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Een zeer goed 2014! 
Het bestuur wenst u een mooi, 
succesvol, schadevrij, gelukkig, 
voorspoedig en dynamisch 2014 toe! 
We brengen graag samen met u een 
toost uit op het nieuwe jaar tijdens de 
traditionele nieuwjaarsreceptie! 

 

12 januari 2014: 
AACN Nieuwjaars-
receptie te Rossum 
Graag nodigen wij jullie uit voor onze 
nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2014. 
Plaats: Koetshuis van De Gouden 
Molen aan de Waaldijk 5 in Rossum, 
een gezellig dorpje aan de Waal vlakbij 
Zaltbommel. 
Parkeren: Langs de Waaldijk is een 
ruime parkeergelegenheid. 

                                                           
PROGRAMMA 
10.00 –11.00: ontvangst met koffie en 
gebak 
11.30: speech van onze voorzitter Roelf 
de Haan. Aansluitend nieuwjaarstoost 
12.00 –13.00: AACN Nieuwjaarsveiling 
13.00: Lunch  
15.30: Sluiting 
 
VEILING…. 
Boeken, posters, petjes, shirts, folders, 
modellen, kalender en wat al meer! 
Als het niet meer in uw collectie past is 
dit de gelegenheid om het aan de man 
te brengen. Dus neem uw Audispullen 
mee en voor zover de tijd het toelaat 
zullen wij dit voor u veilen. 
 
LUNCH & CONSUMPTIES 
Lunch en drankjes op eigen kosten van 
de lunchkaart van De Gouden Molen.  
Hiervoor worden consumptiekaarten op 
naam uitgedeeld, zodat je bij het naar 
huis gaan zelf even kunt afrekenen. 
 
INSCHRIJVEN 
Meldt u svp VOOR 6 JANUARI aan 
zodat we de juiste aantallen gebak en 
champagne kunnen bestellen. 
Dat kan via inschrijven@audiclub.nl 
Graag met vermelding van naam, 
lidnummer en aantal personen. Je krijgt 
hiervan een bevestiging.  
Geen e-mail? Bel dan even met Egid 
Pinckaers op 0345-535543 

Status Oldtimerregeling 
Door Eddy Sloterwijk 
Op 18 december 2013 ging ook de 
Eerste kamer akkoord met Belasting-
plan 2014, waardoor de vrijstellings-
leeftijd definitief naar 40 jaar gaat. 
 
Dit betekent het volgende: 
De vrijstellingsleeftijd wordt voor alle 
historische voertuigen verschoven van 
30 jaar naar 40 jaar. Dit wordt 
ingevoerd met terugwerkende kracht. 
Er komt wel een overgangsregeling 
voor een aantal voertuigsoorten jonger 
dan 40 jaar, doch ouder dan 26 jaar op 
1 januari 2014.  
 
Let op: dit betekent dat er geen over-
gangregeling is voor voertuigen met 
een bouwjaar 1988 of later. Deze wordt 
pas vrijstelling verleend na 40 jaar! 
 
Overgangsregeling voor personen-
auto’s en bedrijfsauto’s tot 3500kg 
 
Diesel- & LPG-auto’s komen niet in 
aanmerking voor de overgangsregeling 
en gaan per 1 januari 2014 volledige 
MRB betalen tot ze 40 jaar oud zijn. Dit 
geldt ook voor bestaande oldtimers die 
momenteel geen MRB betalen. 

vanaf 1-1-2014: € 1296,- per jaar ….. 
 
Benzineauto's van 26 tot 40 jaar (op 1 
januari 2014) komen in aanmerking 
voor een 25% tarief -met een maximum 
van € 120 per jaar- waarbij deze auto's 
gestald moeten worden (niet aan open-
bare weg) in de maanden december 
t/m februari. Kunt of wilt u niet aan deze 
voorwaarden voldoen, dan bent u het 
volledige MRB-tarief verschuldigd tot 
het voertuig 40 jaar oud is. U kunt 
uiteraard wel schorsen. 
 
De overgangsregeling betekent 
concreet: 
►Je mag van de openbare weg gebruik 
maken voor een kwarttarief MRB met 
een maximum van 120 euro per jaar. 
►Maar niet in de maanden december, 
januari of februari (tijdens de 
zogenaamde winterstop). 
►Als je betrapt wordt op de openbare 
weg tijdens de winterstop betaal je voor 
het gehele kalenderjaar de volledige 
MRB met een flinke verzuimboete 
(100%). 
►Ieder jaar in het vierde kwartaal kan 
de kentekenhouder kiezen om gebruik 

te maken van de overgangsregeling òf 
gewoon MRB te betalen. 
►De keuze om gewoon MRB te 
betalen is nodig  voor restauratie-
objecten. Als je gewoon MRB betaalt, 
kun je het voertuig schorsen en dan 
betaal je alleen het schorsingstarief. Let 
op: als de restauratie gereed is, en je 
haalt het voertuig uit de schorsing, dan 
moet je wel MRB betalen voor het 
resterende deel van het jaar. Het jaar 
daarop kun je gebruik maken van de 
overgangsregeling.   
►Als een voertuig van eigenaar 
wisselt, blijft de per 1-januari door de 
vorige eigenaar gemaakte belasting-
keuze gelden. Dat betekent als een 
voertuig in de overgangsregeling zit, 
dan blijft het voertuig in de overgangs-
regeling (en hoeft de nieuwe eigenaar 
voor de rest van het jaar niets te 
betalen, want het hele jaar is al betaald 
door de vorige eigenaar). 
►Als het voertuig niet in de overgangs-
regeling zit, dan kan het pas vanaf het 
volgende jaar in de overgangsregeling 
en dien je de resterende maanden 
gewoon MRB te betalen. 
►Als de nieuwe eigenaar toch in 
december wil rijden, kan hij ook kiezen 
om MRB te betalen door aanvullende 
aangifte MRB te doen. Dit gaat dan in 
vanaf de datum tenaamstelling. 
►Bij het importeren van een voertuig, 
die binnen de regels voor de over-
gangsregeling valt, kan direct na het op 
kenteken zitten gekozen worden voor 
de overgangsregeling (voor de rest van 
het lopende jaar) of gewoon MRB 
betalen. 
 

 
vanaf 1-1-2014: € 125,- per jaar met 
winterstop …. 
 
Hoe gaat het vanaf 1 januari 2014: 
De overgangsregeling treedt al op 1 
januari 2014 in werking. Om in 2014 
gebruik te kunnen maken van deze 
regeling ontvangt de houder van het 
voertuig daarom begin 2014 een brief 
en krijgt hij tot 1 maart 2014 de tijd om 
een keuze te maken. In de maanden 
januari en februari 2014 kan er gewoon 
gebruik van de weg worden gemaakt. 
 
Bronnen en meer informatie:  
www.fehac.nl en 
www.vrijstellingoldtimer.nl 
 



 

 

De nalatenschap van 
Henk Geerts: “Van 
DKW via Auto Union 
naar Audi” 
Ingestuurd door Victor de Vor 

In de vorige nieuwsbrief stond het 
trieste bericht van het overlijden van 
Henk Geerts.  Naar nu blijkt heeft Henk 
aan alle Auto-Union-liefhebbers iets 
nagelaten: een 128 pagina’s tellend 
boek waarin hij verhaalt  over zijn 
unieke museum, over zijn voorliefde 
voor restaureren en de prachtige rally’s 
die hij reed. Het naslagwerk – vol met 
anekdotes en een enorme kennis van 
het merk – is een must voor elke 
liefhebber van DKW en Auto Union. 

Achterflap: 
‘Het unieke verhaal in dit boek gaat 
over de belangrijke plaats die DKW, 
Auto Union en Audi hebben ingenomen 
in de motorisering van de samenleving. 
Het begin vond plaats in het totaal 
verscheurde Duitsland van 1920 met de 
eerste kleine DKW hulpmotor die een 
fiets voortbewoog. Was dit mislukt dan 
reed er nu geen Audi. In het boek wordt 
het sociale, industriële, technische en 
commerciële traject van de 
ondernemingen beschreven tot aan de 
crisis van de jaren dertig. Daarna 
volgen de jaren van na 1945; de 
overgang van de fabriek vanuit het 
Erzgebergte naar Ingolstadt.’ 

 ‘De liefde voor de kleine DKW’s 
ontstond vanuit jeugddromen en de 
rally’s naar Moskou en de Route 66 die 
wij reden met onze 20 pk tweetaktjes. 
Aan de geschiedenis worden 85 
pagina’s besteed met tientallen 
publicaties die nog nooit in het 
Nederlands zijn verschenen. Het 
geheel wordt verduidelijkt met 94 foto’s 
van aankopen en restauraties 
gedurende 35 jaar. 

Voor al deze activiteiten ondervonden 
wij de grootste waardering van Auto 
Union en Audi AG in Ingolstadt, met het 
recht wereldwijd als enige museum hun 
culturele erfgoed te vertegenwoordigen. 
Door zijn breedschalige inhoud is dit 
niet alleen voor Audirijders een 
waardevol boek maar ook voor vele 
geïnteresseerden een mooi geschenk’. 

Bestellen:  
Het boek is te verkrijgen voor € 19,95 
exclusief verzendkosten. 
 
Stuur een mailtje onder vermelding van 
‘Van DKW via Auto Union naar Audi’ 
naar dkwmuseumbergen@gmail.com 
 
Meer info over dit boek vindt u op 
www.audiblog.nl/2014/01/van-dkw-via-
auto-union-naar-audi/ 

 
 

 

▲100 jaar Alpensieger! 
Audi mag zich anno 2014 verheugen in 
een nog steeds groeiende populariteit 
met haar “Vorsprung durch Technik”. 
Zeg LeMans en je denkt Audi! 
 
In 1911 kwam het toen net opgerichte 
Audi op de markt met het Type C, of 
volgens de officiële benaming de 14/35 
HP. August Horch schreef zich in voor 
de Alpenrally en won deze 3x achter 
elkaar in de 2012, 2013 en 2014, een 
serie overwinningen waaraan de Type 
C zijn bijnaam ontleent: de Alpensieger! 

 
 
 
 
 

 

Colofon: 
De nieuwsbrief wordt bij toerbeurt 
door de bestuursleden opgesteld. 
Deze nieuwsbrief is opgesteld door 
Roelf de Haan 

 

▼Goed voorbeeld …. 
Ingestuurd door Wiro Winnubst 
… doet goed volgen, zo luidt het 
spreekwoord. Kennelijk hadden ze 
daar in 1965 even geen boodschap 
aan in Ingolstadt, getuige de foto die 
Wiro Winnubst ons toestuurde. Print 
deze nieuwsbrief uit en bewaar in hem 
in u dashboardkastje. Misschien helpt 
het als de Duitse Polizei u een 
parkeerboete op wil leggen …. 

 


