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SONAX, producent en leverancier van kwali-
tatief hoogwaardige autoverzorgingsproducten 
en dienstverlener in autoreconditioning, draagt 

de inspanningen van de FEHAC een bijzonder warm hart toe en is 
daarom toegetreden tot het FEHAC Business Partner Programma. 
Lees verder op www.fehac.nl 

 

Oldtimer presentaties op 20 en 21 april 
 
Zoals tijdens de FEHAC Algemene Leden 
Vergadering al is aangegeven wil de FEHAC 
alle oldtimer- en merken clubs in ons land 
oproepen om in het weekend van 20 en 21 
april een evenement te organiseren, waar bij 

het publiek interactief wordt ingeschakeld. Lees verder op 
www.fehac.nl 

 
Verruiming mogelijkheden blauwe 
kentekenplaten klassiekers  

 
Een langjarige wens van de FEHAC achterban is in vervulling 
gegaan. Net als klassieke personenauto’s kunnen voortaan ook 
klassieke motoren en bedrijfsvoertuigen met een eerste toelating 
vóór 1978 een klassiek kenteken te krijgen. Lees verder op 

www.fehac.nl 

Naar één gezicht voor 
klassieker ritten en rally’s 
 
KNAF en FEHAC slaan de 
handen ineen en werken 
strategisch samen aan 

helderheid voor klassieker ritten, rally’s en 
snelheidsevenementen en hebben 7 januari een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 

 

APK – discussie op EU niveau  

In landen als Duitsland en Engeland is afgelopen 
zomer veel ongerustheid ontstaan over de toen 
gepubliceerde ontwerp Verordening van de EU ter 
vervanging van de bestaande APK-regeling. Deze 
bevat een strikte definitie van het begrip “historisch 
voertuig”, waardoor er angst ontstond dat veel oude 
auto’s die in de loop der tijd zijn veranderd door 
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bijvoorbeeld de inbouw van een andere motor of van 
stuurbekrachtiging buiten de definitie zouden vallen, en daarmee 
niet in aanmerking zouden komen voor een soepeler APK-regime. 
Lees verder op www.fehac.nl 

 

Voertuigen gezocht voor Europa's grootste 

vintage evenement 

 

Dat is de Verzamelaars Jaarbeurs die op 

zaterdag 13 en zondag 14 april 2013 plaats 

vindt in de Jaarbeurs Utrecht. Zoals altijd 

gehouden in combinatie met de Mega Platen & CD Beurs. Elk editie 

bezoeken ruim 30.000 bezoekers deze beurs. Lees verder op 

verzamelaarsjaarbeurs.nl 

 

Nederlandse commotie om de oldtimer trekt 
internationale aandacht 
 
Het zinnetje in het regeerakkoord van 29 oktober 
waarin het kabinet Rutte 2 aankondigde de 
belastingvrijstelling overboord te zetten heeft ook in 
het buitenland veel aandacht getrokken. Twee zeer 
belangrijke Duitse vakbladen berichten er deze 
maand prominent over. In de Markt (het grootste 

Europese oldtimer tijdschrift) van Januari 2013 komt FEHACtiviteiten 
redacteur Herman Steendam aan het woord, en in Auto Bild Klassik 
van Februari 2013 (al vanaf 4 januari te koop!) staat een interview 
met Tiddo Bresters, voorzitter van de FEHAC Milieucommissie en 
vice-president legislation van de FIVA. Lees verder op www.fehac.nl 
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