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Voorwoord
 
 Van FEHAC voorzitter Bert de Boer

Beste leden,

We beleven met z’n allen interessante tijden. Dat zal niemand ontgaan zijn. De grote onderwerpen die ons van buitenaf op
gedrongen worden – MRB en Milieu(zones) – staan natuurlijk enorm op de voorgrond. Het beleid van de Rijksoverheid lijkt
momenteel soms op het acteren van wethouder Hekking (ook een klassieker, maar dan van Koot en Bie). Je wordt er mee
geconfronteerd, om de oren geslagen, je worstelt er mee en gaat zo goed mogelijk verder. Een mega klus, die nog niet klaar
is.
Gelukkig zien we daarnaast nog kans om nieuwe eigen initiatieven te nemen en stappen vooruit te zetten in de belangenbe
hartiging. Om te zorgen dat we langjarig kunnen blijven rijden met onze oldtimers. Om tegengas te geven aan het op dit
moment wel héél eendimensionale denken van de overheid. In dat kader hebben we veel mensen verrast met ons initiatief
richting Unesco, om het mobiele erfgoed van de weg tot Werelderfgoed verklaard te krijgen. Dat zou natuurlijk helemaal terecht
zijn en het ziet er tot nu toe kansrijk uit. Maar, zelfs als het niet lukt, dan hebben we nu al een belangrijk signaal afgegeven.
Het is onze stijl niet om af te wachten tot we klappen krijgen en dan te reageren. Het initiatief hoort hij ons te liggen, ook al is
dat nog zo’n grote uitdaging en een aanslag op mensen en middelen. Daarom hebben we, zoals op de laatste ALV eind 2013,
afgesproken ook ons grote proces in gang gezet om de FEHAC toekomst bestendig te maken; FEHAC 2.0.
En bovenop dat alles, zijn we natuurlijk gewoon bezig met verzekeringen, taxaties, APK, schorsen, kentekens, importen,
fraude, reguliere contacten met de overheid en brancheorganisaties, emissie, ‘de bladen’, het ‘framen’ van klassiekers,
beurzen, vragen van leden, juridische bijstand, informatievoorziening, en-ga-zo-maar-door. U leest er alles over in het voor
u liggende FEHAC Jaarverslag. En u hoort er over op de ALV.
 

3



Belangenbehartiging
Kunnen blijven rijden met onze klassiekers tegen redelijke
kosten, daarvoor te blijven strijden is de kernactiviteit van de
FEHAC. Niet alleen voor het plezier van de eigenaren, maar
ook voor het behoud van een belangrijk erfgoed.
FEHAC werkt uitsluitend met vrijwilligers met een hoop kennis
en ervaring van en met de relevante aandachtsgebieden,
ondersteund door een professioneel secretariaat met twee
deeltijdwerkers.
Mede hierdoor hebben we de contributie al die jaren laag
kunnen houden. Deze bedraagt nu € 1,85 per lid van de
aangesloten clubs.
Hoewel er een hoop bereikt is heeft de MRB-problematiek ons
doen afvragen of wij wel sterk genoeg zijn om dergelijke
bedreigingen voldoende te
kunnen pareren.
De nieuwe voorzitter heeft op
de ALV van afgelopen novem
ber bij zijn benoeming aange
kondigd te willen onderzoeken
of wij wel de juiste organisatie
en werkwijze hebben om onze bedreigde belangen veilig te
kunnen stellen.
In de maand daarop is er een Commissie FEHAC 2.0 ingesteld,
van 9 personen uit de diverse geledingen van de vereniging,
die verslag zal uitbrengen op de ALV in mei 2014.

Dossier MRB
In het regeerakkoord van Rutte-2 stond een regeltje
“De vrijstelling MRB voor oldtimers wordt afgeschaft vanwege
milieuoverwegingen”.
Als we echter terugkijken waren er al signalen dat er problemen
aan het ontstaan waren met oldtimers die dagelijks gebruikt
worden. Het PBL rapport (aug 2012) berekende de milieuef
fecten van oldtimers vanuit deze groep. De verzekeraars van
oldtimerverzekeringen kregen hoge claims door deze groep,
die onterecht gebruik maakte van de oldtimerverzekeringen.
Hierdoor is het lastig om nog nieuwe oldtimerverzekeringen
af te sluiten. Ook uit de importcijfers vielen de grote aantallen
geïmporteerde oldtimers op van net 25 jaar oud. Hierbij waren
opvallend veel voertuigen met diesel motor. Ook in het dage
lijkse verkeer vallen deze voertuigen op met het nieuwe 3 letter
kenteken.

Regeerakkoord
Met het aantreden van Rutte-2 (okt 2012) was duidelijk dat dit
afgelopen moest zijn. In de toelichting was berekend dat de
afschaffing van de vrijstelling 150 miljoen per jaar zou op
brengen. Bij een aantal van 600.000 oldtimers is dat alleen
mogelijk als bijna iedereen de volle MRB gaat betalen.
Al voor het regeerakkoord had FEHAC contact gezocht met
politieke partijen in de Tweede Kamer. Farshad Bashir (SP)
was een van de leden, die we gesproken hebben over de
oldtimer, het milieu en het rijdend erfgoed. Ook binnen de
Tweede Kamer kreeg de oldtimer steun. Een motie van Farshad
Bashir (SP) werd aangenomen, waarin de staatssecretaris werd
opgeroepen om de hobbymatig gebruikte oldtimer te ontzien.
In de pers werd dit meteen gebracht dat de oldtimer gered is.
Helaas bleek dit niet geval te zijn.

Oldtimeralliantie
FEHAC kreeg eind 2012 steun van de BOVAG, ANWB,
KNAC, RAI vereniging en FOCWA. De oldtimeralliantie was
een feit. Door samen te werken met professionele organisaties,
die de weg in Den Haag goed weten, zaten we binnen korte
tijd voor overleg op het ministerie van Financiën.

Milieueffecten
Het gebruik van oldtimers als dagelijks voertuig kan een mili
euprobleem opleveren. Per kilometer geeft een oldtimer meer
emissie dan een moderne auto. Bij het hobbymatig gebruik
met een beperkt aantal kilometers is het totale milieueffect te
verwaarlozen. Ook wordt de hobbyoldtimer meestal buiten de
bebouwde kom gebruikt en is het gevolg voor de luchtkwaliteit
in de binnensteden te verwaarlozen. Echter dagelijks gebruik
in de stad is een ander verhaal. Ook als er in totaal slechts
2000 km per jaar gereden wordt, dan betekent dagelijks
gebruik allemaal korte stukjes, waardoor de motor niet op
bedrijfstemperatuur komt. Hierdoor zal de emissie toenemen.
Dit is binnen de bebouwde kom niet gewenst.
Het PBL-rapport ging uit van dagelijks gebruik als standaard
gebruik van de oldtimer. Ook gaat PBL uit van een blijvende
hoge import van vooral jonge oldtimers met dieselmotor.
FEHAC heeft hierop het PBL-rapport aangevallen. Een aantal
feiten en berekeningen in het rapport zijn onjuist. Het PBL re
ageert alleen met een opmerking dat FEHAC verouderde ge
gevens gebruikt. Op de fouten in de berekeningen en de sinds
medio 2012 afnemende import van oldtimers wordt door PBL
niet gereageerd.
Wel brengt het ministerie op hetzelfde moment naar buiten dat
een eventuele mindere MRB opbrengst van de oldtimers door
de andere weggebruikers zal moeten worden opgebracht. Een
storm van protest is het gevolg. Oldtimers zouden gesubsidi
eerde milieuvervuilers zijn. 

Besproken opties
• Doelstelling milieu: niet relevant, opbrengst is relevanter.
• Invoeren van de X-dagenkaart: te ingewikkeld.
• Verhogen van de leeftijd waarop de oldtimer vrijstelling
krijgt: beoogde opbrengst € 125 miljoen.

De staatssecretaris heeft hierop het volgende
voorstellen gedaan:
• Vrijstelling van alle oldtimers naar 40 jaar.
• Voor voertuigen die nu ¹) vrijstelling hebben maar nog geen
40 jaar oud zijn:
- Overgangsregeling voor auto’s ²) op benzine, motorfietsen,
vrachtwagens en autobussen.
- De overgangsregeling geldt niet voor auto’s op diesel of LPG
of kampeerwagens³.
- Overgangsregeling betekent kwarttarief met maximum € 120
met winterstop 4).
- Deze regeling zou 120 miljoen opbrengen.
1) Vaak wordt 26 jaar genoemd. Beter is jaar 1987 en ouder
te gebruiken. Als een voertuig 26 jaar wordt, moet er betaald
totdat het 40 jaar oud is. 2) Auto’s = personenauto’s + bestel
wagens. 3) Kampeerwagens betalen al een kwarttarief. Dit is
echter vaak meer dan 120 euro. 4) Winterstop: voertuig mag
niet op de openbare weg in december, januari en februari.
Dit komt overeen met een binnen de hobby bekend fenomeen.
Voor de gemiddelde hobbyist nauwelijks een beperking.
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Dit voorstel was slikken of stikken. Dus bij niet accepteren gaan
alle oldtimers MRB betalen!
In dit laatste geval had de Tweede Kamer misschien nog iets
kunnen bedenken om de hobby-oldtimer te ontzien. Maar dan
moet de Kamer wel zelf de financiële dekking leveren voor een
tekort t.o.v. de begrootte 150 miljoen. Dit leek een onmogelij
ke opgave gezien de verdeeldheid in de Tweede Kamer. De
oldtimeralliantie is hierop met tegenzin akkoord gegaan. Het
oldtimerakkoord is eind april 2013 gesloten.

FEHAC heeft vanaf het begin aangegeven dat enkele groepen
hobbyisten zwaar gedupeerd zijn door deze maatregel. Bij
voorbeeld de rijders met Landrovers afkomstig van het Neder
landse leger (diesel +/- 1980), oldtimer kampeerwagens,
maar ook anderen, die het voertuig slechts hobbymatig (be
perkt) gebruiken. Voor al deze voertuigen zal van € 1.000 tot
€ 4.000 MRB per jaar betaald moeten worden. Dan worden
de gemiddeld 2000 km/jaar wel heel erg kostbaar.

Contact met andere
organisaties
MCN
Mobiele Collectie Nederland vertegenwoordigt de belangen
van de sectoren Rail, Scheepvaart, Luchtvaart en Weg, inzake
het mobiel cultureel erfgoed; ofwel de transportmiddelen van
het verleden, die ons de welvaart van nu hebben gebracht.
Het cultureel mobiel erfgoed valt onder het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het huidige kabinet zal
sterk korten op de uitgaven voor kunst en cultuur, maar er is
gelukkig wel oog voor het belang van musea en het behoud
van monumenten en industrieel erfgoed.
De FEHAC neemt als vertegenwoordiger van het erfgoed van
de weg een bijzondere positie in: we vertegenwoordigen
verreweg het grootste aantal objecten (auto’s, tweewielers,
tractoren en aanhangers) en duizenden mensen die ongesub
sidieerd flinke sommen geld steken in het behoud van dat
erfgoed (terwijl de oldtimerbranche door middel van belastin
gen ook een aanzienlijke bijdrage aan de staatskas levert!)

NCAD
Ook met het Nederlands Centrum voor Autohistorische Docu
mentatie is het contact geïntensiveerd. Het bevindt zich in
Helmond, dat zich met zijn Automotive Campus steeds meer
als innovatief centrum van de autoindustrie manifesteert.

RDW
Met de RDW heeft de FEHAC al vele jaren zeer goede con
tacten. Veel problemen, die klassieker eigenaren ondervinden
bij het invoeren of keuren van een klassiek voertuig liggen op
het terrein van de RDW. Daarom heeft de FEHAC regelmatig
contact met de RDW om al die gevallen persoonlijk te bespre
ken en om te kijken hoe een en ander in de toekomst permanent
opgelost kan worden.

Andere organisaties
De problemen, die wij bij de overheid en uitvoerende instanties
als de RDW aan de orde stellen, liggen vaak ook op het terrein
van andere organisaties. Per onderwerp proberen we met
zulke andere belanghebbenden vast te stellen waar de belan

gen overeenkomen en waar ze verschillen. Nederlandse or
ganisaties waarmee contact en overleg is geweest in 2013
zijn: ANWB, KNAC, KNAF, MAG, BOVAG, FOCWA ( met
name de autorestauratiebedrijven), RAI, VWE, TMV, VRT en
de Stichting Oldtimerbranche.

FEHAC commissies en
werkgroepen
Commissie Historische Ritten en Rally’s (CHR&R)
De commissie staat onder leiding van Leo Greiner, contactper
soon voor het bestuur van de FEHAC is Laszlo Mogyoròssy.

Eric van Dijen, Rien Frankenhout en Jos Jurriëns
zijn leden. Namens de KNAF neemt Jan
Meester deel aan de commissie. De KNAF in

de persoon van Eddy v.d. Hoorn en onze toenmalige voorzit
ter Bert Pronk hebben een samenwerkingsverband getekend.
Doelstelling is het vormen van een loket naar buiten voor de
klassieke ritten- en rallysport.

Commissie Juridische Zaken (JUZA)
Ook afgelopen jaar stond JUZA het bestuur terzijde met ad
viezen en goede raad. Op die wijze vervult JUZA haar rol als
geweten van onze vereniging. Daar waar nodig heeft de JUZA
zaken kritisch onder de loep genomen en becommentarieerd.
Zo heeft de JUZA diverse overeenkomsten met relaties van de
FEHAC beoordeeld of overeenkomsten opgesteld. Verder heeft
de JUZA in het algemeen belang diverse onfortuinlijke voer
tuigeigenaren geadviseerd hoe om te gaan met instanties,
zoals centrale en decentrale overheden, RDW, CJIB, verzeke
raars e.d. Vaak is het wel mogelijk om een voertuigeigenaar
op weg te helpen. Onze vereniging FEHAC beschikt over
onvoldoende middelen om individuele voertuigeigenaren bij
te staan. Ook zijn voor problemen van dien aard rechtsbij
standverzekeringen in het leven geroepen. Begrijp ons niet
verkeerd; Blijf uw (juridische) ervaringen met genoemde in
stanties insturen. Problemen van meer algemene aard begin
nen doorgaans met één of twee problemen van individuele
aard. Via het bestuur of een ander kanaal vraagt de JUZA niet
alleen aandacht voor dergelijke kwesties. Ook draagt de JUZA
de nodige oplossingen aan.
Als vanouds heeft JUZA ook de documenten van organisaties,
die tot de FEHAC willen toetreden getoetst aan de toelatings
eisen uit onze statuten. Van harte welkom zijn clubs, die zich
inspannen om historische voertuigen in stand te houden: het
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liefst op zodanige wijze dat er op de openbare weg gebruik
van kan worden gemaakt. Het belangrijkste toelatingscriterium
is dat tenminste 30% van het aantal voertuigen, dat door de
rechtspersoon wordt vertegenwoordigd tenminste 25 jaar oud
is. Ook organisatoren van regelmatigheidsritten voor klassie
ke voertuigen zijn welkom. Voor hen geldt de aanvullende
verplichting dat zij een verklaring moeten tekenen, waarmee
zij de verplichting op zich nemen om de reglementen van
FEHAC en KNAF (KNAC Nationale Automobielsport Federa
tie) naar de letter te respecteren.

Commissie FIVA en buitenlandse betrekkingen
FIVA staat voor: Fédération Internationale Véhicules Anciens.
Het is de wereldwijd opererende belangenorganisatie van de
historische voertuigliefhebbers. De FIVA is in meer dan 60
landen actief, en vertegenwoordigt tussen de 1,5 en 2 miljoen
mensen. De FIVA voert een actieve lobby bij de instellingen
van de Europese Unie. Dit is voor de FEHAC de belangrijkste
drijfveer voor het FIVA lidmaatschap. Want bijna alle regel
geving, die voor voertuigbezit en weggebruik van belang is
komt nu uit de koker van de EU. Denk hierbij aan de steeds
strenger wordende eisen op gebied van emissies en verkeers
veiligheid. Meestal onbedoeld kan die regelgeving bezit en
gebruik van oldtimers belemmeren. Om dat bij te sturen is er
een overkoepelende organisatie nodig, die in staat is de be
langen van alle oldtimerfederaties in de EU te vertegenwoor
digen. En dat is de FIVA.
Tiddo Bresters (FEHAC) is voorzitter van de Legislation Com
mission (LC), de Commissie die verantwoordelijk is voor het
lobbytraject van de FIVA bij de EU. De Commissie werkt
daarbij samen met een professional. De belangrijkste onder
werpen die in 2013 op de agenda van de LC stonden waren:
• De EU-richtlijn rond periodieke keuring - In
de 1e helft van 2014 zal hierover definitief
worden besloten. Belangrijk is dat historische
voertuigen als categorie erkenning hebben gevonden, door
middel van een definitie van het begrip . Het leeftijdscriterium
is vastgesteld op 30 jaar; daarnaast moet een voertuig volgens
de definitie geen drastische technische- of uiterlijke verande
ringen vertonen, die niet typisch zijn voor de tijd waarin het
voertuig werd gebruikt. Motorfietsen, brommers en lichte
aanhangers hoeven vooralsnog niet gekeurd te worden.
• Nieuwe EU-wetgeving rond de import van een voertuig
vanuit een ander EU land - Ook bij dit onderwerp speelt de
'historic vehicle' definitie van de APK-richtlijn een rol; er wordt
rechtstreeks naar verwezen in de voorstelde wetgeving. Voor
voertuigen, die aan de definitie voldoen zal het makkelijker
worden om het voertuig te importeren, ook wanneer er be
paalde documenten mochten ontbreken (door verlies of diefstal
daarvan). Zorgelijk is dat het voorstel beoogt om de import
van voertuigen, die als 'zwaar vervuilend' worden beschouwd,
te kunnen belemmeren; hoewel hierbij een uitzondering voor
'historic vehicles' wordt gemaakt zou dit idee de import en
export van youngtimers lastiger kunnen maken. Het idee voor
deze maatregel is afkomstig van de Nederlandse Europarle
mentariër Toine Manders (voorheen VVD, na de Europese
Verkiezingen wil hij verder voor de partij 50 Plus).
• Uitleg EU Douanewet: De eisen waaraan historische voer
tuigen (of onderdelen daarvoor) moeten voldoen om bij import
onder het nultarief voor douaneheffing en het lage BTW tarief
(6%) te vallen zijn wat versoepeld. Dit zijn eisen, die EU-breed,

gelijk zouden moeten worden toegepast, maar van een uni
forme aanpak is nooit sprake geweest. De Nederlandse
douane legt de regels op dit gebied al vanouds ruim uit, zodat
er voor import van voertuigen naar Nederland geen verande
ring te verwachten is als gevolg van de nieuwe eisen.
• De LC heeft in 2013 ook een enquête ontwikkeld, die in het
1e kwartaal van 2014 zal worden uitgerold, in 15 EU-landen
tegelijk, waaronder Nederland. De enquête zal te vinden zijn
op de website van de FEHAC. Ook de clubs en de bedrijven
die op oldtimergebied actief zijn, worden bij deze enquête
betrokken. De resultaten van de enquête zijn bedoeld als bron
om de lobby van de FIVA bij de Europese Instellingen te
kunnen voeden met geloofwaardige feiten. Daarom is van
belang dat zoveel mogelijk eigenaren, clubs en bedrijven aan
de enquête meedoen. De FIVA werkt bij dit project onder meer
samen met de TU Delft.

De LC ontmoet regelmatig Europarlementariërs die geïnteres
seerd zijn in oldtimerbelangen, waaronder Wim van de Camp
(CDA). De FIVA zet zich er ook voor in om erkenning te krijgen
voor de culturele waarde van oldtimers, in samenwerking met
Unesco. Voor dit doel heeft de FIVA in 2013 ook het Charter
van Turijn gepubliceerd, waarin wordt beschreven wat de
belangrijkste aspecten zijn van zorgvuldige omgang met ons
mobiele erfgoed en dat richtlijnen bevat voor restauratie naar
een zo authentiek mogelijke staat.
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de FIVA, die
in november 2013 plaatsvond in Split (Kroatië), is de Fransman
Patrick Rollet met een grote meerderheid tot nieuwe President
van de FIVA gekozen. FEHAC bestuurslid John Pronker nam
afscheid als voorzitter van de Communication Commission.
Jos Theuns nam de taken van de Engelsman Tony Davies over
als voorzitter van de Trade & Skills Commission. En Tiddo
Bresters werd herbenoemd als voorzitter van de LC.

Commissie Personenauto’s (CPA)
Samen met de milieu commissie zijn er emissie metingen ge
daan aan oldtimers en vergeleken met moderne auto's. Hieruit
bleek zonneklaar, dat de oldtimer helemaal niet zo'n boos
doener is, als (veelal door politici) beweerd wordt. Globaal is
de uitstoot van een oldtimer 5 tot 20 maal hoger dan een
moderne auto. Dit lijkt heel wat, maar daarbij moeten we ons
twee dingen realiseren:
• Als het verschil niet dusdanig was, dan had de automobiel
industrie de laatste decennia nauwelijks vooruitgang geboekt.
Dat is gelukkig niet zo. In tegendeel, er is een enorme vooruit
gang geboekt.
• De emissiewaarden worden aangegeven in gram/km, de
milieubelasting is dan de emissiewaarde x het aantal gereden
km's. Omdat oldtimers gemiddeld 10 % afleggen van de kilo
metrage's die voor gebruiksauto's gelden, is de uiteindelijke
belasting slechts 0.5 tot 2 maal die van de gemiddelde ge
bruiksauto.
• Het emissierapport is te vinden op www.fehac.nl: Tik bij de

zoekfunktie “emissie” in, dan verschijnt een
aantal items, waaronder: “emissietestverslag”.
Het is te downloaden als PDF. Als u vragen hebt
omtrent oldtimer personenauto's, op welk ge

bied dan ook, kunt u die stellen via emailadres: cpa@fehac.
nl. Wij doen dan ons best om u zo goed mogelijk en op rede
lijk termijn te antwoorden.
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Commissie Bedrijfsvoertuigen (CBV)
Het jaar 2013 was een bewogen jaar voor de oldtimer. Dit
staat in het algemene deel beschreven. Wel vallen de kam
peerwagens ook onder de weeffouten van de MRB maatregel.
Zij betalen het kwart tarief. Maar dit is hetzelfde dat een
splinternieuwe kampeerwagen moet betalen. Autobussen of
vrachtwagens, die omgebouwd zijn naar kampeerwagen
betalen tot 4000 euro per jaar, terwijl de originele autobus of
vrachtwagen voor 120 euro per jaar gebruik mag maken van
de overgangsregeling. Dat is veel geld om geen probleem met
de milieuzone voor vrachtwagens te hebben.
FEHAC is gevraagd door het ministerie I&M om zitting te nemen
in de adviescommissie over het Trekker kenteken en T-rijbewijs.
Het trekker-kenteken is bedoeld voor alle land- en bosbouw
tractoren en MMBS 'en die gebruik maken van de openbare
weg. Invoering vanaf 2016. FEHAC heeft gevraagd om een
eenvoudige en goedkope manier om voor een oldtimer een
trekker-kenteken te krijgen. Het T-rijbewijs gaat in 2015 het
Trekker certificaat vervangen. Iedereen, die bij
de invoering een B -rijbewijs heeft, krijgt er
automatisch T bij zodra zijn rijbewijs verlengd
wordt. Voor degene, die nog geen rijbewijs
heeft, luidt het advies: haal in 2014 het Trekker certificaat. Dit
is veel goedkoper en eenvoudiger dan een T-rijbewijs. Het
Trekker certificaat kan omgewisseld worden voor een T-rijbe
wijs. Verder zijn dit jaar een aantal bouwjaarverklaringen
afgegeven en een aantal individuele problemen behandeld.

Commissie Tweewielers (CTW)
De acquisitie campagne om meer tweewielerclubs duidelijk te
maken van de noodzaak om een krachtiger FEHAC te worden
is nog steeds actueel. Kleine succesjes worden geboekt wat te
maken heeft met de economische omstandigheden. Do com
missie blijft er naar streven om zowel klassieke bromfiets- als
motorfietsclubs aan de FEHAC te binden. Bouwjaarverklarin
gen voor klassieke tweewielers worden nog steeds door de
CTW verzorgd; gratis voor leden van de FEHAC en tegen een
vergoeding van € 50 voor niet FEHAC leden.
Een onderzoek onder eigenaren van historische rijwielen met
hulpmotor groter dan 50 cc heeft een pover resultaat opgele
verd. In 2014 gaan we opnieuw onderzoeken, langs andere
kanalen, wat de mogelijkheden zijn om deze categorie
tweewielers te voorzien van een motorfietskenteken met spe
ciale ontheffing, die ook geldt voor snor- en bromfietsen. Na
een technische keuring zou deze ontheffing verleend moeten
worden zodat de eigenaren van deze historische tweewielers
op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen.
De onmiddellijke dreiging van een APK voor tweewielers is
afgewend. De minister van I&M is niet van plan een APK re
geling voor motorfietsen in te voeren in Nederland en bezint
zich op andere mogelijkheden om de veiligheid van motorrij
ders verder te bevorderen.
De CTW van de FEHAC is lid van het Motorplatform. Dit is het
overkoepelende orgaan in Nederland voor alle motorrijders.
Het motorplatform heeft o.a. zijn best gedaan om duidelijkheid
te scheppen in de brei van eisen die gesteld worden aan
toekomstige motorrijders. Denk aan leeftijd van de motorrijder,
A1-A2-A rijbewijs, aantal cc’s van de motorfiets en maximum
vermogen. Op de FEHAC website verschijnt in 2014 een
overzicht hiervan onder de titel ‘Lekker op weg met het juiste
motorrijbewijs’. Ook op de FEHAC website verschijnt een

artikel van het Motorplatform met tips wat te doen bij onver
hoopt stilvallen met een motorfiets in een tunnel. De CTW van
de FHAC was ook in 2013 present op
het Nationaal Veteraan Treffen in
Woerden met een stand op dit weder
om uiterst succesvolle treffen. De ver
schillende commissieleden hebben
nieuwe contacten kunnen leggen met
diverse clubs. De nieuwe CTW flyer
van de FEHAC bewees wederom goede diensten bij het
aanspreken van eigenaren van klassieke tweewielers.

Werkgroep Milieu
De Milieucommissie is begin 2013 druk geweest met het PBL-
rapport in het kader van de MRB problematiek. Er is een in
houdelijke reactie op het rapport geschreven en aan PBL en
ministerie verstuurd. Het antwoord van PBL ging niet inhoude
lijk in op onze reactie maar luidde slechts “FEHAC maakt
gebruik van verouderde gegevens”. Echter hierna is milieu
door het ministerie niet meer gebruikt als reden om de MRB
vrijstelling voor oldtimers te schrappen. Op 8 juni zijn er
emissietesten uitgevoerd bij Speedcentre in Geldermalsen. Bij
deze testen is de emissie van de voertuigen gemeten, terwijl
ze op de rollenbank het vermogen moeten leveren dat over
eenkomt met de praktijk. De oldtimers zijn vergeleken met een
aantal moderne voertuigen (bouwjaar 2000-2003). Dit zijn

niet de meest nieuwe voertuigen, maar voer
tuigen die representatief zijn voor het gemid
delde moderne wagenpark. De gemeten emis
sie van de oldtimers is iets hoger dan de emis

sie van moderne voertuigen. Echter de regelmatig gehoorde
uitspraken van 100x zijn niet gevonden. Hans Leenmans heeft
eind van het jaar bedankt voor de milieucommissie. We
danken hem voor zijn jarenlange inzet binnen de commissie.

Werkgroep Taxaties en Verzekeringen
In het jaar 2013 heeft de werkgroep met enige regelmaat
overleg gepleegd met verzekeraars en de VRT en TMV. E.e.a.
heeft geresulteerd in afspraken om te komen tot een centrale
database van door de VRT en TMV erkende taxateurs voor
oldtimers en taxateurs, die een FEHAC erkend taxatierapport
gebruiken. Dit heeft mede geleid tot een aanscherping van de
eisen waaraan taxateurs dienen te voldoen om tot de rappor
terkenning te komen. Voor nieuwe aanvragen zullen de
taxateurs dus ingeschreven moeten staan bij VRT en/of TMV
waardoor de vakbekwaamheid wordt bevestigd en daarnaast
de eisen van de FEHAC moeten volgen m.b.t. de erkenning
van de rapporten qua lay-out en inhoud. Naast deze groep
van veelal beroepsmatige taxateurs kent de
FEHAC ook nog een beperkt aantal club taxa
teurs, die ook werken volgens de door de
FEHAC gestelde eisen. Zoals gesteld, is er ook
veel overleg geweest met verzekeraars om ook
die partijen achter de centrale database te
krijgen. Begin 2014 wordt er een Taxateurs
Vakdag georganiseerd voor taxateurs beho
rende bij bovengenoemde doelgroepen en zal
er een nieuw onderzoek onder oldtimer verzekeraars worden
uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zullen t.z.t. gepubliceerd
worden.
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Werkgroep Trade & Skills
De werkgroep Trade & Skills heeft zich het afgelopen jaar
bezig gehouden met het vinden van mogelijkheden om de
opleidingen voor de “oude technieken” te waarborgen. Door
de huidige technieken gaat de kennis van bijvoorbeeld ontste
kingen met contactpunten en condensator verloren. Tevens is
het goed afstellen van carburateurs steeds meer een probleem.
De werkgroep heeft onder ongeveer 700 bedrijven die zich
bezig houden met restauratie van oldtimers, een aantal bedrij
ven bezocht om hun ervaring met betrekking tot technische
kennis van klassiekers te horen. De meeste bedrijven hebben
oudere werknemers (met veel ervaring op dit gebied) in dienst.
Conclusie van deze bezoeken was dat de instroom van jonge
ren erg slecht is en dat er door het vertrek van de ouderen veel
ervaring verloren gaat. Dit bevestigt maar al te goed onze zorg
dat we mogelijkheden moeten vinden om in enigerlei vorm
opleidingen te creëren. We zijn op dit punt in contact met
BOVAG, Innovam, FOCWA, VOC en het MEC (Mobiel Erf
goed Centrum).

Werkgroep Cultureel Erfgoed 
Gedurende 2013 wordt echt zichtbaar dat onze inspanningen
hun vruchten afwerpen. Zo lanceert het ministerie OCW in
september de nieuwe erfgoedmonitor, waarin nu ook het
Mobiele erfgoed is opgenomen! Hiermee is ons Nationale
Erfgoed in een klap uitgebreid met ± 1 miljoen objecten, wat
evenveel is als het gehele archief van het rijksmuseum.
Binnen de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) leggen
we de laatste hand aan de structuur van het Nationaal Regis
ter Mobiel Erfgoed, wat straks een overzicht geeft van wat er
in Nederland allemaal aan mobiel erfgoed
rijdt, vaart en vliegt.
Voor dat overzicht vragen we als werkgroep
WCE de medewerking van alle clubs. Gelukkig
melden zich direct een paar grote clubs. Wij gaan met hen
aan de slag en zij kunnen straks als eerste hun voertuigen
invoeren in het register. Een andere zichtbaar resultaat vanuit
de samenwerking binnen MCN is het uitroepen van 2014 als
jaar van de mobiliteit. Een belangrijke partner daarbij is de
Stichting Open Monumentendag, die met hun thema voor
2014 voor het eerst aansluit op het mobiele erfgoed. Hun thema
2014 is: "Op Reis". Onze planning voor 2014 is de structuur
van de sector weg met al z'n variëteiten zoals vrachtwagens,
motoren, bromfietsen, rijtuigen en legervoertuigen te veranke
ren in het register. We maken daarbij dankbaar gebruik van
het voorwerk dat de NCAD reeds voor ons heeft gedaan.

Business Partners
Het was in 2013 een stabiel jaar met de Business Partners.
Nieuwe Business Partners konden wij helaas niet werven het
geen hoofdzakelijk toch met het economische klimaat te maken
had. Wij kregen zelfs in augustus de opzegging van Polis
Direct, een onderdeel van Bovemij, die zich terugtrok uit het
oldtimerverzekeringssegment en derhalve niet meer geïnteres
seerd was in onze doelgroep. Om het voor onze Business
Partners interessant te maken hebben wij 3 maal een verga
dering met hen gehad om te kijken of wij via een clubkaart
misschien een extra push kunnen geven aan hun omzet. Want
het moet tenslotte een win-win situatie worden voor u als leden
aan de ene kant en voor de Business Partners aan de andere
kant. Dit stuit echter op redelijk hoge kosten hetgeen de Business

Partners niet kon bekoren. Inmiddels ontwikkelen zich andere
ideeën hetgeen wij u bij de introductie van nieuwe Business
Partners op de komende ledenvergadering zullen voorstellen.
Wij moeten er moet ons allen wel van bewust zijn dat wij de
Business Partners zoveel mogelijk waar het kan betrekken in
onze aankopen, daar het nl. betekent dat wij op deze manier
het lidmaatschapsgeld nog steeds zeer laag kunnen houden.
Wij vragen u dan ook uw leden nogmaals te verwijzen naar
onze Business Partners. Een groot hulpmiddel is de website.
Indien u op uw homepage het FEHAC logo plaatst, hetgeen
voor de werving van nieuwe leden ook inmiddels een merkte
ken is, en hier een link aanplakt komen uw leden automatisch
op de homepage van onze site waarbij zij tegelijkertijd kennis
maken met onze Business Partners. Zo kunnen wij elkaar alleen
maar versterken.
Verder hebben wij sinds 1 januari 2013 ook 'Vrienden van
de FEHAC' opgericht. Dit zijn automotive gerelateerde bedrij
ven, die worden vermeld op onze website, echter die geen
contacten met onze aangesloten clubs hebben en ook zichzelf
niet kunnen presenteren op onze Algemene Ledenvergadering.
Zij betalen ook een fractie t.o.v. de Business Partners. Aan het
eind van het jaar telden wij 12 Vrienden van de FEHAC.

FEHAC presentaties
Vorig jaar stonden wij weer traditiegetrouw op het MECC, te
midden van diverse clubs tezamen met onze Belgische en
Luxemburgse collegae. De FEHAC heeft daar weer de 3 prijzen
uitgereikt voor de mooiste clubstand alsmede 3 bekers voor de
mooiste en meest originele auto. Wij stonden in een nieuwe
hal met onze stands hetgeen betekend heeft dat niet iedereen
ons heeft kunnen vinden. In goed overleg met het MECC,
waarin wij ook vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad van
het MECC, hebben wij voor de komende jaren maatregelen
getroffen, die ervoor zorgen dat u ons bij uw bezoek niet meer
mist. Verder hadden wij nog deelnames bij British Car & Life

style in Rosmalen, MG beurs in Hou
ten en Oldtimerbeurs in Leek. Er is
door het bestuur bekeken t.a.v. de
kosten welke beurzen in de toekomst
zinvol zullen zijn. Wij zijn tot de
conclusie gekomen dat u de FEHAC

in ieder geval tijdens Interclassics/MECC en ook op het Con
cours d'Elegance op het Loo zult aantreffen, daar beide orga
nisaties ons financieel heel erg tegemoet komen.

FEHACtiviteiten
Het blad van de FEHAC, FEHACtiviteiten, kwam in 2013 in
januari en in december uit. Van een kwartaalblad is overge
gaan naar een meer onregelmatiger verschijning. Dat komt
vooral doordat de leden van actuele ontwikkelingen op de
hoogte worden gehouden via de digitale FEHAC Nieuwsbrief.
Ook via de maandelijkse columns, die redacteur Herman
Steendam voor de FEHAC in de oldtimerbladen Onschatbare
Klassieker Magazine, Klassiek & Techniek en in Auto Week
Classics schrijft, wordt nieuws aan onze achterban doorgege
ven. FEHACtiviteiten is inmiddels wel dikker geworden: telde
eerder FEHACtiviteiten vier A4 pagina's: nu telt het blad acht
pagina's. De laatste FEHACtiviteiten van december 2013 telde
voor het eerst 12 pagina's tekst. De redactie van FEHACtivi
teiten, Herman Steendam en Willem Posthumus Meyjes, zorgt
behalve voor de inhoud ook zelf voor de lay-out van het blad.
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Commissies en
werkgroepen
Historische ritten en rally’s (CHR&R)
Leo Greiner (vz)
Laszlo Mogyoròssy (FEHAC)
Eric van Dijen
Rien Frankenhout
Jan Meester (KNAF)
Juridische zaken (JUZA)
Cander van der Veer (vz)
Tiddo Bresters
Rudi Arends
Jan de Bruyn
Gijsbert Vogelaar
Jaap de Wit
FIVA & Internationale betrekkingen
Laszlo Mogyoròssy (vz) (vanaf nov. 2013)
John Pronker (tot nov. 2013)
Bert Pronk
Tiddo Bresters
Jan Jacob Dólleman
Personenauto’s (CPA)
Laszlo Mogyoròssy (vz)
Fred Hendriks
Theun Dommershuizen

Bedrijfsvoertuigen (CBV)
Henk Boons (vz)
Henk Minne                 
Arie Spaansen             
Hans de Wit                
Tillo Smets                 
Dirk Mandemakers
Tweewielers (CTW)
Pim Hoosemans (vz)
Doede Bakker
Bart Sanders
Gerrit van Veen
Jappie van Veen
Peter Langemeijer
Milieu
Tiddo Bresters (vz)
Laszlo Mogyoròssy
Henk Boons
Peter Hoenders
Victor Bletterman
Jarko Aikens
Taxatie & Verzekeringen
Herman Steendam FEHAC (taxaties)
Ron Nieuwenhuys FEHAC (verzekeringen)
John Pronker
Peter Luxwolda VRT/TMV
Dennis Rietveld VRT/TMV
André Pisa VRT/TMV
Henk van Woerden VRT
Schouwers (FIVA ID Cards)
Theun Dommershuizen (coördinator)
Hans Appel
Arthur Denzler
Hans Kloos
Ruud Lemmers
Laszlo Mogyoròssy
Leo Schildkamp
Marius du Toy van Hees
Trade & Skills
Joop van Veldhuizen (vz)
Willem Posthumus Meyjes
Hugo Blankenbijl
Bert Ewalds
Robert ten Hoonte
Wim Fournier
Cultureel Erfgoed
Ben Boortman
Jarko Aikens
Hugo Blankenbijl
Theo Hegeman
Pim van der Veer
Hans Visser
Business Partners (BuPa)
John Pronker
FEHACtiviteiten
Herman Steendam
Willem Posthumus Meyjes
Secretariaat
Willeke Wallet
Henk Boons

De FEHAC als vereniging
De FEHAC heeft in 2013 ook de normale verenigingsactivitei
ten uitgevoerd. Zo zijn er een tweetal ledenvergaderingen
georganiseerd. Verder zijn veel leden bezocht en heeft de
FEHAC een bijdrage geleverd aan o.a. het klassieker evene
ment InterClassics in het MECC te Maastricht. Het bestuur
bestaat uit de volgende personen:
• Bert Pronk (voorzitter tot nov. 2013)
• Bert de Boer (voorzitter vanaf nov. 2013)
• Cander van der Veer (vice.voorzitter/JUZA)
• Willem Posthumus Meyjes (secretaris tot nov. 2013)
• Roel Augusteijn (secretaris vanaf nov. 2013)
• Wilco Boer (penningmeester)
• Laszlo Mogyoròssy (personenauto’s + FIVA)
• Henk Minne (bedrijfsvoertuigen)
• Pim Hoosemans (tweewielers)
• John Pronker (FIVA, cie Taxatie & Verzekeringen, Business
Partners tot nov. 2013)
Veel van de werkzaamheden van de FEHAC worden uitge
voerd door de verschillende commissies en werkgroepen, die
bemand worden door de leden van de aangesloten verenigin
gen. Door de inzet van al deze vrijwilligers is het mogelijk, dat
de FEHAC haar werkzaamheden kan uitvoeren. De vereniging
wordt op een uitstekende wijze ondersteund door het secreta
riaat, dat wordt ingevuld door Willeke Wallet en Henk Boons.
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Jaarrekening 2013
Het negatieve resultaat van € 5.900 is veel slechter dan begroot, maar een dergelijk verlies was wel verwacht en toegelicht bij
de behandeling van de begroting 2014 op de ALV van afgelopen november.
Het grote verschil wordt merendeel veroorzaakt door hogere kosten bij verschillende activiteiten in verband met de MRB-pro
blematiek.
Wij zien dit kostenniveau niet als structureel en het hoeft op zich geen gevolgen te hebben voor de contributie.

Inkomsten
Na jaren van stijgende contributie-inkomsten zien we in 2013 een stabilisatie waarbij het aantal clubs nog steeds stijgt, maar
de ledenaantallen van de clubs teruglopen.
De activiteiten van de Commissie Historische Ritten & Rally’s in combinatie met de uitgifte van de “identity cards” leveren een
positief maar lager resultaat op. De inkomsten (€ 11.340) en de kosten van de commissie, schouwingen en kaartkosten (totaal
€ 10.051) zijn direct aan elkaar gerelateerd en daarom hier gesaldeerd als resultaat. De daling van het resultaat is te verkla
ren door de sterke vermindering van de aanvragen van de kaarten.
Taxateurs kunnen, tegen een kleine vergoeding, een door de FEHAC goedgekeurd taxatieformulier gebruiken en dat leidt tot
een extra opbrengst.
Vredestein, de Europeesche Verzekeringen, Classic Trader, Polis Direct en Sonax zijn onze Business Partners van 2013 en
leveren daarvoor, naast andere voordelen, een financiele bijdrage.

Kosten
Personeelskosten: sinds juni 2012 is het secretariaat versterkt met een free-lancer; daar is door de MRB-problematiek meer
beroep op gedaan dan begroot.
FIVA bijeenkomsten: door de wisseling van bestuursleden is de delegatie tijdelijk groter en actiever geweest dan gebruikelijk.
Kantoorkosten: om de grote hoeveelheid informatieverzoeken m.b.t. de MRB-problematiek te kunnen adresseren hebben wij
een telefoonbureau ingehuurd. De vele mailings aan de leden via het BOVAG-kantoorsysteem hebben tot onverwacht hoge
kosten geleiden, een oplossing wordt gezocht.
Onze website is gehackt, de reparatie heeft veel geld gekost; er is inmiddels een nieuwe gebouwd die operationeel wordt in
voorjaar 2014.
Beurzen: we hebben op veel beurzen gestaan om vragen van leden te kunnen beantwoorden.

in Euro's 31 december 2013 31 december 2012

Activa

Nog te ontvangen posten 5.459 1.523

Liquide middelen 162.017 174.344

167.476                        175.867                        

Passiva

Nog te betalen kosten 10.798 13.295

Voorziening Lustrum 13.000 13.000

Eigen Vermogen 143.678 149.572

167.476 175.867

BALANS
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RESULTAAT BEGROTING RESULTAAT

in Euro's 2013 2013 2012

INKOMSTEN

Contributies 116.175 116.000 115.881

Resultaat Rallys/Cards 1.289 5.000 8.545

Bijdragen taxateurs 3.925 3.000 3.200

Partnerships 17.600 17.600 15.800

Vrienden 1.350

Rente 1.918 2.000 3.066

Kentekenomwisseling/BJ-verklaring 247 115

Totaal Inkomsten 142.504 143.600 146.607

KOSTEN

Bestuur 21.414 22.000 20.742

Cie Juridische Zaken 903 800 1.059

Cie Milieu 2.208 1.500 1.138

Cie Personenautos + Cie Bedr.Voert. 3.006 2.300 2.429

Cie Tweewielers 1.374 2.500 3.247

Cie Taxaties & Verzekeringen 1.018 1.500 1.562

WG Trade & Skills 908 1.500 1.875

WG Cultureel Erfgoed 1.157 2.500 2.336

FIVA contributie 13.042 13.000 12.725

FIVA bijeenkomsten 9.613 7.000 7.018

Personeel (secretariaat) 46.584 44.000 36.030

Huisvesting+diensten  BOVAG 12.942 13.000 12.472

Kantoorkosten 7.865 4.500 4.694

Websites 2.637 1.000 1.825

FEHACtiviteiten/Jaarverslag 3.344 3.000 2.888

Verzekeringen 2.768 2.500 2.544

Promotie 3.853 3.000 3.638

Beurzen 5.110 3.000 1.515

ALV 4.590 5.000 7.515

Beleidsvoorbereiding 0 1.500 1.768

Onderzoekskosten 3.480 3.000 5.767

Bankkosten 582 300 416

Divers 725

Totaal Kosten 148.398 138.400 135.928

Resultaat -5.894 5.200 10.679

Winst en Verliesrekening 2013
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