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Barbara Visser (VVD): milieuzones afschaffen
Tijdens de laatste FEHAC ledenvergadering op 25 mei 2016 was VVD-Tweede Kamerlid
Barbara Visser de onverwachte gast. Zij bepleit voor de aanwezige FEHAC-leden de af
schaffing van de milieuzones in steden en kreeg het eind 2015 voor elkaar dat de Tweede
Kamer vóór een motie stemde, die de milieuzones in de grote steden voor personenauto’s
wil afschaffen. 

Barbara Visser woordvoerder VVD over verkeer
De gang van zaken rond de invoering van de milieuzones bevreemdde Barbara Visser al
vanaf het begin. De EU heeft grenswaarden voor de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) en
fijnstof vastgesteld. De Nederlandse overheid heeft in het Nationaal Samenwerkingspro
gramma Luchtkwaliteit afgesproken hoe zij wil gaan realiseren dat Nederland onder die
Europese grenswaarden gaat komen. De gemeenten krijgen de mogelijkheid milieuzones
in te stellen, maar het sluiten van kolen energiecentrales is ook afgesproken en dat zet veel
meer zoden aan de dijk. In 2007 was de uitstoot van NO2 en fijnstof op een aantal plek
ken veel te groot.
Nederland telt 138.000 km weg en in 2009 werd op 1.100 km weg de norm voor NO2
en fijnstof overschreden. Maar in 2015 werd nog maar langs 10 km weg te veel fijnstof
gemeten en de hoeveelheid NO2 was op nog maar 12 km weg te hoog. Kortom: het pro
bleem lost zich vanzelf op en dat komt vooral doordat nieuwe auto’s minder uitstoot heb
ben dan hun voorgangers. Fijnstof is ook lastig te beïnvloeden voor een gemeente: bij wes
tenwind wordt er veel fijnstof in de vorm van zeezout naar binnen geblazen, bij oosten
wind komt de vervuiling uit het Rührgebied over ons heen. Nergens is overtuigend bewe
zen dat de milieuzones in de steden erg veel helpen.  
 
Voor roet geen Europese norm
Roet uitstoot verminderen is geen Europese doelstelling, maar een aanbeveling van de    
Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dieselauto’s (vrachtwagens en personenauto’s in
Utrecht) worden in de ban gedaan, maar de grootste veroorzakers van roet zijn de hout
kachels ’s winters en de barbecue ’s zomers. Maar twee landen in Europa voldoen aan de
roetnormen van de WHO: de dunbevolkte landen Finland en Estland. 
 
Milieuzones afschaffen
De nu ingestelde milieuzones hebben maar een heel gering effect. Het levert onduidelijke
verbodsborden op bij de toegang van de stad. Invoering, handhaving en adviseurs kosten
bakken met geld. Het probleem lost zich vanzelf op door de verjonging van het wagen
park. Kortom: redenen genoeg om er gauw mee te stoppen.   
 
.
 

Meer over
milieuzones
In dit blad op pagina 6 meer over mili
euzones in Europa en op pagina 3 een
stuk over de toegang van oldtimers in
bestaande en toekomstige milieuzones in
Nederland.

Barbara Visser (links) en Helma
Neppérus (rechts) doen samen bij
de VVD de oldtimers. Mevr. Visser
steunt de FEHAC in haar acties
tegen de milieuzones, maar mevr.
Neppérus zit de FEHAC dwars bij
een verbetering naar een perma
nente overgangsregeling MRB
vrijstelling
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DAF standaard stadsbus 50 jaar oud

Gastsprekers op de FEHAC leden
vergadering Wouter Kolff van de
KNAC en Barbara Visser van de
VVD-fractie in de Tweede Kamer

Samenwerken met
KNAC op ALV FEHAC
Behalve het verrassingsoptreden van Twee
de Kamerlid Barbara Visser, was ook de
KNAC te gast bij de voorjaarsledenverga
dering. FEHAC en KNAC zijn actief op tal
van onderwerpen die klassieke voertuigen
raken en waar samenwerken geboden is.

KNAC wacht op uitspraak RvS
milieuzone Utrecht
De vice-voorzitter van de KNAC Wouter
Kolff en de directeur Peter Staal gaven een
toelichting op de samenwerking tussen
KNAC en FEHAC. Beide organisaties slaan
de handen ineen bij politiek gevoelige
kwesties als de milieuzones en de MRB vrij
stelling. Afgesproken is dat de KNAC pri
mair de woordvoerder is bij milieuzones en
dat de FEHAC dat is bij de MRB vrijstelling.
Onderling wordt de te volgen lijn afge
stemd. De KNAC wacht op de uitslag van
het hoger beroep bij de Raad van State in
de zaak over de Utrechtse milieuzone. Men
heeft goede hoop dat de zaak nu wel gun
stig uitpakt en dat de milieuzone Utrecht in
haar huidige vorm opgedoekt gaat wor
den.   
 
Pleidooi vijf clubs voor betere
permanente overgangsregeling 
Vijf clubs: de Saab Club Nederland, Volvo
Coupé & Bertone Register, de Volvo Klas
sieker Vereniging, het Volvo 240-260
Register en de Volvo 700 Vereniging kwa
men met een oproep voor een betere per
manente overgangsregeling bij de MRB.

Nu is het zo dat benzine personenauto’s,
motoren en vrachtwagens vanaf pakweg
hun 28ste jaar tot ze 40 jaar worden voor
een laag tarief MRB de volledige vrijstelling
mogen afwachten. Dat wordt de over
gangsregeling genoemd, maar omdat die
bouwjaarafhankelijk is gaat daar steeds
een jaartje af en is die in 2028 voorbij. De
vijf clubs bepleiten een permanente, niet
bouwjaar- maar leeftijdsafhankelijke over
gangsregeling voor alle voertuigen (ook
personenauto’s op LPG en diesel). Aange
zien dit al nagenoeg naadloos overeenkomt
met wat de FEHAC nastreeft, is dit voorstel
een belangrijke steun voor het FEHAC-be
stuur bij haar inspanningen in Den Haag
om tot een betere en vooral eerlijker MRB
vrijstellingsregeling te komen.  
 
Ledental stabiel 
Voor vier vertrekkende clubs kwamen vier
nieuwe leden in de plaats: de Ducatie Clas
sic Club, de ESO wat staat voor Exploitatie
ve Samenwerking Openbaarvervoermusea,
de Oldtimerclub Leusden en de Mercedes
Benz Terreinwagenclub NL. Dat de ESO lid
werd wilden ze graag laten weten, want de
50 jaar geworden standaard DAF stadsbus
stond voor de vergaderlocatie geparkeerd. 
 
Plannen toekomst
De Tweede Kamerverkiezingen 2017
komen eraan en ruim van te voren wil de
FEHAC de politieke partijen duidelijk
maken waar we voor staan bij de belan
genbehartiging van mobiel erfgoed. Dan
kunnen ze daar ook rekening mee houden
bij de opstelling van hun verkiezingspro
gramma. Verder willen we dit najaar de
woordvoerders van de politieke partijen
voor verkeer en milieu uitnodigen voor een
‘politiek café’, een discussiebijeenkomst
over oldtimers, erfgoed en regelgeving.
 
Advies en ondersteuning
evenementen
De werkgroep AOE heeft een enquête uit
staan naar de ervaringen van de leden met
het organiseren van evenementen. Een eve
nement organiseren wordt lastiger en zeker
als er veel publiek verwacht wordt en be
lemmeringen voor het overige verkeer ver
wacht worden. Er wordt opgeroepen die
enquête alsnog in te vullen.
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Milieuzones verbieden
niet alle oldtimers
Er zijn 13 gemeentes in Nederland met mi
lieuzones, maar die verbieden niet overal
dezelfde voertuigen. Overal zijn de diesel
vrachtwagens t/m de Euro IV norm verbo
den, maar in het weren van andere voertui
gen zijn gemeentes inmiddels creatief ge
bleken. Daarom een overzicht waar men
met welke oldtimer nog wel mag komen.

Alleen uniformiteit bij
vrachtwagens
Bij het begin van de instelling van milieuzo
nes in 2007 is er een afspraak gemaakt dat
het verbod geldt voor vrachtwagens boven
de 3500 kg, die voldoen aan de Euronorm
voor diesels 0 t/m IV. Euronorm IV geldt tot
1 oktober 2008, daarna komt nog de Euro
norm V en VI voor diesels en die mogen
dus nu nog wel de milieuzones in. Er zijn
overigens mogelijkheden voor een landelij
ke ontheffing en voor een lokale ontheffing.
Voor oldtimer vrachtwagens speelt dit dus
alleen als er geen ontheffing is aange
vraagd en als het om een diesel gaat. Maar
veel oude vrachtwagens rijden op benzine:
die zijn nergens verboden. Van de 13 Ne
derlandse gemeenten met een milieuzones
hebben er 10 zo’n afgesproken overzichte
lijke, tot oude dieselvrachtwagens beperkte,
milieuzone.
 
Steeds een beetje meer
Maar Utrecht, Rotterdam en Amsterdam
willen meer. Het staat iedere gemeente vrij
hier haar volstrekt eigen gang in te gaan.
De eerste gewenste uitbreiding is een aan
scherping van het verbod met oude bestel
auto’s. Utrecht doet alleen de diesel bestel
auto’s voor 1-1-2001 in de ban, Rotterdam
doet daar de LPG en benzine uitvoeringen
bij van voor 1-7-1992. En Amsterdam doet
het straks weer anders: alle bestellers uit de
vorige eeuw (dus alles voor 1-1-2000)
gaan verboden worden.
Dieselpersonenauto’s voor 2001 mogen in
Utrecht niet meer, maar voor 40+ diesels is
er een ontheffing op aanvraag mogelijk.
Personenauto’s (diesel en benzine) van voor
1-1-2001 mogen Rotterdam niet in en bij
de LPG uitvoering is de grens 1-7-1992.
Rotterdam heeft wel een paar uitzonderin
gen: 40+ is zonder vergunning automatisch
vrijgesteld. Men kent in Rotterdam ook het
‘right to challenge’: als je kunt aantonen
dat jouw oude auto wél aan de uitstootnor

men voldoet, dan mag je er toch in.  
Binnenkort volgen ook de eerste tweewie
lers en bussen, als het aan Amsterdam ligt
tenminste. Het altijd voortvarende stadsbe
stuur van de hoofdstad wil per 1-1-2018
touringcars en bussen van voor 1-1-2005
verbieden en zelfs relatief jonge brom- en
snorfietsen van voor 1-1-2011 mogen
vanaf 2018 Amsterdam niet meer in. Voor
oude personenauto’s is in Amsterdam nog
niets verboden. En dit allemaal is zelfs nog
lang niet uitgebreid genoeg, want Amster
dam heeft als einddoel om in 2025 alleen
maar uitstootvrije voertuigen toe te staan. 
 
Onduidelijkheid en gebrek regie  
De Tweede Kamer wil af van de milieuzo
nes voor personenauto’s. Maar instelling
van een milieuzone is een gemeentelijke
bevoegdheid waar iedere gemeente haar
eigen invulling aan mag geven. Dat bete
kent dat elke gemeente zelf de voertuigcate
gorieën mag bepalen en er ook op los fan
taseert bij het ontwerpen van het verbods
bord voor de milieuzone. Oldtimers, die
immers maar zelden gebruikt worden, dra
gen niet meetbaar negatief bij aan de lucht
kwaliteit in de steden. Een groot cruiseschip
in de Rotterdamse haven wel: daarvan is de
uitstoot gelijk aan 8.000 auto’s en daarvan
is er meer dan één per week in Rotterdam.
Oldtimerbezit in een stad wordt steeds
vaker lastig, zo niet onmogelijk.
Daarom bepleit de FEHAC een uitzonde
ring voor mobiel erfgoed in steden, waarbij
we voor mobiel erfgoed als grens aanhou
den: alle 30+ oldtimers. En als dat er niet
doorkomt moet er toch minstens de moge
lijkheid zijn om lokaal een ruimhartige ont
heffing te krijgen om een oldtimer binnen
de milieuzone te bezitten, te stallen en te
gebruiken. Voorkomen dient te worden dat
mobiel erfgoed niet meer te zien is in onze
historische binnensteden. Dat past immers
onlosmakelijk bij elkaar.  
        

Fantasie verbodsbord wat ieder
een geacht wordt direct te
snappen

Amsterdam wil als eerste gemeen
te ook relatief jonge bromfietsen
uit de stad weren
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Pas restaureren ná
RDW bezoek
Een schuurvondst: als het om een bijzonde
re Bugatti gaat is dat groot nieuws dat de
hele wereld over gaat. Maar om dat moois
weer rijdend te krijgen en er ook een kente
ken voor te regelen moet het voertuig wel
van onverdachte herkomst zijn.

Pas als laatste restaureren
Meestal is de volgorde bij zo’n schuur
vondst: de opknapper kopen, dan restaure
ren, lid worden van een merkenclub en dan
voor een kenteken naar de RDW. Maar dat
is de verkeerde volgorde. Om problemen te
voorkomen moet het zo gaan: opknapper
kopen, naar de RDW voor identificatie, dan
de restauratie voorbereiden door lid te wor
den van de merkenclub en dan pas als al
lerlaatste aan de restauratie beginnen.
Te vaak komt het nog voor dat er een
prachtig gerestaureerde auto bij de RDW
voor de kentekenkeuring komt maar dat er
vervolgens helaas geen kenteken kan wor
den afgegeven. Dat is te voorkomen door
de RDW voorafgaand aan een restauratie
een voertuigidentificatie te laten doen. Laat
dan zien hoe uw restauratieproject erbij
staat, vertel wat u van plan bent, geef aan
welke donordelen uit andere auto’s u gaat
gebruiken. De RDW noteert dan de staat
van het voertuig, maakt foto’s, geeft aan
wat allemaal wel veranderd mag worden
en vooral ook waar u niet mag aankomen.
Aan de belangrijkste onderdelen wordt dan
een loodje gehangen en de restauratie kan
beginnen.

 
Matching numbers
Een auto kent drie hoofdonderdelen: het
chassis, de aandrijflijn en de carrosserie.
Die moeten te identificeren zijn als de res
tauratie begint. Als we even een Volkswa
gen Kever als voorbeeld nemen: daarbij
staat het chassisnummer onder de achter
bank op de middeltunnel ingeslagen, de
motor heeft een nummer en vooraan bij de
bandenbak zit een gepopnageld plaatje
waar het chassisnummer op staat. Als dat
origineel nog bij elkaar zit hebben we het
over ‘matching numbers’. Bij een restaura
tie wordt alles weer nieuw in de verf gezet.
Daarvoor wordt het bodyplaatje bij de ban
denbak eraf gehaald. Dat kan problemen
gaan geven, want wie kan garanderen dat
er niet een heel andere body is gebruikt (af
komstig van diefstal) in plaats van de origi
nele. Dat soort problemen wordt voorko
men bij identificatie vooraf door de RDW.
 
Alleen bij aanvraag kenteken 
Een kentekenkeuring doet de RDW voor
geïmporteerde voertuigen en voor voertui
gen uit het ‘slapend’ bestand, waar het oor
spronkelijke kenteken weer voor aange
vraagd wordt. Bij omvangrijke restauraties
van een voertuig waar al eerder een kente
ken voor afgegeven is, zijn er veel minder
problemen. Die restauraties hebben immers
geen invloed op de geldigheid van het be
staande kenteken. Dan kan het voertuig wel
van bijvoorbeeld een nieuwe neus of een
andere motor worden voorzien. 
 
Mooi voorbeeld: de oudste ambu
lance van Nederland
Een mooi voorbeeld is de oudste ambulan
ce van Nederland, een Dodge uit 1920 van
Hans Waldeck, die na grondige restauratie
haar debuut maakte op de 32e Nationale
Oldtimerdag in Lelystad, vorige maand. Die
werd als wrak gevonden, zonder motor en
met de opbouw in verregaande staat van
ontbinding en heel veel ontbrekende onder
delen. Daarvoor werd uit de VS een donor
Dodge gehaald vooral voor de motor en
plaatdelen. Alle plannen werden van te
voren doorgenomen met de RDW. De oud
ste Nederlandse ambulance heeft nu het
personenautokenteken DZ-16-23, maar zal
vaker te zien zijn met het oude provinciale
kenteken.          Adriaan Kriek maakte deze staatsiefoto van de oudste ambulance in

Nederland met provinciaal kenteken

 

 

Dodge Ambulance 1920 voor de
ingrijpende restauratie

Bij restauratie moeten de verschil
lende delen van onverdachte her
komst zijn
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Hoogste veilingresultaat ooit voor
een motorfiets: de chopper uit de
film Easy Rider van Peter Fonda
$ 1.350.000

VW Samba in de hal van het FEHAC/BOVAG kantoor

Oppassen bij taxeren
van een Sambabus
Voor de tweede keer hield de FEHAC in
april jl. voor taxateurs van klassieke voer
tuigen een taxatievakdag. Daar kwamen
ruim 100 taxateurs op af: clubtaxateurs en
onafhankelijke taxateurs uit Nederland en
België.

Eens in de drie jaar taxeren
Elke gekoesterde oldtimer die casco verze
kerd wordt heeft daarvoor een taxatierap
port nodig. Als er een cascoverzekering is,
komt er ook eens in de drie jaar een taxa
teur langs om de waarde te bepalen. Er
zijn zo’n 150 van die classic car taxateurs
in Nederland, vaak eenmansbedrijfjes, die
vakbekwaam zijn in het waarderen van uw
kostbare oldtimer. De FEHAC houdt op
haar website een lijst bij van deskundige
taxateurs die een goed rapport maken.
Eens in de twee jaar houdt de FEHAC een
taxatievakdag waar de kennis van het vak
bijgespijkerd wordt.
 
Sambabus vijf keer bekeken
Centraal stond hoe onderlinge verschillen
bij het taxeren van hetzelfde object kunnen
worden voorkomen of zo klein mogelijk ge
houden kunnen worden. De Volkswagen
Sambabus T1 is de laatste jaren enorm in
waarde gestegen. Een exemplaar in excel
lente, originele staat kan zomaar tussen de
€ 150.000 en  € 200.000 op een veiling
opbrengen. Voorafgaand aan de taxatie
vakdag hebben vijf taxateurs ieder apart
zonder dat ze het van elkaar wisten dezelf

de Sambabus beoordeeld. Het was een
heel mooi exemplaar, maar niet in excel
lente staat; net een trapje in kwaliteit daar
onder. De vijf taxateurs kwamen uit op
waarde vaststellingen tussen de € 100.000
en € 120.000, wat reëel is voor zo’n Volks
wagenbusje. Daarbij moet er wel op gelet
worden dat het een ‘echte’ Samba is want
het komt voor dat er in een gewoon busje
zes extra dakraampjes gezet worden om
zo door te kunnen gaan voor een dure
Samba. Of het een echte of een nepper is,
valt af te leiden uit het chassisnummer en
een echtheidscertificaat van de fabriek helpt
natuurlijk ook. Dit is beslist een punt van
aandacht bij de taxatie, want waar makke
lijk grof geld verdiend kan worden, ligt
fraude op de loer.
 
Verschillen zullen altijd blijven
Verschillen in waardering zullen er altijd
blijven; de ene taxateur kijkt nu eenmaal
wat anders tegen een voertuig aan dan een
andere. Maar om de verschillen zo klein
mogelijk te houden is vooraf een keuze
voor een bepaalde kwaliteit belangrijk.
Daarom gaan de taxateurs op de FEHAC
lijst een kwaliteitsnorm vermelden in hun
rapporten.  1: excellent, is dan het beste en
5: ongerestaureerd, niet rijdbaar het min
ste. Voertuigen zitten meestal in de klasse 2
of 3. Dan wordt klasse 2 bijvoorbeeld ge
definieerd als: “Zeer goede originele staat
of professioneel gerestaureerd. Geen tech
nische defecten, slechts geringe gebruiks
sporen. Slechts beperkte wijzigingen ten
aanzien van het bouwjaar. Alle onderdelen
compleet aanwezig”. Maar met een klein
beetje roest en wat kleine onbetekenende
gebreken zit de auto direct al in klasse 3
met de daarbij behorende, lagere, waarde
ring. Zo wordt makkelijker onderling verge
lijkbaar welke kwaliteitsuitgangspunten de
taxateur bij het taxeren heeft gekozen.
 
Taxeren van motoren, vrachtwa
gens en caravans
Het overgrote deel van de taxateurs richt
zich op personenauto’s. Opvallend is dat er
maar weinig taxateurs echt werk maken
van vrachtwagens, motoren of caravans.
Zeker bij motoren is er geen onafhankelijk
taxateur bekend die dit als specialisme
heeft. Wel zijn er een paar motorfietsclubs
die zelf daarom met clubtaxateurs werken
en de Oldtimer Caravan Club is taxatiespe
cialist bij de caravans.     
 

Ook aandacht voor taxatie moto
ren en caravans
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Historische voertuigen
zijn geen 'oude' auto's
Nu het aantal milieuzones in heel Europa
blijft toenemen benadrukt de FIVA dat er
een duidelijk verschil is tussen 'oude' en
'historische' voertuigen. De FIVA pleit voor
een consistent, Europa-breed beleid voor
vrijstelling van historische voertuigen in mi
lieuzones. 
 
Technisch en cultureel erfgoed ver
dient uitzondering 
FIVA (de Internationale Federatie voor his
torische voertuigen) begrijpt de noodzaak
van milieuzones, omdat steden moeten vol
doen aan de doelen gesteld in de EU-richt
lijnen voor luchtkwaliteit. Het is begrijpelijk
dat waar oude voertuigen de naam hebben
meer te vervuilen dan modernere voertui
gen, milieuzones meestal gericht zijn op het
weren van 'oude' voertuigen. Maar de
FIVA pleit er wel voor dat het fundamentele
verschil in gebruik tussen 'oude' en 'histo
rische' voertuigen wordt erkend, ook bij het
inrichten van milieuzones. 
FIVA-president Patrick Rollet legt uit: "Met
historisch voertuig, bedoelen we een me
chanisch aangedreven wegvoertuig van ten
minste 30 jaar oud, bewaard en onderhou
den in een historisch correcte toestand en
dat niet gebruikt wordt als dagelijks trans
portmiddel. Deze voertuigen zijn onderdeel
van ons technisch en cultureel erfgoed. Zij
mogen bij het beschouwen van problemen
van stedelijke luchtvervuiling door dagelijks
vervoer naar onze mening niet op één
hoop worden gegooid met oude, vaak
slecht onderhouden voertuigen.”
 
Bijdrage historische voertuigen
luchtvervuiling zeer klein
FIVA stelt dat er goede redenen zijn aan te
voeren waarom de bijdrage van historische
voertuigen aan de luchtverontreiniging in
de steden verwaarloosbaar klein is. Histori
sche voertuigen -of het nu auto's, motoren
of bedrijfsvoertuigen zijn- maken slechts
een onbeduidend klein deel uit van het
aantal wegvoertuigen en een nog kleiner
deel van het wegverkeer. Daarom is hun
bijdrage aan de luchtvervuiling verhou
dingsgewijs te verwaarlozen. Ze worden
meestal alleen maar gebruikt voor het ple
zierritjes en buiten de spitsuren. De emissies
van deze cultureel belangrijke voertuigen
zijn daarom statistisch gezien niet relevant.

Historische voertuigen rijden heel weinig en
zijn goed onderhouden, waardoor hun im
pact op het milieu ook daarom minder is.
Eigenaren besteden gemiddeld enkele dui
zenden euro's per jaar aan herstel, aan
koop van onderdelen en accessoires en aan
onderhoud en reparaties. En er zijn maar
heel weinig historische voertuigen met een
dieselmotor: één van de belangrijkste doel
groepen van milieuzones. 
 
Vaak geen uitzondering histori
sche voertuigen
Rollet vervolgt: "Eigenaren van historische
voertuigen koesteren het rijdend erfgoed en
bieden het publiek een gratis museum van
onze mobiele geschiedenis en cultuur door
het gebruik van hun voertuigen op de
openbare weg. Het zou een grote schande
zijn als dit belangrijke deel van ons cultu
reel erfgoed verloren zou gaan. Veel lan
den in de EU hebben al besloten dat histori
sche voertuigen zijn vrijgesteld van beper
kingen binnen milieuzones, zoals Duitsland,
Italië, Hongarije, Tsjechië, Denemarken,
Zweden en Groot-Brittannië. Helaas ver
schillen niet alleen de regels tussen lidstaten
van de Europese Unie, maar in sommige
gevallen verschillen de regels zelfs bij het
reizen van stad naar stad in hetzelfde land.
Dit is uiterst verwarrend voor eigenaars van
historische voertuigen”.
 
Pleidooi voor eenduidigheid en
vrijstelling
Kortom, de FIVA probeert EU-politici van
drie dingen te overtuigen. In de eerste
plaats hoort er een duidelijke definitie te
zijn van historische voertuigen, om duidelijk
te maken wat het verschil is met gewone
'oude' auto's. Ten tweede moeten histori
sche voertuigen worden vrijgesteld van be
perkingen in milieuzones. En ten derde
moeten de bestaande uitzonderingsmaatre
gelen overal worden toegepast, niet alleen
per land, maar binnen de EU als geheel. 
 

Oude voertuigen zijn wat anders
dan historische voertuigen

In Parijs zijn Franse oldtimers wel
kom in de milieuzone
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Austin 8HP Open Tourer  AP 1940
met een kenteken met de dikkere
GAIK-letters

 

Ford A Tudor 1928 met een tikje
verwarrend kenteken

Verwarring over de
blauwe kentekenplaten
De regelgeving over de oude blauwe platen
is een tikje verwarrend, zeker nu er steeds
meer categorieën voertuigen een kenteken
krijgen. Uitgangspunt is wel altijd: alleen
voertuigen die ooit vóór 1-1-1978 op de
weg zijn toegelaten, mogen een blauwe
plaat met witte letters en cijfers voeren.

APK regels zijn soepeler
De verwarring komt omdat zowel de APK
regelgeving, als het kentekenreglement iets
over blauwe platen hebben geregeld. En de
verwarring werd bovendien nog extra ge
voed door een bericht op de site van de
KNAC, dat aangaf dat de APK-regelgeving
op dit punt per 1 januari 2016 was veran
derd, waardoor combinaties van vier letters
en twee cijfers op een blauwe plaat nu toe
gestaan zouden zijn. De APK-keurmeester
mag soepeler zijn dan de politieagent die
boetes kan uitdelen voor overtreding van
het kentekenreglement. Bij de APK mag de
plaat in blauw -en de combinatie van letters
en cijfers maakt dan niet uit- als het voer
tuig maar een eerste datum toelating heeft,
die vóór 1-1-1978 ligt. Het kentekenregle
ment is strenger: daar geldt ook dat blauw
alleen maar mag voor 1-1-1978, maar
dan alleen met drie groepjes van twee let
ters/cijfers, waarbij er altijd een combinatie
is van vier cijfers en twee letters. Ook is
voorgeschreven welke uitvoering de letters
moeten hebben.

De Y bijvoorbeeld is een ‘v’ met een recht
streepje naar beneden. En de R is aaneen
gesloten en niet met een opening boven
aan, zoals wel regel is op de huidige gele
GAIK-platen. Toegestane blauwe platen
zijn ook te herkennen aan het rijkskeurmerk
dat in de plaat is gestanst. 
 

Uitzonderingen op de regel
Natuurlijk zijn er ook hier weer uitzonde
ringen. Het Koningshuis hoeft zich bij haar
AA-kentekens niets van de regel aan te
trekken dat er zes tekens op een kenteken
plaat horen te staan. Maar voor aanhang
wagens en opleggers voor de gewone bur
ger, die in 2003 boven de 750 kg een
apart kenteken kregen, mogen wel blauwe
platen met vier letters en twee cijfers ge
voerd worden. Voor aanhangers zijn maar
beperkt kentekens uitgegeven in de combi
natie twee letters en vier cijfers. Aanhan
gers en opleggers kennen ook geen aparte
klassieker kentekenseries, zoals die er wel
zijn voor personenauto’s, motorfietsen en
bedrijfswagens. Het zou ook geen gezicht
zijn als de trekkende klassieke vrachtwagen
wel een mooi blauwe plaat heeft en de op
legger erachter ineens een opvallende gele
GAIK-plaat moet hebben.
 
Nauwelijks handhaving
De politie legt bij de handhaving geen prio
riteit op de juiste uitvoering van de blauwe
plaat. Daarom zijn er allerlei combinaties
in blauw op auto’s te zien die eigenlijk he
lemaal niet mogen. Ook platen in de stijl
van het land van herkomst (Engelse en
Franse uitvoeringen) komen voor. Het mag
vast niet allemaal, maar hoort wel een beet
je bij het compleet maken van het totaal
‘plaatje’ van het voertuig. 

Opleggers mogen de nieuwe kentekens toch in blauw
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2016 wereldwijd jaar
van het mobiel erfgoed
De FIVA viert dit jaar haar 50ste verjaar
dag. Dat is 10 jaar meer dan de FEHAC,
die in 1976 werd opgericht. DE FEHAC is
voor de mondiale en Europese belangenbe
hartiging lid van de FIVA. Om een halve
eeuw mobiel erfgoed bescherming te mar
keren heeft de FIVA 2016 uitgeroepen tot
het Jaar van het Mobiel Erfgoed. 

FIVA wereldwijd
De FIVA is de in Brussel gevestigde non-
profit organisatie voor mobiel erfgoed op
de weg. De FIVA werd in 1966 opgericht
en omvat nu 85 organisaties uit 64 landen.
De FIVA ziet voor onze klassiekers een
mooie toekomst als vooral recreatieve voer
tuigen. Patrick Rollet, de FIVA-president
zegt het zo: "In een tijd, waarin nieuwe
technologieën en zelfrijdende auto's het
aanzien van mobiliteit voorgoed gaan ver
anderen, hoef je alleen maar te denken
aan de dramatische verandering in trans
port en mobiliteit aan het einde van de 19e
eeuw. Paarden werden toen bijna geheel
werden vervangen door gemotoriseerde
voertuigen. De auto en (motor)fiets hebben
in de afgelopen 100 jaar enorm bijgedra
gen aan het gevoel van vrijheid en mobili
teit. De FIVA verwelkomt veiliger, goedko
pere en milieuvriendelijkere moderne voer
tuigen als noodzakelijk hedendaags ver
voer. Maar zodra zelfrijdende voertuigen
de norm worden op onze hoofdwegen, zul
len de landelijke wegen in toenemende
mate beschikbaar zijn om te genieten van
onze historische voertuigen."

Promotie Jaar van het Mobiel
Erfgoed
Om het Jaar van het Mobiel Erfgoed te
markeren en de nieuwe FIVA-missie te be
nadrukken -het beschermen, behouden en
promoten van ons mobiel erfgoed-  is FIVA
van plan in 2016 een doorlopende serie
van evenementen en initiatieven te brengen.
Dit omvat onder meer: 
- twee-jaarlijks Heritage Forum, waarbij de
managers van de klassieker divisie van
grote automobielfabrikanten worden uitge
nodigd en symposia over klassieker gerela
teerde onderwerpen.
- het verbreden van de FIVA-scope, om
professionals, zoals fabrikanten, de gele
genheid te geven om bij te dragen aan, en
behulpzaam te zijn bij, de doelstellingen
van de FIVA.
- het onderkennen en benoemen van vraag
stukken, die wereldwijd spelen, het lobbyen
bij relevante overheden, en het vergroten
van het positieve bewustzijn van het pu
bliek.
- het introduceren van door FIVA gespon
sorde prijzen op toonaangevende top eve
nementen wereldwijd.
- de afgifte van FIVA ID cards,  gebaseerd
op de nieuwe technische code voor het be
palen van de mate van authenticiteit van
historische voertuigen
- het ontwerpen van twee ‘World Motoring
Heritage Year’ logo's (een voor auto's en
een voor motorfietsen), die als stickers voor
het publiek beschikbaar zullen zijn.
"Nu is het ideale moment om de vrijheid,
het plezier en de technische vooruitgang te
vieren, die het mobiele erfgoed ons heeft
gebracht", besluit  Patrick Rollet, president
van de FIVA.
 
Nationale Oldtimerdag      
Lelystad eerste World Heritage
Award
Als eerste Nederlands evenement kreeg de
Nationale Oldtimerdag Lelystad de nu al
prestigieuze World Heritage Award van de
FIVA. Bij de aanvang van de 32e editie op
20 juni jl. gaf FIVA-bestuurder Tiddo Bres
ters deze onderscheiding aan de organisa
tie van de Nationale Oldtimerdag. Zij krij
gen de prijs omdat ze al 32 keer een kwali
tatief hoogstaand evenement weten te orga
niseren dat bovendien gratis voor het pu
bliek toegankelijk is.  De Nationale Oldtimerdag Lelystad krijgt de FIVA prijs

Een schuurvondst levert bij een vei
ling veel geld op
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moderne vrachtwagen en wordt beschouwd
als de moeder van het internationale weg
transport. Een toonbeeld wat vliegt is de
Fokker F-27 Friendship. Dit vliegtuig werd
in 2006 verkozen als het beste Nederland
se ontwerp van de 20ste eeuw. Belangrijk is
de nieuwe rol die het ministerie van OCW
nu expliciet in de Erfgoedwet krijgt om
knelpunten rond mobiel erfgoed te signale
ren. Andere overheden willen nog wel eens
in regelgeving -vaak onbedoeld- mobiel
erfgoed dwars zitten en vergeten uitzonde
ringen te maken. Voorbeeld is de gemeente
Amsterdam met de nieuwe milieuzone die
o.a. oude bussen uit de stad wil weren.
Daardoor is er geen pendeldienst met histo
rische bussen tussen de musea in de Muse
umnacht meer mogelijk. De DAF stan
daardbus is nu 50 jaar oud en de allereer
ste reed in Amsterdam. Dat feestje moet
noodgedwongen in Den Haag gehouden
worden, want de bus komt Amsterdam niet
meer in. Ook de sloopregeling voor perso
nenauto’s is zo’n voorbeeld. Als er geen
uitzondering voor oldtimers in staat, droogt
de onderdelenvoorziening op en wordt het
nog veel moeilijker gemaakt om mobiel erf
goed in rijdbare conditie te houden. 
 
Minister Bussemaker op mobiel
erfgoed congres
Vlak voor het van kracht worden van de
Erfgoedwet werd het tweede mobiel erf
goed congres gehouden. Minister Jet Busse
maker, die cultuur in haar portefeuille heeft,
bleek zowaar een echte liefhebber met ver
stand van oldtimers. Enthousiast vertelde ze
over het wagenpark van haar vader: een
Norton racer, een Wolseley met leer en
klaptafeltjes en een Morris Oxford. Buiten
stond de Lancia Fulvia Coupe Rallye 1.3 uit
1968 van ex-FEHAC-secretaris Willem Pos
tumus Meyjes. Die werd direct gestart om
een ritje mee te maken en als het aan de
minister had gelegen was ze er zo mee
naar Den Haag gereden. Na de MRB-peri
kelen en de uitdijende milieuzones is het
een verademing dat er nu een minister is,
die wel oog heeft voor het belang van het
rijdend houden van mobiel erfgoed.      
 

Erfgoedwet erkent
mobiel erfgoed
Per 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet
van kracht geworden. Belangrijk omdat
mobiel erfgoed in die wet  nu ook een plek
je heeft naast kerken, kastelen en andere
gebouwen die vast op hun plaats blijven. 
 
Mobiel erfgoed is het bewaren
waard
Alles wat oud is en vliegt, vaart, rolt en rijdt
kan nu ook mobiel erfgoed zijn. Dus histori
sche vliegtuigen, oude vaartuigen, bijzon
dere treinen en klassieke voertuigen op de
weg zijn vanaf nu het bewaren waard en
kunnen de status van erfgoed hebben. Aan
vankelijk werd het mobiel erfgoed wel in de
nieuwe Erfgoedwet genoemd, maar alleen
een beetje ‘meegenomen’ in het grotere ge
heel van het al lang bestaande vaste erf
goed. Maar bij behandeling in de Tweede
Kamer zijn destijds twee belangrijke aan
vullingen opgenomen die beter laten zien
wat met mobiel erfgoed bedoeld wordt en
er ook een betere bescherming voor biedt.
 
Toonbeelden en knelpunten
Om beter inzicht te geven waarom mobiel
erfgoed belangrijk is, is het toonbeelden
project gestart. Het zijn de piketpaaltjes,
waaraan belangrijke ontwikkelingen in de
mobiliteit zijn opgehangen. In 155 voor
beelden wordt de ontwikkeling van mobiel
erfgoed weergegeven. Daar zit bijv. de Ci
troën DS bij als toonbeeld van een revolutie
in ontwerp. Maar ook Dutch design: de
eerste vrachtwagen met ergonomisch ont
worpen cabine, de DAF 2600. Het was een
sensatie bij de introductie op de RAI in
1962. Deze vrachtwagen was de eerste

Minister Bussemaker was bij het
Erfgoedcongres helemaal weg van
de Lancia Fulvia 1968

Subsidie zichtbaar
heid 'mobiel erfgoed'
Historische fietsen, auto's, treinen, sche
pen en vliegtuigen moeten vaker te be
wonderen zijn voor het publiek, vindt Jet
Bussemaker, minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Ze stelt een sub
sidie van 900.000 euro beschikbaar om
de zichtbaarheid van dit mobiele erf
goed te vergroten. Met deze subsidie
kan het Nationaal Register Mobiel Erf
goed verder worden uitgebouwd en
wordt een virtueel museum ingericht. De
subsidieregeling wordt ondergebracht
bij het Mondriaanfonds.
(bron: NRC 11 juli 2016)

Dutch design DAF 2600 met trailer: nieuwe standaard in internationaal
transport
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Vergadering FIVA Motorcycle
Commission
Tijdens de FIVA Rally werd ook een bijeen
komst van de FIVA Motorcycle Commission
gehouden. Tot voor kort was de hoofdacti
viteit van deze club het organiseren van de
FIVA World Motorcycle Rally. Als het werk
van de Motorcycles Commission daartoe
echter beperkt blijft, is dat naar de mening
van FEHAC toch wat erg mager. FEHAC
vindt dat de Motorcycles Commission naar
alle onderwerpen moet kijken die voor mo
torfietsen van belang zijn. Dat houdt niet op
bij het organiseren van een World Rally,
hoe mooi dat evenement op zichzelf ook is.
 
Daarom is Doede Bakker, voorzitter van de
FEHAC Commissie Tweewielers, vorig jaar
lid geworden van de Motorcycle Commissi
on. Het voorlopige resultaat van zijn in
breng is dat drie nieuwe onderwerpen op
de agenda staan. De volgende werkverde
ling is afgesproken: 
Culturele zaken, (Jerina, SLO) het koesteren
van mobiel erfgoed en de relatie met
UNESCO 
Evenementen, (Steers, GB) zoals de FIVA
World Motorcycle Rally en de FIVA Motor
cycle Week
Technische zaken, (Simek, CZ) zoals de
FIVA Identity Card
Wetgeving; (Bakker, NL) samen met de FI
VA-commissie voor wetgeving nauwkeurig
de Europese ontwikkelingen volgen die
voor historische motorfietsen belangrijk zijn
en zo nodig te beïnvloeden. Al deze onder
werpen staan al op de agenda van de FI
VA, maar de Motorcycle Commission volgt
ze actief om te voorkomen dat de belangen
van motorfietsen over het hoofd gezien
worden. Daarmee kan de ambitie worden
waargemaakt die FEHAC ook in Nederland
nastreeft: het zorgen dat we kunnen blijven
genieten van klassieke tweewielers in de
oorspronkelijke staat op een legale manier
tot in lengte van jaren.
 

World Motorcycle
Rally 2016 in Tsjechië
Eind juni vond in Dvur Králové, in het rusti
ge noorden van Tsjechië de FIVA Motorcy
cle Rally plaats. Deze rally is een fantastisch
evenement met honderden oldtimer motor
fietsen. De FIVA Rally is in Nederland nog
niet bekend, maar wat de FEHAC betreft
mag daar best verandering in komen. 

Perfecte organisatie
De Tsjechen boden een perfect georgani
seerd evenement aan, waarbij het weer ge
lukkig een positieve hoofdrol speelde. Old
timerritten worden gehouden omdat vrijwel
iedereen dat leuk vindt, de deelnemers na
tuurlijk, maar ook de toeschouwers. Er zijn
op zo’n rally prachtige motorfietsen uit lang
vervlogen jaren te zien. Op woensdag 22
juni kwamen de Nederlandse deelnemers
aan in Dvur Králové. Er was een hotel be
schikbaar en op de nabij gelegen camping
waren ook goedkope huisjes. De motorfiet
sen konden na inschrijving in het perma
nent bewaakte ‘Parc Fermé’ geparkeerd
worden. 
 
Niets aan het toeval overgelaten
De dagelijkse ritten waren uitstekend uitge
zet. De rijders waren in groepen van maxi
maal 10 motorfietsen ingedeeld en werden
begeleid door een voorrijder en een hek
kensluiter op hun eigen moderne motorfiets.
Een derde begeleider kon bij pech eerste
hulp kon verlenen en eventueel de techni
sche dienst of de bezemwagen waarschu
wen. Vooral de technische dienst heeft veel
gestrande motorfietsen weer deskundig op
weg geholpen. Verder stonden bij kruispun
ten vrijwilligers de weg te wijzen. Er was
werkelijk niets aan het toeval overgelaten.
De dagritten waren gemiddeld 150 km
lang en voerden langs prachtige wegen, vol
bochten en schitterende uitzichten. Met al
die historische motorfietsen van het begin
van de twintigste eeuw tot eind jaren zeven
tig leverde het een prachtig schouwspel
op. Tijdens de rit werd een museum van
wat we hier meccano noemen bezocht, een
volledig gerestaureerde bunker uit WOII,
de hoogste berg van Tsjechië en een motor
museum. 

Tatra en Jawa zijn twee bekende
Tjechische oldtimermerken

Deelnemers van de World Motor
cycle Rally 2016 op weg

Jawa uit 1957
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Alfa Romeo GT 1300 Junior 1971

Debuut DZ-kenteken
voor klassiekers 
De RDW geeft speciale kentekenseries uit
voor klassieke voertuigen. Met de DZ-serie
komen ook nog onbekende pareltjes van
ons mobiel erfgoed op kenteken en dat is
nu ook voor het publiek zichtbaar.

1676 stuks in tien maanden
Vanaf 10 augustus 2015 krijgen personen
auto’s met een datum eerste toelating vóór
1-1-1974 een kenteken uit een speciale
klassieker kentekenserie die met de letters
DZ begint. Vaak zijn dit importvoertuigen
of langdurige restauraties die nu klaar zijn.
Nu ruim 10 maanden later staat de teller
per 1 juli 2016 op 1.676 uitgegeven kente

Stand uitgifte klassie
ker kentekens per
1 juli 2016
De RDW verstrekte de volgende opgave;
DZ-16-76 personenauto’s t/m 1973
BE-84-60 bedrijfswagens t/m 1973
ZF-92-32 tweewielers t/m 1973
23-YD-36 voertuigen van 1974-1978   

DZ-11-89 Mack B 43 S 1960 ingericht als kampeerwagen

Citroën 4 X 4 Sahara 1964

Mercedes Benz 300 Calley Special Roadster uit 1955

kens. Dat betekent dat veel van die ‘nieuwe’
klassiekers dit jaar voor het eerst te zien
zijn op evenementen, ritten en oldtimerbij
eenkomsten. Daarom op deze bladzijde
een fotoserie met opvallende auto’s met een
DZ-kenteken. Natuurlijk zijn er ook vracht
wagens en motorfietsen nieuw op kenteken
gezet maar dat gaat minder hard dan de
personenauto’s. In dezelfde periode van 10
augustus vorig jaar tot nu kregen 266 be
drijfswagens een BE-kenteken en 447 mo
torfietsen een ZF-kenteken.

DZ-02-64 Deze Panhard-Levassor
1933 overleefde ingemetseld de
oorlog en de Franse eigenaar
wilde hem alleen verkopen aan
een echte liefhebber
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Indien onbestelbaar retour: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

www.editoo.nl

Kort Nieuws
Politie Porsches Louwman Museum
Van 8 juli t/m 4 september is er in het
Louwman Museum in Wassenaar een spe
ciale tentoonstelling over deze legendari
sche Porsches 911 te zien. De Rijkspolitie
patrouilleerde tussen 1962 en 1996 op de
autosnelwegen met deze inmiddels bijzon
dere klassiekers.

Klassieke vrachtwagens betalen
tol in België
Vanaf 1 april 2016 heeft België heeft tol
heffing voor vrachtwagens boven de 3500
kg ingevoerd. Het is een vorm van kilome
terheffing die via een kastje, een zgn. on
board unit, geregistreerd wordt. Rijdt u
zonder zo’n kastje in een vrachtwagen
door België, dat kan de politie een boete
van € 1.000 opleggen. Die tol geldt niet
overal: met name voor ritten op de auto
snelwegen. Ook klassieke bedrijfswagens
moeten in principe die tol betalen. Maar er
bestaat wel de mogelijkheid voor ontheffing
voor klassieke vrachtwagens als er geen
vracht wordt vervoerd. Een oldtimer achter
op geladen vindt de Belgische overheid
vracht en een melkwagen met bijbehorende
melkbussen erop moet ook niet zomaar re
kenen op vrijstelling.

De ontheffing moet voor Vlaanderen, Brus
sel en Wallonië apart aangevraagd wor
den; voor Vlaanderen kan dat via de site:
belasting. Vlaanderen.be.  en dan even
zoeken naar het formulier niet belastbaar
heid kilometerheffing.
 

COLOFON
FEHACtiviteiten is een uitgave van de Fede
ratie Historische Automobiel- en Motorfiets
Clubs
Website: www.fehac.nl
Secretariaat
Willeke Wallet
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
tel:088-3034651 (nieuw)
fax:030-6570750
e-mail: secretariaat@fehac.nl
PR / Perscontacten
Bert de Boer
e-mail: pr@fehac.nl
Redactie FEHACtiviteiten
Herman Steendam
e-mail: redactie@fehac.nl
BESTUUR (per 25 mei 2016)
Voorzitter
Bert de Boer
e-mail: voorzitter@fehac.nl
Vice-voorzitter en Juridische zaken
Cander van der Veer
e-mail: juza@fehac.nl
Secretaris
Roel Augusteijn / Joost van Noorden
e-mail: secretaris@fehac.nl
Penningmeester
Wilco Boer
e-mail: penningmeester@fehac.nl
Bestuurslid Personenauto’s, FIVA
Laszlo Mogyoròssy
e-mail: cpa@fehac.nl
Bestuurslid Tweewielers
Doede Bakker
e-mail: ctw@fehac.nl
Bestuurslid Public Affairs
Bert Pronk
e-mail: public-affairs@fehac.nl
Bestuurslid Cultureel Erfgoed
Ben Boortman
e-mail: ce@fehac.nl
Contact Bedrijfsvoertuigen
Henk Boons
e-mail: cbv@fehac.nl

Publicaties overnemen
Informatie uit FEHACtiviteiten is vrij van
rechten. Artikelen mogen geheel of gedeel
telijk worden overgenomen, mits de bron
wordt vermeld. De FEHAC  heeft een digita
le Nieuwsbrief: u kunt zich daarvoor opge
ven via www.fehac.nl. De FEHAC is lid van
de FIVA, MCN en de CONAM.

Henk Minne
Op 9 mei 2016 is ons oud-bestuurslid
Henk Minne (74) overleden. Van 28
april 2006 tot 9 december 2015 was
Henk bestuurslid Bedrijfsvoertuigen van
FEHAC. Henk was vele jaren lid en zelfs
erelid van Keep Them Rolling en een au
thoriteit in legervoertuigen van de Twee
de Wereldoorlog. Henk bezat meerdere
militaire motorfietsen en was actief in re-
enactment. Begin 2015 heeft Henk ver
schillende medische ingrepen onder
gaan waardoor hij uiteindelijk zijn werk
zaamheden bij o.a. FEHAC en het Rode
Kruis heeft moeten neerleggen. We zul
len Henk herinneren als een welbe
spraakt persoon met brede interesses en
grote kennis van zaken.
Keep Them Smiling was zijn motto.
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