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Beste leden,
Laat ik beginnen met jullie allemaal
een bijzonder plezierig en schadevrij
2012 toe te wensen. Hierbij verklaar
ik het nieuwe DeLorean seizoen dan
ook voor geopend. Gezien de hoge
temperaturen van afgelopen winter
kan ik me voorstellen dat voor menige
DeLorean rijder het seizoen nooit
gesloten is geweest.
Ik wil even terugkijken op het afgelopen jaar. Het is u misschien
ontgaan, maar op het gebied van
de automobielcultuur is er nogal wat
gebeurd. Zo heeft de FEHAC een belangrijke rol gespeeld in het ongedaan
maken van de nieuwe wet motorrijtuigenbelasting. In deze nieuwe wet,

de FEHAC afgelopen najaar. Ik heb
er inmiddels voor gezorgd dat de informatie die nodig is om opgenomen
te worden in deze lijst bij het NCAD
bekend is. Ik zal er op onze eigen
ALV, 4 maart iets over vertellen (zie
evenementenagenda).
Nu zult u denken, wat moet ik hier
allemaal mee. En eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik dit ook zou
denken, was ik niet naar de ALV van
de FEHAC geweest. Bedenk dat u,
als DeLorean bezitter of enthousiast, bijdraagt aan een stukje automobielhistorie in Nederland. En de
FEHAC speelt daar een grote rol in.
Wist u bijvoorbeeld dat de benzinemaatschappijen van plan zijn om aan
alle euro 95 benzine 10%
Ethanol toe te voegen? Dit is
Bedenk dat u, als DeLorean bezitter of enzeer slecht nieuws voor veel
thousiast, bijdraagt aan een stukje automooldtimerbezitters. Ethanol trekt
bielhistorie in Nederland.
vocht aan, en dat wil je niet in
je tank krijgen. De FEHAC is
die gekoppeld zat aan de kilometermet de grote benzinedistributeurs in
heffing, bleven oldtimers vanaf het
gesprek om het voor elkaar te krijgen
bouwjaar 1987 gewoon belast. Deze
dat er toch ethanol vrije benzine in de
regeling is bedacht in 2008, maar was handel blijft. Want dat is op dit movanwege het niet doorgaan van de
ment nog niet helemaal zeker.
kilometerheffing achterhaald. Ik denk
Dit jaar wordt ook het jaar van Classic
dat er heel wat auto en oldtimerbezitTraffic, een ‘levende’ tentoonstelling in
ters opgelucht adem gehaald hebben
het Autotron in Rosmalen. U vindt de
toen dit bekend werd. Meer hierover
data in onze agenda. Het wordt een
op pagina 5 van dit Dashboard.
autotentoonstelling met wisselende
Ook is de FEHAC begonnen met het
voorraad. Jammer genoeg zijn de
opzetten van een lijst van nationaal
voorwaarden om deel te nemen niet
erfgoed. Ze doen dit samen met het
al te gunstig. Het bestuur van DCN
NCAD, het Nederlands Centrum voor
houdt u op de hoogte.
Automobiel Documentatie. Dit werd
bekend gemaakt tijdens de ALV van
Frank Lommen, voorzitter
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Classic Car Taxatie
VRT Register Taxateur- Technish adviseur
Taxatie / aankoop keuringen voor (vracht)auto’s, motor- en bromService begeleiding / ondersteuning bij (club) ritten en Rally’s.

fietsen.

Meer dan 40 jaar (echte praktijk) allround
ervaring. Bemiddeling bij (technische) geschillen.
Geen handel. Dus onpartijdig.
FEHAC goedgekeurde taxatierapporten.

Jack van der Hoek
Schoolstraat 5a
3238 AP Zwartewaal
Telefoon 0181 662 443
Fax 0181 664 899
Mobiel 0653 178 555
www.classics-taxatie.nl
jack@classics-taxatie.nl
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