
FEHAC organiseert een
politiek café op dinsdag
17 januari 2017

In 2012 werden wij als belangenbehartiger van het mobiel
erfgoed verrast door het huidige regeerakkoord. Nu is er de

kans om dat vroegtijdig te beïnvloeden.
Laat dus uw stem horen!

Vraag tijdens het politiek café de politici het hemd van het lijf.
Die kans krijgt u nu...

In maart 2017 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen en de
verkiezingsprogramma's en de kandidatenlijsten worden rond
deze tijd gepubliceerd.
Terecht is er veel aandacht voor de 'grote' thema's. Uiteraard
zijn die heel belangrijk en daar is dan ook in de media volop
informatie over te vinden.
Maar wat denken de verschillende politieke partijen nu over
de historische voertuigen en het gebruik daarvan?

In 2012 werden we geconfronteerd met een regeerakkoord
met maatregelen die wel erg negatief uitvielen voor de
historische voertuigen. Echter hebben deze niet het beoogde
effect op milieu en financien terwijl een grote groep
voertuigbezitters onevenredig wordt benadeeld. Maar hoe zit
dat nu?

Sinds de vorige verkiezingen is er veel veranderd. Hadden
we toen nog te maken met een groep mensen die om
economische redenen meenden voor hun dagelijks vervoer
met een oude auto te moeten rijden, inmiddels constateren
we dat die groep feitelijk niet meer bestaat.
Anderzijds kunnen we vaststellen dat de genomen
maatregelen wel degelijk op gespannen voet staan met het
behoud van het Mobiel Erfgoed.

Om nu precies te weten hoe de verschillende politieke
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partijen tegen historische voertuigen aankijken, organiseert
FEHAC op dinsdag 17 januari 2017 vanaf 16:00 uur een
politiek café in NieuwsPoort in Den Haag (Internationaal
Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te 2511 CL Den
Haag). Aan alle partijen is een uitnodiging verzonden en is
een aantal vragen voorgelegd.
Deze vragen zullen de rode draad in de discussie vormen.

Mr Patrick Rollet, Président van de FIVA, houdt de
openingsspeech en de discussie word geleid door dr. Steven
van Eijck, voorzitter dan de RAI-vereniging en voormalig
Staatssecretaris van Financiën.

Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar om deze belangrijke
discussie vanuit de zaal mee te maken.

Geef u op via dit formulier. Opgeven kan uitsluitend via dit
formulier.

FEHAC wenst u allen een voorspoedig
en pechvrij 2017.
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