651 (nieuw)
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
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
Bestuurslid Cultureel Erfgoed
Ben Boortman
e-mail: ce@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.

