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Brandstof wordt heel anders in de toekomst
Wat de oldtimerliefhebber nu het meeste zorgen baart is of er nog toekomst bestaat voor
het rijden met een mooie klassieker. Milieuzones komen er in steeds meer steden, de elek
trische auto wint terrein en ons wordt rond 2060 het beeld voorgehouden dat de autosnel
wegen alleen nog maar bestemd zijn voor elektrische auto’s die in een ‘treintje’ naar hun
bestemming rijden. Oldtimers worden steeds vaker neergezet als ouderwetse en vervuilen
de voertuigen die niet thuis horen in de mobiliteit van de toekomst.
Klassieke voertuigen maken deel uit van het mobiele erfgoed dat we in Nederland hebben;
aan de uitstoot van uitlaatgassen valt nu al zelf veel te doen door de klassiekereigenaar.
Voor de hand ligt natuurlijk het goed onderhouden en juist afstellen van de motor, maar
ook de keuze welke brandstof er getankt wordt, is daarbij van wezenlijk belang. Die
brandstof moet geschikt zijn voor oude verbrandingsmotoren en moet daarnaast minder
geur en rook en minder vervuiling gaan leveren dan de tot nu toe gebruikelijke brandstof.
Moderne benzine minder geschikt voor klassiekers
Het moderne zelftankbenzinestation levert maar twee soorten brandstof: u pint voor gewo
ne Euro 95 of diesel. LPG of een benzine met 98 octaan is lang niet overal leverbaar. Het
nadeel van Euro 95 voor klassiekers is dat daar 5% ethanol in is bijgemengd. Ethanol is
een soort alcohol dat gewonnen wordt uit landbouwproducten. Omdat die niet-fossiel en
ook hernieuwbaar is wordt er steeds meer ethanol bijgemengd: in Duitsland is dat al 10%
en ook in Nederland gaan we binnenkort naar 10% bijgemengde ethanol in de benzine.
Om toch de gewenste eigenschappen voor gebruik in oldtimers te krijgen, zijn er ‘ethanol
killers’ en loodvervangers op de markt.
Ethanol beschadigt klassieke motoren
Ethanol in benzine kan flinke schade veroorzaken: carburateurs en sproeiers raken ver
stopt met een gom-achtige substantie. Rubber slangen en afdichtingen lossen op en gaan
lekken. Doordat ethanol water aantrekt gaan tanks roesten. Kunststof tanks van motorfiet
sen krijgen zwakke plekken.
Premium benzine is een goed alternatief
Om het nadeel van ethanol te omzeilen en om standaard voor een hoger octaangetal te
kiezen is een premium benzine een goed alternatief. De FEHAC heeft desgevraagd de
garantie gekregen dat V-Power van Shell, BP Ultimate en Competition 102 op dit moment
géén ethanol bevatten. Naast ethanolvrij hebben deze benzines ook een hoger octaangetal
dan de gebruikelijke Euro 95. Voor V-Power en BP Ultimate is dat 98 en voor Competition
102 -de naam zegt het al- is dat 102.

De combinatie 'geen ethanol' en E5
op de Competition 102 pomp wekt
verwarring

Het advies van de FEHAC is dan ook om
standaard één van die drie benzines te tan
ken in uw klassieke auto, motorfiets of be
drijfswagen. Verwarring geeft dat bij de
pomp deze benzines recent voorzien zijn
van een E5 sticker en de meeste kassame
dewerkers bij de pomp weten niet beter
dan dat er dus 5% ethanol in zit. Maar dat
is niet juist: E5 staat voor maximaal 5% en
dat betekent dat alles tussen 0% en 5% met
E5 bestickerd wordt. Duidelijker was ge
weest als er ook een E0-aanduiding zou
zijn, maar die is er helaas niet.

De FEHAC wenst u een goed en
pechvrij 2019

infographic Trabant:
Nieuwsblad van het Noorden

De toekomst staat al klaar
Er is nu al een alternatief verkrijgbaar voor
de huidige brandstoffen diesel, 2-takt en
benzine. Voor diesel bestaat er al GTL (Gas
to Liquid) van Shell en Firezone dat zonder
probleem verstookt kan worden in een oude
dieselmotor. Het is een synthetisch product
uit aardgas en veel schoner dan de gebrui
kelijke diesel. Voor benzine komt er sinds
kort een speciale oldtimerbenzine op de
markt, waarvan de leverancier Ecomaxx
aangeeft dat die aanzienlijk minder uitstoot
van de schadelijke stoffen benzeen en tolu
een geeft dan de traditionele benzine. Het
bevat ook geen ethanol en is ideaal om de
winterstop zonder schade aan de motor te
overleven. Het octaangetal is 98. Ecomaxx
is dit jaar businesspartner van de FEHAC
geworden en zo haalt de FEHAC als belan

genbehartiger van alle oldtimer-eigenaren
de kennis in huis over de brandstoffen van
de toekomst. Voor 2-takt is er een nieuwe
mengsmering Triboron die in de verhou
ding 1:100 wordt toegepast. Die zorgt voor
veel minder stank en walm. Verschillende
bromfietsclubs gebruiken dit al tijdens toer
tochten en zorgen zo voor minder overlast
voor de omgeving.
Over 40 jaar is er zeker e-fuel
Niet al het vervoer kan in de toekomst elek
trisch worden. Zeker in de luchtvaart gaat
het niet lukken om over te schakelen op
elektrisch. Er zijn nu al proeffabrieken waar
uit 100% biomassa benzine wordt gehaald.
In Canada staat een testfabriek (mede gefi
nancierd door Bill Gates) om CO2 uit de
lucht te halen en dan via elektrolyse daar
waterstof uit te winnen en zo brandstof te
maken. Het VW concern onderzoekt deze
route ook. De fossiele brandstof mag dan
eindig zijn, maar aan schone en duurzame
vervangers wordt al hard gewerkt.
LPG blijft een schoon en goedkoop
alternatief
Bij al dit moois wordt wel vergeten dat er
met het typisch Nederlandse LPG nog altijd
een schoon, goedkoop en ethanolvrij alter
natief voor benzine bestaat. LPG is met de
komst van veel onbemande tankstations, die
alleen Euro95 en diesel verkopen, verban
nen naar de grote tankstations die veel
meer keus in brandstof bieden. LPG wordt
ook veel minder verkocht dan vroeger: 15
jaar terug was het nog een miljard liter per
jaar. Daar is nu nog maar een dikke kwart
van over.
Bij meer volume komt er ook een
pomp
Is die nieuwe brandstof duurder? Ja, nu
nog wel. Maar dat is ook wel weer te over
zien. Bij een jaarkilometrage van 2.000 km
en een verbruik van 1 liter op 10 kilometer
betekent 10 cent de liter duurder jaarlijks
€ 20 extra. Nu is er nog geen pomp voor
oldtimerbenzine. Maar als het goed gaat
lopen, komen er ook pompen. Wie al eens
wil kijken hoe dat eruit ziet: ga eens naar
het Shell station Pesse (onderaan de afslag
A28 Pesse, even ten noorden van Hooge
veen). Daar zijn al veel alternatieve brand
stoffen aan de pomp verkrijgbaar, ook GTL
en zelfs een 85% ethanol variant.

De Trabant uit de DDR is bekend om zijn carrosserie van Duoplast
en om zijn 2-takt motor met ‘karakteristiek uitlaatpatroon’
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FEHAC ALV in Nederlands Transport Museum
Voor de najaarsledenvergadering koos het
FEHAC-bestuur voor het Nederlands Trans
port Museum in Nieuw-Vennep. Op deze
fraaie, maar koude locatie werden de clubs
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen
binnen de FEHAC en in oldtimerland.
Welkom door museum directeur
Arno van der Holst
Het Nederlands Transport Museum is een
museum in opbouw en gevestigd in de
voormalige verpakkingsloods van de Bols
Distilleerderij. De collectie is in bezit van 12
verschillende stichtingen die in het NTM
samenwerken.
Nieuw lid Oldtimerclub Tilligte
De stichting Oldtimerclub Tilligte bestaat
sinds 1985 en organiseert jaarlijks een
groot tweedaags evenement in Twente.
Kernwoorden daarbij zijn techniek, fol
klore en spektakel. Daarbij moet u den
ken aan een evenement met 100 vrijwil
ligers, 5.000 bezoekers, 40 lokale spon
sors en 3 grondeigenaren die 6 ha festi
valterrein beschikbaar stellen. In 2019
moet u het weekend van 31 augustus /
1 september vrijhouden voor het Twents
Oldtimer Festival. De leden van de
FEHAC zijn van harte welkom om daar
met clubvoertuigen aanwezig te zijn.

Benzine en milieuzones
Ruim tijd was er ingeruimd voor de laatste
stand van zaken rond brandstoffen en de
regulering van de milieuzones in ons land.
Vooral op brandstofgebied staat er de ko
mende tijd veel te gebeuren. Beide thema’s
waren door de leden vooraf gekozen om
uitvoerig te behandelen. Elders in dit blad
wordt over beide onderwerpen uitgebreid
bericht.
Samenwerking FIA en FIVA Franz
Graf zu Ortenburg
Er zijn twee internationale organisaties die
zich beijveren voor de positie van klassieke
voertuigen. De FIA, waar de ANWB lid van
is, heeft de autosport en Formule 1 als pri

mair aandachtsgebied, maar heeft ook een
non-sporting deel waar de oldtimers onder
vallen. De FIVA, waar de FEHAC lid van is,
is er uitsluitend voor klassiekers en heeft de
contacten in Brussel en bij het Europese
parlement om daar te lobbyen. Gastspreker
over dit onderwerp was Franz Graf zu Or
tenburg. Hij is voorzitter van de Internatio
nal Historical Commission waar FIA en
FIVA vertegenwoordigers elkaar ontmoeten
om de voor beide organisaties van belang
zijnde ontwikkelingen rond klassiekers te
bespreken. Hij deed een klemmend beroep
dat de verschillende organisaties internatio
naal en nationaal elkaar niet zien als con
current, maar als elkaars collega’s. Een
pleidooi dat het FEHAC-bestuur van harte
onderschrijft.
Begroting voor 2019
Om het vergadertempo er op een doorde
weekse vergaderavond een beetje in te
houden heeft de FEHAC als policy dat stuk
ken die thuis door de leden gelezen kunnen
worden, niet meer ter vergadering uitge
breid toegelicht worden. De begroting
2019 was dan ook een hamerstuk: de
FEHAC verwacht voor 2019 € 170.000
aan inkomsten en € 169.900 aan
uitgaven.
Kennisbank in oprichting
Binnen de FEHAC is al veel kennis gebun
deld over regelgeving rond oldtimers. Dat
gaat de FEHAC delen door op de website
al die kennis te bundelen en actueel te hou
den onder het kopje Kennisbank. In 2019
wordt zo makkelijk toegankelijk alles wat er
valt te weten rond oldtimers.
Vacatures
De FEHAC staat en valt bij vrijwilligers die
zich willen inzetten voor het kunnen blijven
rijden met oldtimers. Er is behoefte aan
deskundigen op brandstofgebied, een lob
bycorrespondent voor de FIVA die weet wat
er in Nederland gaande is op oldtimerge
bied en aan een lid voor de Commissie
Public Affairs voor het Haagse lobbywerk.

Het FEHAC-bestuur onder een imposante DC 2, hetzelfde type als de
Uiver, van de KLM in het voormalige Nederlands Indië.
V.l.n.r. Ben Boortman, Bert Pronk, Bert de Boer, Jannes Buiter, Wilco
Boer, Doede Bakker
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Ineens blijkt het kilometerteller fraude te zijn
Een tweedehands auto met een lage
km-stand is aantrekkelijker dan dezelfde
auto met dik drie ton op de teller. Door het
eerste 3-tje op de teller te veranderen in
een 1-tje oogt een occasion ineens een stuk
‘frisser’. Maar ook met een klassieker kan
vervanging van de kilometerteller tot enige
problemen leiden.
RDW kijkt naar logisch verloop
van de km-stand
Volgens de RDW is er bij 5,5% van het wa
genpark sprake van een onjuiste km-stand.
Om aan kilometertellerfraude een eind te
maken is er al in 2014 in de wegenver
keerswet een nieuwe bepaling artikel 70m
opgenomen, die het rommelen met de
km-stand strafbaar stelt. En die strafbaar
stelling is vrij fors: maximaal € 10.000 of
maximaal 1 jaar gevangenisstraf. Tot nu is
echter niemand vervolgd voor kilometer
fraude. En als dat wel het geval is, is daar
op internet niets over te vinden. Garages
zijn verplicht de km-standen door te geven
aan de RDW bij APK, reparaties en ver
koop van tweedehands auto’s. De aanpak
kilometerfraude moet het vooral hebben
van de preventieve werking van het vastleg
gen km-standen en het daaraan gekoppel
de oordeel of het klopt of niet klopt.
Logisch, onlogisch of te weinig
gegevens
Aan de hand van die meldingen bepaalt de
RDW voor de Nationale Autopas de
km-stand als ‘logisch’ als de km-standen
steeds netjes oplopen. Als de km-standen
niet netjes oplopen is het oordeel ’onlo
gisch’. ‘Geen oordeel’ kan ook nog als er te
weinig gegevens zijn. Dat laatste kan als

een auto APK-vrij is, geschorst is of in han
den is van een klassiekereigenaar met gou
den handjes die zelf voor het onderhoud
van zijn voertuig zorgt.
Uit de verzekering gezet
Ook bij oldtimers kan dit spelen en best
vervelende gevolgen hebben. Iets dat voor
de buitenwacht lijkt op gerommel met het
telwerk, maar dat het niet is. Een voor
beeld: recent kwam bij een verzekeraar een
taxatierapport van een Mercedes Benz 500
SEC op tafel, waarbij tussen het rapport
van september 2018 en een eerder rapport
uit 2015 een verschil zat in de afgelezen
km-standen van 50.000 km. Taxateur en
verzekeraar was niet door de eigenaar ver
teld dat de km-teller een keer kapot was ge
gaan en vervangen was door een exem
plaar met een hogere km-stand. Op de
polis stond als voorwaarde dat de verze
kerde jaarlijks maximaal 7.500 km in de
oldtimer zou rijden. Dit is veel minder dan
uit de km-standen bleek dus de verzekeraar
ging uit van een veel hoger en dus dage
lijks gebruik en voor een dagelijkse gere
den oude auto is een oldtimerverzekering
niet bedoeld. Gevolg: de eigenaar van de
MB 500 SEC werd door de verzekeraar be
leefd maar wel dwingend verzocht om uit te
kijken naar een andere verzekering.
Teller reparatie
Auto-onderdelen gaan een keer kapot en
een km-teller kan ook een keer de geest
geven. Een reparateur kan dan kiezen of
hij het originele telwerk repareert of dat hij
er een ander telwerk in zet dat in betere
conditie is maar met een andere km-stand.
Als het maar een beetje kan, kies dan voor
het oorspronkelijke minder mooie telwerk
om de originele km-stand geen geweld aan
te doen. Dat voorkomt ook lastige situaties
in de toekomst.
Correctie melden bij de RDW
Problemen kunnen voorkomen worden door
op de RDW-site het ‘correctieformulier km
stand’ in te vullen. Dan wordt een oordeel
‘onlogisch’ voorkomen bij de km-standen
registratie in de Nationale Autopas en is er
weerwoord richting de verzekeraar als die
het zaakje niet vertrouwt.

Als er valt te kiezen, neem dan de teller met de originele km-stand
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De allerlaatste APK of toch niet
De vrijstelling APK voor voertuigen van 50
jaar en ouder werd beloofd voor 2018. Het
jaar is voorbij, maar de beloofde vrijstelling
er niet is gekomen.

Bij taxatie en APK wordt een
voertuig grondig bekeken

Er komt een registratie voor alle
tractoren die op de openbare weg
rijden. Maar alleen de tractoren
die harder kunnen rijden dan 25
km p/u, moeten een kentekenplaat gaan voeren

Mooie geschiedenis van een
50-jarige VW
De Volkswagen 1600 TL van FEHACtivitei
ten redacteur Herman Steendam is inmid
dels 50 jaar en 7 maanden oud en was vo
rige maand weer aan de beurt om APK te
laten keuren. Een 30-plus auto hoeft niet
meer elk jaar APK goedgekeurd te worden,
dat hoeft maar eens in de twee jaar te ge
beuren. De VW van Herman staat binnen
gestald, rijdt niet zoveel, wordt netjes on
derhouden en was eigenlijk al in winter
slaap. De keurmeester vond maar weinig
dat niet door de beugel kon: alleen wat
speling op het wiellager van het rechter
voorwiel en een lekke remslang. De nieuwe
remslang was op voorraad bij een specia
list in VW onderdelen: voor 15.00 uur be
steld en de volgende dag al om 9:30 uur in
huis. Deze auto is de eigenaar dierbaar: hij
liep van de band op 4 april 1968 in Wolfs
burg, kreeg op 23 april 1968 het kenteken
09-47-FT en werd nieuw gekocht door
vader Steendam. Na negen jaar vond Pa
het welletjes en gaf ‘m in 1977 door aan
zijn zoon om ‘op te rijden’. Alweer 41 jaar
lang vult deze auto de garage bij Herman
en hij is al beloofd aan de volgende gene
ratie. De APK is weer geldig tot 23 novem
ber 2020. Maar de vraag is of deze auto
tegen die tijd nog wel naar de keuring moet
of was dit toch de allerlaatste keer?
Vrijstelling laat nog op zich
wachten
De overheid is er een paar jaar terug al
mee akkoord gegaan dat de volledige vrij
stelling van de APK gaat gelden voor 50
jaar en ouder. Nu is die vrijstelling er al
leen voor voertuigen die vóór 1-1-1960 op
de weg zijn toegelaten, dus inmiddels 59
jaar en ouder. Invoering van de vrijstelling
betekent dat bijna alle 60-er jaren auto’s in
één klap vrijgesteld gaan worden. Alleen
blijkt de daadwerkelijke invoering van deze
vrijstelling lastiger dan gedacht.

APK gekoppeld aan tractoren
kenteken
Het lastige is dat een heel andere categorie
voertuigen, nl. de tractoren en dan vooral
het kenteken en de APK van die tractoren,
voor oponthoud zorgen. Dat komt omdat
de vrijstelling APK voor 50+ oldtimers ge
lijktijdig met de APK voor tractoren wordt
ingevoerd. En omdat in de Tweede Kamer
het voorstel voor invoering van het trekker
kenteken eerder werd verworpen, blijft het
ook erg stil over de daaraan gekoppelde
APK. Binnenkort gaat de Tweede Kamer
zich weer buigen over de trekker APK en
naar verwachting wordt 2019 toch echt het
jaar dat ook de APK-vrijstelling voor 50+
voertuigen er van gaat komen.
Geen APK betekent wel
onderhoud
Geen APK betekent zeker niet dat het on
derhoud wel een tandje minder kan. Na
tuurlijk wordt er meestal maar weinig gere
den met een 50-jarige, maar stilstaan bete
kent ook achteruitgang. Het blijft altijd mo
gelijk een keuring voor een vrijgestelde 50plusser te doen om te beoordelen of de
auto er nog APK-waardig bij staat. Daarom
is dit zeker niet de allerlaatste APK voor
deze VW geweest.

Komt er toch een
trekker kenteken?
De minister I&W heeft in een brief aan
de Tweede Kamer aangekondigd dat er
een registratie gaat komen voor alle
tractoren die op de openbare weg rij
den. Tractoren die sneller kunnen rijden
dan de nu toegestane 25 km p/u, moe
ten een kentekenplaat gaan voeren.
Voor de registratie van het bestaande
voertuigpark komt een conversieperiode
met een administratieve procedure.
Zodra hierover meer bekend wordt, zul
len we dit publiceren op de FEHACwebsite en in nieuwsbrieven.
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FEHAC Kwaliteitsklasse indeling klassieke
voertuigen bij taxatie
1. Uitmuntend
Optisch en technisch in topstaat. Origineel, zonder waarneembare gebreken, beschadigin
gen of gebruikssporen. Restauratie volgens destijds geldende specificaties. Potentieel con
courswinnaar.
Een voertuig waarbij men ook bij nauwkeurige beoordeling geen enkel gebrek kan vast
stellen. Voor een staat 1 voertuig geldt dat het in de toestand verkeert, die te vergelijken is
met de toestand bij aflevering ‘af fabriek’. In niet-gerestaureerde nieuwstaat of een perfecte
restauratie. Een uitmuntend voertuig komt zeer zelden voor.
2. Zeer goed
In zeer goede, niet-gerestaureerde staat verkerend voertuig dan wel vakkundig gerestau
reerd. Met geringe gebruikssporen.
Een voertuig dat er bij eerste beschouwing uitstekend uitziet, maar bij nauwkeurige beoor
deling toch wat lichte gebruikssporen heeft. Nauwelijks slijtage in de technische delen.
Vaak een oudere restauratie of een zeer goed geconserveerd origineel voertuig.
3. Goed
In gebruikte toestand met normale gebruikssporen overeenkomstig de ouderdom van het
voertuig. Gebruiksklaar, kan direct deelnemen aan het verkeer. Geen directe reparaties
noodzakelijk.
Er kunnen gebreken, gebruikssporen en slijtage zichtbaar zijn. Een voertuig dat beschik
baar is om te kunnen gebruiken.Veel klassieke voertuigen zullen in deze conditie zijn.
4. Matig
Een voertuig dat nog wel inzetbaar is. Compleet in alle onderdelen. Wel met direct zicht
bare gebruiks- en slijtagesporen. Enige corrosie mogelijk. Eenvoudige reparaties zijn
noodzakelijk.
Een voertuig dat wel compleet is, maar dat wel onderhoud, reparatie of vervanging van
slijtagedelen nodig heeft.
5. Slecht
Niet rijklare toestand. Veel werk nodig aan het gehele voertuig om het weer rijvaardig te
maken. Er ontbreken dikwijls meerdere onderdelen.
Een restauratieobject dat veel tijd en werk vergt om er weer een rijklaar voertuig van te
maken. Bij eerste aanblik al duidelijke gebreken zichtbaar. Onderdelen ontbreken of lig
gen er los naast.

Volvo PV36 Carioca 1936 in staat
2+. Van de 500 stuks die gebouwd
zijn, resteren er nog maar 25
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Volvo PV36 Carioca 1936 in staat
5. ‘Eens zal hij als een Phoenix
herrijzen in zijn oorspronkelijke
glorie’ stond erbij op een bordje

Volvo PV36 1936 niet eens staat
5- waard. ‘Een agrarisch cultureel
object in harmonie met de natuur’
stond erbij op een bordje

Nieuwe kwaliteitsklassen taxatierapporten
In een taxatierapport voor de verzekering
neemt de taxateur doorgaans een kwali
teitsomschrijving op om zo de gekozen
waarde van het voertuig te onderbouwen.
De FEHAC heeft in samenwerking met taxa
teurs van klassieke voertuigen nu een eigen
omschrijving van die kwaliteitsklassen op
gesteld.

Austin Swallow in staat 2

Austin Swallow zonder achterbank
en kap. Staat 5

In het verleden werd verwezen
naar indeling InterClassics
Er bestaan verschillende naslagwerken voor
de waarde van klassieke voertuigen. In Ne
derland is dat het Onschatbare Klassieker
Jaarboek van uitgeverij Haakman, in Duits
land zijn er de online databases ClassicDa
ta en Marktspiegel en in Engeland kennen
we Hagerty. Voor de omschrijving van de
kwaliteitsklassen werd in het verleden door
de FEHAC verwezen naar de indeling van
InterClassics, maar die zijn gestopt met het
uitgeven van een jaarboek met waardes
van klassiekers. En omdat het een beetje
raar is om te verwijzen naar de indeling
van een naslagwerk dat niet meer bestaat is
het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe
vervangende indeling.
Taxatievakdag startpunt
Op de FEHAC Taxatievakdag 2018 in april
jl. werd een eerste nieuwe opzet gepresen
teerd. Uit de meer dan 100 daar aanwezi
ge taxateurs kwam toen nog commentaar
op het voorstel. Vervolgens is in een groep
je van vijf taxateurs gewerkt aan een nieu
we duidelijke omschrijving van de kwali
teitsklassen. Dat resultaat is daarna nog
heroverwogen en wat aangepast in de
Werkgroep Verzekering en Taxatie van de
FEHAC. In die werkgroep zijn naast taxa
teurs ook verzekeraars vertegenwoordigd.
Het uiteindelijke resultaat, de vijf omschrij
vingen met daaronder schuin gedrukt een
toelichting per klasse, staat op de pagina
hiernaast afgedrukt.

Gekozen voor een indeling 1-5
De gebruikelijke indeling in de verschillen
de naslagwerken is een indeling in vijf klas
sen. Daarbij is 1. uitmuntend het beste en
5. slecht de omschrijving voor bijvoorbeeld
een beginnend restauratieproject. Er is ge
kozen voor een duidelijke aanduiding in de
kop van de omschrijving omdat die de
kwaliteit beter weergeeft dan termen als
concoursstaat, oudere restauratie, in goede
gebruikte staat en restauratieproject. De
keuze voor een bepaalde kwaliteitsklasse
kan verfijnd worden door er met een 2- of
3+ ertussen te gaan zitten. Daarbij is 2(iets minder dan zeer goed) wel beter dan
3+ (iets beter dan goed). Vanwege extreme
zeldzaamheid, sterke afwijking originaliteit,
bijvoorbeeld na omvangrijke verbouw
(Hotrod of custom built) kan de taxateur de
keuze voor indeling in een van de vijf kwa
liteitsklassen achterwegen laten.
Geleidelijke invoering
De nieuwe indeling wordt per 1-1-2019
opgenomen in de vereisten die gelden voor
toekenning van het predicaat FEHAC
Goedgekeurd Taxatierapport. Die erken
ning krijgen taxateurs als hun rapport vol
doet aan een aantal eisen die de FEHAC
heeft opgesteld en ze als klassieker taxa
teurs zijn erkend door een van de taxa
teursorganisaties VRT, TMV of RETM. De
FEHAC Goedgekeurd Taxatierapport er
kenning geldt voor vijf jaar en bij aanvra
gen of verlengingen zal er op gelet worden
dat deze omschrijving van de kwaliteitsklas
sen in het taxatierapport is opgenomen. Het
einddoel is dat in alle taxatierapporten van
de taxateurs op de FEHAC-lijst over een
paar jaar deze omschrijving van kwaliteits
klassen bevatten.

Er zijn vier organisaties voor taxateurs in het Nederlandse taalgebied actief
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Veel nog onduidelijk over de nieuwe privacywet
Sinds 25 mei jl. is de Algemene Verorde
ning Gegevensbescherming AVG van
kracht, kortweg de Privacywet. Zeven
maanden verder is veel nog onduidelijk
over de toepassing van deze wet. De Auto
riteit Persoonsgegevens die de wet moet
handhaven helpt ook niet erg bij het schep
pen van meer duidelijkheid, want op veel
onderwerpen wordt nog gestudeerd hoe het
precies uitgelegd moet worden.

Als je er zo voor poseert is
toestemming voor het maken van
een foto geen probleem

Een van de grappen op social
media over de privacywet
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FEHAC publiceerde een concept
privacyreglement voor de leden
Voor het van kracht worden van de AVG
gaf de FEHAC een voorbeeld privacyregle
ment uit voor de aangesloten clubs. Voor
de - niet-bestaande - NASH Owners Club
Holland werd opgesomd welke maatrege
len op gebied van privacy en gegevensver
zameling er allemaal zijn getroffen. Dan
valt te denken aan verwerkingsovereenkom
sten met de drukker en verzender van het
clubblad, hoe er omgegaan wordt met de
verzending van berichten per email en de
publicaties van foto’s op de website.
Foto’s publiceren mag nog steeds
De meeste vragen gaan over het mogen
plaatsen van foto’s van bijeenkomsten en
andere activiteiten die de clubs in hun club
blad, website of social media willen plaat
sen. Dat is leuk voor de leden en belangrijk
voor de zichtbaarheid van de clubs. De Au
toriteit Persoonsgegevens vindt ‘ín principe’
dat dit soort beelden niet openbaar ge
maakt mogen worden zonder toestemming
vooraf van de geportretteerde. Clubs lossen
het nog wel eens op door bij het welkomst
woordje bij een bijeenkomst te melden dat
er een fotograaf rondloopt en dat als er be
zwaar bestaat om gefotografeerd te wor
den dat u dat even bij de fotograaf dient te
melden. Een bezwaar komt zelden, maar
beter safe than sorry.
De Privacywet bevat echter een journalistie
ke uitzondering voor geportretteerde vol
wassenen. Journalistiek is omschreven als
de bekendmaking van feiten, ideeën of me
ningen aan het publiek. Een artikel in een
verenigingsblad als dit is een journalistiek
product en daar hoort bij dat er foto’s,
waarop ook mensen te zien, gepubliceerd

kunnen worden. Maar de Autoriteit Per
soonsgegevens weet nog niet of ze die uit
zondering ook op deze manier interpre
teert. Sinds augustus zijn ze al bezig met
een uitleg over de ‘reikwijdte’ van deze be
paling.
Gegevens verwijderen bij opzeg
ging lidmaatschap
Lidmaatschapsgegevens mogen niet langer
bewaard worden dan nodig, maar wat is
nodig? Scholen mogen de gegevens van
hun oud-leerlingen niet bewaren, maar hoe
organiseert de oud leerlingen vereniging
dan ooit nog een reünie. Voertuigclubs mel
den nieuwe leden met hun voertuig en op
zeggers in hun clubblad. Voertuigclubs
hebben vooral te maken met de historie van
de voertuigen van hun voorkeursmerk en
wie de vorige eigenaren allemaal waren is
relevant voor de herkomst en originaliteit
van het voertuig. Daarom is het van belang
en ook nodig om gegevens over de cluble
den en hun voertuigen te bewaren.
Email verzending altijd BCC
Het is inmiddels wel duidelijk dat een aan
alle clubleden gericht e-mailbericht zo ver
zonden moet worden dat het voor de ont
vanger niet zichtbaar is aan wie allemaal
het bericht verstuurd is.
Wie zwijgt stemt niet toe
Verenigingen proberen zich in te dekken
door vooraf te vragen of er toestemming is
om gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld:
gaat u ermee akkoord dat uw gegevens in
een ledenlijst komen die aan alle leden
wordt gestuurd. Daarbij geldt niet ‘wie
zwijgt stemt toe’; er moet een expliciete toe
stemming komen voor een dergelijke ver
melding.
Bovenstaand artikel is mede ontleend aan
een stuk in de NRC van 26-10-2018 over
een enquête onder 220 verenigingen met
de titel ‘Clubs worstelen nog met de nieuwe
privacywet’.

Contouren harmonisatie milieuzones bekend
Het enige beleidsvoornemen in de rege
ringsverklaring van het kabinet Rutte III dat
oldtimersbezitters direct raakt, is het plan
om de verschillende milieuzones in ons land
te uniformeren. De staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat die daar over
gaat, mevrouw Stientje van Veldhoven
(D66), heeft haar plan gepresenteerd en
dat gaat uit van twee verschillende varian
ten die mooie kleurtjes hebben gekregen.
Voor de diesel vrachtwagens hoeft niets ge
harmoniseerd te worden: alle milieuzones
daarvoor zijn overal al hetzelfde.

In Wezep ook al een milieuzone?
Nee hoor, dit keer een ludiek
protest tegen vliegtuigen op
kerosine

Alleen diesels niet voor benzine en
LPG
Om te beginnen met het goede nieuws
waar nu duidelijkheid over is: de milieuzo
nes gaan in heel het land alleen gelden
voor dieselvoertuigen. Dat betekent dat het
overgrote deel van alle klassiekers -de oldti
mers die op benzine rijden- gewoon altijd
de stad in mogen. De Rotterdamse uitzon
deringspositie om ook oudere benzineau
to’s uit het centrum te weren is nu definitief
van de baan. Het is jammer voor de Rotter
damse binnenstadbewoners die hun oude
benzineauto noodgedwongen hebben moe
ten verkopen: dat blijkt voor niets te zijn ge
weest. De milieuzone gaat dus alleen voor
dieselvoertuigen gelden en dat komt neer
op een categorie voor personenauto’s en
bestelwagens en een tweede categorie voor
vrachtwagens. De RDW heeft 7 tweewielers
van de 167.667 30+ motorfietsen geregi
streerd met diesel als brandstof: die vallen
er formeel ook onder.

Twee categorieën en twee
tijdstippen
Het zou allemaal harmonieus en eenvoudi
ger moeten worden, maar helemaal gelukt
lijkt dat toch niet. Er komen bij aanvang
twee soorten zones die ingaan in 2020.
Twee tijdstippen zijn van belang: het wordt
van kracht in 2020 en het wordt een tandje
strenger in 2025. Voldoen aan de Euro 3
of Euro 4 is de eerste keuze die een ge
meente voor 2020 bij de personenauto’s en
bestelwagens kan maken: een keuze voor
streng - de groene milieuzone betekent vol
doen aan de Euro 4 norm, of iets minder
streng - de gele milieuzone betekent vol
doen aan de Euro 3 norm. Bij die
Euro-normering geldt hoe hoger het cijfer
hoe schoner de motor. In 2025 worden de
eisen opgeschroefd waar aan moet worden
voldaan: de gele Euro 3 zone wordt een
zone groene Euro 4 zone en was er in
2020 al voor de strengste variant gekozen
dan wordt de groene Euro 4 een blauwe
(weer een nieuw kleurtje) Euro 5 zone.
Bijgaande illustratie geeft dit weer.
Uitzondering voor oldtimers
voorzien
Voor een paar categorieën heeft de staats
secretaris al uitzonderingen beloofd en old
timers zitten daarbij. De FEHAC zal aan
tafel zitten als de inhoud van de uitzonde
ring besproken gaat worden. Zoals ook bij
het plaatje van de borden staat denkt men
aan een systeem van wederzijdse erken
ning van een gemeentelijke ontheffing. De
FEHAC voelt veel meer voor de Rotterdam
se manier van uitzonderen van oldtimers:
alle 40+ voertuigen zijn daar nu automa
tisch vrijgesteld. Een systeem van ontheffing
betekent individueel aanvragen, leges beta
len en dat vaak jaarlijks herhalen met de
kans dat de gemeente tussentijds de regels
verandert en het tarief verhoogt. En het
gaat helemaal niet om zoveel voertuigen:
maar 2,7% (4.285) van de bijna 160.000
40+ personenwagens rijdt op diesel en van
de bedrijfswagens waarvan veel mensen
denken dat dat allemaal diesels zijn gaat
het om een minderheid van 32,4% (7.184)
van de ruim 22.000 40+ bedrijfswagens.
Deze cijfers zijn recent en afkomstig van de
RDW.
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In goud is een statement
In 1955 liep de miljoenste Kever van de band. Die Kever werd uitgevoerd in goud met
glimmertjes op de bumpers en staat nu geheel gerestaureerd in het museum in Autostadt
bij de fabriek in Wolfsburg. Bij Opel dachten ze ‘dat kunnen wij ook’ en in 1956 werd de
twee miljoenste Opel ook in goud uitgevoerd en deze Opel stond vorig jaar op de Techno
Classica in Essen. Een auto in goud uitvoeren gebeurt alleen door Oosterse staatshoofden,
actrices en artiesten of voor een speciale gelegenheid. Hier een paar mooie voorbeelden.

De staatskaros van de Sultan van
Brunei

1955: 1 miljoen Kevers

1956: De twee miljoenste Opel, een Kapitän
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Historische infrastructuur in kaart gebracht
Bij historische infrastructuur gaat het oude
kanalen, vervlogen vliegvelden, verdwenen
spoorlijnen en historische wegen. Dit alles
heeft herkenbare sporen in het landschap
achtergelaten. Er komt nu een digitale atlas
van de historische infrastructuur die inzich
telijk maakt langs welke wegen vroeger het
vervoer van mensen en goederen plaats
vond.
De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed is gevestigd in een modern
pand naast de historische
Koppelpoort in Amersfoort

Max Popma (links) en Ben Boort
man waren voor MCN sprekers op
de bijeenkomst over historische
infrastructuur

Het Europaplein vol alledaagse
klassiekers eind jaren ‘60

Atlas infrastructuur mobiel erfgoed
in ontwikkeling
Nederland wordt al meer dan een eeuw
doorkruist door wegen, kanalen, spoorlij
nen en vliegroutes. Weinig landen kennen
zo’n grote dichtheid van infrastructuur en
zo’n rijke historie als het gaat om mobiliteit
dan Nederland. De brede collectie in Ne
derland van mobiel erfgoed is daar de le
vende getuige van. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed werkt regelmatig mee
aan erfgoedatlassen, variërend van de Bos
atlas voor het Cultureel Erfgoed tot een
atlas voor historische fabrieksschoorstenen.
Maar een atlas van mobiel erfgoed in de
ruimtelijke context is er nog niet. De
Stichting Mobiele Collectie Nederland,
waar de FEHAC ook in participeert, vroeg
de RCE daarom eerder dit jaar om een
erfgoedatlas te ontwikkelen.
Stichting Mobiele Collectie Neder
land bundelt de mobiel erfgoed
organisaties
In de Stichting Mobiele Collectie Nederland
MCN zijn de museale en particuliere eige
naren verenigd van het mobiel erfgoed in
ons land. Dan gaat het niet alleen om voer
tuigen op de weg, maar ook die op het
water, op rails en in de lucht. De FEHAC is
een grote organisatie binnen MCN en ons
bestuurslid Ben Boortman is de MCN-voor
zitter. De MCN wil helpen om een even
wichtig samengestelde collectie mobiel erf
goed te tonen, maar vooral ook te laten
zien hoe belangrijk mobiliteit was voor de
opbouw van de samenleving zoals we die
nu kennen. Geen wederopbouw zonder
vrachtauto’s, geen toerisme zonder auto’s
en geen industriële revolutie zonder stoom
locomotieven.

FEHAC spreekt over historische
omgeving voor het mobiel erfgoed
Ons FEHAC-bestuurslid voor mobiel erf
goed en tevens voorzitter van de Mobiele
Collectie Nederland MCN, Ben Boortman,
sprak in zijn inleiding over het belang van
de historische omgeving voor het mobiel
erfgoed. Met mobiel erfgoed gaat een oud
station, een fabriek of een oude straat veel
meer leven als de vervoermiddelen van toen
er ook bij staan. In Nederland is er één
weg onder water die nu al een rijksmonu
ment is: de Maastunnel in Rotterdam. Bij re
novatie van wegen en kunstwerken is het
van belang om de historie van zo’n weg
geen geweld aan te doen. Mooi voorbeeld
van inpassing van historische infrastructuur
in een nieuwbouwwijk is hoe dat is opge
lost in de wijk Ypenburg: daar staat de ver
keerstoren nog in de wijk en de voormalige
landingsbaan is nu een brede straat.
Station, havens en rotonde met
mobiel erfgoed in Leeuwarden
Max Popma, adviseur van de
stichting MCN, nam de proef op som en
onderzocht als voorbeeld de mogelijkheden
om knooppunt Leeuwarden op de histori
sche kaart te zetten. Leeuwarden heeft een
prachtig treinstation dat rijksmonument is.
Daar horen bij stoomlocomotieven en ook
het ‘hondenkop’ treinstel dat lang de ver
binding onderhield tussen Friesland en de
Randstad. Over het terrein van de vliegba
sis liep een inmiddels opgeheven spoorlijn.
Aan de haven hield een bekende reder
kantoor en voor de plek waar de rederij
was gevestigd ligt nu nog een schip van die
rederij: de Stanfries X. Het Europaplein is
een icoon van de wederopbouw en dat
plein valt nog steeds te vullen met auto’s
van 50 jaar terug: Volkswagen Kever, Fiat
600, DAF. Kortom: allemaal dwarsverban
den tussen gebouwd en mobiel erfgoed
waar nu een website voor ontwikkeld
wordt.
Websites: mobiel-erfgoed.nl/atlas en
landschapinnl.nl
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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
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Kort Nieuws
Meerjarig schorsen mogelijk
De RDW is tegemoet gekomen aan een al
lang levende wens van de FEHAC om het
meerjarig schorsen van de voertuigverplich
tingen mogelijk te maken. Vanaf 1-1-2019
kan, naast voor de gebruikelijke periode
van 1 jaar, ook voor 2 jaar of 3 jaar schor
sen gekozen worden. Hoeveel 2 en 3 jaar
schorsen gaat kosten is nog niet bekend.
Wel is het belangrijk -zeker nu de schor
singsperiode langer kan worden- om de af
loop van de schorsen goed in de agenda te
zetten, want als de schorsing afloopt herle
ven de voertuigverplichtingen (voor zover
van toepassing) WA verzekeren, belasting
betalen en APK goedkeuren weer. Het
meerjarig schorsen komt vooral van pas bij
langdurige restauratie van voertuigen.

De DZ-68-67 is een Toyota Celica
1600 ST

Stand uitgifte klassieker
kentekens
De RDW opgave van de uitgifte van
klassiekerkentekens per 13 december
2018
Personenauto <1973 DZ-68-67
Bedrijfsauto
<1973 BE-92-28
Motorfiets
< 1973 NM-05-79
Voertuigen
< 1978 54-YD-31
De YD serie met de letters in het midden
is voor alle voertuigen tussen 1973 en
1977.
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InterClassics Maastricht
De FEHAC is aanwezig op de opening van
het klassiekerseizoen 2019 met een stand
op InterClassics. Net als vorige keer staan
we in de hal voor de clubs en ook dit maal
zijn er verschillende sprekers die ingaan op
actuele onderwerpen die interessant zijn
voor alle oldtimer eigenaren. Begin januari
2019 zal in een nieuwsbrief het program
ma van deze FEHAC Academy meegedeeld
worden.

Hoogste veilingresultaat 2018:
$ 48.405.000 Ferrari 250 GTO
Op de Sotheby’s veiling op Pebble Beach
kocht Microsoft baas dr. Greg Whitten dit
jaar voor $ 44 miljoen een Ferrari 250
GTO uit 1962. Daar kwamen nog 10%
kosten bovenop dus er moest ruim $ 48
miljoen afgerekend worden. Daarmee werd
het de duurste auto die ooit op een veiling
is aangeboden.Het jaarboek SOLD! van uit
geverij Haakman biedt een overzicht van
alle voertuigen die voor minder dan $ 44
miljoen verkocht werden in 2018.

Secretariaat
Willeke Wallet
Henk Boons
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
e-mail: voorzitter@fehac.nl
Secretaris
Jannes Buiter
e-mail: secretaris@fehac.nl
Penningmeester
Wilco Boer
e-mail: penningmeester@fehac.nl
Bestuurslid Duurzaamheid
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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
e-mail: wce@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.
De FEHAC is een Algemeen Nut Beogende
Instelling ANBI. Giften aan de FEHAC zijn
een aftrekpost voor de inkomstenbelasting.
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