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Milieuzones voor oldtimers deels teruggedraaid
in Amsterdam en Rotterdam
Zowel in Amsterdam als in Rotterdam moet het gemeentebestuur deels terugkomen op hun
eerdere verbod welke voertuigen de milieuzone niet meer in mogen. In Rotterdam gaat het
om de auto’s op benzine en in Amsterdam mogen oude brommers en autobussen nu toch
af en toe de stad in.
Rechter tikt Rotterdam voor de tweede keer op de vingers
De Rotterdamse gemeentebestuur heeft voor de tweede keer van de rechter te horen gekre
gen dat oude benzineauto’s wél de milieuzone in mogen. Rotterdam heeft als enige ge
meente in Nederland de binnenstad ook gesloten voor oude benzineauto’s. Reuze belang
rijk en essentieel voor de luchtkwaliteit, vindt de Rotterdamse D66 wethouder Pex Langen
berg, maar de rechter bij de Raad van State denkt daar toch anders over. Het weren van
oude benzineauto’s vindt de rechter onvoldoende onderbouwd. Het is al voor de tweede
keer dat deze wethouder het bij de rechter verliest. Het wordt nu hoog tijd dat de grote
borden aan het begin van de milieuzone worden veranderd. Er is geen enkel onderzoek
bekend waarin de milieuwinst van het weren van dergelijke benzineauto’s wordt aange
toond. Als Rotterdam echt werk wil maken van een betere luchtkwaliteit dan moeten er veel
minder cruiseschepen aanleggen en moeten de kolencentrales op de Maasvlakte sluiten.
Amsterdamse museum bussen blijven te zien
De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 9 november jl. een motie aangenomen die het
alsnog mogelijk moet maken om voor museumbussen met een hoofdstedelijk openbaar ver
voerverleden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van het inrijverbod van de milieuzo
ne. Net op tijd want in Amsterdam wordt de milieuzone op 1 januari 2018 van kracht.
Daarmee heeft de FEHAC in nauwe samenwerking met de Vereniging ESO, een mooi re
sultaat geboekt in de strijd tegen het buitensluiten van dit lokale mobiele erfgoed. >>>

Museumbussen mogen toch Amsterdam in

Weghalen milieuzone bord

De FEHAC wenst u een gelukkig
en pechvrij 2018

Mobiel erfgoed nieuwe invalshoek
Aanvankelijk wilde niemand in Amsterdam
bij B&W of de gemeenteraad de discussie
over de milieuzone opnieuw voeren. Om
die reden werd een andere ingang bij de
politiek gezocht: in de cultuurhoek waar
dus ook het mobiele erfgoed bij hoort.
Daar gingen de ogen pas echt open toen
het over lokaal mobiel erfgoed ging: de ty
pisch Amsterdamse stads- en streekbus van
vroeger zou voorgoed uit het straatbeeld
verdwijnen en een deel van de geschiede
nis van het GVB (Gemeentelijk Vervoer Be
drijf), nota bene een van oorsprong ge
meentelijke dienst, zou worden uitgewist.
Museumbussen eerst over het
hoofd gezien
Bij het nalopen van gemeentelijke stukken
was gebleken dat de 'Milieuzone voor Au
tobussen en Touringcars' oorspronkelijk ei
genlijk alleen was bedoeld om oude buiten
landse touringcars uit de stad te weren.
Duidelijk was dat de Amsterdamse muse
umbussen domweg over het hoofd waren
gezien bij de formulering van het verbod.
Dat gegeven hielp het gesprek uiteindelijk
goed op gang. Daarbij was het raadslid
mevrouw Nelly Duijndam (SP), die zelf veel
ervaring heeft met varend mobiel erfgoed,
van groot belang als gesprekspartner en
bemiddelaar. Zij was ook degene die een
motie indiende om voor museumbussen een
uitzondering te maken. De toegang van de
museumbussen in de milieuzone moet nog
worden uitgewerkt in een regeling. De
FEHAC staat samen met de vereniging ESO
klaar om de ambtenaren van advies te die
nen. We zijn dus zeker nog niet klaar,
maar er is wel een belangrijke stap gezet
op weg naar een, voor de vroegere Am
sterdamse stads- en streekbussen, toegan
kelijke hoofdstad.
Oude bromfietsen krijgen nu een
echte DET
Eerder dan de museumbussen had de ge
meenteraad al tegen de zin in van de wet
houder een motie aangenomen met de
strekking dat brom- en snorfietsen met een
Datum Eerste Toelating (DET) vóór
1-1-1988 in het weekend en op feestdagen
Amsterdam in zouden mogen. Het weekend
is van vrijdag 12:00 uur tot maandag
12:00 uur. Het probleem was dat niet vast
gesteld kon worden of een brommer van
vóór of van ná 1-1-1988 is. Bij invoering
van het bromfietskenteken kregen alle be
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staande brom- en snorfietsen van vóór
2005 een DET van 31-8-2005. Dat leek
toen voor iedereen een handige oplossing.
Nu in Amsterdam voor de brommeruitzon
dering het echte bouwjaar een doorslagge
vende rol gaat spelen, kreeg de RDW de
lastige opdracht om dit te gaan regelen. De
FEHAC heeft de RDW voorgesteld om alle
bromfietsen de werkelijke DET te geven, die
recht doet aan het moment dat ze daad
werkelijk op de weg zijn toegelaten. De
RDW heeft na veel overleg besloten om de
DET van bromfietsen van vóór 1-1-1978
aan te passen. Omdat dat gebeurt met een
automatische aanpassing van de registers
blijven de kosten, hoewel aanzienlijk, toch
beperkt en de RDW neemt die voor eigen
rekening. Op dit moment wordt de aanpas
sing getest, maar zo mogelijk nog dit jaar
ontvangen de eigenaren van de historische
bromfietsen de kentekencard met de nieuw
vastgestelde DET. Van bepaalde bromfiet
sen kan de DET niet zomaar worden aan
gepast; zij moeten komend jaar langs de
RDW voor een schouw waarna de DET zal
worden aangepast.
Lappendeken aan regelingen in
heel het land
Gemeenten kunnen zelf kiezen welke voer
tuigen wel en wie niet hun milieuzone in
mogen. Amsterdam heeft wel erg veel
brommers en wilde ook geen oude bussen
meer: dus die mogen er daar niet meer in.

Rotterdam heeft iets tegen oude benzineauto’s: dus weg ermee in de havenstad.
Arnhem wil m.i.v. 2019 voorop gaan bij de
diesels: waar de rest van de gemeenten de
grens legt bij 2001 en ouder, gaat de Gel
derse hoofdstad naar dieselpersonenauto’s
van vóór 2004. De gemeenteraad heeft
daar wel zo haar twijfels over en B&W
moet eerst maar eens aantonen of het alle
maal echt gaat helpen. Ook Apeldoorn,
Nijmegen en Maastricht overwegen een uit
gebreidere milieuzone.
Nieuwe regering neemt de regie
Aan deze willekeur aan milieuzone regels
moet een eind komen. Dat ziet de nieuwe
regering gelukkig ook in: het regeerak
koord bevat het plan om “net als in Duits
land één systeem met eenduidige catego
rieën en borden voor milieuzones in te voe
ren, zodat de automobilisten in elke ge
meente de regels snappen”. En daar zou
eigenlijk nog bij moeten staan dat er net als
in Duitsland een algemene regeling voor de
vrijstelling van oldtimers gaat komen. Want
nu stelt Rotterdam alle 40-plus voertuigen
automatisch vrij en kun je in Utrecht voor
een 40 jaar oude diesel een ontheffing
aanvragen. Amsterdam maakt het ingewik
keld en duur: dat mag je een jaar lang met
een oud brommertje alleen in het weekend
de stad in als er eerst een bedrag aan leges
wordt betaald.

De milieuzoneborden zijn nog niet weg, maar Rotterdam heeft al wel het
verbod voor benzineauto's met wit tape afgeplakt.

E95 en oldtimer is geen goede combi
Moderne benzine kan problemen opleveren
bij oldtimers. Kapotte benzinetanks, ver
stopte carburateurs en verteerde brandstof
leidingen zijn het gevolg. Loodvervangers,
ethanol killers en premium benzine zijn hier
de oplossingen voor.

Vroeger was de keus simpel:
volgooien met normaal, super of
diesel

Carburateur raakt verstopt bij lang
stilstaan

Aandeel biobrandstof verdubbelt
In de gangbare benzine wordt een deel
biobrandstof - ethanol - bijgemengd. Dat is
nu in Nederland doorgaans 5% en dat gaat
in de toekomst naar 10%. Ethanol heeft als
vervelende bijwerking in oude motoren dat
het kan leiden tot verstoppingen en schade,
vooral na lang stilstaan. En oldtimers willen
nog wel eens lang stil staan. Uit onderzoek
weten we dat een oldtimer elf maanden per
jaar stil staat en maar een maandje rijdt en
dan ook nog eens niet meer dan 1700 km
voor de oudere oldtimers. Behalve die etha
nol heeft een moderne benzine ook een
lager octaangetal (RON) dan de benzine
van vroeger, die toen doorgaans 98 RON
was. Een laag octaangetal plus veel ethanol
in de benzine kunnen samen leiden tot mo
torschade. Maar gelukkig zijn er voor
zorgsmaatregelen te nemen.
Premium benzine beter maar
duurder
Veel oldtimerbezitters geven er de voorkeur
aan om toch de goedkopere E95 te tanken.
Dat is een korte termijn voordeel afzetten
tegen een kans - niet de zekerheid - op mo
torschade op langere termijn tegen hoge
kosten. Het blijkt dat veel mensen dat gokje
wel willen wagen. Als je niet allerlei toevoe
gingen als bijvoorbeeld een ’ethanol-killer’
wilt gebruiken, is altijd een premium benzi
ne tanken een goed advies. De grote maat
schappijen hebben allemaal een slang aan
de pomp voor deze kwalitatief betere en
duurdere benzine met een hoger RON-ge
tal. Shell heeft V-Power; gegarandeerd
zonder ethanol en 97 RON. BP biedt Ulti
mate 98 en dat is vooral goed in het verwij
deren van vuil in de motor. Total noemt het
Excellium 95, maar wel mét ethanol, omdat
‘het moet van de EU’. Daarnaast is er nog
een kleine oliemaatschappij Firezone met
het product Competition 102, verkrijgbaar
op 61 tankstations in Nederland. Een hoog
octaangetal van 102 en zonder ethanol.

Wij tankten half november E95 voor
€ 1,519, V-Power voor € 1,629 en de
Competition 102 voor € 1,849 de liter. Met
die laatste twee soorten benzine rijd je ove
rigens wel zuiniger, want ieder procent
ethanol in de benzine verhoogt het gebruik
met 0,3%. Dat maakt de hogere prijs van
premium benzine weer een beetje goed.
Samenstelling V-power wisselt in
de EU
Niet overal in Europa is de benzine van
hetzelfde merk ook gelijk van samenstelling.
V-Power bijvoorbeeld is in de Benelux ge
garandeerd ethanolvrij, maar in Frankrijk
niet. In Nederland is het octaangehalte 97,
maar in België en Luxemburg 98. Waar we
maar mee willen zeggen dat het uitkijken
blijft waar en wat je tankt. Het is natuurlijk
de eigen keuze wat te tanken voor de eigen
oldtimer, maar duidelijk is wel dat het ge
bruik van een premium benzine zonder
ethanol voorkomt dat er motorschade op
langere termijn kan ontstaan.
Shell GTL alternatief voor vuile
diesel
Wat er precies aan benzine of diesel in de
tank gaat hangt ook af van de prijs. Veel
oldtimervrachtwagens en grote Amerikanen
bijvoorbeeld lusten wel een slokje benzine
en daar werd vaak voor LPG als alternatie
ve brandstof gekozen: schoner en ook nog
eens goedkoper. Voor diesel was er nog
geen schoner alternatief, maar dat staat er
nu aan te komen. Het heet Shell GTL Fuel
en dat verbrandt schoner en het zorgt voor
minder lokale uitstoot. Het is een syntheti
sche brandstof op basis van aardgas en
wordt gemaakt in Qatar. Het vervangt de
traditionele diesel zonder dat er verdere
aanpassingen aan het voertuig nodig zijn.
GTL is een paar cent duurder dan normale
diesel. Het is nog maar op een beperkt
aantal tankstations in Nederland verkrijg
baar. Al met al is deze ontwikkeling ook
voor oldtimers heel interessant. GTL wordt
nu al toegepast in zware bedrijfsvoertui
gen. Zo gebruikt de stadsreiniging ROTEB
in Rotterdam al GTL Fuel en zo kunnen ze
blijven rijden, vegen en vuilnis ophalen in
hun eigen milieuzone.
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Statuten en huishoudelijk reglement aangepast
De FEHAC heeft de status van Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Be
lastingdienst gekregen. Dat betekende wel
dat er een aanpassing van de FEHAC statu
ten nodig was. Gelijktijdig zijn nog paar
andere wijzigingen meegenomen in de
statuten en het huishoudelijk reglement.

Door de FEHAC deelname in de
mobiliteitsalliantie zitten we direct
aan tafel met staatssecretaris
Stientje van Veldhoven, die over
de milieuzones gaat

Deelnemende organisaties in
Mobiliteitsalliantie

De clubs vinden contributie
teruggave bij meerdere clublid
maatschappen onnodig
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ANBI biedt grote voordelen
De ANBI status betekent dat de FEHAC nu
officieel als ‘goed doel’ aangemerkt is: dat
geeft ons een betere status bij onderhande
lingen en als we ons als belangenbeharti
ger presenteren. Giften aan de FEHAC zijn
in heel 2017 al aftrekbaar van de inkom
stenbelasting en het tarief voor bijv. softwa
re licenties is lager voor een ANBI. Kortom:
mogelijk meer inkomsten en zeker minder
uitgaven. De ANBI-status vereist wel dat de
FEHAC volledig transparant is in haar fi
nancieel doen en laten: bijv. dat bestuursle
den geen beloning krijgen en onze jaarre
kening publiceren. De daarvoor vereiste ge
gevens staan inmiddels een half jaar onder
het tabje ANBI vermeld op de FEHAC web
site. De ANBI-status is al eind 2016 met te
rugwerkende kracht verleend, maar wel op
voorwaarde dat vóór eind 2017 in de FE
HAC-statuten staat dat als de FEHAC ooit
zou worden opgeheven, dat dan het batig
saldo gaat naar een andere ANBI met een
vergelijkbaar doel. Dat is nu met een una
niem akkoord aangenomen op de laatste
ledenvergadering.
Van ‘historisch oogpunt’ naar
‘mobiel erfgoed’
De FEHAC doelstelling is aangepast aan de
terminologie in de Erfgoedwet. Voorheen
stond er dat het ging het om ‘voertuigen die
vanuit historisch oogpunt worden aange
houden’: nu is de FEHAC er voor de ‘be
hartiging van de belangen van eigenaren
en houders van voertuigen die als mobiel
erfgoed worden gehouden en/of gebruikt’.
Het gaat dus om alle eigenaren van oldti
mers waar ook mee gereden wordt, onge
acht of ze lid zijn van een club en ongeacht
of die club lid is van de FEHAC. Dat laatste
is niet nieuw, dat is al zo vanaf 1976. Ook
staat er duidelijker in hoe we die doelstel
ling willen realiseren: dat gebeurt door het
onderhouden van contacten met allerlei or
ganisaties, invloed uitoefenen op wet- en

regelgeving, het bevorderen van een posi
tief beeld over oldtimers in de samenleving,
het delen van kennis en ervaring, voorlich
ting geven, het voeren van juridische proce
dures, etc.
Huishoudelijk reglement ook
opgefrist
Behalve een taalkundige opschoonactie
staan er nu een paar nieuwe onderwerpen
in het Huishoudelijk Reglement. Allereerst
staat er in - en dat werd op de vorige le
denvergadering afgesproken - dat de
FEHAC het voortouw neemt bij de belan
genbehartiging en bij de contacten met de
overheid. Als clubs iets wil aankaarten, doe
dat dan via de FEHAC. Die heeft een betere
ingang in Den Haag dan een individuele
club. Verder is de manier van contributie
heffing verduidelijkt en kan er (niet: zal er)
een (kleine) boete worden opgelegd als
clubs niet tijdig de aantallen voertuigen op
geven t.b.v. de contributieheffing. Ook
werd vastgelegd dat op publicaties van de
FEHAC haar auteursrecht rust.
ALV is tegen teruggave contributie
bij meerdere clublidmaatschappen
Het bestuur stelde voor om de volgende
vergadering te komen met een voorstel om
in het Huishoudelijke Reglement een bepa
ling op te nemen over teruggave van FE
HAC-contributie aan individuele clubleden
als zij van meer clubs lid zijn. De ledenver
gadering vond dat niet nodig. Als je van
meer clubs lid bent heb je meer voertuigen
en voor al die voertuigen doet de FEHAC
aan belangenbehartiging. Van meer clubs
lid worden is de eigen keuze van het de
oldtimereigenaar. Het zou een jaarlijks te
rugkerend teruggaaf verzoek van het indivi
duele lid moet moeten worden voor een
heel klein bedrag. Want niet de club be
taalt 2x, dat doet het clublid. Met een te
ruggave van contributie ‘lekt’ er geld weg
en krijgt de FEHAC er een administratieve
klus bij die niets met externe belangenbe
hartiging van doen heeft. Niet doen dus,
nergens voor nodig, vinden de clubs.

FEHAC Ledenvergadering 28 november Bunnik
Elk halfjaar houdt de FEHAC een ledenver
gadering waar interne zaken aan de orde
komen, maar waarbij ook actueel nieuws
en resultaten uit de belangenbehartiging
langs komen. Er was nieuws over de ver
vanger van diesel: GTL, de APK vrijstelling
bij 50 jaar en de toegang tot milieuzones.
Aankondiging privacyregels clubs
De privacy wetgeving gaat ook invloed
hebben op de ledenadministratie van clubs.
In de commissie Juridische Zaken wordt ge
werkt aan een handzame uitleg voor alle
aangesloten clubs en dit wordt gebaseerd
op een studie die al binnen de DAF Club is
verricht.
Citroën XM ontworpen door
Bertone

De Dutch Vintage Sports Car Club
organiseert elk jaar de sprint op
het Concours d’Elegance Het Loo

GMC bus ‘de stofzuiger’ uit 1948
werd door Langs de Bellolijn over
genomen van de Stichting Vete
raan Autobussen

Drie nieuwe leden
Zoals gebruikelijk presenteren nieuwe leden
zich aan de vergadering,. Alle drie werden
met applaus aanvaard als lid en werden
welkom geheten binnen de ledenkring van
de FEHAC.
De Citroën XM Club is een middelgrote ver
eniging met 330 leden, toevallig 1 promille
van het aantal geproduceerde XM’s van
330.000. De club heeft een clubblad, een
onderdelenmagazijn en een mooie website.
De XM is ontworpen door Bertone en was
Auto van het Jaar 1990 met een heel bij
zondere hydractieve vering. Een geweldig
systeem als het ’t doet.
De Dutch Vintage Sports Car Club verzorgt
altijd de sprint op het Concours d’Elegance
in Apeldoorn. De eigenaren van sportscars
tot 1960 zijn er lid van met wel een accent
op de vooroorlogse auto’s. Een geslaagd
evenement voor de DVSCC is een schade
vrij evenement, waarbij de veiligheid hoog
in het vaandel staat.
De stichting Historisch Vervoer langs de
Bellolijn uit Bergen (NH) ontleent haar
naam aan de stoomlocomotief Bello die ooit
over het al lang geleden opgeheven lokaal
spoor langs het huis van de oprichter reed.
De stichting organiseert een tweejaarlijks
evenement met werkende landbouwvoertui
gen en aandacht voor autobussen en
vrachtwagens die lokaal in Noord-Holland
actief waren. Ze hebben een bijzondere au
tobus voor restauratie in bezit: een 6-cylin
der 2-takt GMC streekbus, die vanwege het
geluid de bijnaam ‘de stofzuiger’ heeft.

Nieuwe samenstelling bestuur
Voor een meer toekomstbestendige FEHAC
is het nodig dat het bestuur slagvaardiger
kan opereren en kleiner wordt. De interne
structuur gaat versterkt worden door de in
breng van commissies en werkgroepen te
vergroten. Dat betekent dat de FEHAC naar
een kleiner bestuur van zes personen gaat
en dat de huidige secretaris Roel
Augusteijn, commissie Public Affairs, vicevoorzitter Cander van der Veer, commissie
Juridische Zaken en Laszlo Mogyorossy,
commissie Personenauto’s, aftraden als be
stuurslid. Dat betekent echter niet dat zij
niet meer actief zijn voor de FEHAC, inte
gendeel. Zij zullen hun bijdrage blijven le
veren in de commissie waar ze nu al in zit
ten en kunnen zich daar nu volledig op
concentreren. De bestuurssamenstelling per
28 november staat in het colofon op de
laatste bladzijde van deze FEHACtiviteiten.
Begroting 2018 hamerstuk
De begroting was dit jaar een hamerstuk
omdat alle leden vooraf waren geïnfor
meerd en er geen ruimte tijdens de verga
dering was ingeruimd voor een toelichting,
die neerkomt op een herhaling van wat al
eerder schriftelijk was toegelicht. De FEHAC
gaat volgend jaar € 167.100 uitgeven bij
een gelijk bedrag aan inkomsten en de
contributie blijft ongewijzigd op € 2,50 per
clublid. Die gelijkblijvende contributie is
ook de randvoorwaarde voor alle andere
beleidsvoornemens.
Statuten wijziging en Shell GTL
De statutenwijziging, de diesel vervangen
de GTL fuel van Shell en het succes van de
toegang van de museum bus in de milieu
zone Amsterdam staan in aparte artikelen
in deze FEHACtiviteiten. Over de APK-vrij
stelling bij 50 jaar en ouder: deze is gekop
peld aan de APK voor tractoren en we ver
wachten dat binnen afzienbare tijd daar
over in Den Haag de knoop wordt
doorgehakt.
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Tien punten voor een goede oldtimer polis
Een goede oldtimerverzekering kiezen is
best lastig. Een oldtimer rijdt niet veel en
houdt zijn waarde. De waarde van een
klassieker wordt bepaald via een taxatie.
Daarom een tiental punten waarop gelet
moet worden als u een goede oldtimerver
zekering wilt afsluiten.

Brand is een van de belangrijkste
oorzaken van total loss schade

Kever aan de brugleuning geprikt

De voordeur de acceptatie
Oldtimerbezit is een hobby voor jong en
oud. Bestuurders/eigenaren onder de 23
jaar oud en boven de 65 jaar oud moeten
niet bij voorbaat uitgesloten worden van
een verzekering (1). Een oldtimer wordt
meestal niet ingezet als dagelijks voertuig.
Verzekeraars willen daarom graag weten
of u daarvoor een moderne auto bij huis
heeft staan en willen die auto ook verzeke
ren. Die vorm van koppelverkoop is niet
goed: een oldtimer moet apart verzekerd
kunnen worden (2).
Voor het bepalen van de waarde van een
oldtimer moet een rapport ingeleverd van
een taxateur van de FEHAC taxateurslijst.
De FEHAC heeft in samenwerking met de
standsorganisaties VRT, TMV en RETM een
erkenningsregeling in het leven geroepen
voor betrouwbare taxatierapporten. De
FEHAC erkent binnen die erkenningsrege
ling ook de taxaties van clubs (3). Dat moe
ten wel merk- of typegebonden clubs zijn.
Die clubs met een eigen taxatieaanpak
moeten aan een tiental eisen voldoen,
waaronder - heel belangrijk - de onafhan
kelijkheid van het clubtaxateursteam.

Polisdekking toegesneden op
oldtimer
Het rijden van georganiseerde ritten ge
beurt veel met oldtimers. Beperking van een
rit in tijd (bijvoorbeeld max. 24 uur) en/of
dekking in gebied (bijvoorbeeld alleen Ne
derland) van ritten zijn niet acceptabel (4).
Ritten met een snelheidselement vallen hier
niet onder: die mogen wel van dekking uit
gesloten blijven.

Bij een transport gaat ook nog wel
eens wat mis
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Bij schade wrak altijd terug naar
de eigenaar
Een beschadigd voertuig moet weer terug
naar de eigenaar, ongeacht de omvang
van de schade. Ook vanuit het buitenland
(5). De restwaarde afgezet tegen de trans
portkosten mag geen afweging zijn om het

voertuig niet terug te brengen naar de eige
naar.
Nieuw maken van onderdelen bij
schade
Nieuwe onderdelen, gebruikte onderdelen
en ook het opnieuw maken van niet meer
voorhanden zijnde onderdelen moeten be
taald kunnen worden bij schade (6). Verze
keraars moeten maatwerk leveren zonder
voorbehouden ten aanzien van de soort
vergoeding. De verzekerde moet ook als
eerste de mogelijkheid krijgen bij een total
loss om zijn voertuig weer terug te krijgen
(7). Voor hem vertegenwoordigt het wrak
veel meer waarde, dan voor een willekeuri
ge opkoper oud ijzer. Ook zelfwerkzaam
heid van de eigenaar bij herstel moet be
taald worden (8).
Polis: WA en casco dekking tijdens
schorsing en de verplichte
winterstalling
Een extra eis is er sinds de invoering van
de 40+ vrijstelling motorrijtuigenbelasting
per 1-1-2014. Sindsdien worden 25 tot 40
jarige voertuigen veel vaker geschorst,
zeker als het om auto’s op LPG of diesel
gaat. Tijdens de schorsing of de winterstop
is het onverstandig een voertuig uit de ver
zekering te halen. En tijdens schorsing of
de winterstop mag men soms toch rijden:
naar de APK-keuring en dankzij de evene
mentenregeling naar een evenement. Voor
dat rijden tijdens een schorsing moet er wel
een geldige WA-dekking zijn (9).
Taxatie-als-leidraad clausule uit
den boze
Een echt hele foute clausule, die sommige
oldtimerverzekeraars hanteren, is de taxa
tie-als-leidraad clausule (10). Die houdt in
dat er eerst een gewoon officieel taxatie
rapport is met een officiële waarde van uw
voertuig en dat op basis daarvan de casco
premie is bepaald. Maar als het bij schade
aankomt op uitbetalen zegt deze clausule:
die taxatie vooraf is mooi, maar we als
maatschappij kijken bij schade eerst wat de
waarde vlak voor het ongeval is van uw
mooie klassieker. En de ‘echte’ schade
wordt dan bepaald door een schaderege
laar van de verzekeraar en het taxatierap
port stelt dan maar bar weinig voor. Dus
echt hiervoor goed oppassen.

Allemaal in een elektrische auto
Er gaat bijna geen dag voorbij of we horen
iets over de toekomst van de elektrische
auto. Het was een belangrijk punt bij de
kabinetsformatie en Rijkswaterstaat ver
wacht in 2060 dat er alleen nog elektrische
voertuigen op de snelwegen rijden.
ANWB: we lopen nog niet echt
warm voor de elektrische auto
Er rijden inmiddels zo’n 19.000 volledig
elektrische auto’s rond in ons land, waar
van het overgrote deel nieuw is aangeschaft
door zakelijke leaserijders. De gewone con
sument wil er nog niet aan; maar 18 pro
cent overweegt aanschaf ervan in de ko
mende vijf jaar. De meeste mensen vinden
een elektrische auto te duur (vaak rond de
€ 35.000), vinden de 300 km die je per
dag mee kunt rijden te weinig en het ‘tan
ken’ bij laadpalen is veel te lastig. O ja, en
je kunt er niet mee op vakantie. Een radica
le verandering staat wel voor de deur: in
het regeerakkoord staat dat alle nieuwe au
to’s al over 12 jaar ‘emissieloos’ moeten
zijn. We zijn benieuwd of dat lukt.

Een elektrische Kever moet het
doen zonder het karakteristieke
luchtgekoelde motorgeluid

zijn, maar als mobiel erfgoed beschouwd
worden. Mobiel erfgoed met een verbran
dingsmotor. Wat dreigt is dat je straks met
een leuke Volvo Amazon de steden niet
meer in mag en de snelwegen worden het
domein van treintjes met geruisloze Tesla’s
en hun vriendjes. Wat over 25 jaar nog
resteert aan benzine- en dieselvoertuigen is
aangewezen op de mooie B-wegen op het
platteland. Of werkelijk deze verwachtin
gen realiteit worden, valt nog te bezien.

Oldtimers ombouwen naar
elektrisch
Er zijn her en der ombouwprojecten van
oldtimers naar elektrisch aangedreven voer
tuigen. In aantallen gemeten blijkt dat maar
een heel gering deel van het aantal oldti
mers te zijn. Maar een oldtimer zonder al
lerlei elektronica en boordcomputers leent
zich nu eenmaal wat beter voor een ‘elek
trische harttransplantatie’ dan een youngti
mer van pakweg 15 jaar oud. Het zijn ook
leuke, technisch uitdagende projecten, die
de wethandhavers in de milieuzones in
grote verwarring brengen. Als milieuoplos
sing is het maar de vraag of ombouw naar
elektrisch van een oldtimer veel oplevert.
Als werkelijk alles mee wordt genomen (mi
lieubelasting van het produceren accu’s en
elektromotor, de uitstoot van de elektrici
teitscentrale die de stroom voor de auto
moet opwekken, kosten ombouw, het te rij
den kilometrage bij dagelijks gebruik etc.)
is het te betwijfelen of het werkelijk wat
scheelt met een oldtimer die maar 1700 km
per jaar rijdt.

Elektrisch legde het af tegen
benzine
Rond 1900 leek de elektrische auto de toe
komst te hebben: die reden harder dan een
benzine- of stoomauto, waren betrouw
baarder en schakelen hoefde niet. In 1914
reden er in Amsterdam 60 elektrische taxi’s
rond. Maar de benzineauto deed het uitein
delijk beter, werd krachtiger en reed har
der. De elektrische auto’s verdwenen en de
overblijvers van toen zijn met stoomauto’s
nu rariteiten in de automobielmusea. Nu
staan er maar 28 elektrische auto’s in het
kentekenbestand. (eind 2016, opgave
RDW)
Fossiel aangedreven blijft
Veel plannenmakers denken dat alle fossiel
aangedreven voertuigen op termijn vervan
gen kunnen worden door elektrische vari
anten. Een nieuwe auto heeft nu een ge
middelde levensduur van 18 jaar dus over
pakweg 25 jaar (dat is rond 2040) is het
probleem wel opgelost. Daarbij wordt geen
rekening gehouden met de eigenwijze eige
naren van enkele honderdduizenden voer
tuigen die nooit vervangen zullen gaan
worden omdat het geen gebruiksvoertuigen

De ombouw naar een elektrische HY was een omvangrijk project met
EU-subsidie en veel deelnemers
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Onderzoek naar oldtimers en hun eigenaars in
België
Op 9 november 2017 werd een groot on
derzoek van de Belgische Federatie voor
Oude Voertuigen (BFOV) over oldtimers in
België gepresenteerd in het Huis van de Au
tomobiel te Brussel. In aanwezigheid van
de federale minister van mobiliteit François
Bellot werden de gegevens gepresenteerd
tijdens een zeer druk bezochte bijeenkomst.

Het fraaie front met gebogen lijnen
van een Simca Aronde

In de verzameling van de Konink
lijke Stallen bevindt zich deze
prachtige Belgische Minerva
Landaulette uit 1925 van Prins
Hendrik
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2011 vergeleken met 2016
Dit onderzoek was een vervolg op een eer
der groot BFOV-onderzoek in 2011. Daar
door is het ook mogelijk de gegevens van
2011 met die van 2016 te vergelijken. De
Nederlandse situatie verschilt op een aantal
punten met die van onze Zuiderburen,
maar het is ook heel duidelijk dat er veel
overeenkomsten zijn.
Belangrijkste uitkomsten op een
rijtje
Ook bij de Belgen zien we een toenemende
vergrijzing: de gemiddelde leeftijd van de
oldtimer bezitter is nu 53,8 jaar en deze
leeftijd is vergeleken met 2011 gestegen.
Overigens komt deze leeftijd overeen met
andere Europese onderzoeken. Veel oldti
mer eigenaren zijn senioren.
Gemiddeld wordt er per jaar een kleine
1500 kilometer met de oldtimer afgelegd;
dit cijfer komt overeen met andere Europese
onderzoeken. Het CBS becijferde dat in
Nederland gemiddeld 1700 kilometer per
jaar in een 40+ oldtimer wordt gereden en
dat het aantal kilometers gereden in oldti
mer personenauto’s maar 0,2% van het to
taal van alle personenauto kilometers be
draagt.
Het jaarlijks bedrag dat gemiddeld per old
timer wordt besteed is bijna 6000 euro,
waarmee maar weer eens duidelijk wordt
dat de oldtimer een economische factor van
belang is.
32% van de oldtimers in België wordt wel
eens afgekeurd bij een technische keuring.
Opvallend is dat het nogal eens voorkomt

dat de afkeuring onterecht blijkt, iets wat
vaak te wijten is aan gebrek aan kennis bij
de jonge keurmeesters. Die beperkte kennis
over oldtimers is ook een overweging ge
weest in de Nederlandse situatie om een
vrijstelling van de APK-plicht voor voertui
gen van 50 en ouder jaar te realiseren.
Zorgen over de toekomst
Een paar belangrijke vragen gingen over
de toekomst van het rijden met oldtimers en
ook daar zien we veel overeenkomsten met
de Nederlandse situatie.
De drie belangrijkste bedreigingen die de
oldtimer bezitter ervaart, zijn:
Milieuzones met alles wat daaraan vast
hang (84%)
Strengere emissienormen, die het rijden on
mogelijk maken (70%)
Beschikbaarheid van geschikte brandstoffen
(55% was in 2011 nog 39%!)
Minister Bellot: eerst infrastructuur
elektra opwekking op orde
De federale minister van mobiliteit François
Bellot haalde verder nog het volgende
aan: “het besluit om zoals in sommige Eu
ropese landen op redelijk korte termijn al
leen elektrische voertuigen toe te laten is
hier nog lang niet genomen; daarvoor zijn
er nu nog veel te veel onzekerheden. Bij
voorbeeld Volkswagen en Citroën hebben
op dit moment een verbrandingsmotor, die
maar max.40 gr.CO2 p/km produceert.
Dat is minder dan de uitstoot van een elek
trisch voertuig, ervan uitgaande dat nu nog
steeds 66% van onze elektriciteitsproductie
uit fossiele brandstoffen bestaat en dat geeft
te denken. Daarnaast zijn er nog veel infra
structurele zaken in de energievoorziening
die eerst opgelost moeten worden voordat
iedereen met een elektrisch voertuig kan rij
den. Denk hierbij aan het massaal opladen
van auto’s op het einde van een werkdag”.
Geen uitstoot in de stad betekent wel uit
stoot bij de elektriciteitscentrale!

De auto bracht in de sixties vrijheid voor de gewone man

Op de bon geslingerd door Oom
Agent

Iconen: Kever en FIAT 500

Oktober was de Maand van de Geschiede
nis. Het thema was dit keer Geluk en hon
derden culturele organisaties hebben in ok
tober 2017 Geluk in de schijnwerpers
gezet. Het Openluchtmuseum organiseerde
in dit kader samen met de stichting Mobiele
Collectie Nederland (MCN) en de FEHAC
op zaterdag 14 oktober in het museum een
evenement over het geluk van het autorij
den.

herinneringen op aan die inmiddels uit het
huidige straatbeeld verdwenen auto’s.
“Weet je nog? Opa had er ook zo een.”
En: ‘’onvoorstelbaar toch dat je met twee
kleine kinderen in de kattebak van de Kever
zonder gordels of wat ook naar Frankrijk
reed”. De eigenaren van de auto’s lieten
het publiek alles zien en vertelden hun ver
haal bij hun auto. Soms reden ze een rond
je met de museumbezoekers.

Wijd verbreide passie nationaal en
lokaal
Bij de organisatie sloot zich ook de wijkver
eniging de Penseelstreek uit Arnhem aan,
de goede buren van het Nederlands Open
luchtmuseum. Zij organiseren elk jaar een
oldtimerevenement, de 'Penseelstreek Clas
sic'. Interessant dat alleen in één wijk al
voldoende oldtimerliefhebbers wonen om
een dergelijk evenement te organiseren!
Een duidelijk signaal hoe wijd verbreid de
passie voor het mobiel erfgoed in de sa
menleving is.

Publiek mobiel erfgoed tonen
Dit evenement was vooral bedoeld om het
doorsnee publiek kennis te laten maken met
mobiel erfgoed. Geen bijeenkomst met me
de-eigenaren en andere gelijkgestemden
die praten over restauratie of motorrevisie.
Hier kon het publiek kennismaken met het
eigen mobiele verleden. Alle partijen: mu
seum, publiek en FEHAC waren het over
eens: een succes en zeker voor herhaling
vatbaar.

Auto’s voor de gewone man
Nadrukkelijk werd gekozen voor de eerste
auto of motorfiets die de gewone man zich
in de jaren ’60 en ’70 kon veroorloven. Een
nieuwe VW kever, een Ford Taunus 12m,
een Opel Kadett betekende vrijheid, vakan
tie, een bredere horizon. Kortom het geluk
van de gewone man was direct verbonden
aan het gebruik van een auto. Veel bezoe
kers van het Openluchtmuseum haalden

Ook motoren aanwezig

Even een rondje rijden

Mooie combinatie van een Austin A35 met eigenbouw caravan. Door het
uitbouwtje aan de zijkant kan een dwarsslaper toch zijn voeten kwijt
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Oppassen op een veiling
Meer dan vroeger worden oldtimers via
veilingen aan de man gebracht. Dat is een
mooie manier om direct veel geïnteresseer
den naar de veilingkavels te lokken, maar
het brengt voor een koper ook risico’s om
op een veiling te kopen.

De Wegenwacht reed destijds in
dergelijke Harley Davidson zijspan
combinaties. Te koop op een
Catawiki oldtimer-veiling begin
december 2017

Kenners zien het direct: de Talbot
Lago T26 Grand Sport Coupé
Saoutchik uit Baillol collectie.
Verkocht in deze erbarmelijke
staat voor € 417.200

Veiling De Rijke Automuseum
Een belangrijke veiling van Epic Auctions
was recent die van het Automuseum De
Rijke in Oostvoorne. Op de kijkdagen voor
afgaand aan de veiling kon voor het laatst
de collectie van dit museum intact bekeken
worden. Daarna ging de hele inventaris –
personenauto’s, motorfietsen, vrachtwa
gens, bussen en automobilia – via een in
ternetveiling onder de hamer. Bijzonder
was dat alles ‘no reserve’ was: er was voor
af geen minimum opbrengst verbonden aan
de kavels. Daarmee is na het Den Hartogh
Ford Museum een tweede particulier auto
museum niet meer onder ons.
Geen proefrit vooraf
Het object wordt geveild zoals het erbij
staat. Soms is dat één bonk roest en is het
wel duidelijk dat er zonder ingrijpende res
tauratie niet mee gereden kan worden.
Maar andere kavels zien er op het oog heel
behoorlijk uit en aan de buitenkant is bij
voorbeeld niet te zien dat de motor hele
maal vast zit. De eerste tegenvaller na aan
koop is dan een complete motorrevisie
waar niet op gerekend was. Dus win zo

veel mogelijk informatie in over de staat
van het voertuig: rijdt het voertuig goed,
zijn er recente restauraties en ga altijd het
voertuig zelf met een deskundige goed be
kijken als het even kan.
Bewezen geschiedenis
Zeker bij oudere en kostbare auto’s van
grote merken is het belangrijk de hele voor
geschiedenis zonder onderbrekingen te
kennen. Het is al meermalen voorgekomen
dat aan een voertuig een mooie voorge
schiedenis met beroemde eerdere eigena
ren werd toegeschreven, terwijl het voertuig
in kwestie slechts een hele mooie replica
was met dezelfde matching numbers als het
origineel. Net als schilderijen worden ook
oldtimers vervalst. Helemaal vervelend
wordt het als nietsvermoedend een mooie,
hele dure oldtimer wordt gekocht en er dui
ken daarna ineens oude eigenaren op die
claimen dat de auto in het verleden ooit er
gens is ‘verdonkeremaand’ is en dat zij
recht hebben op die auto. Het is een taak
van het veilinghuis om dit goed uit te zoe
ken om de klant hiervoor te vrijwaren.
Kenteken ontbreekt
Op veilingen worden nogal eens voertuigen
aangeboden die geen Nederlands kenteken
hebben. Vaak zijn het auto’s met buiten
landse papieren, maar regelmatig zit er he
lemaal niets aan documentatie bij. In het
laatste geval wordt het heel moeilijk zo niet
onmogelijk om bij de RDW een Nederlands
kenteken te krijgen. Dan is het enige dat
overblijft: in een museum zetten en nooit
meer mee rijden.
Chassisnummer of VIN nummer
Bij aankoop via een veiling of via internet is
altijd de eerste vraag: waar zit het chassis
nummer of Voertuig Identificatie Nummer
(VIN)? In Nederland moet dat altijd ingesla
gen zijn op het chassis. In Engeland staat
dat nog wel eens op een los deel, bijvoor
beeld bij de bladveren of op een los plaat
je. In de VS deden ze heel lang niet aan
chassisnummers en was het motornummer
het VIN-nummer. De RDW is daar heel
alert op: is dat niet in orde, dan krijgt het
voertuig geen kenteken.

Het hele hebben en houden van het De Rijke Automuseum werd in
november 2017 geveild
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InterClassics Maastricht 2018 met
bijzondere FEHAC Academy
Maastricht, InterClassics in het MECC, van
11 t/m 14 januari 2018, is uitgegroeid tot
dé opening van het nieuwe oldtimersei
zoen. Dit evenement viert in 2018 haar
25-jarig jubileum en pakt uit aan de hand
van de thema’s van de afgelopen 25 jaar
met een unieke collectie van 18 topstukken.
FEHAC present met Academies
Het thema van de FEHAC op Interclassics is
duurzaam behoud van mobiel erfgoed. We
doen heel lang met onze voertuigen, rijden
er weinig en voorzichtig mee. Maar het kan
nóg beter. Want ook aan de emissie kun
nen we iets doen. Eenvoudig, leuk en zon
der beperkingen.
In de FEHAC Academies gaat het in Maas
tricht over:
- schoner rijden met moderne brandstoffen
- duurzaam restaureren en spuiten
- opleidingen techniek
- hoe worden jongeren enthousiast voor
mobiel erfgoed.
Een voorproefje hiervan was er al op de
laatste FEHAC ledenvergadering.
Meer weten? Kom naar één van de Acade
mies op InterClassics!

700 oldtimers in Culemborg
Als een stad 700 jaar bestaat, wordt dat
natuurlijk groots gevierd. Culemborg doet
dat komend jaar op zaterdag 26 mei: dan
wil de Historische Automobielclub
Cuylenborg het aantal oldtimers dat naar
hun jaarlijkse oldtimerdag komt
verdubbelen. Normaal staan het plein en
de omliggende straten in Culemborg al
stampvol mobiel erfgoed uit vervlogen tij
den: nu zal heel Culemborg vol staan met
misschien wel 700 mooie oldtimers
Grote evenementen in kleine
steden
Culemborg is met Vianen, Lelystad en een
aantal andere steden jaarlijks goed voor
een mooi oldtimerevenement. Deze steden
doen niet aan milieuzones en verwelkomen
oldtimers om ze aan het publiek in de wijde
omgeving te laten zien. Daar hoort ook een
rit in de buurt bij; voor Culemborg is dat de
mooie Betuwe tussen de grote rivieren.
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www.editoo.nl

COLOFON
FEHACtiviteiten is een uitgave van de Fede
ratie Historische Automobiel- en Motorfiets
Clubs
Website: www.fehac.nl

Indien onbestelbaar retour: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

Kort Nieuws
Uitstel boete na schorsen
Na afloop van een schorsing moeten direct
APK en verzekering weer in orde zijn.
Doordat er dagelijks in het kentekenregister
wordt gekeken of aan deze verplichtingen
is voldaan, volgden boetes direct als niet
onmiddellijk na afloop van de schorsing de
APK en verzekering in orde waren. Dat be
boeten wordt nu even 14 dagen uitgesteld
om de oldtimereigenaar in staat te stellen
de voertuigverplichtingen in orde te maken.
APK tractoren en trekker kenteken
De FEHAC is mede-ondertekenaar van een
door Cumela Nederland opgestelde petitie
aan de Tweede Kamer om het voorstel APK
en trekkerkenteken uit 2016 nu toch snel
aan te nemen. Vorig jaar december werd
het wetsvoorstel onverwacht weggestemd
zonder aan te geven hoe het dan wel
moest. De vorige minister van (toen nog) In
frastructuur & Milieu heeft de Tweede
Kamer voorgesteld om opnieuw het oude
voorstel te beoordelen en somt de argu
menten op het oude voorstel toch aan te
nemen. De FEHAC ondersteunt dit voorstel
van de minister samen met zeven andere
belangenorganisaties.
FEHAC WA verzekering
Voor de clubs heeft de FEHAC een WA ver
zekering om aansprakelijkheid te
verzekeren. Vanaf 2018 gaat er een eigen
risico van 250 euro gelden voor elke zaak
schade. Zie verder de FEHAC-site.
Taxatievakdag in april 2018
De werkgroep verzekering en taxatie van
de FEHAC organiseert op 12 april 2018 in
Bunnik weer een taxatievakdag. Deze
derde taxatievakdag staat open voor ieder
een met interesse voor het vak van classic
car taxateur. Opgave voor deelname bij
het secretariaat, taxateurs op de FEHAC-
lijst ontvangen begin januari a.s. een per
soonlijke uitnodiging.
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Stand uitgifte klassieker
kentekens
De RDW opgave van de uitgifte van
klassiekerkentekens per 13 december
2017
Personenauto <1973 DZ-47-08
Bedrijfsauto
<1973 BE-89-31
Motorfiets
< 1973 NM-00-45
Voertuigen
< 1978 41-YD-59
De YD serie met de letters in het midden
is voor alle voertuigen tussen 1973 en
1977. Recent is de RDW gestart met een
nieuwe, derde kentekenserie NM-00-01
voor klassieke motoren.

Nieuw in het kentekenbestand
deze Morris CS8 1941: een echte
WWII veteraan met nu BE-89-04
als kenteken

World FIVA Motorcycle Run 2018
in Hongarije
De Hongaarse hoofdstad Budapest is 21
juni 2018 het vertrekpunt voor de volgende
World FIVA Motorcycle Run. Dit vierdaagse
evenement trekt deelnemers uit heel Europa
en zelfs daarbuiten en Nederland doet mee
met een FEHAC-team. Hoogtepunten wor
den de 1000 km rijden over prachtige
wegen, het bezoek aan de recordbaan van
Gyóni Beton en het JAWA museum. Meer
informatie op de site van de FIVA.

Secretariaat
Willeke Wallet
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
tel:
085-3034651
e-mail: secretariaat@fehac.nl
PR / Perscontacten
Bert de Boer
e-mail: pr@fehac.nl
Redactie FEHACtiviteiten
Herman Steendam
e-mail: redactie@fehac.nl
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Voorzitter
Bert de Boer
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Joost van Noorden
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e-mail: ctw@fehac.nl
Bestuurslid Public Affairs
Bert Pronk
e-mail: public-affairs@fehac.nl
Bestuurslid Cultureel Erfgoed
Ben Boortman
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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.

