
FEHAC 
Rijksstraatweg 269-V 
3956 CP Leersum 
T 0343-46 99 55 
F 0343-46 99 56 
E secretariaat@fehac.nl 
W www.fehac.nl 

 
Leersum, 8 september 2010 
 
Geacht club bestuur, 
 
Op 17 augustus hebben wij u via een persbericht geïnformeerd over een door de RDW 
doorgevoerde maatregel ten aanzien van het invoeren van historische voertuigen zonder de 
originele registratiepapieren (de z.g. Deel I en II). 
De FEHAC heeft bij de RDW fel geprotesteerd tegen deze onverwacht doorgevoerde maatregel. 
Zie ook bijgaand persbericht. 
 
Om de RDW ervan te overtuigen hoe desastreus deze maatregel is voor vele oldtimer bezitters, die 
wellicht nog bezig zijn met de restauratie van hun ingevoerde voertuig, willen wij de situatie in kaart 
brengen. 
 
Daarom hebben wij het vriendelijke verzoek aan u om via e-mail of publicatie in uw clubblad aan uw 
leden het volgende te vragen: 
 
Als u één of meer voertuigen (van 25 jaar of ouder) geïmporteerd heeft zonder de officiële 
(originele) registratiepapieren en nog geen Nederlands kenteken bij het voertuig heeft, wilt u 
dan onderstaande vragen beantwoorden en retourneren aan de FEHAC. 

 
1. Wanneer hebt u het voertuig geïmporteerd.   Datum+jaartal 
2. Uit welk land is het voertuig afkomstig ?   Land:............ 
3. Wat is de taxatiewaarde van het voertuig   Bedrag:.......... 
4. Wanneer bent u van plan een Nederlands kentekenbewijs bij de RDW aan te vragen ? 

        Datum+jaartal 
5. Bent u het voertuig aan het restaureren?   Ja / neen 
 
Zo ja, dan graag de onderstaande vragen beantwoorden: 
6. Voert u de restauratie zelf uit of laat u het door een specialist doen ? Zelf / Specialist 
6. Hoeveel uren zijn al aan de restauratie besteed?   Maanden:............. 
7. Hoe lang denkt u nog nodig te hebben om het voertuig  
 volledig te hebben gerestaureerd?    Maanden:............. 
8. Hoeveel geld heeft u al in de restauratie geïnvesteerd?  Bedrag.......... 
9. Hoeveel geld denkt u nog in het restauratieproject  
 te moeten investeren ?      Bedrag:....... 
 
Opmerkingen: 
 
 
( Heeft u meerdere voertuigen, dan graag per voertuig de vragen beantwoorden en aan de FEHAC 
doorgeven ) 

 
Bovenvermelde informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Gelieve ook geen namen 
en/of adressen te noemen. 
 
De antwoorden graag  

� faxen naar de FEHAC, faxnummer 0343-469956 of 
� mailen naar de FEHAC: secretariaat@fehac.nl 

 
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groeten, 
 
FEHAC 


