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Import klassiekers ouder dan 30 jaar voortaan bij
gespecialiseerde RDW stations.
RDW en FEHAC werken samen aan het opzetten van een nieuwe aanpak voor de RDW klassieker
keuringen. Met ingang van 1 februari 2013 zijn vijf geselecteerde RDW stations aangewezen voor
import van klassieke voertuigen.
Bij de aanpak van import(keuringen) hanteert de RDW steeds als leidraad het principe dat iedereen met
elk voertuig bij elk RDW station terecht moet kunnen. Maar daar waar moderne voertuigen steeds meer
op elkaar gaan lijken, wordt de technische kloof tussen moderne uniformiteit en mobiel erfgoed steeds
groter.
RDW en FEHAC hebben daarom afgesproken dat import van voertuigen ouder dan 30 jaar per 1 februari
2013 uitsluitend plaatsvindt bij vijf aangewezen RDW keuringstations. De RDW medewerkers op deze
stations hebben specifieke kennis van klassiekers. RDW en FEHAC werken samen om deze kennis op
peil te houden en waar nodig te verdiepen.
Import(keuring) van klassieke voertuigen, ouder dan 30 jaar, vergt specialistische kennis die niet meer bij
iedere keurmeester voorhanden is. Het gaat bijvoorbeeld om technische kennis die nodig is om de
authenticiteit van onderdelen en documenten vast te stellen. Daarom is afgesproken dat vanaf 1 februari
de keuring van voertuigen ouder dan 30 jaar uitsluitend verricht worden bij één van de vijf
gespecialiseerde RDW stations: Amsterdam, Zwijndrecht, Arnhem, Veldhoven en Zwolle. Eigenaren van
dergelijke voertuigen die via www.rdw.nl een afspraak maken, komen automatisch bij één van deze
stations terecht.
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van de FEHAC achterban, die zich nu
verzekerd weet van keuringen toegespitst op klassiekers. Een unicum in Europa.

______________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Meer informatie mbt de FEHAC, klassiekers en mobiel erfgoed vindt u op de FEHAC
website (www.FEHAC.nl).
Hebt u nog vragen of behoefte aan meer informatie, neemt u dan aub contact op met het
FEHAC secretariaat via secretariaat@fehac.nl, of met Bert de Boer via pr@fehac.nl

FEHAC
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
T +31 (0)30-6595370

Voor meer informatie mbt de RDW kunt u contact opnemen met persvoorlichter Hans
van Geenhuizen, tel 079 345 82 61. E-mailen kan ook naar persvoorlichting@rdw.nl.

RDW
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer
T +31 (0)79 345 82 61

De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten doel de belangen te
behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. Het gaat als regel om voertuigen van 25 jaar en ouder. De
FEHAC telt ruim 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze
mensen spannen er zich er voor in om de historische voertuigen die zij bezitten zijn in stand te houden, met inzet van kennis, kunde
en tijd, en volledig uit eigen middelen. Zo zorgen zij er voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en
gevarieerde collectie historische voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar ook bromfietsen, motorfietsen,
autobussen, bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar 35-jarige bestaan is de FEHAC uitgegroeid
tot dé gesprekspartner van de overheid op het gebied van regelgeving voor klassiekers.
De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) en vertegenwoordigt de sector
wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.
De RDW, uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid, registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de
afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan bijvoorbeeld politie,
Belastingdienst en gemeenten behoort ook tot de taken. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het
Nederlandse voertuigpark en schept zij voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze
achtergrond adviseert de RDW belanghebbenden, voert hij overleg in EG- en ECE-verband en speelt hij een centrale rol in de
internationale informatie-uitwisseling. Alle werkzaamheden vinden plaats in het algemeen belang van de voertuigbezitters.

