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Executive summary
De toekomst van de oldtimer in Vlaanderen is voor velen een groot vraagteken. Door de strengere
milieunormen en politieke druk is het niet evident om het voortbestaan van de oldtimer te garanderen.
Wij onderzochten de huidige situatie, maar ook de toekomstige situatie en we gaan op zoek naar
enkele oplossingen. We werken aan de hand van vijf pijlers. Namelijk een onderdeel marktonderzoek,
een logistiek deel, financieel-economisch, commercieel-marketing en tot slot het technologischecologisch aspect. Volgende zaken werden per pijler behandeld:
Voor het marktonderzoek wensen we een antwoord te vinden op enkele vooropgestelde hypothesen.
Via desk research bekijken we welke informatie reeds beschikbaar is. Hierna stellen we de hypothesen
op, bepalen we de doelgroep en publiceren we een vragenlijst. Aan de hand van de resultaten worden
bepaalde hypothesen bevestigd of verworpen. Dit wordt nog aangevuld met een kwalitatief
onderzoek. Via diepte-interviews bekomen we informatie en adviezen uit verschillende standpunten
die interessant zijn voor het verdere onderzoek.
Het logistieke gedeelte betreft een eerder praktisch gegeven. Hier wordt de procedure uitgelegd hoe
een oldtimer kan geïmporteerd worden vanuit Amerika maar ook een intracommunautaire verwerving
(vanuit Duitsland). Het verloop, de nodige documenten en de te betalen kosten worden hier in kaart
gebracht.
Het financieel-economisch aspect brengt eerst de fiscale situatie in kaart op Vlaams en op federaal
niveau. Ook gaan we hier in op de verzekering, keuring en gebruiksbeperkingen van de oldtimer en
hoe dit verschilt met een nieuwe wagen. Ook het economisch belang van de oldtimer in België, het
belang van evenementen, maar ook de btw die betaald wordt in deze tak van de sector, komt hier aan
bod. Tot slot onderzoeken we de gemiddelde onderhoudskost, en ook of de oldtimer kan gezien
worden als een belegging.
We brengen de markt in kaart voor de pijler commercieel-marketing. Hierbij beschrijven we de
aanbodzijde, de vraagzijde en de productzijde. De markt is namelijk heel versnipperd en de
aankoopmotieven verschillen. Hierna beschrijven we de customer journey van elk klanttype, dit biedt
een antwoord op de vraag ‘hoe gaat deze klant op zoek naar zijn oldtimer?’. Dit wordt aangevuld met
het moment of truth per klanttype: ‘wanneer gaat deze klant verder of haakt hij af?’. Vervolgens
werken we ons product uit. Een Porsche 911 van de rijkswacht, een unieke wagen. We maken een
SWOT-analyse van het product, beschrijven de benefits en we gaan vervolgens op zoek naar de
doelgroep via een buyer persona. Tot slot beschrijven we nog hoe een onderneming zijn klanten kan
bereiken via communicatie-instrumenten.
Het grootste onderdeel van deze bachelor proef is ongetwijfeld het technisch-ecologisch aspect. Hier
onderzoeken we hoe een oldtimer technisch gezien meer ecologisch kan gemaakt worden. We
beginnen met een beschrijvend stuk waar we ingaan op de CO2-uitstoot (bevordert het broeikaseffect)
van een oldtimer en hoeveel dit bedraagt aan de hand van zijn gemiddeld jaarlijks aantal kilometer.
Hiernaast vergelijken we ook de CO-uitstoot (schadelijk stof voor de mens) van een oldtimer en een
moderne wagen. Verder bespreken we nog de euronormen en de lage emissie zones en de
problematiek die oldtimers hierdoor ondervinden. Dan bekijken we de effectief technische
mogelijkheden om de wagen milieuvriendelijker te maken. Kunnen we de impact verkleinen door een
simpele CO-afstelling? Kunnen we een katalysator of roetfilter achteraf monteren? Is er een
mogelijkheid tot een volledige elektrificatie van een oldtimer, of stappen we over op E-fuels in de
toekomst?
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De belangrijkste conclusies en adviezen van ons onderzoek vatten we hieronder samen:
Na het marktonderzoek blijkt dat de meeste oldtimereigenaars meer dan één oldtimer hebben, hieruit
kunnen we dus besluiten dat niet alle ingeschreven voertuigen als ‘apart’ mogen gezien worden. Ook
rijden ze gemiddeld tussen de 2500 à 3000 kilometer per jaar. Ze ondervinden ook reeds hinder van
de lage emissiezones, dit vormt voor heel wat mensen ook een argument om een oldtimer niet meer
aan te kopen. Daarom lijkt het ons interessant om in dialoog te gaan met beleidsmakers en
bijvoorbeeld een uitzondering aan te vragen voor oldtimers in lage emissiezones. Uit het diepteinterview met Janos Braem (Groen) kunnen we besluiten dat hier dialoog over mogelijk is.
Een volgende belangrijke slotsom is het economisch belang van de oldtimer. Dit wordt vaak onderschat
terwijl het aandeel in de sector behoorlijk is (evenementen, onderhoud etc.). De oldtimer wordt door
velen gezien als een perfect beleggingsproduct maar hier heerst een misperceptie over. De markt is
zeer onvoorspelbaar. Dit wordt bevestigd door de Hagi-Top Index en een diepte-interview met Ruben
Bosch (Collection By Vermant). Daarom adviseren wij om een oldtimer als liefhebber te kopen gezien
de markt onvoorspelbaar blijft. Dit is de algemene trend, er bestaan uiteraard wel echte ‘collectors
items’ met een uniek verhaal waarvan de waarde niet snel zal dalen. Dit kunnen we dan weer koppelen
aan het commercieel gebeuren. Als we de markt analyseren zien we dat deze zeer versnipperd is met
verschillen in aanbod, vraag en product. We bevelen potentiële aanbieders van oldtimers aan om de
markt te analyseren alvorens over te gaan op het aanbieden van een product.
We eindigen met de conclusie dat het op technisch vlak niet vanzelfsprekend is wijzigingen aan te
brengen
om
de
wagen
milieuvriendelijker
te
maken.
Met simpele een CO-afstelling kan de oldtimer goede waarden halen die lager zijn dan de opgelegde
waarden door de keuring. Om een katalysator en roetfilter achteraf te monteren is een
motormanagement nodig, dit is dus niet vanzelfsprekend bij oldtimers. Elektrificatie is technisch gezien
perfect mogelijk, maar we schieten hier nog te kort op juridisch vlak. Ook is de bereidheid bij
oldtimerliefhebbers momenteel laag. Het kan wel een mooi alternatief zijn voor duurzaamheid, zo
kunnen wagens die mechanisch niet meer in orde zijn toch een nieuw leven krijgen door ze om te
bouwen. Maar zoals reeds vermeld is het op wettelijk vlak nog bijna onmogelijk dit te doen. Tot slot
bestudeerden we de alternatieve brandstof E-fuels voor oldtimers. Momenteel heerst er nog veel
onduidelijkheid over de geschiktheid van deze soort brandstof bij oudere voertuigen. Er is ook nog te
weinig informatie en onderzoek verricht naar dit eventuele alternatief. Tot op vandaag is er dus nog
geen alternatief voor de klassieke benzinemotor.
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Inleiding
Het onderwerp dat wij behandelen in deze bachelor proef is ‘de toekomst van de oldtimer in
Vlaanderen’. We willen graag voor alle geïnteresseerden, dit kan gaan van een oldtimerliefhebber tot
een beleidsmaker, een beeld scheppen over de huidige situatie en de toekomst van de oldtimer in
Vlaanderen. Binnen het bestek van deze bachelor proef is het onmogelijk alle bestaande gegevens te
verwerken. Daarom wordt gefocust op de belangrijkste onderwerpen per pijler.
Door de als maar striktere regels en milieuwetgevingen merken we een zekere ongerustheid bij de
automotive sector, waaronder ook de oldtimers vallen. We schetsen de huidige situatie aan de hand
van een marktonderzoek, een analyse van de markt, het economisch en sociaal belang van de oldtimer
en we bekijken welke technische de mogelijkheden zijn tot milieuvriendelijker maken. Deze paper
bevat ook een logistiek deel, hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe een oldtimer kan geïmporteerd
worden vanuit een niet-EU land of een intracommunautaire verwerving (een land binnen de EU).
We hopen aan de hand van dit onderzoek nieuwe inzichten te verwerven, deze te bundelen en
verbanden te kunnen leggen tussen de verschillende pijlers en onderwerpen. Ook willen we enkele
interessante, onderbouwde aanbevelingen kunnen verstrekken aan oldtimerliefhebbers en
beleidsmakers.
Graag willen we een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek. Eerst en vooral
willen we graag Jurgen Tanghe, secretaris van “Red De Oldtimer VZW” bedanken voor zijn hulp als
peter van onze bachelor proef. Vervolgens bedanken wij Ruben Bosch, operationeel manager bij
Collection by Vermant, voor een waardevol diepte-interview. Ook Janos Braem, 3e plaats lijsttrekker
Groen bedanken wij om zijn kijk op de oldtimer te delen met ons. Thijs Verhage eigenaar van Rock N
Roll Classics gaf ons een inkijk in de jaarlijkse onderhoudskosten, we willen hem hier ook voor
bedanken. Vervolgens willen we ook Patrick Naeyaert bedanken om ons te ontvangen en ons een
geëlektrificeerde oldtimer te tonen, en zijn blik op elektrificatie van een oldtimer te geven. Emmanuel
Loosveld stelde zijn oldtimer ter beschikking voor een meting, ook hem willen we daarvoor graag
bedanken.
Tot slot bedanken we ook graag de volgende begeleidende docenten: Pol Toye, Christine Depuydt,
Lieve Lombaert, Ruben Borremans en Filip Vanderbeken voor de begeleiding tijdens onze bachelor
proef en hun waardevolle feedback.
De opbouw en behandelde onderwerpen van deze bachelor proef las u reeds hiervoor in de executive
summary.
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1.1

Doel van het marktonderzoek

De toekomst van de oldtimer in Vlaanderen

Binnen dit luik van de bachelor proef voeren we het marktonderzoek uit. Aan de hand van desk
research bekijken we welke info reeds gekend en beschikbaar is en voor secundaire bronnen stellen
we een enquête op. We wensen ook enkele andere inzichten te verwerven m.b.t. dit onderwerp,
daarom nemen we ook enkele diepte-interviews af om deze verschillende meningen en standpunten
in kaart te brengen.
We stellen vooraf enkele hypothesen op (zie punt 1.3.) en we bevestigen of verwerpen deze na afloop
van ons marktonderzoek. Het belangrijkste is dat we een inzicht te verwerven in de huidige markt
aangezien deze zeer snel verandert is het van belang dat we aan de slag kunnen met de meest recente
informatie.
De belangrijkste te verwerven inzichten voor ons zijn:
-

Hoe staat men t.o.v. elektrificatie van een oldtimer?
Hoe staan personen t.o.v. het ‘misbruik’ van de oldtimer nummerplaten?
Het sociale belang van de oldtimer
Hoe ziet de toekomst eruit voor oldtimers?
Waarom beschikken mensen over een of meerdere oldtimers?
Gemiddelde leeftijd van de oldtimereigenaar

De verworven informatie uit dit marktonderzoek zal ons ook informatie geven voor de verschillende
pijlers binnen deze bachelor proef.

1.2

Desk research

Het onderdeel Desk research omvat enkele artikels die relevant en waardevol kunnen zijn voor het
onderwerp en voor het marktonderzoek van onze bachelor proef.
Wat is een oldtimer? Op de officiële website van Vlaanderen wordt een oldtimer omschreven als een
voertuig valt onder de categorie oldtimer als het meer dan 25 jaar in het verkeer gesteld is en bij de
Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) ingeschreven is onder 'O-plaat' beter gekend als een
oldtimerplaat. Een inverkeerstelling is niet hetzelfde als de ouderdom van een voertuig. De voertuigen
met een O-nummerplaat mogen niet gebruikt worden voor commercieel en professioneel gebruik,
woon-werkverkeer en schoolverkeer, bezoldigd vervoer en als werktuig of werkmiddel voor
interventieopdrachten. (Oldtimers ouder dan 30 jaar naar periodieke keuring vanaf 1 januari 2020, sd)
Het aantal oldtimers in Vlaanderen staat nergens officieel gepubliceerd. Een artikel in krant de Tijd
geeft aan dat op 19 mei 2018 er maar liefst 259.531 oldtimers effectief ingeschreven waren als
oldtimer waarvan 66.205 in de jongste categorie tussen 25 en 30 jaar. (Lissens, sd)
Wie is de oldtimerliefhebber? In Europa is de gemiddelde oldtimerliefhebber 57 jaar oud, FIVA
(Fédération Internationale des Véhicules Anciens) zelf wil daarom actie ondernemen om de jeugd
warm te maken voor classic cars. Ze proberen dit aan de hand van een foto challenge op 12 augustus.
Een lage-emissiezone (LEZ) is een gebied waarin bepaalde voertuigen niet toegelaten zijn, of onder
bepaalde voorwaarden, omdat ze de uitstoot van te veel schadelijke stoffen veroorzaken. Indien u een
LEZ binnenrijdt met een voertuig dat niet toegelaten is, ofwel zonder enige andere vorm van toelating,
zal u daarvoor beboet worden. Lage-emissiezones (LEZ) vormen duidelijk probleem voor
oldtimerliefhebbers de dag van vandaag. Veel steden hebben nu hun eigen aanpak en maken al dan
niet een uitzondering voor oldtimers. Ook verschilt dan nog eens per stad de ‘definitie’ van een
Marktonderzoek
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oldtimer. Dit probleem werd aangekaart aan bij de Europese Commissie maar deze wil geen uniform
LEZ-beleid voor de lidstaten. Andrew Turner is de persoon die de onderhandelingen voert met de
politici in Brussel. De FIVA probeert hier verder over te onderhandelen om eventueel een uitzondering
te krijgen voor de oldtimer.
(Lage-emissiezones (LEZ), sd) , (De Plancke, sd)
Een potentiële oplossing voor lage emissie zones zou het elektrificeren van oldtimers kunnen zijn.
Echter zijn er voor deze piste nog heel wat valkuilen.
Voor oldtimerverzekeraars zijn elektrische oldtimers nog onbekend terrein. Wat zijn de voor- en
nadelen van het elektrificeren van oldtimer?
Voordelen:
-

Niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
Toegang tot alle lage-emissiezones.
CO2-neutraal rijden.
De oldtimer wordt een stuk krachtiger en zal sneller accelereren.
Onderhoudsvriendelijker.

Nadelen:
-

Relatief dure investering.
Er zijn nog wat vraagtekens rondom de rijveiligheid van een geëlektrificeerde oldtimer.
Nog geen CO2-neutraal fiscale voordelen.
Gemis van karakteristiek motorgeluid.
Er valt nog weinig zelf te sleutelen.
Niet mogelijk om rechtstreeks in te schrijven in België

Fiva reageerde als volgt op de elektrificatie van oldtimers: ‘De Fiva heeft begrip voor de motivatie van
bepaalde eigenaars om hun wagens elektrisch te maken”, maar wijst er toch op “dat de organisatie
gewijd aan het behoud, de bescherming en de promotie van oldtimers het gebruik van onderdelen uit
moderne elektrische wagens (motoren en batterijen) ter vervanging van de aandrijflijn van een
oldtimer niet kan ondersteunen”. Of anders gezegd: een oldtimer met een moderne elektromotor en
batterijen is niet langer van historische waarde.’ (Christiaens, 2019), (Elektrificeren van Oldtimers,
2020)
Bij onze noorderburen in Nederland blijkt dat de trend van het elektrificeren van oldtimers toch niet
zo groot is als mijn dacht. Het aantal elektrische oldtimers in Nederland steeg in een jaar tijd van 53
naar 68 stuks. Dit kan erop wijzen dat er slechts enkele oldtimerliefhebbers open staan voor
elektrificatie van hun classic.
Bovendien wordt in Nederland een elektrische oldtimer niet gezien als een oldtimer door Koninklijke
Nederlandsche Automobiel Club (KNAC).
Dit is in een internationale context ook het geval. Fiva verklaarde dit op 20/11/2020 tijdens het
webinar: “Een ombouw naar elektrisch niet meer zien als oldtimer omdat er fundamentele wijzigingen
zijn. FIVA beschouwt het jaar van ombouw dan als het bouwjaar. Het voertuig moet dus wachten tot
het de leeftijd bereikt om oldtimer te zijn.” (De Plancke, sd), (Steendam, 2020), (Broekhof, 2019)
Uit een interview van vzw Red De Oldtimer met OpenVLD blijkt dat de partij er zich van bewust is van
de problematieken in de sector. De partij stelt voor om in de aanloop van evaluatie van de LEZ nog een
overleg te plannen met enkele parlementsleden.
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OpenVLD gelooft ook dat het interessant is om samen met verschillende partijen binnen mobiliteit
eens samen te komen om een toekomstvisie te schrijven waar alle partijen zich in kunnen vinden. Van
daaruit kan de politiek dan ook verder werken op lange periode en een gulden middenweg proberen
te zoeken. (Red De Oldtimer, sd)
We kunnen er niet om heen dat de oldtimer ook een groot sociaal belang heeft. De eigenaars van de
oldtimers vormen een community. Er zijn wekelijks evenementen: rondritten, meetings, rally’s,
beurzen en nog veel meer. Oldtimers brengen mensen samen, de liefhebbers ontmoeten elkaar op
deze evenementen. Deze zijn bijna allemaal geregistreerd op een website die elke oldtimerliefhebber
bekend is namelijk oldtimerweb.be. (Oldtimer evenementen, sd)
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Hypotheses voor het onderzoek

In deze paragraaf stellen we enkele hypothesen op die we na het onderzoek zullen bevestigen of
verwerpen:
-

1.4

Oldtimerliefhebbers zijn niet geïnteresseerd in het elektrificeren van hun oldtimer
Het sociaal belang van de oldtimer is een van de belangrijkste redenen van het hebben van een
oldtimer
De meeste oldtimers rijden een beperkt aantal kilometers per jaar
Veel oldtimers ondervinden problemen bij de keuring
De LEZ schrikt mensen af om oldtimers te kopen
Merendeel van de oldtimers staat ingeschreven als oldtimer
De meeste eigenaars van een of meerdere oldtimers is aangesloten bij een
oldtimervereniging/-club

Steekproef bepaling

Eerst is het belangrijk dat we de steekproef samenstellen. De steekproef moet een goede representatie
zijn van de populatie.
Leeftijd: respondenten tussen 25 en 65 jaar
Woonplaats: grondgebied Vlaanderen
Interesse: in het bezit van een oldtimer of sterk geïnteresseerd
De enquête werd opengesteld voor respondenten gedurende twee weken. Deze ging online op
donderdag 5 november 2020 en werd offline gehaald op 12 november 2020. In deze tijdspanne hopen
we genoeg respondenten bereikt te hebben om een representatief beeld te krijgen.
Als steekproefmethode hebben we binnen dit onderzoek gekozen voor de niet-toeval steekproef: de
gemakkelijkheidsstreekproef. Niet elke respondent heeft evenveel kans om tot de steekproef te
behoren omdat deze enquête online werd afgenomen. We bereiken hiermee enkel respondenten die
we het snelst kunnen bereiken.
Door de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om een andere vorm uit te voeren zoals
straatinterviews.
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Veldwerk

Hieronder beschrijven we concreet hoe we het onderzoek hebben aangepakt.
Voor het opstellen van onze online enquête werkten we met https://www.enquetesmaken.com
We kozen hiervoor omdat we reeds vertrouwd zijn met het platform en omdat de resultaten grafisch
worden weergegeven.
De voordelen van dit platform zijn: de resultaten zijn reeds verwerkt tot grafische voorstellingen, ook
biedt dit platform de mogelijkheid om filtervragen te integreren waardoor het mogelijk is om gerichte
vragen te stellen aan de personen.
De nadelen van deze manier van werken zijn dat we nooit iedereen kunnen bereiken. De respondenten
moeten namelijk een toegang tot internet hebben voor het invullen van de enquête. We kunnen helaas
geen semantische fouten vermijden via deze manier van ondervragen omdat we de vraag bij verkeerde
interpretatie niet kunnen toelichten. We kunnen dit probleem wel zo veel mogelijk beperken door de
vragen op een duidelijke en ondubbelzinnige manier op te stellen. Bij bepaalde vragen zou het kunnen
dat er vrijwillige fouten optreden. Dit door het niet eerlijk antwoorden van de respondent wegens een
gevoel van schaamte. Dit zou bijvoorbeeld kunnen optreden bij de vraag ‘gebruikt u uw oldtimer voor
woon-werkverkeer?’.
Het verspreiden van de enquête verliep aan de hand sociale media zoals Facebook en LinkedIn. Via het
medium Facebook werd enquête door Red De Oldtimer VZW gedeeld op hun Facebookpagina, deze
werd ook gedeeld in een groep met geïnteresseerden van Rally en in de Facebookgroep “oldtimers
onze passie”. We bereikten enkele niet sociale media gebruikers door de enquête rechtstreeks door
te mailen.
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Rapportering van de resultaten

Na afloop van het onderzoek beschrijven we hier de resultaten en de meest opvallende conclusies.
Onze enquête werd ingevuld door 1036 respondenten. Waarvan 895 (86,4%) eigenaar is van minstens
een oldtimer.
1) Meer dan de helft van de respondenten beschikt over meer dan één oldtimer.

Dit toont aan dat we er niet vanuit mogen gaan dat het aantal ingeschreven oldtimers gelijk is aan het
aantal eigenaars.
2) 93,8% van de oldtimers van onze respondenten rijdt op een andere brandstof dan diesel.
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3) De overgrote meerderheid van de oldtimereigenaars is niet geïnteresseerd in het elektrificeren van
hun oldtimer.

Dit waren slechts enkele belangrijke conclusies die we globaal kunnen maken na afloop van onze
enquête. Andere belangrijke conclusies m.b.t. onze hypothesen die we in punt 1.3 vooropstelden vindt
u hieronder terug in punt 1.9.
4) Een gering aantal oldtimers zijn uitgerust met een katalysator

13,2% van de oldtimers is toch uitgerust met een katalysator, wat in eerste instantie weinig lijkt maar
we spreken hier van oude auto’s en de katalysator (euronorm 1) werd pas verplicht vanaf 1993.
5) 44,63% van de oldtimereigenaars ondervindt hinder van de LEZ.

Bijna de helft (44,63%) van de eigenaars van een oldtimer ondervindt nu al sterke hinder door de lage
emissie zone(s).
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Verwerping of bevestiging van de hypotheses

Tot slot verwerpen of bevestigen we nog de hypothesen aan de hand van de resultaten van ons
onderzoek.
1. Oldtimerliefhebbers zijn niet geïnteresseerd in het elektrificeren van hun oldtimer
Op basis van dit onderzoek kunnen we deze hypothese zeker bevestigen, iets meer dan 85%
van de respondenten geeft aan absoluut niet of niet geïnteresseerd te zijn in het elektrificeren
van de oldtimer.
Ook leiden we af uit het diepte-interview met Jurgen Tanghe (voorzitter Red De Oldtimer) dat
mensen oldtimers aanschaffen voor de rijbeleving.
2. Het sociaal belang van de oldtimer is een van de belangrijkste redenen van het hebben van
een oldtimer
Deze hypothese kunnen we bevestigen: zie vraag 17 in de enquête hieruit blijkt dat sociaal
contact op de derde plaats staat bij de belangrijkste redenen om een oldtimer te bezitten.
3. De meeste oldtimers rijden een beperkt aantal kilometers per jaar
Deze hypothese kunnen we eveneens bevestigen. 60,9% rijdt minder dan 2500 kilometer per
jaar in het totaal van alle oldtimers dat men bezit per eigenaar. Een vierde van het totaal rijdt
tussen de 2501 en 5000 kilometer. We kunnen dus concluderen dat 89,2% minder dan 5000
km per jaar rijdt. Zie vraag 11 in de enquête.
4. Veel oldtimers ondervinden problemen bij de keuring
Deze hypothese kunnen we na het analyseren van de resultaten van ons onderzoek
verwerpen. Uit onze enquête (vraag 13) bleek dat 63,6% nog nooit problemen gehad heeft bij
de keuring. Dat er soms problemen zijn kunnen we hiermee niet verwerpen, maar dat er bijna
altijd problemen zijn wel. Als we dit ook bekijken aan de hand van externe bronnen uit de desk
research ligt dit ongeveer in lijn met het cijfer afkeuringen van gewone, dagelijkse
personenwagens.
5. De LEZ schrikt mensen af om oldtimers te kopen
Deze hypothese kunnen we noch verwerpen, noch bevestigen. Het aantal respondenten dat
‘ja’ of ‘nee’ antwoorden op deze vraag is ongeveer gelijk, maar het overgrote deel van de
respondenten antwoordt wel dat de LEZ hun momenteel nog niet afschrikt, wat erop wijst dat
dit in de (nabije) toekomst misschien wel een ja wordt. Zie vraag 19 in de enquête.
6. Merendeel van de oldtimers staat ingeschreven als oldtimer
Deze hypothese kunnen we bevestigen, ongeveer 80% van de oldtimers staan ingeschreven
als oldtimer.
7. De meeste eigenaars van een of meerdere oldtimers is aangesloten bij een
oldtimervereniging/-club
Deze hypothese kunnen we noch verwerpen, noch bevestigen 55% van de eigenaars is
aangesloten.
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1.8

Kwalitatief onderzoek

1.8.1

Diepte-interview Jurgen Tanghe (secretaris Red De Oldtimer VZW)

Merkt u ongerustheid bij de oldtimerliefhebber?
Ja, vooral de onzekerheid door het opkomen van de LEZ (Lage Emissiezone) baart leden van Red De
Oldtimer zorgen. Momenteel zijn er reeds drie steden die dit ingevoerd hebben, maar de liefhebbers
houden hun hart vast wat er in de eigen gemeenten of in de nabijgelegen zal gebeuren.
Onze bachelor proef heeft enkel betrekking tot Vlaanderen, maar merkt u ook ongerustheid over
Wallonië bij de liefhebbers?
Zeker, in Wallonië is er ook totaal nog geen duidelijkheid wat de toekomst zal brengen voor de
oldtimer. In Wallonië spreekt men van een volledige LEZ op het Waals grondgebied tegen 2023. Maar
of er nog wel toegang mogelijk zal zijn met een vignet, een kilometerheffing of kilometerbeperking zijn
een van de vele vragen die voorlopig nog heel onduidelijk en onbeslist zijn.
Hoe ziet u de toekomst van de oldtimer in Vlaanderen?
RDO probeert mee aan tafel te zitten bij beleidmakers om de oldtimerliefhebbers een stem te geven.
Er is ons beloofd dat er een oplossing komt en dat er rekening wordt gehouden met ons. We hopen
dus zeker dat we de oldtimer kunnen ‘redden’ in België.
Als we op lange termijn spreken denk ik dat de oldtimer wel zal blijven bestaan, omdat er sowieso een
economische impact zal volgen.
Heeft u het gevoel dat uw organisatie eerder gesteund of eerder tegengewerkt wordt door de
overheid/politiek?
Momenteel is er veel vertraging door corona. Deels krijgt RDO de politiek en overheid mee in het
verhaal en standpunt, maar er is altijd wel tegenwind. Daarom probeert RDO zo los mogelijk over te
komen.
Wat heeft RDO bijvoorbeeld al kunnen realiseren bij het aan tafel zitten met beleidsmakers?
Op Vlaams niveau zijn we erin geslaagd om een voorstel op tafel te leggen. Het probleem is dat alles
zeer lang duurt om effectief naar het parlement te brengen en tot wanneer hierover beslist is. Alles
loopt overigens nog meer vertraging op door de coronacrisis, maar misschien kunnen we wel stellen
dat dit ook het perfecte excuus is.
Denkt u dat er een grote oldtimer community is in Vlaanderen? Denkt u dat deze groeit of krimpt?
Ik heb geen goed zicht op het buitenland, maar oldtimerwereld in Vlaanderen is de laatste tijd serieus
gegroeid. Dit vooral ook doordat de jeugd en jongeren enthousiast worden en het is zeker ook deze
groep mensen die we nodig hebben. Wanneer wij als liefhebbers geen opvolgers hebben die deze
passie verder zetten zal de oldtimer misschien geen stem meer hebben. Wij zijn dus zeer tevreden en
we zijn ervan overtuigd dat we deze groep mensen nodig hebben om de toekomst te garanderen.
We zien wel dat er een bepaalde leeftijd ‘moet’ bereikt zijn om liefhebber te zijn, wat we vooral zien
zijn mensen een oldtimer kiezen die in hun kindertijd nieuw waren.
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En wat zijn voor uw vereniging de meest representatieve oldtimers?
Een bepaald type definiëren is moeilijk maar het zijn eerder youngtimers, merendeel tussen 19751990.
RDO heeft geen super exclusieve oldtimers zoals men die bijvoorbeeld ziet op rally’s zoals Zoute Grand
Prix.
Ik moet opletten wat ik zeg, maar ik heb de ervaring dat mensen die de oldtimer zien als belegging of
netwerking anders kijken naar de oldtimer dan bijvoorbeeld mezelf en andere leden van RDO. Ik heb
de indruk dat niet iedereen van deze ‘klasse’ (wat overigens een gevoelig onderwerp is, maar ik denk
dat het belangrijk is dat we weten dat er verschillende soorten oldtimereigenaars zijn) wakker ligt of
begaan is met de toekomst van oldtimers in Vlaanderen met betrekking tot LEZ en de gevolgen hiervan.
Ik denk dat het niet onbelangrijk is dat deze groep betrokkenen eens ‘wakker geschud’ wordt. Ook
hebben politici vaak zelf oldtimers maar de vraag is of deze individuen zich zorgen maken over de
toekomst ervan.
Zijn er nog beslissingen vanuit de overheid die een ander effect vertonen op de verschillende
eigenaars van oldtimer?
Zeker, dan hebben we het weer over de LEZ. Zo kan je een jaarpas kopen voor 360 euro geloof ik, maar
voor liefhebbers die een ‘goedkopere’ oldtimer hebben zal dit misschien een veel grote impact
hebben. Maar de grootste slachtoffers zijn nog altijd de inwoners van deze steden. Wij kunnen hier
voorlopig nog omheen en vermijden deze plaats gewoon, wat economisch gezien ook zijn gevolgen
heeft voor de winkels en horeca, maar los daarvan zijn inwoners de dupe. Iemand met een oldtimer
in centrum Gent kan zonder te betalen niet meer naar zijn eigen garage en zal de aankoop van een
oldtimer waarschijnlijk hierdoor ook niet doen.
Zet RDO zich ook in tegen de vele fietsstraten, zone 30, speelstraten etc.?
Neen, omdat dit voor alle wagenbestuurders zo is en dit op zich geen belemmering is voor de
oldtimers. In tegendeel, voor ons lijkt het zeer aanvaardbaar om deze maatregelen te treffen i.p.v. LEZ.
Wij zijn zeker niet tegen een deel verkeersvrij en milieuvriendelijker maken van steden, maar helaas is
het momenteel een ‘en’ verhaal i.p.v. een ‘of’ verhaal van zo’n maatregels en de LEZ.
Hoe groot schat u het aandeel van de oldtimer in de Vlaamse economie? Zijn er veel mensen
tewerkgesteld, zijn er veel bedrijven actief in deze sector?
Ik denk dat het aandeel groter dan men denkt. Vaak werken liefhebbers wel zelf aan hun auto, maar
er blijven altijd zaken die door specialisten moeten gebeuren. Zelf zal ik bijvoorbeeld alles door een
specialist laten doen.
Ook hebben de organisaties en hun evenementen een economische weerslag. Denk maar aan
organiseren van een event of beurs: catering, standen opbouw, reclame...
Zoals eerder gezegd denk ik dat de economische impact van het wegnemen van de oldtimer groter zal
zijn dan we denken, zoals dat eigenlijk met alle (ingrijpende) acties is. Een voorbeeld: de
bandenverkoop zal dalen, misschien niet zeer merkbaar, maar de daling is er wel, en wat zijn de lange
termijneffecten hiervan op de economie?
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Dat is inderdaad een niet te onderschatten gevolg, denkt u dat dit ook rechtsreeks een impact zou
hebben op bijvoorbeeld carrosserieherstellingen na een ongeval?
Eigenlijk is RDO nog op zoek naar hoeveel ongevallen eigenlijk effectief gebeuren met oldtimers in
vergelijking met dagelijkse voertuigen. Dus een echt antwoord op deze vraag kan ik niet geven omdat
we zelf nog geen goed zich hebben op het effectief aantal ongevallen bij oldtimers. Maar momenteel
heerst er ook al twijfel bij bepaalde herstellingen, kosten-baten gewijs gezien. Soms vindt men het de
herstelling niet meer waard.
Wat denkt u i.v.m. de problemen die oldtimers ondervinden bij de keuring?
De keuring op zich is volgens mij een heel groot probleem. Veel afkeuringen kunnen vermeden worden
en hierbij kunnen we eigenlijk een onderscheid maken in het ‘type liefhebber’ iemand die alles op
voorhand zou vervangen voor moest het kapot gaan zal minder problemen ondervinden dan iemand
die het niet wist.
Of men in de keuring milder moet zijn met de originaliteitsvereisten, die soms de veiligheid van het
voertuig in gedrang brengen is eerder voer voor discussie met een andere vereniging nl. VVV:
Vereniging Verbouwde Voertuigen, waar RDO op sommige gebieden wel mee samenwerkt.
(Tanghe, 2020)
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Diepte-interview Ruben Bosch, Operationeel Manager bij Collection by Vermant

Merkt u ongerustheid bij de oldtimerliefhebber?
Er is ongerustheid bij de oldtimerliefhebber, vroeger kon er veel meer. Er waren bijna geen regels
omtrent keuring, taksen en er bestonden geen emissiezones. Wallonië overweegt de invoer van een
lage emissie zone en dit veroorzaakt zeker ook bezorgdheid bij de liefhebber. Hoewel deze factoren
onzekerheid met zich meebrengen lijdt de verkoop er (nog) niet echt onder.
De keuring is een groter probleem, de wagens worden onderverdeeld in drie grote categorieën:
namelijk recente wagens, youngtimers en oldtimers. De categorie oldtimers is een grote categorie
waar het verschil tussen de jongste en oudste oldtimers 60 jaar is. Meneer Bosch vindt dit verschil te
groot en dat er rekening mee moet gehouden worden, hij geeft aan dat het in categorieën opdelen
beter zou zijn. Alsook is het personeel dat de keuringen van de wagens uitvoert niet genoeg geschoold
en is de grens van gekeurd of afgekeurd zeer klein, dit is geen exacte wetenschap. Dit is te afhankelijk
van de persoon die de keuring uitvoert.
Het is tegenwoordig minder gunstig om oldtimers te bezitten in vergelijking met enkele jaren geleden.
De keuring ligt aan de basis hiervan, uiteraard geeft de geïnterviewde aan dat de keuring belangrijk is
voor de veiligheid.
Hoe ziet u de toekomst van de oldtimer in Vlaanderen?
Ruben Bosch is niet echt bang voor de toekomst en is er zeker van dat deze sector zal blijven bestaan.
Dit is een volledige sector op zichzelf. Meneer Bosch is zelf met enkele andere grotere spelers uit de
sector (Rock ’n Roll Classics, Oldtimerfarm,…) samengekomen in 2019 na het opmerken van
bezorgdheid bij klanten over de toekomst van hun oldtimer.
Traxio is begonnen met een studie rond de oldtimer die de grootte van deze sector op kaart wil zetten.
De oldtimer draagt namelijk heel wat bij aan de economie: heel wat mensen zijn rechtsreeks en
onrechtstreeks tewerkgesteld. De grootte en het belang van deze sector wordt onderschat, aldus
Ruben Bosch.
Heeft u het gevoel dat uw organisatie eerder gesteund of eerder tegengewerkt wordt door de
overheid/politiek?
De factor overheid zorgt over het algemeen voor de grootste frustratie binnen deze sector, dit merkt
hij niet alleen bij zichzelf maar ook bij collega’s in de sector. Het volledige plaatje van een onderneming
wordt onbetaalbaar in België, er zijn veel normen van de overheid en dit zorgt voor frustratie bij de
ondernemer.
Naast de normen van de overheid zijn er nog zaken belangrijk om klanten aan te trekken moet je een
mooie en goede locatie voorzien, deze dient uitgerust te zijn met camerabewaking, alarmsystemen en
een mooi interieur. Dit is nodig om de klant een goed, veilig gevoel te geven en vooral om vertrouwen
te geven bij de klant. Deze zaken zorgen ervoor dat het moeilijk is om de dag van vandaag een
rendabele onderneming op te bouwen.
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Denkt u dat er een grote oldtimer community is in Vlaanderen? Denkt u dat deze groeit of krimpt?
Meneer Bosch is overtuigd dat de community groeit, de community is wel aan het veranderen. De
prognose van meneer Bosch is dat de youngtimer alsmaar populairder wordt. Dit resulteert in stijgende
prijzen van de wagens binnen deze klasse. Dit komt omdat de mensen terugkijken naar hun
jeugdperiode, de generatie wijzigt dus de oldtimers ook. De mensen die oldtimers van voor de jaren
80 bezitten zijn over het algemeen ‘oudere’ liefhebbers. Deze gaan eruit op termijn en dit zal leiden
tot dalende prijzen in het segment van de oudere oldtimers van uit de jaren 30 tot en met 60.
Ook ziet men dat er meer en meer evenementen zijn rond de oldtimer. Vroeger was er maandelijks
een evenement, tegenwoordig zijn er wekelijks evenementen. Dit geeft ook aan dat de oldtimer
community groeit volgens meneer Bosch. Dit maakt de oldtimer ook aantrekkelijker.
Hoe ziet u de oldtimer wereld veranderen? En denkt u dat er een gunstig klimaat is voor de bedrijven
in de sector?
Prijzen zijn enorm gestegen de laatste jaren en daardoor zijn veel investeerders ingesprongen in deze
sector met als drijfveer de waarde van oldtimers als beleggingsproduct. Hierdoor zijn ook veel
bedrijven ontstaan die in de sector zijn mee gesprongen voor de business. Echter waren er veel
bedrijven die geen of weinig kennis van hadden.
Nu evolueert de situatie omgekeerd in vergelijking met toen, prijzen dalen en kopers zijn moeilijk te
overhalen. De naservice is een heel belangrijke factor die klanten aantrekt of afstoot. Winstmarges zijn
veel kleiner aan het worden, mensen kopen te duur in en lijden hierdoor verliezen. Veel bedrijven
verkopen in consignatie omdat de waarde in deze markt zeer onzeker is, alsook zijn de verwachtingen
veel te groot. De mensen die er ingestapt zijn omdat de markt op dat moment goed was gaan eruit.
Bedrijven die in deze business zitten door passie en niet voor winstbejag zullen blijven bestaan volgens
meneer Bosch.
Een mooie showroom trekt ook veel werk aan voor de werkplaats, zelf als de wagen niet van daar komt
komen er veel oldtimereigenaars voor reparaties, onderhouden en restauraties. Dit houdt de garage
ook draaiend. Een oldtimer mag geen frustratie opleveren aan de eigenaar, als dit wel het geval is
omdat er geen nazorg is door de garage, dan wordt er al snel weer verkocht.
(Bosch, 2020)
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Diepte-interview Groen Janos Braem derde plaats lijsttrekker

Disclaimer voorafgaand aan het interview door Janos Braem: “Als raadslid in de oppositie
vertegenwoordigen we uiteraard niet het standpunt van de Stad, maar dat van de oppositiepartij
groen. Dit is allemaal mijn persoonlijke mening, ik heb dit niet afgetoetst met het officiële
partijstandpunt, maar weet dat het ruwweg wel in die lijn ligt.”
Wat denkt u dat een oldtimer is?
Een oldtimer is volgens mij een wagen die x aantal jaar oud is. Ongeacht welk type van wagen het
ook is. Het exacte aantal ontglipt me nu even.
Ziet u een plaats in de wereld van morgen voor de oldtimer?
Ik zie een plaats in de wereld voor sommige oldtimers. Niet alle auto’s van een bepaalde leeftijd zijn
daarom ook echt zeer mooi of uniek in zijn soort. Vergelijk het met erfgoed, niet elk gebouw is ook
waardevol erfgoed.
Bent u voorstander voor een LEZ in Brugge?
Ik zou zeker voorstander zijn van een LEZ in de Brugse binnenstad.
Waarop baseert u zich om een LEZ in te voeren?
Door de smalle straten en de hoge huizen en door het historisch karakter dient de Brugse binnenstad
volgens mij niet echt voor veel vervuilende wagens. Zeker binnen een tweetal jaar. Want tegen dan
heeft de stad een nieuw openbaar vervoerplan dat een betere verbinding voorziet met de
randgebieden, is de parking aan de Coiseaukaai uitgebreid en is de parking ’t zand uitgebreid. Er zijn
dan voldoende alternatieven om de auto buiten de stad te parkeren. Uitzondering kan dan eventueel
gegeven worden aan inwoners van de binnenstad met een auto die niet voldoet aan de nieuwe
normen – dit zou dan een uitdovende uitzondering kunnen zijn.
Stel dat de LEZ doorgevoerd wordt zou u dan een uitzondering maken voor oldtimers als u weet dat
88% van de oldtimereigenaars <5000 km per jaar rijden?
Ik zou voor oldtimers dezelfde uitdovende uitzondering voorzien. Er kan wel nog steeds een
mogelijkheid voorzien worden om eenmalig een vergunning aan te vragen.
Denkt u dat de LEZ een impact zou hebben op het aantal bezoekers van uw stad?
Ik denk dat als een LEZ doordacht ingevoerd wordt, dit niet per se een impact heeft op het aantal
bezoekers van de stad. Ik merk ook dat de meeste bezoekers met de trein, fiets, te voet of de bus
(autocar en openbaar vervoer) komen. Heel wat mensen komen ook met de auto, maar die parkeren
meestal aan de rand van de stad. Het zijn volgens mij enkele buitenlanders (Fransen, Duitsers,
Nederlanders) die nogal te vaak de stad binnenrijden om er te parkeren. Dus ik denk niet dat dit een
invloed zou hebben op de bezoekers van de stad.
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Heeft u een idee van het sociale belang van de oldtimer, en wat denkt u hier zelf over?
Ik denk dat het vooral een maatschappelijk belang heeft, eerder museaal zelfs. Om te tonen welke
auto’s en modellen er bestaan en bestonden. Ik heb niet zoveel voeling met de wereld van oldtimers
en heb weinig kennis van het sociale belang.
Hoe ziet u een onderscheid tussen 'te houden' oldtimers en 'wat weg mag'?
Onderscheid ‘te houden’ en ‘wat weg mag’: dit is een zeer moeilijke oefening en is iets wat misschien
eerder door kenners/historici/experts moet overgelaten worden. Ik vergelijk het een beetje met
erfgoed, niet elk gebouw is per se goed om te bewaren.
LEZ Brugge zou al op tafel gelegen hebben: is dan niet doorgegaan wegens te klein centrum? Is het
mobiliteitsplan (lussen + randparkings) in Brugge dan niet voldoende?
De burgemeester is qua mobiliteit niet echt de meest progressiefste. Heel wat zaken rond mobiliteit
in de binnenstad worden al jaren tegengehouden. Het is niet toevallig dat er momenteel in Brugge nog
bijna geen enkele straat autovrij is gemaakt. Waar wij met groen al jaren pleiten voor een autovrije
markt/Steenstraat/Wollestraat. Ik vermoed dus dat het niet is doorgegaan wegens een politieke keuze.
Het mobiliteitsplan is momenteel vrij ok voor bewoners, maar er zijn nog een aantal foutjes. Zo zou er
nog een knip moeten komen aan de Coupure volgens Groen, omdat je op die manier van de
Katelijnestraat helemaal kan doorrijden tot aan de Sint-Jorisstraat. De lussen doen hun werk dus nog
niet optimaal. Daarnaast kunnen toeristen (Fransen, Britten, Nederlanders) massaal de stad
binnenrijden om overal te parkeren, terwijl er voldoende randparkings zijn.
Hoe ziet u de sociale en financiële impact van een LEZ op de inwoners zelf?
Eerst en vooral is ondertussen al aangetoond dat een LEZ voor de gezondheid een serieuze win is. Om
sociale maatregelen te nemen kan er een uit gefaseerde LEZ toegepast worden. Huidige auto’s kunnen
dan nog tijdelijk de stad binnenrijden. De financiële impact is in die zin ook gecoverd. Ik heb nu vooral
mijn eerste insteken over de LEZ gegeven.
(Bream, 2020)
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Conclusie marktonderzoek

We kunnen aan de hand van het aantal respondenten op onze enquête zeker concluderen dat de
toekomst van de oldtimer een zeer levend onderwerp is. De opmerkelijkste en voor ons ook
belangrijkste resultaten voor ons verder onderzoek noemen we nog even op.
De meeste oldtimereigenaars hebben meer dan één oldtimer. De meeste ingeschreven oldtimers
rijden op benzine. Slechts een heel klein deel (3,40%) van de oldtimereigenaars is bereid zijn of haar
oldtimer te elektrificeren. De lage emissie zones vormen in de toekomst een struikelblok voor
(toekomstige) oldtimereigenaars. Oldtimers leggen een gering aantal kilometers af per jaar (2500 à
3000). Ook het sociaal belang en economisch van oldtimers mag niet onderschat worden. Uit de
diepte-interviews kunnen we afleiden dat het aankoopmotief ‘oldtimer als belegging’ af te raden is.
Uit een interview met een voorstander van de LEZ van partij groen werd duidelijk dat er misschien wel
mogelijkheid is tot overleg, daar pleit RDO ook voor. Er wordt gesproken over een eventuele
uitzonderingen voor oldtimers in de LEZ. Tot slot kunnen we stellen de politieke beslissingen voor de
autosector vaak pijnpunten zijn. De sector, en dus zeker ook de oldtimers, ondervinden vaak
tegenwind door regels opgelegd door de overheid. Het is daarom niet onbelangrijk om, zoals reeds
gezegd, rond de tafel te zitten met beleidsmakers omtrent de toekomst van de oldtimer.
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Import uit Verenigde Staten
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Een importprocedure kan enkele maanden in beslag nemen. Er moet al een akkoord gevormd zijn
tussen verkoper en koper moeten vooraleer de wagen kan verscheept worden. Afhankelijk van waar
de wagen komt, kan deze naar de haven gebracht worden naar keuze voor de verscheping. Wanneer
de wagen aankomt in Europa, moeten alle douaneverplichtingen in orde gebracht worden. Daarna
moet ook nog het transport van de haven naar de afleverlocatie geregeld worden. Dit alles samen
resulteert in een periode van een tot twee maand tot de wagen op zijn eindbestemming is.

2.1.1

Nodige documenten

Om de wagen te importeren, moet het voertuig over alle nodige boorddocumenten beschikken.
Daarnaast zijn er nog enkele documenten nodig. We overlopen deze documenten. Alles begint
natuurlijk bij de aankoop van de wagen. Hierbij wordt een aankoopfactuur of koopovereenkomst
opgemaakt tussen de koper en verkoper (zie bijlage 13 “Buyers Form”). Het volgende noodzakelijk
document is het registratiebewijs van het voertuig. In Amerika (Verenigde Staten) is het zo dat elke
wagen over een “Certificate of Title” beschikt (zie bijlage 16). Dit kan vergeleken worden met een
inschrijvingsbewijs waar de noodzakelijke basisinformatie over het voertuig op genoteerd staat. Enkele
voorbeelden hiervan zijn de nummerplaat, de eigenaar, technische gegevens en identificatie. Indien
de “Title” spreekt van een “Lienholder”, moet deze instelling of persoon een “Release”-document
bijvoegen dat bevestigt dat de wagen mag verkocht worden. Een “Lienholder” is de effectieve eigenaar
van de wagen. Dit kan de bank, een leasingbedrijf of een andere persoon zijn die de rechtmatige
eigenaar beaamd. Als er een “Lienholder” bij betrokken is, is de verkoop niet rechtsgeldig voor zolang
er geen “Release”-document is bijgevoegd. Deze gegevens zijn immers ook nodig in België wanneer de
wagen onderweg is.

2.1.2

Transport

De
wagen
kan
getransporteerd
worden
door
een
transportbedrijf.
De particulier of het bedrijf kan dit ook zelf doen maar dat is complexer. Dan moet er een “one-day
permit” aangevraagd worden om deze wagen zelf te mogen verplaatsen naar de haven. Belangrijk is
dat de wagen drie tot vier dagen voor zijn vertrek met het schip moet aangemeld worden in de haven
met de nodige voertuigdocumenten (“Title” en aankoopfactuur zie bijlage 13 & 16).
Er kan ook geopteerd worden voor het inschakelen van een internationaal transportbedrijf. Zij bieden
meestal een totaalpakket aan met onder andere de declaratie. Het geheel wordt daarmee natuurlijk
duurder aangezien hun diensten ook moeten betaald worden. Voor het vertrek wordt in de Verenigde
Staten nog een “Electronic Export Information” (EEI) opgemaakt. De EEI is een elektronische aangifte
van goederen die de VS verlaten voor export naar het buitenland. Daarin staat informatie over de
afzender, de ontvanger en over de goederen die worden geëxporteerd. Dit is van toepassing wanneer
het geëxporteerde voorwerp de kaap van $2500 overschrijdt. Dit document wordt getoond bij de U.S.
Customs maar wordt verder niet gebruikt. De EEI verlaat de Verenigde Staten ook niet.
De EEI wordt dan opgeslagen in het “Automated Export System” (AES). Voorheen werd de aangifte
gemaakt op papier met behulp van het “Shipper’s Export Declaration” (SED) document. De EEI
vervangt dus de SED.
Wanneer het voertuig op het schip geladen wordt, wordt de “Bill of Lading” opgemaakt. Een “Bill of
Lading” is een document uitgegeven door een vervoerder of hun agent om de ontvangst van vracht
voor verzending te bevestigen. (Zie bijlage 12).
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Douanekosten

Naast de prijs voor de wagen, moet er ook rekening worden gehouden met de extra kosten die
vasthangen aan de import uit de Verenigde Staten of een niet EU-land. Als de wagen eerst nog een tijd
in Amerika gebruikt wordt, moet de “Sales Tax” worden betaald. Deze taks is afhankelijk van de staat,
maar ligt nooit hoger dan 9% op de aankoopprijs. Na de verscheping kan de Sales Tax teruggevraagd
worden. Als de auto meteen na de aankoop naar België gebracht wordt, hoeft de “Sales Tax” niet
betaald te worden. De vervoerkosten verschillen per transport- en scheepvaartbedrijf. Over het
algemeen is de verscheping vanaf de westkust met een gemiddelde van € 1.000 iets duurder dan de
verscheping vanuit New York, waar er gemiddeld € 800 wordt betaald om de auto tot in een haven in
België te krijgen. De invoerbelasting (10%) en de BTW (21%) worden dan berekend op het totaal van
de aankoopprijs en de vervoerkosten. In dit geval zou de douanewaarde als volgt moeten bepaald
worden (zie bijlagen 14 & 15):
Factuurwaarde op basis van leveringsvoorwaarden FOB Galvestone + vrachtkosten buiten de EU +
verzekeringskosten buiten de EU (indien verzekerd door de koper) = Douanewaarde
€15.811,27 + €1.600,00 + €81,35 = €17.492,62
De douanewaarde is het basisgetal waarop de invoerrechten berekend worden.
Op het douanedocument vinden we nog meer informatie terug (zie bijlage 14). Deze vakjes zijn de
belangrijkste:
-

-

-

-

Vak 1. Aangifte
Vak 31. Colli en omschrijving van de goederen
Vak 33. De goederencode volgens de Nomenclatuur, in dit geval 87033390 (Gebruikte
automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer,
motorvoertuigen van het type stationwagen of break en racewagens daaronder begrepen met
een cilinderinhoud van meer dan 2500 cm³.
Vak 37. Douane regeling 4000, goederen uit een derde land waarvoor douanerechten en btw
en/of accijns worden betaald. Wanneer code 40 van toepassing is, vallen goederen niet onder
een van btw vrijgestelde levering naar een andere lidstaat.
Vak 46. Statistische waarde, onder "statistische waarde" wordt de waarde van goederen
verstaan op het tijdstip en de plaats waar zij het grondgebied van de lidstaat van uitvoer
verlaten.
Vak 47. Berekeningen van de belastingen op de invoer

Deze percentages gelden echter voor normale wagens met een capaciteit van maximum tien personen.
Voor de oldtimer worden andere percentages gehanteerd omdat oldtimers gezien worden als een
voorwerp voor verzamelingen. Dit maakt het iets voordeliger. Hier worden geen invoerbelastingen
gerekend, echter wel 6% BTW op de aankoopprijs en de vervoerskosten. (Zie bijlage 12, 14 & 15 voor
Douanedocumenten en Bill of Lading).
Natuurlijk zijn er extra criteria waar het voertuig moet aan voldoen om de oldtimer invoerprocedure
te kunnen volgen. Sinds 2014 heeft de BFOV (Belgische Federatie Voor Oude Voertuigen) een akkoord
kunnen sluiten met de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen om heel wat
onduidelijkheden in deze procedure weg te kunnen werken, ook wel een circulaire genoemd. Een
circulaire is een interpretatie van de wet. Hier kan de douanier dus goed gebruik van maken.
We starten bij de invoer en het voorleggen van de nodige boorddocumenten van het voertuig. De
douanier gaat het voertuig aftoetsen aan de drie criteria die in de circulaire hernomen worden. Het
gevolg van de circulaire is dat er minder ruimte is voor het interpreteren van de wetgeving. Daardoor
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kan de invoerprocedure sneller en eenvoudiger gebeuren en komt de concurrentiepositie van de
Belgische invoerders van oldtimers niet meer onder druk te staan door onze omringende landen. Dit
is van kracht sinds juli 2018.
Eerst wordt nagegaan of het voertuig verkeert in zijn oorspronkelijke staat. Herstellingen en
restauraties zijn natuurlijk wel toegelaten. Daarna wordt gecontroleerd of het motorvoertuig minstens
30 jaar oud is. Tot slot wordt gecontroleerd of het model of type niet langer in productie is.
Als het voertuig voldoet aan deze drie criteria is er geen twijfel. Dan geldt de regelgeving van 0%
invoerrechten en 6% BTW.
Indien het voertuig niet voldoet aan deze drie criteria, zullen de invoerrechten gelden aan 10% plus
21 % BTW.
Stel dat het voertuig wel voldoet aan deze drie criteria maar de douanier heeft toch nog enige twijfel,
dan zal het voertuig bijkomend afgetoetst worden aan nog vier extra criteria om dan uiteindelijk meer
duidelijkheid te scheppen en tot de beslissing te komen. De vier criteria zijn de volgende:
•
•
•
•

Het voertuig moet relatief zeldzaam zijn;
Normalerwijze niet voor het oorspronkelijke doel worden gebruikt;
Het onderwerp zijn van bijzondere transacties buiten de normale handel in soortgelijke
gebruiksartikelen;
Het voertuig moet een hogere waarde hebben.

De vraag is echter wie bepaalt of het voertuig origineel is of niet. We kunnen niet verwachten dat de
douanier van alle wagens perfect op de hoogte is. Het zal dus niet voor elke douanier mogelijk zijn om
de authenticiteit te bepalen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen zal daarvoor
nauwer samenwerken met de BFOV om in geval van twijfel een advies te vragen bij onze federatie.
(Invoer van een oldtimer, sd), (Een voertuig invoeren uit een derde land (buiten de EU) , sd),
(Fisconetplus, sd) & (TARBEL - maatregelen, sd)

2.2

Intracommunautaire verwerving

Wanneer een voertuig aangekocht wordt in een ander EU-land, is het vrij gemakkelijk om dit correct
te doen. Hier geldt geen verschil tussen een normaal voertuig of een oldtimer. De wagen die
aangekocht wordt, moet over beide delen van het laatste inschrijvingsbewijs beschikken (deel thuis
zie bijlage 18, deel auto zie bijlage 17). Eens de wagen gekocht is, moet deze aangegeven worden bij
de douane. De aankoper kan zelfstandig via het online MyMinfin platform de verwerving aanvragen.
De hiervoor vereiste documenten zijn de aankoopfactuur (zie bijlage 19) of koopovereenkomst en
beide delen van het inschrijvingsbewijs. Deze aanvraag wordt dan doorgestuurd naar een hulpkantoor
van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen. Eens goedgekeurd wordt een E705 vignet
verkregen (zie bijlage 20). Dit is het bewijs dat het voertuig op de correcte manier is verworven. Daarna
moet de online preregistratie nog uitgevoerd worden. Ook hiervoor voorziet de DIV een handleiding
zodat men dit zelfstandig kan doen. De preregistratie is nodig om de wagen in te kunnen schrijven. Er
kan natuurlijk ook een afspraak gemaakt worden bij de DIV om de wagen in te schrijven. Hiervoor moet
de wagen wel reeds gekeurd zijn voor verkoop. (E705 MYMINFIN-handleiding), (Staes, 2019), (Appoint
Agenda, sd), (Automated Export System, sd), (Express aflever, koerier- & verzendservices, sd),
(Electronic Export Information (EEI), sd)
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Maar wat gebeurt er nu met de BTW bij een intracommunautaire verwerving?
In het geval van een verwerving door een handelaar dan wordt de wagen in het andere EU-land
aangekocht zonder BTW door de Belgische handelaar. De BTW op dit voertuig wordt pas betaald
wanneer de eindgebruiker of particulier de wagen in België aankoopt van de handelaar, aan het
Belgische tarief van 21%. De handelaar ontvangt de BTW van de klant en moet dit op zijn beurt
doorstorten naar de overheid.
Wanneer een voertuig wordt verworven door een particulier zelf, dan moet deze persoon de wagen
aankopen en in het land van aankoop de locale BTW op dat voertuig betalen.
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Conclusie logistiek

We kunnen besluiten dat het invoeren van een oldtimer, met andere woorden een oldtimer uit een
niet EU-land naar België brengen, interessant en voordelig kan zijn. Indien de oldtimer voldoet aan de
vooropgestelde criteria (zie circulaire) worden er geen invoerrechten gerekend en is de BTW, die
berekend wordt op de som van de aankoopprijs en vervoerskosten, aan een verlaagd tarief. Namelijk
6%. Een wagen die niet als oldtimer erkent wordt, krijgt de last van 10% invoerrechten met
daarbovenop de BTW aan het tarief van 21%. Een oldtimer uit een niet EU-land importeren is dus
voordeliger dan een hedendaags voertuig. Men moet wel voldoende aandachtig zijn bij de aankoop
om zeker te zijn dat de oldtimer voldoet aan de normen van de circulaire.
We kunnen ook besluiten dat het comfortabel kan zijn voor de koper om in deze situatie een
douanevertegenwoordiger in te schakelen voor het vlotte verloop van de importprocedure en
verscheping naar de eindbestemming.
Een oldtimer vanuit een EU-lidstaat naar België overbrengen is heel wat eenvoudiger. Hier spreken we
van een intracommunautaire verwerving. Hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen oldtimers en
hedendaagse wagens, dit maakt de procedure eenvoudiger en rechtlijnig. Enkele documenten volstaan
reeds om dit op de goede manier te doen. Namelijk de beide delen van het laatste inschrijvingsbewijs,
een gelijkvormigheidsattest en de aankoopfactuur.
Bij een intracommunautaire verwerving kan de nieuwe eigenaar vrij gemakkelijk en zelfstandig de
wagen legaal naar België brengen. Via het MyMinfin platform is er een digitale handleiding beschikbaar
die stapsgewijs de weg wijst om de wagen in België te kunnen registreren. Als de eerder vermelde
documenten beschikbaar zijn, kan dit weinig tot geen problemen met zich meebrengen.
We kunnen hieruit concluderen dat het goedkoper en eenvoudiger is om een oldtimer uit een EU-land
over te brengen naar België dan een oldtimer te importeren. Doordat de procedure binnen de EU sterk
vereenvoudigd is wordt het toegankelijker. Ook de vooropgestelde handleidingen zorgen ervoor dat
dit voor onervaren personen mogelijk wordt. Wanneer er geopteerd wordt voor het importeren,
merken we dat de procedure heel omslachtig kan zijn wanneer men hier geen ervaring in heeft.
Doordat er in de meeste gevallen hulp gezocht wordt bij een douanevertegenwoordiger, wordt de
procedure duurder.
Importeren kan interessant zijn, als de aankoopprijs van de wagen een stuk lager ligt dan een
vergelijkbare wagen geadverteerd in de EU.
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Financieel-economisch

In deze pijler doorgronden we de fiscaliteit van de oldtimer. We onderzoeken ook of de oldtimer
gebruikt kan worden voor marketingdoeleinden en hoe dit kan. We analyseren welk aandeel en welke
betekenis de oldtimer heeft in de economie in Vlaanderen. Dat de oldtimer door veel mensen als
belegging wordt gezien wordt ook aangehaald in dit onderdeel. We gaan na of dit klopt en hoe dit in
zijn werk gaat.

3.1

Oldtimer op Vlaams niveau

Een oldtimer kan in Vlaanderen officieel een oldtimer genoemd worden als deze minstens 25 jaar
geleden voor het eerst ingeschreven werd. Met andere woorden wordt de eerste inschrijving van het
voertuig, en dus niet het bouwjaar, gebruikt om de ouderdom van een voertuig voor belasting te
bepalen. Momenteel geldt een overgangsperiode want deze leeftijd wordt geleidelijk aan opgetrokken
naar 30 jaar. De regelgeving die momenteel van toepassing is wordt in bijlage 8 geïllustreerd.
Op federaal niveau blijft het leeftijdscriterium voor een oldtimer echter 25 jaar, vandaar kunnen
wagens een oldtimerplaat krijgen vanaf de leeftijd van 25 jaar. De fiscaliteit blijft dan ongewijzigd
indien de eigenaar woonachtig is in Vlaanderen. (Forfaitaire belasting in de jaarlijkse verkeersbelasting,
sd)

3.1.1

Fiscaliteit

Jaarlijkse verkeersbelasting
Een wagen die in aanmerking komt om als een oldtimer ingeschreven te worden moet niet als oldtimer
ingeschreven worden, deze keuze wordt overgelaten aan de eigenaar van het voertuig. Eigenaars die
beslissen om de wagen als oldtimer in te schrijven genieten van een voordelige jaarlijkse belasting, dit
geldt ook voor oldtimers die als dagelijks voertuig zijn ingeschreven. Deze taks wordt elk jaar
geïndexeerd zoals wordt aangetoond in onderstaande tabel. De taks bestaat enerzijds uit de jaarlijkse
verkeersbelasting en anderzijds uit een op deciem dit is een toeslag van de gemeente. Dit is altijd 10%
van de jaarlijkse verkeersbelasting. In totaal (inclusief opdeciem) zal de verkeersbelasting de bedragen
in bijlage 10 niet overschrijden. (Wat zijn afcentiemen en opcentiemen?, sd)
Belasting op in verkeerstelling
Naast de jaarlijkse verkeersbelasting gelden er voor oldtimers ook forfaitaire bedragen voor de
belasting op in verkeersstelling, dit is de eenmalige belasting. Dit dient betaald te worden om een
voertuig in het verkeer te brengen per nieuwe eigenaar. Zie bijlage 11. ( Forfaitaire belasting op de
inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers, sd)
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Voorbeeld
In bijlage 2 vindt u een voorbeeld van de inschrijving van een Porsche 924 in de gemeente Brugge.
Hierin zien we duidelijk dat de jaarlijkse verkeersbelasting het forfaitaire bedrag van 38,08 euro niet
overschrijdt waarvan 34,62 euro jaarlijkse verkeersbelasting. Er wordt 3,46 euro opdeciem betaald.
Vergelijking oldtimer met hedendaagse wagen
Porsche 924
1983

Mazda mx-5
2020

Porsche Cayman
2020

Cilinderinhoud

1 984cc

1 496cc

1 998cc

Vermogen

125pk

132pk

300pk

Belasting op
inverkeerstelling

€45,56

€272,18

€3 477,31

Jaarlijkse rijtaks

€34,62

€203,43

€ 467,25

Model en bouwjaar

Om een idee te geven over het verschil van de belasting tussen de oldtimer en de hedendaagse wagen
hebben we een simulatie gemaakt voor twee hedendaagse, met de Porsche 924 vergelijkbare wagens.
Voor de berekeningen werd de online simulator van de Vlaamse overheid gebruikt. De hieronder
vermeldde cijfers zijn enkel van toepassing voor wagens die ingeschreven worden op een adres in
Vlaanderen.
De eerste wagen is een Mazda mx-5 omdat deze qua cilinderinhoud en vermogen, 1 496cc en 132pk,
technisch in lijn ligt met de 924. De belasting op inverkeerstelling bedraagt €272,18 en de jaarlijkse
verkeersbelasting €203,43.
De tweede wagen die we vergelijken met de 924 is een Porsche Cayman, met de lichtste motor. We
kiezen deze wagen als tweede vergelijkingspunt omdat dit de meest betaalbare sportwagen is die het
merk Porsche aanbiedt met de lichtste motor, net zoals de 924 dit was in 1983. De belasting op
inverkeerstelling voor de Cayman, met vier cilinder twee liter motor en 300pk, bedraagt €3 477,31 en
de jaarlijkse verkeersbelasting bedraagt €467,25. Let wel: de Cayman is op technisch vlak van een
totaal andere categorie dan de 924. (Vlaams Belastingsportaal, sd)
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Oldtimer op federaal niveau

Een oldtimer wordt op federaal niveau als volgt gedefinieerd: “een voertuig dat minstens 25 jaar
ingeschreven werd en momenteel ingeschreven is als oldtimer.” De nummerplaat van dergelijke
voertuigen beginnen met een “O”. (Oldtimer nummerplaat, sd)

3.2.1

Verzekering

Er zijn weinig verzekeraars die een verzekering aanbieden uitsluitend voor oldtimers. Verzekeraars
Ethias en Erard hebben een wel speciale oldtimerverzekering. Dergelijke verzekering hebben
voordelige tarieven ten opzichte van een gewone verzekering maar er zijn ook een aantal voorwaarden
aan verbonden. Een kilometerverzekering kan ook zeer voordelig zijn voor oldtimereigenaars die zeer
weinig kilometers afleggen met hun wagen.
In België is een Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekering verplicht voor zowel gewone voertuigen als
oldtimers. Voor eigenaars van oldtimers geldt een voordeeltarief. De enige voorwaarde in Vlaanderen
om in aanmerking te komen voor dit soort verzekering is dat de wagen minstens 25 jaar oud is en
ingeschreven is als oldtimer. Een oldtimerverzekering werkt op dezelfde manier als een klassieke
verzekering voor een personenwagen, enkel de premie is goedkoper. Een van de redenen dat deze
goedkoper is, is omdat er met een oldtimer niet gebruikt mag worden voor woon-werk of woonschoolverplaatsingen. Indien de bestuurder dit toch doet kan in het geval van een ongeval het volledige
schadebedrag teruggevorderd worden van de bestuurder. Dit wordt gedaan omdat ervanuit gegaan
wordt dat het risico opzettelijk verkeerd werd doorgegeven. (Oldtimerverzekeringen vergelijken, sd),
(Steyaert & Baert, 2019)

3.2.2

Keuring

Sinds 20 mei 2018 is de periodieke keuring voor oldtimervoertuigen geïntroduceerd, deze is afhankelijk
van de leeftijd van het voertuig. Oldtimers van 25 tot en met 30 jaar dienen jaarlijks gekeurd te
worden. Oldtimers tussen 30 jaar tot en 50 jaar dienen een tweejaarlijkse keuring te ondergaan.
Voertuigen ouder dan 50 jaar moeten slechts om de vijf jaar gekeurd worden. Deze termijn kan worden
ingekort in het kader van een aantal specifieke keuringen. Bijvoorbeeld geldigheid van een LPGreservoir, een dichtheidsbeproevingstest van een LPG of CNG installatie… (Periodieke oldtimerkeuring,
sd)
Voor voertuigen die voor 20 mei 2018 ingeschreven werden als oldtimer gold een overgangsperiode
tot 2020. Voertuigen die nog geen 30 jaar in verkeer gesteld waren dienden ter keuring voorgereden
te worden voor de dag in 2019 waarop het voertuig respectievelijk 26, 27, 28 of 29 jaar werd.
Voertuigen die tenminste 30 jaar geleden in verkeer werden gesteld: het voertuig diende ter keuring
voorgereden te worden voor de dag in 2020 waarop het voertuig 30 jaar of meer werd.
De inhoud van een oldtimerkeuring omvat een technische keuring zoals deze uitgevoerd wordt bij een
"gewone" keuring. Uitgenomen een nazicht op gelijkvormigheid, een ophangingstest en controle op
de afstelling van de lichten. Indiende eerste 'in dienst' van het voertuig oor 15 juni 1968 ligt. Tijdens
de technische keuring wordt nagekeken of het voertuig voldoet inzake onderhoud en werking. Alsook
dat het voertuig verkeert in een zodanige staat dat de verkeersveiligheid op de openbare weg niet in
gevaar wordt gebracht. De keuring voor oldtimers is dus voordeliger ten opzichte van de reguliere
keuring. Dit onderdeel wordt nog verder besproken onder de pijler technisch-ecologisch. (Keuring
oldtimer, sd)
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Gebruiksbeperkingen oldtimer

Oldtimers mogen volgens de wet niet gebruikt worden voor volgende doeleinden:
Woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer
De verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling valt onder de beperkingen van oldtimers. Ook
verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden vallen hieronder. (Wettelijke
beperkingen voor oldtimers, sd)
Voor bezoldigd vervoer en gratis vervoer van mensen dat is gelijkgesteld met bezoldigd vervoer van
personen.
Hiermee bedoelt men het vervoeren van personen van punt A naar B, ongeacht of daar een vergoeding
aan verbonden is.
Als werktuig of werkmiddel, alsook niet als interventievoertuig.
Een bezoek aan het containerpark kan bijvoorbeeld worden gezien als een werktuig of werkmiddel.
Een interventievoertuig is een voertuig dat hulpdiensten gebruiken voor het uitvoeren van
interventies, ook hiervoor mag het voertuig niet ingeschreven zijn als oldtimer.
Voor commercieel en professioneel gebruik.
Als commercieel gebruik wordt door de wet aanzien: elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op
zakelijk of persoonlijk financieel gewin. Als professioneel gebruik wordt gezien: elk gebruik ten
behoeve van de beroepsuitvoering of de bedrijfsvoering. (Staatsblad Moniteur, 2013)
Marketingdoeleinden worden gezien als commerciële en professionele doeleinden en dus kan een
personenwagen die ouder is dan 25 jaar en is ingeschreven als oldtimer niet gebruikt worden voor
marketingdoeleinden. Indien de wagen niet is ingeschreven als oldtimer vormt dit geen probleem om
de wagen te gebruiken voor marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld stickers met de bedrijfsnaam en
slogan. Het gebruiken van een oldtimer voor dit soort publiciteit mag wel, zolang de stickers niet
zichtbaar zijn wanneer de oldtimer zich op de openbare weg bevindt. Met andere woorden kan er wel
publiciteit gemaakt worden met een oldtimer door middel van bestickering, zolang deze zich op
privéterrein bevindt.
Gepersonaliseerde nummerplaten bij wagens die ingeschreven zijn als oldtimer zijn ook zeker
mogelijk, deze krijgen een oldtimerplaat sticker op de nummerplaat. Echter zijn er ook grenzen aan
deze personalisatie. De naam van een bedrijf mag niet als gepersonaliseerde nummerplaat gebruikt
worden voor een oldtimer want dan kan dit opnieuw gezien worden als commercieel gebruik.
Bedrijven die ervoor kiezen om reclame te maken met oldtimers kiezen er veelal voor omdat dit past
bij de bedrijfsactiviteit die ze uitvoeren. Bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappij Erard die een
oldtimerverzekering aanbiedt. Bedrijven die willen opvallen in het straatbeeld kunnen hiervoor ook
een oldtimer gebruiken, zoals Fever Tree doet in het voorbeeld hieronder.
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Voorbeeld
Het merk Fever Tree, producent van tonic waters, heeft in België een blauwe Land Rover oldtimer
rondrijden. Zoals u in bijlage kan zien met de reclame van het merk op beide zijden van de wagen.
Ook verzekeraar Erard maakt reclame met oldtimers. Deze bieden dan ook een speciale
oldtimerverzekering aan. Hieronder is een afbeelding gegeven van de reclame op hun oldtimer die ook
op hun website terug te vinden is.

Figuur 1 Range Rover Fever Tree

Figuur 2 Oldtimer Erard Verzekeringen

(Autoworld Brussels - So British, 2020), (Erard Verzekeringen, sd)

3.3

Economische betekenis voor België

Het economisch belang van de oldtimer wordt door veel mensen onderschat. De oldtimersector is in
België vrij groot met ongeveer 260.000 ingeschreven oldtimers. Bovendien blijkt uit ons
marktonderzoek dat ongeveer 9% van de oldtimer eigenaars zijn voertuig als dagelijks voertuig
inschrijft, dat wil dus zeggen dat er ongeveer 283.000 oldtimers rondrijden in België. Om dit getal te
kunnen interpreteren: dat is 4,81% van het totaal wagenpark in België (ongeveer 5.888.000
personenwagens). (Voertuigenpark Statbel, 2020)
De autosector in België brengt op jaarbasis bijna 21 miljard euro op aan belastingen en accijnzen op
benzine, verkeersboetes, … Maar het is moeilijk om te zeggen dat de oldtimersector ongeveer een
miljard euro opbrengt gezien de oldtimers veel minder kilometers rijden dan gewone personenwagens
en bijna dertig procent van de opbrengsten bestaan uit accijnzen op brandstoffen. Anderzijds ligt de
onderhoudskost bij een oldtimer hoger en zijn er meer herstellingen, hoe hoog de kostprijs is van de
herstellingen en de onderhouden is ook weer sterk afhankelijk van de oldtimer zelf. De btw op de
verkoop van onderdelen en toebehoren bedroeg 4,6 miljard euro, de btw op onderhoud en
herstellingen 1,1 miljard.
Uit een van de diepte-interviews leiden we af dat een oldtimer onderhouden jaarlijks minstens een
€250 kost. Er zijn oldtimers waar dit veel duurder zal uitvallen, maar eigenaars die zelf hun onderhoud
doen zullen dit voor minder geld kunnen doen. Als een budgetvriendelijke oldtimer jaarlijks €250 kost
aan onderhoud wil dit zeggen dat de ongeveer 280.000 oldtimers die rondrijden in België jaarlijks meer
dan 70 miljoen euro omzet aan onderhouden creëren. Dan zijn er ook nog de verzekeringen, een
jaarlijkse verzekering voor een oldtimer kost minstens €200, met andere woorden wordt op jaarbasis
voor minstens 56 miljoen euro aan verzekeringen afgesloten door oldtimereigenaars, al ligt de
werkelijkheid waarschijnlijk veel hoger dan dit cijfer. Aan jaarlijkse rijtaks kan de overheid rekenen op
een opbrengst van grofweg 10 miljoen euro. Opgelet, deze cijfers zijn niet exact maar louter een
schatting. Ze zijn een combinatie van de cijfers die voor handen zijn en eigen berekeningen, om een
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indicatie te geven van de economische waarde van de sector. De kans dat deze cijfers in werkelijkheid
groter zijn is vrij groot. De cijfers van deze sector zijn niet voorhanden. De autosector wordt als een
groot geheel bekeken in België, de oldtimersector valt dus ook onder de autosector. Cijfers voor de
oldtimers specifiek zijn dus zeer moeilijk te vinden, momenteel heeft de BEHVA wel een studie lopen
die de omvang van de sector in kaart wil brengen. (Autobelastingen leveren record van 20 miljard op,
2019)
Los van de rechtstreekse opbrengsten die de oldtimersector met zich meebrengt creëert de sector ook
onrechtstreekse economische meerwaarde. Er is een evenementensector die ook zijn brood verdient
aan de oldtimers. We nemen als voorbeeld de ZOUTE GRAND PRIX BV, een bedrijf die elk jaar het
gelijknamige evenement in Knokke organiseert.
Jaarlijks nemen 195 oldtimers deel aan de Zoute Rally, de inschrijvingsprijs voor dit evenement is
€2.397,50 exclusief btw, per persoon. Naast de rally is er ook nog de Concours d’Elégance waar zo een
50 unieke en exclusieve oldtimers tentoongesteld staan en meedoen aan een wedstrijd. Niet iedereen
kan zomaar deelnemen aan deze wedstrijd, er moet een aanvraag ingediend worden voor de oldtimer,
na goedkeuring kan er pas deelgenomen worden aan dit evenement voor een prijs vanaf €975,00
exclusief btw per persoon. De vermeldde prijzen zijn ook telkens de vanaf-prijzen, er zijn ook extra
pakketten inclusief verblijf beschikbaar die nog duurder zijn. De Concours kan ook bezocht worden
door het grote publiek gedurende het hele weekend, een toegangskaart kost €40. Naast deze
evenementen doet hetzelfde bedrijf ook een aantal evenementen omtrent moderne wagens.
De verschillende automerken hebben een stand op de dijk tijdens dit weekend, alsook heeft het bedrijf
voor het evenement samenwerkingen met het Champagnehuis Ruinart en kledingmerk River Woods.
Dit zijn slechts twee van de vele “sponsors” van het evenement die ongetwijfeld ook een bron van
inkomen zijn voor de onderneming. Op de publicatie van de jaarrekening van 2019 vinden we een
winst van het boekjaar van maar liefst €254.047. Er is ook een veiling van oldtimers, deze wordt in
goede banen geleid door het gerenommeerde veilinghuis Bonhams. Op de laatste editie van de veiling
werd er voor 8,7 miljoen euro aan exclusieve oldtimers geveild.

Figuur 3 Oldtimer Zoute Grand Prix

(Cambien, 2019)
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Belangrijk om te vermelden is dat evenementen als deze eerder welvarende mensen uit de
zakenwereld aantrekken en dit evenement evenveel over netwerken gaat als over oldtimers.
Deelnemers zien dit als een weekend om nieuwe zakenrelaties aan te knopen en zien de
inschrijvingsprijs als een investering. Oldtimers worden gebruikt als gemeenschappelijke passie, ze
verlagen de drempel om iemand aan te spreken. Gesprekken beginnen meestal over de wagen en
eindigen met professionele zaken. Dat nieuwe samenwerkingen worden gesmeed tijdens dergelijke
evenementen, zal ongetwijfeld ook de economie onrechtstreeks ten goede komen.
Er zijn uiteraard ook veel kleinere evenementen. Zo goed als elk weekend zijn er evenementen,
meestal worden deze gelanceerd op Facebook en worden georganiseerd door gepassioneerden uit de
community. Aan deze evenementen kan men deelnemen voor veel democratischere prijzen met een
veel minder dure en zeldzame oldtimer. Als voorbeeld neem ik de “Carlifestyle Belgium Classic Tour”.
Een 1-dagsrally in groep met 40 oldtimers voor een kostprijs van €85 per persoon. Een evenement met
een omzet van iets meer dan €4000. Vooral de horeca heeft baat bij dergelijke evenementen. Ook op
evenementen als deze kan er genetwerkt worden maar dit is niet vergelijkbaar met evenementen als
de Zoute Grand Prix. (Inschrijven, sd), (Gegevens van de geregistreerde entiteit, sd), (Balanscentrale,
sd), (Carlifestyle Belgium Classic Tour, sd)

3.4

De oldtimer als belegging

De prijzen van oldtimers vallen terug. Volgens de Hagi Top Index, de beste graadmeter voor de waarde
van zeldzame oldtimers, daalde in 2020 met 6,7% ten opzichte van vorig jaar. De index werd
gelanceerd in 2008 en is sindsdien verdriedubbeld, deze is terug te vinden in bijlage 9.
Volgens Philip Kantor, oldtimerexpert bij Bonhams, is de markt sinds 2010 verzesvoudigd. Volgens
meneer Kantor is de oorzaak hiervan dat er veel opportunistische investeerders waren. Geen
liefhebbers maar mensen die enkel geld wilden verdienen, deze groep vinden we ook terug bij de
bespreking van de markt in de commerciële pijler in dit werk. Nu deze personen hun collectie is
uitgebouwd normaliseert de markt. Ook volgens Erwin Beerens, ondernemer in de autosector, zijn de
mensen die uit waren op het verdienen van geld ondertussen weggevallen. Vooral modellen waar
velen van droomden zoals een Porsche 911 verliezen hun waarde door het grote aanbod. Ook het
aantal inschrijvingen van oldtimers kent een serieuze terugval. Dit duidt op een terugval van de markt.
Dit konden we zelf ook reeds afleiden uit het diepte-interview met Ruben Bosch van Collection by
Vermant. Hij gaf al aan tijdens het interview dat de prijzen de komende jaren terug zullen dalen en dat
het terug betaalbaar wordt voor de echte liefhebber. Zie ook punt 1.8.2 diepte-interview Ruben Bosch.
Ook in de eerste maand van 2021 was er een daling van de Hagi Top Index van maar liefst 3,74% ten
opzichte van de vorige maand, zoals u kunt zien in de tabel in bijlage 9. (Vanacker, 2020)
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Figuur 4 Hagi Top 50 classic car Index

(Vanacker, 2020)
Ruben Bosch, operationeel manager bij Collection by Vermant, geeft aan steeds erg voorzichtig te zijn
als het gaat om een belegging. Niemand weet exact hoe een markt evolueert, hetzelfde geldt voor
goud, aandelen, rentes, olieprijzen, … de prijzen van oldtimers schommelen ook. Meneer Bosch zegt
dat de afgelopen jaren de prijzen zéér sterk gestegen zijn en dat hij momenteel een stagnatie ziet,
zoals wij reeds konden afleiden uit de Hagi Top Index. Hij beweert ook dat kwaliteit nog steeds
verkoopt, de prijzen van ‘rommel’ daalt zeer sterk en is haast onverkoopbaar. Unieke en uitzonderlijke
wagens zijn uiteraard ook meer waard dan de normale versie. Een voormalige wagen van het
koningshuis is bijvoorbeeld van veel grotere waarde dan dezelfde wagen die in het bezit was van een
gewone eigenaar. Bij zo een gevallen spreken we opnieuw over een wagen met een zeer uniek verhaal.
Meneer Bosch is van mening en geeft deze ook mee aan zijn klanten dat in eerste instantie een
oldtimer moet gekocht worden omdat je dit als klant mooi vindt en er een affiniteit is met klassieke
wagens. Als uiteindelijk blijkt dat de waarde gestegen is, dan is dat mooi meegenomen.
De prijzen van oldtimers zijn enorm uiteenlopend. De prijs is afhankelijk van een aantal factoren. Eerst
en vooral zijn er enkele factoren die voor gewone personenwagens ook gelden. Deze zijn afhankelijk
van het merk en het model, ook het bouwjaar, de kilometerstand, de staat van de wagen, de kleur, de
opties en accessoires van de wagen. Voor oldtimers zijn er nog een aantal andere factoren die invloed
hebben op de waarde van de wagen. Vanzelfsprekend heeft de zeldzaamheid van de oldtimer een zeer
grote invloed. Ook de aantrekkelijkheid, het prestatievermogen, merkbekendheid, cachet,
aanpassingen, ouderdom, onderhoud en rijkost spelen een rol in de bepaling van de wagen. (Waarde
auto: wat is mijn auto waard?, sd), (Vincken, 2015)
Voorbeeld
Bijvoorbeeld de Porsche 911 van de rijkswacht, werd verkocht op de Zoute Sale voor €189 750.
Dezelfde wagen, maar dan de gewone versie, staat te koop voor een vraagprijs van € 44 000 tot
€ 99 911. Een ander voorbeeld hiervan is een unieke combinatie tussen het koetswerkkleur en het
interieur. Schoonheid speelt hier een minder grote rol, de unieke en meestal vreemde combinatie
neemt hier de bovenhand. In het voorbeeld zien we een groene Porsche met een volledig groen
interieur. Deze wagens in gelijke staat dragen een verkoopprijs tussen €70 000 en €80 000. Dit
exemplaar werd verkocht voor €122 981,40.
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Figuur 5 Porsche 911 2.7 Carrera Rijkswacht

Figuur 6 Porsche 930 Turbo 3.0 Coupé - The Zoute Sale

(Porsche 911 Tweedehands Benzine, sd), (Porsche 911 Tweedehands Benzine, sd), (Bosch, 2020),
(Verhage, 2021)
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Kosten onderhoud oldtimer

Meneer Bosch geeft aan dat iedereen welkom is bij hem in de zaak, ongeacht of de wagen bij hem
werd gekocht of niet. Ook Thijs Verhage geeft aan dat garages zeer toegankelijk zijn. Er is echter wel
een wachttijd van vier tot twaalf weken afhankelijk van het soort werkzaamheden. Er heest wel een
tekort aan toptechniekers, echte vakmannen die de oude techniek nog meester zijn. Zo vinden ze ook
bij Collection by Vermant niet voldoende krachten. De oudste technieker is reeds ouder dan 65 en zit
al meer dan 50 jaar in het vak en die kennis is goud waard.
De kosten die verbonden zijn op jaarlijkse basis aan een oldtimer zijn uiteraard sterk afhankelijk van
het merk en type wagen. Dit heeft een grote invloed op de prijzen van de onderdelen en complexiteit
van een bepaald werk. Hieronder enkele voorbeelden.
Bijvoorbeeld de populaire Porsche 911 met een waarde van ongeveer €75.000:
Een allriskverzekering (omnium) kost ongeveer 650 euro per jaar. Meneer Bosch vindt het niet
noodzakelijk om jaarlijks een onderhoud uit te voeren aangezien een oldtimer volgens hem gemiddeld
genomen slechts een 1500 km rijdt. Het vervangen van vloeistoffen gebeurt om de twee jaar. Een
dergelijk onderhoud: vervangen van vloeistoffen, filters, CO nakijken en afstellen, bougies, remmen
nakijken, ... kost van 1000 tot 1250euro. Uit zijn ervaring weet hij ook dat er bij een oldtimer altijd
meer komt kijken dan vooraf verwacht. Er kunnen wel eens verrassingen opduiken, waardoor er meer
tijd nodig is dan voorzien.
Bij bijvoorbeeld een Ferrari dient de distributieriem om de drie jaar de vernieuwd te worden. Dit
bovenop de (twee)jaarlijkse vloeistoffen, filters en alle andere zaken. Dit zal al snel een pak duurder
uitvallen. Het vernieuwen van distributieriemen kan reeds oplopen tot €3500, gezien in zo’n geval de
motor uit het voertuig gehaald moet worden.
Voor een budgetvriendelijkere oldtimer, zoals bijvoorbeeld een MGB, denkt meneer Bosch aan een
jaarlijkse kost van ongeveer €250.
Tot slot zijn er ook nog de echte liefhebbers die graag zelf sleutelen aan hun wagen als deel van de
hobby. Voor deze mensen zullen de kosten zich beperken tot de prijs van de onderdelen die ze zelf
vervangen. We kunnen dus concluderen dat de prijzen erg uiteenlopend zijn afhankelijk van het type
voertuig en de gewenste herstellingen. (Bosch, 2020), (Verhage, 2021)
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Conclusie financieel-economisch

Uit ons onderzoek voor de pijler financieel-economisch kunnen we een aantal interessante zaken
afleiden. In Vlaanderen is er een vrij gunstige fiscaliteit voor oldtimers, deze houdt rekening met het
feit dat dit een hobby is voor zo goed als elke eigenaar en dat deze wagens zeer weinig op de wegen
te vinden zijn. Dit konden we ook al afleiden uit ons marktonderzoek aangezien 90% van de eigenaars
hun wagen inschrijft als oldtimer. We vinden het positief dat dergelijke regeling bestaat voor mensen
die gepassioneerd met hun hobby bezig zijn. Inschrijving van een oldtimer gaat gepaard met een Oplaat en een aantal gebruiksbeperkingen, namelijk professioneel en commercieel gebruik, bezoldigd
vervoer, woon-werk of woon-school verkeer en gebruik als werktuig of interventievoertuig. De
gebruiksbeperkingen zijn soms vrij abstract en moeilijk te interpreteren. Er is nergens een concrete
lijst terug te vinden met wat kan en wat niet, dit vinden wij zeer opmerkzaam want dit zou voor
discussie kunnen zorgen tussen een agent en een eigenaar. Bijvoorbeeld voor commerciële of
professionele doeleinden, het doen aan marketing met een oldtimer kan geïnterpreteerd worden als
gebruik voor financieel gewin, al is dat niet rechtsreeks zo. Toch doen er enkele bedrijven aan
marketing met oldtimers door middel van bestickering.
We bekeken in deze pijler ook beknopt de keuring voor oldtimers. Deze is anders dan de klassieke
keuring voor dagelijkse voertuigen. Al houden volgens ons onderzoek de vereisten voor technisch
goedgekeurd te worden als oldtimer niet altijd steek, dit onderwerp wordt ook nog uitgelegd in de
pijler technisch-ecologisch. De belangrijkste onderdelen van deze pijler zijn ongetwijfeld de
economische betekenis voor België en oldtimers als belegging. De economische waarde van de sector
voor België is zeer moeilijk exact te bepalen, er zijn zeer weinig of (nog) geen cijfers beschikbaar voor
deze specifieke tak van de autosector. We onderzochten de cijfers die wel voor handen waren en ons
eindslot hierover is dat de omvang van deze sector niet te onderschatten is. De autosector is een van
de grootste inkomensbronnen van de overheid, hieronder vallen ook de oldtimers die ongeveer vijf
procent daarvan beslaan. De onrechtstreekse economische meerwaarde die meekomt met de
oldtimer, de evenementensector die eraan verbonden is alsook de deals die gesloten worden tussen
bedrijven waar de oldtimer de brug vormt tussen twee bedrijfsleiders kunnen we wederom geen exact
cijfer op plakken. Dat de oldtimer een beleggingsproduct is kunnen we volledig weerleggen na ons
onderzoek. Er is niemand in de sector die een oldtimer ziet als een beleggingsproduct en ook niemand
raadt aan om een oldtimer te kopen met het oog op winst. Er zijn mensen die deze sector benaderd
hebben met deze intentie maar deze zijn snel weer verdwenen. Ze hebben de prijzen omhoog gejaagd
al zien we dat de prijzen van klassieke wagens over hun hoogtepunt heen zijn. Iemand die een oldtimer
koopt moet deze kopen vanuit passie, en als deze persoon daar iets aan kan verdienen is dat mooi
meegenomen.
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Commercieel-Marketing

In het onderdeel marketing van deze bachelor proef brengen we de markt van de oldtimers in kaart.
Hierbij is het belangrijk een beeld te vormen van de verschillende aankoopmotieven en types klanten
en hun customer journey te schetsen. Dit is een interessante piste voor potentiële starter
oldtimerbedrijven, op deze manier weten zij hoe ze de gewenste doelgroep het best kunnen
benaderen.

4.1

De huidige markt

4.1.1

Aanbodzijde

Op het eerste zicht is de huidige markt eerder versnipperd. Dit is logisch aangezien het een product
betreft dat over de jaren heen geproduceerd werd en dus niet centraal werd behouden. Dit is ook het
principe van een oldtimer, het is geen nieuw product en elke oldtimer heeft zijn eigen verhaal. Deze
wagens zijn ooit al van een particulier of bedrijf geweest. Echter merken we dat bepaalde
gespecialiseerde garagisten de markt in beperkte mate, voor bepaalde types, bijvoorbeeld voor zeer
exclusieve wagens, terug proberen te centraliseren en zich zo richten op een niche markt.
Als we de aanbodzijde analyseren merken we het volgende:
De eerste groep aanbieders zijn particulieren die hun oldtimer meestal via tweedehandswebsites of
oldtimer community’s verkopen.
De tweede veel voorkomende manier van verkopen zijn veilingen. Bij deze manier van verkopen wordt
de markt toevallig gecentraliseerd omdat particulieren of bedrijven via deze sites hun voertuig
aanbieden. Een voorbeeld hiervan is de veilingsite Vavato. (VAVATO, sd)
Een derde soort is verkoop via consignatie. Hierbij zullen particulieren hun oldtimer aanbieden waarna
het bedrijf een verkoopprijs schat. De particulier blijft eigenaar van het voertuig tot dit via het platform
van het oldtimerbedrijf verkocht is. Hierbij wordt gerekend met een commissie op de verkoopprijs.
Het doel is het ontlasten van de particuliere verkoper. Een voorbeeld hiervan is Oldtimerfarm.
(Oldtimerfarm, sd)
De laatste categorie aanbieders zijn oldtimergarages die zelf op zoek gaan naar (exclusieve) oldtimers,
eventueel ook via import, en deze aankopen. Vaak voeren ze zelf ook herstellingswerken uit om de
wagen vervolgens te verkopen in hun eigen showroom. Een voorbeeld hiervan is Rock N Roll Classics.
(Oldtimers in Brugge, sd)

4.1.2

Vraagzijde

Het is van belang om duidelijk onze doelgroep af te bakenen, niet iedereen is immers om dezelfde
reden geïnteresseerd in het kopen van een oldtimer. Ook heeft niet iedereen de financiële middelen
om een oldtimer te bezitten of aan te schaffen. Het is echter niet zo dat er slechts één type persoon of
één aankoopmotief is. We bespreken hieronder enkele verschillende doelgroepen.
We segmenteren de doelgroepen aan de hand van volgende segmentatiecriteria: demografisch en
psychografisch. Binnen het luik demografisch maken we onderscheid tussen inkomen en leeftijd.
Volgende psychografische kenmerken spelen ook een rol: status, imago, achtergrond, familie,
vriendenkring en emotie.
Een eerst mogelijke doelgroep zijn personen tussen de 30 en 60 jaar met een hoger inkomen die veel
belang hechten aan status en imago. Deze persoon zal dan ook graag aanwezig zijn op
(netwerk)evenementen zoals bijvoorbeeld de Zoute Grand Prix in Knokke. Vaak gaat het om een
combinatie van investering en imago, maar veelal is het hoofddoel niet de oldtimer als
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investeringsgoed. Deze groep heeft een engere kijk op de markt, ze gaan eerder op zoek naar iets
exclusiefs en hun budget is geen echte beperking, ze zijn voornamelijk op zoek naar iets opvallends.
Voorbeelden van wagens waar zij naar op zoek gaan zijn de Bugatti Type 51 en Jaguar xk120.
Een tweede doelgroep zijn de pure investeerders. Hun enige doel is winst maken bij de verkoop van
de oldtimer, de wagen rijdt zo weinig mogelijk om de kilometers laag te houden en zijn oorspronkelijke
waarde te behouden. Ze gaan ook vaak op zoek naar een wagen met geschiedenis, dit kan bijvoorbeeld
gaan om de wagen van een bekend persoon.
Een derde doelgroep zijn de puristen. Zij kopen een oldtimer uit passie en hobby. Deze personen zullen
zelf ook graag knutselen aan hun wagen. Het gaat niet zo zeer om het imago van de wagen, het zijn
voornamelijk liefhebbers die het doen voor de community. Ze hebben dan ook een bredere kijk op de
markt en hun budget kan zeer gevarieerd zijn.
Tot slot is er nog de groep dat oldtimers koopt als goedkope oplossing voor een dagelijks voertuig.
Deze personen schrijven de wagen in als oldtimer en genieten van de voordelen zoals goedkopere
verzekering, lagere belastingen etc. Uiteraard is dit niet conform met de wet maar helaas komt dit het
toch voor.
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Productzijde

Uiteraard zijn niet alle oldtimers hetzelfde of van eenzelfde categorie. Het is niet vanzelfsprekend om
oldtimers in vaste klassen op te delen, dit zal altijd een subjectief gegeven zijn. We kunnen oldtimers
op heel wat verschillende manieren indelen. Dit kan op prijs, leeftijd, kenmerk,… We maken hier een
onderscheid aan de hand van de opvallendste verschillen. Dit wordt telkens verduidelijkt met een
voorbeeld.
De oldtimer als investeringsgoed. Dit zijn de opvallende oldtimers die zo uniek zijn of een speciale
betekenis of verhaal hebben. Het kan zelfs gaan om een unieke kleurencombinatie. De waarde wordt
niet noodzakelijk gecreëerd door de wagen zelf maar door zijn geschiedenis en de emotie rond de
wagen. We bevinden ons hier in de duurste klasse. Voorbeelden hiervan zijn de Porsche 911 van Diego
Maradona, de Porsche 911 van de rijkswacht of de BMW 7 reeks waar destijds rapper Tupac Shakur in
vermoord werd, deze wagen werd verkocht voor maar liefst 1,57 miljoen euro. Het zullen de
imagoklant
en
de
investeerder
zijn
die
dit
soort
wagens
zoekt.
Het betreft ook oldtimers die bijvoorbeeld een beperkte oplage hebben en in het oog springen op
rally’s. Dit zijn veelal echte droomwagens voor liefhebbers. Van deze categorie oldtimers hangt het af
hoe de eigenaar ermee omgaat. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in een veilige ruimte verdwijnen of ze
kiezen ervoor om deel te nemen aan rally’s bijvoorbeeld de Zoute Grand Prix, het zal wel eerder de
imagoklant zijn die hiervoor kiest.
Een volgende categorie zijn oldtimers die officieel een oldtimer zijn (eerste inschrijving minstens 30
jaar geleden in Vlaanderen), maar een lage waarde hebben. Vaak hebben ze last van roest, missende
of kapotte onderdelen etc. Voorbeelden hiervan zijn: Ford Sierra, Opel Corsa, Nissan Micra
De vrager van dit type oldtimer is de budgetklant of de liefhebber die graag aan wagens knutselt.
Dan is er nog een groep oldtimers die in goede staat zijn en voornamelijk gebruikt worden voor
plezierritten en oldtimerrally’s. Dit kan gaan van bijvoorbeeld een VW Kever tot een Porsche 356 en
alles daartussen.
Uiteraard is dit geen volledige weergave van alle soorten oldtimers. Dit is wel de belangrijkste
voorstelling van de oldtimers gekozen door ieder soort klanttype.

4.1.4

Customer journey

In deze tabel brengen we de klantreis per type klant in kaart. Hoe gaat iedere soort doelgroep op zoek
naar hun product?
Type klant

Bewustzijn

Overweging

Imago

Sociale kring

Direct mail

Investeerder

Vakbladen,
internet

Hagi Top
Index

Veilingen,
garages,
particulier

Niet van
belang

Direct mail van veiling
met nieuwe
aanbiedingen

Liefhebber

Sociale kring,
persoonlijke
interesse

Internet,
evenementen

Particulier,
garages

Plaatselijke
garagist, fora
om zelf te
sleutelen

Evenementen

Zoekmachine

Autoscout
24,
tweedehands

Particulier

Niet van
toepassing

Niet van toepassing

Budget
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Aankoop

Service

Loyaliteit

Evenement,
Persoonlijk
Loyaliteitsprogramma,
veilingen
aanspreekpunt
tradities
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Moment of Truth per klanttype

Als oldtimerbedrijf is het naast de verschillende types klanten in kaart brengen ook van belang te
weten wanneer elk klanttype zijn MoT heeft, dit is het moment of truth. Dit is het moment dat de klant
zal doorgaan, dit wil zeggen aankopen of ‘doorgaan’ in de zin van verder informeren, vergelijken etc.
of dit is net het moment waarop hij zal afhaken. Als bedrijf is het van belang hierop in te spelen.
Voor de imagoklant zal het cruciaal zijn dat de wagen in concoursstaat is en dat deze opvallend genoeg
is. Wat nog een belangrijk overwegings- of breekpunt is, is service. Wanneer de klant niet zeker is van
een service na verkoop, bijvoorbeeld onderhoud of stallingsplaats en als hij er zelf kopzorgen bij heeft
zal hij afhaken.
De investeerder haakt af wanneer het een wagen betreft die niet uniek genoeg is. Hieronder verstaan
we dat het voertuig geen unieke geschiedenis heeft of zeker niet meer zal opbrengen in de toekomst,
al blijft dit een moeilijk in te schatten gegeven, zie ook punt 3.4 De oldtimer als belegging. De
investeerder zal ook reeds op voorhand weten wat hij wil en hij zal hier vrij gericht naar zoeken.
Bij de liefhebber moet de wagen rijden, hij wil er meteen van kunnen genieten. Dat er nog zaken op
punt gesteld moeten worden vormt geen probleem, als dit geen fundamentele problemen zijn. Voor
de liefhebber is het belangrijk dat het een wagen betreft die makkelijk kan voorzien worden van
nieuwe onderdelen. Aangezien dit klanttype graag zelf op zoek gaat naar oplossingen, bijvoorbeeld via
internet of in zijn vriendenkring, is de service na verkoop een minder cruciaal onderdeel.
Voor de laatste doelgroep, namelijk de budgetklanten zal het MoT voornamelijk de prijs zijn. Zij
hebben een maximumbudget voor ogen. De wagen moet wel in goede staat verkeren om onverwachte
kosten te vermijden. Het is van belang voor deze klant dat het voertuig gekeurd is en minstens een
jaar garantie heeft. Voor herstellingen en service na verkoop zal dit type klant het probleem zelf
proberen verhelpen.

4.2

Product

4.2.1

SWOT analyse

Nu bekijken we aan welke groep we een bepaald type oldtimer zullen verkopen. We hebben gekozen
voor de verkoop van specifieke oldtimers van de jaren ’60 tot ’80 met een unieke geschiedenis. We
werken met de Porsche 911 2.7 Carrera Targa uit het jaar 1976 van de rijkswacht. We maken hiervan
de SWOT analyse op.
Dit doen we om de sterktes en zwaktes in de interne omgeving in kaart te brengen. Graag vermelden
we hierbij dat ons gekozen product een zeer specifiek en gegeerd model is. Het is daarom belangrijk
te benadrukken dat deze analyse er volledig anders zou uitzien bij bijvoorbeeld een ‘normale’ Porsche
911.
•
•
•
•
•
•
•

Sterktes
Uniek/iconisch
Jeugdsymbool
Community
Investeringsgoed
Zwaktes
Wisselstukken (beschikbaarheid en kost)
Roest
Investeringsgoed
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•

Opportuniteiten
Gebundelde verkoop (evenementen)
Evenementen (beleving)

•

Bedreiging
Politieke beslissingen: belastingen, LEZ
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Benefits van ons product

Een eerste belangrijk benefit van dit specifiek model oldtimer is dat het een investeringsgoed is, de
waarde vermoedelijk niet zal dalen aangezien het een uniek product is (zie ook punt 3.4 De oldtimer
als belegging). Vervolgens betreft het veelal een opvallende uitvoering die dan ook sneller door de
niet-kenner herkend wordt. Veel mensen kennen ook de historiek of het verhaal van de auto, zo ook
in het geval van deze Porsche van de rijkswacht. Dit roept dan ook voor velen herinneringen op vanuit
hun jeugd, wat dan weer het emotionele aspect hieraan koppelt.

4.2.3

Doelgroep en buyer persona

De belangrijkste doelgroepen voor ons product zijn de imagoklant en de investeerder, hierbij nemen
we opnieuw de Porsche 911 rijkswacht als voorbeeld.
De imagoklant is geïnteresseerd omdat het een wagen is die in het oog springt, uniek is en reeds geveild
werd op de Zoute Sale Bonhams. Ze hebben ook geen beperkt of specifiek budget, de Porsche die we
verkopen kost dan ook veel meer dan een ‘normale’ 911. Hieronder maken we de buyer persona op
van dit klanttype. Dit geeft een inzicht in de achtergrond, wensen en doelen van een deze doelgroepen.
Belangrijk om hier te vermelden is dat de beschrijving van een buyer persona zeer specifiek en
stereotiep is.

Figuur 7 Buyer Persona imagoklant

(Make my persona, sd)
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De volgende doelgroep is de investeerder. Deze persoon zal geïnteresseerd zijn in de wagen omdat
het opnieuw een uniek product is met een geschiedenis, zoals reeds vermeld in punt 4.1.2 Vraagzijde.
Ze hebben ook een bepaalde zekerheid van de waarde, dit specifiek model en zijn geschiedenis zal dan
ook niet afhangen van de Hagi Top index (zie punt 3.4 De oldtimer als belegging), gewone oldtimers
hangen hier wel aan vast. De buyer persona van dit klanttype kunnen we omschrijven als volgt:

Figuur 8 Buyer Persona investeerder

(Make my persona, sd), (Kotler & Armstrong, 2016)

4.2.4

Communicatie-instrumenten

De volgende vragen die we ons moeten stellen is ‘Hoe kunnen we deze doelgroep bereiken?’ en ‘Hoe
zorgen we dat het product bekend wordt bij onze doelgroep?’
De imagoklant wordt warm gemaakt via netwerking en sponsoring. Voor hen is het belangrijk dat er
een groot event aan gekoppeld is waar ze daar dan kennismaken met het product. Zo kan er reclame
gemaakt worden voor de Zoute Grand Prix en de daarbij horende Zoute Sales. We maken reclame voor
het evenement via folders, affiches, sociale media en we rekenen hierbij ook op traditie en mond-totmond reclame. Het sociale gebeuren is namelijk een cruciaal element. Het ultieme
communicatiemiddel is uiteraard media-aandacht, wanneer er voor een groot publiek reclame wordt
gemaakt zullen de juiste personen hier zeker op afkomen. Helaas is dit laatste communicatieinstrument een zeer dure optie.
Op 3 februari 2021 verscheen de Porsche 911 van Diego Maradona in kranten en op tv. Het veilinghuis
Bonhams heeft hier een zeer slimme strategie uitgewerkt om een breed (internationaal) publiek te
bereiken. Het verhaal achter de wagen wordt uit de doeken gedaan en hierna volgt een kort Engelstalig
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interview met de specialist van het veilinghuis. Hij licht hier de gebruikelijke prijs toe van een Porsche
911 en vertelt nadien een anekdote over de wagen van Diego Maradona. Er wordt ook benadrukt dat
de wagen niet per se door autoliefhebbers zal gekocht worden, maar dat er ook interesse is bij
voetballiefhebbers. Hieruit blijkt nogmaals dat het verhaal achter de auto sterk de waarde bepaalt.
(Porsche van Maradona onder de veilinghamer, 2021)
Het is dus zeer interessant om ervoor te zorgen dat er spontaan media-aandacht gecreëerd kan
worden, zonder hiervoor grote marketingcampagnes te moeten uitwerken en veel kosten te moeten
maken. Dit kan veelal bereikt worden door het unieke verhaal toe te lichten en bekend te maken.
Een investeerder zal vaak zelf reeds vakbladen en veilingsites bezoeken en hiervan op de hoogte willen
blijven. Er moet zoveel mogelijk geschiedenis en informatie van de auto beschikbaar zijn, de
investeerder maakt namelijk altijd zelf een berekende inschatting van de winstgevendheid op lange
termijn.
We kunnen hierop inspelen via direct mailing van nieuwe unieke aanbiedingen. Overigens kan het
interessant zijn om garages te contacteren waar verzamelaars en beleggers gekend zijn en daar
bijvoorbeeld ook folders neer te leggen of aan direct mailing te doen.
We werken hieronder de communicatiestrategie uit voor de verkoop van een Porsche 911 van de
rijkswacht op de Zoute Sale op 7 oktober 2021.
We starten de communicatie rond het evenement ongeveer tien maanden op voorhand, in februari
2021. De eerste stap zijn folders beschikbaar stellen aan alle winkels in Knokke. We maken het
evenement ook bekend aan de hand van een facebookevenement en gesponsorde posts op Instagram.
Ook zorgen we dat de website reeds dan al het programma weergeeft, een aftelklok heeft en er al kan
ingeschreven worden. Deelnemers van vorige edities ontvangen opnieuw uitnodigingen en zitten al in
het direct mailingsysteem. Dit zorgt ook voor mond-tot-mond reclame.
We gaan op zoek naar sponsors die ook hun klanten, via direct mailing bijvoorbeeld, uitnodigen voor
het evenement. Enkele voorbeelden hiervan zijn het private banking bedrijf Degroof Petercam. Ook
het veilingshuis Bonhams contacteert personen die zij als potentiële kopers achten met de boodschap
dat er een Porsche 911 van de rijkswacht geveild wordt op de Zoute Sale. Een gastronomisch restaurant
dat instaat voor het eten op de Zoute Grand Prix voegt bijvoorbeeld al vanaf februari een kaartje bij
de rekening van hun klanten in het restaurant.

Figuur 9 Zoute Concours D'Elegance

(Zoute Grand Prix, sd)

Commercieel-Marketing

42

Bachelor proef

De toekomst van de oldtimer in Vlaanderen

Op het evenement zelf lanceren automerken ook nieuwe, prestigieuze modellen, waar dan in de
concessie ruim op voorhand reclame wordt voor gemaakt. Voor heel exclusieve wagens, aangeboden
op de Zoute Sales, kan de media ingezet worden om het product populair te maken en meer
bekendheid te creëren. Enkele weken voor de veiling worden de pareltjes die geveild zullen worden in
de verf gezet in het tijdschrift Sabato. Een tijdschrift dat ongetwijfeld bij de doelgroep terechtkomt.
Ook na het evenement zal een artikel geschreven worden over de hoogtepunten van de veiling, dit is
dan ook reeds opnieuw reclame voor de volgende editie.
Vanaf augustus, twee maand voor het evenement, zetten we nog meer in op online reclame. Dit niet
enkel om inschrijvingen te bekomen, maar ook om bezoekers warm te maken en zo meer bekendheid
te creëren.
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Conclusie commercieel-marketing

We kunnen besluiten dat de oldtimermarkt een zeer versnipperde markt is en dat het belangrijk is
deze te kennen alvorens een product aan te bieden. Niet elke eigenaar van een oldtimer koopt deze
aan om dezelfde reden. Bijgevolg vindt niet elke klant dezelfde zaken even belangrijk. Als je als
verkoper weet welk producttype je aanbiedt, weet je ook welke doelgroep naar jouw product op zoek
is en zo kan deze klant correct benaderd en behouden worden. De marketingstrategie van een
evenement en de communicatie errond moet reeds maanden op voorhand uitgewerkt worden, het
moet immers via diverse kanalen verspreid worden om zo opnieuw de juiste doelgroep aan te spreken.
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5.1

De CO2-uitstoot van een oldtimer
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In dit stuk bespreken we de impact van de oldtimer op het milieu.

5.1.1

Wat is CO2

CO2 is een broeikasgas dat het resultaat is van een reactie van koolstof met zuurstof. CO2 is van nature
in de lucht aanwezig maar de uitstoot ervan is de laatste decennia enorm gestegen. Dit gas versterkt
de opwarming van de aarde. Hieronder wordt dit grafisch voorgesteld. (Wat is CO2?, sd)

Figuur 10 Evolutie CO2 uitstoot

(Borremans, Les 5 airconditioning)

5.1.2

Berekenen van de CO2-uitstoot

Het berekenen van de totale impact van de oldtimer op het milieu is een zeer complex gegeven.
Daarom beperken wij ons tot het uitwerken van één voorbeeld waarbij aan de hand van berekeningen
de impact op het milieu wordt berekend. Het is belangrijk vast te stellen dat CO2 niet het enige
schadelijke gas is dat een wagen uitstoot, andere gassen zoals NOx en CO zijn ook het resultaat van
een verbranding. CO2 op zich is geen schadelijk gas voor mens of dier. Het is zoals reeds hierboven
vermeld een broeikasgas, het vergroot het broeikaseffect en de opwarming van de aarde.
De CO2-uitstoot van een oldtimer hangt af van de brandstofsoort. Per liter verbrande benzine komt
2329 gram CO2 vrij. Bij diesel is dat 2640 gram. Dit gegeven toont aan dat er een rechtstreeks verband
is tussen de uitgestoten CO2 en de verbruikte brandstof. De CO2-uitstoot hangt dus ook af van de rijstijl
van de chauffeur. Rijdt de bestuurder eerder sportief, waardoor er meer brandstof wordt verbruikt,
zal de wagen meer CO2 uitstoten.
Aangezien de overgrote meerderheid van de oldtimers beschikt over een benzinemotor, baseren wij
ons ook daarom op een benzinemotor. Dit leiden we ook af uit het marktonderzoek (bijlage 1: vraag
7). De wagen, die als voorbeeld gebruikt wordt, heeft een gemiddeld verbruik van 8l/100 km en rijdt
per jaar 3000 km. De CO2-uitstoot per 100 km kunnen we eenvoudig berekenen door 8l/100 km te
vermenigvuldigen met 2329 gram CO2, de uitstoot CO2 per liter van benzine. Dit geeft als resultaat
18.632 gram of 18,632 kg CO2. Dit resultaat is de uitstoot per 100 km, aangezien de uitstoot van CO2
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meestal per km wordt vermeld delen wij dit door 100 km. Het resultaat is 186,32 gram per km. We
kunnen hier ook uit concluderen dat de CO2-uitstoot hetzelfde is van een nieuw voertuig als van een
oldtimer wanneer het verbruik hetzelfde is. Echter rekenen we hier niet mee dat de katalysator waar
elke wagen na 1993 verplicht mee is uitgerust, zorgt voor een zeer lichte toename in CO2 bij het
verlaten van de uitlaat, de waarde CO2 na de verbranding blijft immer altijd afhankelijk van de
hoeveelheid brandstof dat wordt verbrand. (zie ook punt 5.3.1 Wat is een katalysator en werking).
(Ecoscore, sd)

5.1.3

Vergelijken van de CO2-uitstoot

Als we de totale jaarlijkse uitstoot willen kennen kunnen we de CO2-uitstoot per km, in dit geval 186,32
gram/km gewoon vermenigvuldigen met het jaarlijks aantal km, in dit voorbeeld 3000 km. Als we deze
getallen vermenigvuldigen komen we aan een totale jaarlijkse uitstoot van 558.960 gram of 558,96 kg
of 0,55896 ton CO2.
Om de CO2-impact van de oldtimer in kaart te brengen vergelijken we dit met een vliegtuigreis. We
gebruiken hiervoor een online calculator. Als een gezin van vier personen heen en terug vliegt van
Brussels Airport naar New York, Airport dan wordt er in totaal 8,52 ton CO2 uitgestoten. Per persoon
is dit een uitstoot van 2,13 ton CO2. (Greentripper, sd)

5.1.4

Foutmarge

We moeten bij het voorbeeld op de vorige pagina wel een kanttekening maken. Dit is een online
calculator, deze maakt gebruik van schattingen. De exacte CO2 uitstoot zal opnieuw afhangen van
allerlei factoren en zal dus specifiek verschillen per vlucht. De betrouwbaarheid van de gebruikte cijfers
in deze tool is niet gekend.
Belangrijk is ook om te bemerken dat er geen rekening wordt gehouden met de CO2-uitstoot tijdens
de productie en het transport van de brandstof. Dit is immers een niet te onderschatten impact maar
dit is zeer complex om te berekenen.
Tot slot willen we ook nog meegeven dat dit voorbeeld enkel de CO2-uitstoot bespreekt, andere
schadelijke gassen worden hier niet vermeld.

5.2

Vergelijking CO-uitstoot oldtimer en moderne wagen

We bekijken ook even de CO-uitstoot. Aangezien CO een giftig gas is moet de uitstoot hiervan zoveel
mogelijk beperkt worden. We vergelijken de CO-uitstoot van een moderne benzinewagen (euro 6d)
met een benzine oldtimer, bijvoorbeeld een Audi 80 uit 1991 (euro 1). De waarden die hier gebruikt
worden zijn de maximale toegestane waarden om de euronorm te behalen. Het kan dus dat een wagen
toch een lagere CO-uitstoot heeft. Het is ook niet mogelijk om deze berekening te maken voor oudere
wagens die geproduceerd werden voor ze aan deze emissienorm moesten voldoen, omdat er nog geen
maximale CO-uitstoot werd opgegeven.
De euro 1 benzine oldtimer mag maximaal 2,72 g/km CO uitstoten. Als we dit vermenigvuldigen met
een realistisch kilometrage (zie bijlage 1 vraag 11) van 2500 km per jaar dan stoot de euro 1 oldtimer
maximaal 6,8 kg CO uit.
De gemiddelde personenwagen reed in 2016 ongeveer 15.000 km. Een nieuwe benzinewagen die
voldoet aan de euro 6d norm mag maximaal 1,0 g/km CO. Als we deze twee gegevens
vermenigvuldigen zien we dat een moderne wagen maximaal 15 kg CO uitstoot per jaar. Echter zal een
moderne wagen (euro 6d) op een constante snelheid zo goed als geen CO meer uitstoten. (Criteria
lage-emissiezones op basis van euronormen, sd), (Belgen reden opnieuw een recordaantal kilometers
met de wagen, 2017)
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Een belangrijke beperking voor emissienormen van wagens zijn de euronormen. Dit zijn Europese
limietwaarden die de uitstoot van NOx, CH, CO en fijnstof beperken.
Er wordt een verschil gemaakt tussen een diesel voertuig en een benzine voertuig bij het bepalen van
de Euronorm. Zo mag een Euro 3 diesel meer NOx uitstoten dan een Euro 3 benzine voertuig (bijlage
4).
De eerste euronorm werd ingevoerd in 1992, de Euro 1. (Ecoscore, sd)
Elke personenwagen die sinds 2020 gehomologeerd wordt moet voldoen aan euronorm 6d. Vanaf
2025 wordt dit Euro 7A. (Van Overloop, 2020)

Een euronorm is afhankelijk van het productiejaar van een voertuig:

Tabel 1 Euronormen volgens productiejaar

(Duquesne, 2017)
Echter kan een voertuig dat gehomologeerd werd voor een bepaalde datum toch lagere
uitstootwaarden hebben dan de toegekende euronorm. Een voorbeeld is een voertuig uit 1989
uitgerust met een katalysator. Dit wordt verder besproken in het volgend stuk ‘5.4.4 problematiek
oldtimer’.

5.4

LEZ

5.4.1

Wat is een LEZ

Een Lage Emissie Zone is een gebied waarin bepaalde voertuigen niet welkom zijn, of onder bepaalde
voorwaarden bv. mits betaling, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. De gemeenten beslissen
zelf of er een LEZ komt of niet. Momenteel is er een LEZ in Gent, Antwerpen en het Brussels
hoofdstedelijk gewest.
Er wordt een onderscheid gemaakt in toegangscriteria tussen personenwagens en andere voertuigen
(bestelwagens, minibussen, bussen, vrachtwagens, landbouwvoertuigen…). Wij beperken ons tot
personenwagens. De toegangscriteria zullen de komende jaren opbouwend verstrengen. Zie bijlage 5:
toelatingscriteria personenwagens LEZ.
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Of een voertuig al dan niet een LEZ mag betreden hangt af van de euronorm van het voertuig, dit staat
geregistreerd op het inschrijvingsbewijs en de Car-Pass.
De website van de Vlaamse overheid citeert het volgende: ‘Als er geen informatie beschikbaar is over
de euronorm bepaalt de datum van de eerste inschrijving of u wel of niet in een LEZ mag rijden. U vindt
deze datum op het inschrijvingsbewijs en de Car-Pass van uw voertuig. Bekijk per voertuigcategorie de
verschillende
data
van
eerste
inschrijving
en
de
bijhorende
euronorm.’
(Lage-emissiezones (LEZ), sd)
Dit is belangrijk voor oldtimers, het probleem met de LEZ en oldtimers is namelijk het concept dat de
euronorm afhankelijk is van de datum van homologatie. Zoals hierboven reeds vermeld kan het dat
een voertuig niet correct geregistreerd staat. Bv. het voertuig uit 1989 zal automatisch geregistreerd
worden als Euro 0 (zie tabel punt 5.2.1 Wat is een euronorm) terwijl de wagen wel uitgerust is met
katalysator.

5.4.2

Waarom wordt een LEZ toegepast

Een lage emissie zone of kortweg een LEZ wordt voornamelijk gebruikt om de roetuitstoot te
verminderen. Dieselmotoren veroorzaken meer roetuitstoot dan benzinemotoren. De oorzaak hiervan
is dat veel dieselmotoren gebruik maken van directe injectie waardoor de brandstof niet altijd de tijd
heeft om helemaal op te branden. Ook bij direct ingespoten benzinemotoren is dit een probleem.
Daarom zijn de toelatingsvoorwaarden voor dieselwagens strenger dan voor benzine wagens (zie
bijlage 5 Toelatingscriteria personenwagens LEZ). Omdat de roetuitstoot drastisch vermindert stijgt de
luchtkwaliteit aanzienlijk. Uit cijfers blijkt dat de invoering van de lage emissie zone ervoor gezorgd
heeft dat het dieselroet tussen de 20 en 40% is gedaald en aangezien dieselroet het meest schadelijk
is voor de gezondheid, is dit een positief effect. Andere redenen die worden aangegeven zijn het
verminderen van de verkeersdrukte en het bekomen van extra inkomsten voor de gemeente, via
boetes en tijdelijke toegangspassen. (Spruyt, 2020), (Waarom een lage-emissiezone in Gent?, sd) ,
(Janssens, 2019) en (Veelgestelde vragen over de roetfilter en de milieu aspecten, sd)

5.4.3

Uitzonderingen voor oldtimers

Brussel
Bepaalde lage emissie zones maken een uitzondering voor de oldtimer. De uitzonderingen zijn
specifiek per LEZ. Indien de oldtimer ouder is dan 30 jaar, ingeschreven is als oldtimer in België ,en dus
voorzien van een O-plaat, mag deze gratis de LEZ van Brussel binnenrijden zonder voorafgaande
registratie. Deze uitzondering wordt automatisch toegekend voor voertuigen die aan deze
voorwaarden voldoen. Indien de oldtimer in het buitenland is ingeschreven moet deze vooraf
geregistreerd worden. (Low Emission Zone, sd)
Gent
De LEZ van Gent past andere regels toe. Hier kan men een voordeeltarief krijgen indien het voertuig
ouder is dan 40 jaar. De wagen hoeft dus niet ingeschreven te zijn als oldtimer. De toelating moet
maximum vier maanden vooraf en ten laatste een dag voor het binnenrijden van de LEZ Gent gekocht
worden. De tarieven voor deze LEZ zijn vermeldt bij bijlage 6: tarieven LEZ.
(Voertuig ouder dan 40 jaar, sd)
Antwerpen
De LEZ van Antwerpen is identiek aan deze van Gent en maakt dus dezelfde uitzondering. Echter zijn
de tarieven wel anders, deze zijn opnieuw vermeld in bijlage 6: tarieven LEZ. (Je hebt een voertuig
ouder dan 40 jaar?, sd)
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Problematiek oldtimer

Voor de oldtimer is de LEZ een grote bedreiging. Het zorgt ervoor dat bepaalde voertuigen plots niet
meer mogen rijden in een bepaald gebied. De ongerustheid bij eigenaars is ook waarneembaar in ons
marktonderzoek. In bijlage 1 vraag 15 antwoordt 44,63% van de respondenten dat ze sterke hinder
ondervinden van een LEZ. Red De Oldtimer is ontstaan uit protestritten voor de lage emissie zone.
Bepaalde mensen kunnen hierdoor niet meer tot bij hun woonplaats rijden met hun eigen oldtimer.
Deze maatregel bemoeilijkt dus hun hobby en vrijetijdsbesteding. Het marktonderzoek geeft ook aan
dat de LEZ mensen afschrikt om een nieuwe oldtimer aan te kopen. In bijlage 1 vraag 19 zien we dat
meer dan een vierde schrik heeft om een oldtimer aan te kopen door de LEZ. Dit is nefast voor de
waarde van de oldtimers omdat de vraag daalt. We zien hier reeds een direct effect op bepaalde
wagens die nu al moeilijker verkocht raken. Een reden die wordt aangegeven is de LEZ. (Tanghe, 2020),
(Vanacker, 2020)
Zoals bij 5.3.1 reeds aangegeven, is de euronorm sterk afhankelijk van het bouwjaar van het voertuig.
Uit ons marktonderzoek besluiten we dat 13,2% een katalysator heeft. Deze auto’s zijn ondanks hun
bouwjaar een stuk beter voor het milieu dan de euronorm laat blijken. Er werden namelijk vroeger
geen metingen gedaan over de uitstoot van deze voertuigen waardoor het onmogelijk is om de juiste
euronorm te kennen. Doordat de LEZ op basis van euronorm werkt, worden sommige auto’s onterecht
uitgesloten. (Van den Steen, 2021)
De LEZ is er gekomen om roetdeeltjes te weren en die zijn voornamelijk afkomstig van dieselwagens
(zie 5.4.1 wat is een LEZ?). Aangezien het overgrote deel van de oldtimers op benzine rijdt (zie bijlage
1 vraag 7) en slechts een beperkt aantal kilometer per jaar gereden wordt (zie bijlage 1 vraag 11)
kunnen we ons de vraag stellen hoe groot de impact van de oldtimer is binnen de stadsmuren. Een
argument dat vaak ter sprake komt is dat deze voertuigen hun kilometers ook niet afleggen binnen de
stadskernen. Voor sommige liefhebbers van oude wagens is deze maatregel een doorn in het oog
omdat deze niet meer tot bij hun woonplaats kunnen rijden. (BV, 2019), (Tanghe, 2020)

5.5

Katalysator

5.5.1

Wat is een katalysator en werking

De katalysator neutraliseert de schadelijke stoffen die ontstaan bij het verbranden van een brandstof.
De principiële werking is het omzetten van schadelijke stoffen naar onschadelijke stoffen via een
chemische reactie. Volgende stoffen komen na verbranding rechtstreeks uit de motor: CO
(koolstofmonoxide), HC (koolstofwaterstof, onverbrande brandstofdeeltjes), NOx (stikstofoxide). De
katalysator zet deze stoffen om in: CO2 (koolstofdioxide), H2O (waterstof), N2 (stikstof).
We zien hier dus reeds dat CO2 niet kan verminderd worden door een katalysator. De katalysator kan
de CO2 waarde iets verhogen (dit betreft wel een verwaarloosbaar verschil) omdat de CO omgezet
wordt naar CO2, dit wil dus niet zeggen dat de motor meer CO2 produceert. CO2 is het rechtstreekse
gevolg van de verbranding van een bepaalde hoeveelheid brandstof, zie punt 5.1.1 Wat is CO2.
Voor een benzine wordt een driewegkatalysator gebruikt, want alle drie de schadelijke stoffen kunnen
met een arm en rijk mengsel omgezet worden in de onschadelijke stoffen. Er treden dus drie reacties
op.
Voor een dieselvoertuig kan er enkel een tweewegkatalysator geïnstalleerd worden. Om NOx om te
zetten naar N2 en H2O is er een reductiereactie nodig, welke enkel te verkrijgen is met de verbranding
van een rijk mengsel. Een rijk mengsel betekent dat er veel onverbrande brandstof aanwezig is,
namelijk HC. Dit is echter niet aan te raden voor een diesel. Wanneer een diesel rijk draait zal er een
veel te grote hoeveelheid roet uitgestoten worden. (Borremans, Les 5 airconditioning)
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Voor de oxiderende reactie, wat wel kan bij een diesel, is een arm mengsel nodig. Bij een arm mengsel
is er O2 of zuurstof aanwezig. Door de toevoeging van zuurstof kunnen CO en HC omgezet worden naar
CO2 en H2O.
De katalysator treedt pas in werking vanaf er een temperatuur tussen de 300°c en 850°c is bereikt. Dit
is ongeveer na 90 seconden vanaf het starten van de motor. (De katalysator, sd)

5.5.2

Controle van de werking katalysator

Het verbrande mengsel wordt gecontroleerd door de regelsonde, dit meet de hoeveelheid zuurstof
aanwezig na de verbanding. Hierdoor weet het motormanagement of het een rijke of arme verbanding
is. De werking van de katalysator wordt hierna gecontroleerd door de diagnosesonde en stuurt deze
info naar de stuurdoos. Wanneer bij de diagnosesonde een probleem optreedt zal de sensor dit
probleem doorgeven aan de stuurdoos en een waarschuwing geven. (Lamdasonde, sd)

Figuur 11 Katalysator

(BESTPRICE Lambdasonde, sd)

5.6

Impact milieu beperken

5.6.1

Afstelling CO

CO is een giftig gas dat schadelijk is voor de mens, het ontstaat onder andere bij het verbranden van
diesel of benzine. Het gas blijft ook lang in de lucht aanwezig en is geur- en kleurloos. Het is daarom
van belang om de CO uitstoot zoveel mogelijk te beperken. (Wat is CO?, sd) en (CO in detail, sd)
Bij veel oudere wagens kan de CO-uitstoot afgesteld worden. De CO-uitstoot wordt ook in de keuring
gecontroleerd (zie bijlage 7). Het verschil kan soms groot zijn tussen de CO-waarde die een auto kan
halen en wanneer een auto wordt afgekeurd. Dit betekent dat sommige wagens minder CO kunnen
uitstoten door simpelweg de CO af te stellen. We verduidelijken dit even met een concreet voorbeeld.
Een Porsche 924 uit 1983 heeft een mechanisch injectiesysteem waardoor er een CO-waarde kan
gehaald worden van 0,5 % - 1 %. Echter wordt het voertuig pas afgekeurd wanneer de CO-uitstoot
hoger ligt dan 4,5 % (zie bijlage 7) aangezien deze ingeschreven is voor 1 oktober 1986 . Dit betekent
concreet dat het voertuig het voertuig met een CO-waarde van bijvoorbeeld 2,7 % perfect gekeurd kan
worden, terwijl het voertuig eigenlijk beter kan doen. Het is daarom belangrijk om de motor af en toe
af te stellen naar de fabrieksopgave zodat de uitstoot binnen de perken blijft. (Handboek periodieke
technische controle), (Lipton & Haynes, 1989), (Pieters, 2020)
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Echter kan niet iedere oldtimer een CO-waarde halen van 0,5 % - 1 %. Wagens met een injectie systeem
(in het geval van de Porsche 924 K-Jetronic) kunnen betere uitstootwaardes halen dan een oldtimer
met carburator. Dit komt omdat er met een injectie systeem een exactere hoeveelheid brandstof kan
worden ingespoten omdat de exacte luchthoeveelheid wordt gemeten. Injectie kan ook rekening
houden met andere factoren zoals temperatuur. Dit is bij een carburator niet mogelijk. Het is daarom
belangrijk dat de huidige grenzen van de keuring wel behouden blijven, maar eventueel voertuig
gerelateerd kunnen worden gespecificeerd. (Pieters, 2020) en (Quincy, 2020)

5.6.2

Mogelijkheid achteraf monteren katalysator

Het is voor oldtimers onmogelijk om achteraf een katalysator te installeren. Het motormanagement is
hier niet op voorzien en veel oldtimers beschikken zelfs nog niet over een motormanagement. Dit is
de elektronische sturing van de motor. Om een goede werking van de katalysator te bekomen moet
het brandstofmengsel voortdurend afgewisseld worden tussen arm en rijk (zie 5.4.2). Dit is helaas niet
mogelijk indien de wagen daar niet specifiek voor gebouwd is, omdat de motor niet kan afwisselen
tussen arm en rijk. Bij een carburator is het ook niet mogelijk om te wisselen tussen rijk en arm.
Sommige oldtimers zijn wel al uitgerust met een katalysator. Deze wagens zijn door de fabrikant
aangepast om te werken met een katalysator. We verwijzen hierbij naar het marktonderzoek bijlage
1: vraag 10, waarbij 13,2% van de respondenten een oldtimer heeft met katalysator. (Borremans,
Achteraf monteren van een katalysator, 2020), (Borremans, Les 5 airconditioning)

5.6.3

Roetfilter achteraf monteren bij dieselmotoren

Oudere dieselmotoren hebben veel last van roet (zie 5.3.2 Waarom wordt een LEZ toegepast), dit komt
omdat deze nog niet zijn uitgerust met een roetfilter. Helaas is het achteraf monteren van een
roetfilter niet zo eenvoudig als het lijkt. Een roetfilter haalt roetpartikels uit de uitlaatgassen zodat
deze niet in de lucht terecht komen.
Om de roetfilter optimaal te laten werken, moet deze om de zoveel tijd geregenereerd worden. Dit
betekent dat de roetdeeltjes in de roetfilter verbrand moeten worden. Tijdens het regeneratieproces
wordt er extra brandstof ingespoten. Hierdoor warmen de uitlaatgassen op tot ongeveer 680 graden
en verbranden ze het roet in de filter. Bij oudere wagens, die niet voorzien zijn van een roetfilter, is
het onmogelijk om dit achteraf te monteren. Het is namelijk niet mogelijk om de motor extra brandstof
te laten inspuiten. Veel oude dieselmotoren zijn ook voorzien van een mechanische brandstofpomp,
waardoor het niet mogelijk is om het brandstofmengsel te laten variëren op bepaalde tijdstippen.
Indien de auto toch al beschikt over een motormanagement en een elektronische injectie (zoals de
BMW 324td E30) dan zal een roetfilter toch nog niet kunnen werken. Het motormanagement is echter
niet afgesteld om te weten wanneer er meer brandstof moet worden ingespoten.
(Veelgestelde vragen over de werking en technische aspecten van de roetfilter, sd), (Borremans,
Aftermarket roetfilter , 2020), (BMW 324d 324td, 1987)

5.7

Elektrificatie van een oldtimer

We bespraken hierboven reeds mogelijkheden om oldtimers milieuvriendelijker te maken, zoals de
katalysator, roetfilter, injectie etc. maar hieruit bleek toch dat dit in veel gevallen (nog) onmogelijk is.
In dit stuk bekijken we kort de mogelijkheden en voor en nadelen van elektrificatie van een oldtimer.
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Bereidheid tot elektrificatie

Alvorens het al dan niet aanprijzen van elektrificatie van oldtimers is het belangrijk na te gaan hoe
bereid eigenaars van oldtimers zijn om over te gaan tot elektrificatie. Dat het een bewogen onderwerp
is met veel voor- en tegenhangers, is een feit.
Uit ons marktonderzoek kunnen we besluiten dat 81,50% van de eigenaars van een oldtimer absoluut
niet antwoordt op de vraag ‘bent u bereid uw oldtimer te elektrificeren indien dit toegelaten zou zijn?’.
3,40% antwoordt dat hij of zij absoluut wel zou overgaan tot elektrificatie.
We kunnen hieruit concluderen dat er wel degelijk een markt voor is, maar dit betreft eerder een niche
markt.
In een artikel van Vroom.be geeft FIVA, de internationale oldtimerfederatie, zijn kijk en reactie op het
idee van elektrificatie van de oldtimer: “De FIVA “heeft begrip voor de motivatie van bepaalde
eigenaars om hun wagens elektrisch te maken”, maar wijst er toch op “dat de organisatie gewijd aan
het behoud, de bescherming en de promotie van oldtimers het gebruik van onderdelen uit moderne
elektrische wagens (motoren en batterijen) ter vervanging van de aandrijflijn van een oldtimer niet
kan ondersteunen”. Of anders gezegd: een oldtimer met een moderne elektromotor en batterijen is
niet langer van historische waarde.
De FIVA raadt eigenaars, constructeurs en gespecialiseerde garages die dit soort verbouwing wensen
uit te voeren daarom aan om omkeerbare oplossingen te bedenken, zodat het model in de toekomst,
als daar behoefte aan zou zijn, “terug naar zijn oorspronkelijke staat kan worden gebracht om er weer
een oldtimer van te maken”.” (Christiaens, 2019)
Dit is uiteraard een zeer eenzijdige kijk op het elektrificeren van oldtimers. Het is een gevoelig
onderwerp voor echte puristen. Dit merken we ook aan het citaat van de FIVA omdat oldtimers voor
velen toch als ‘erfgoed’ of ‘kunst’ worden gezien, en daarbij hoort het karakter van de
verbrandingsmotor.
Anderzijds is het belangrijk de voordelen ook in kaart te brengen. De oldtimer genereert veelal meer
vermogen en wordt in de eerste plaats ook milieuvriendelijker (CO2 neutraal bij het rijden), waardoor
deze bijvoorbeeld geen probleem vormen om de LEZ nu, of in de toekomst te betreden. Ook is er geen
vrees meer voor lekkende cilinderkoppakkingen of een kapotte benzinepomp of carburator. De
zoektocht naar onderdelen valt dus weg. In het kader van duurzaamheid is het ook zeker een
interessant gegeven, oldtimers die mechanisch niet meer werken kunnen op deze manier toch een
tweede leven krijgen. (Elektrische oldtimers: vintage en Volt, 2019)

5.7.2

Beperkingen

Er zijn enkele belangrijke beperkingen om een oldtimer te kunnen elektrificeren.
Eerst en vooral hebben we de oldtimerverenigingen en -groepen die dit type oldtimers niet meer
officieel herkent als oldtimer, dit omdat er fundamentele wijzigingen zijn gedaan aan de
aandrijflijn/transmissie. In een verslag van Red De Oldtimer van een webinar met FIVA op 20 november
2020 wordt het volgende aangehaald: “FIVA kreeg veel commentaar omdat ze geen rekening houden
met eigenaars die hun oldtimer ombouwen naar elektrische wagens. FIVA reageerde daarop dat ze
zo’n ombouw niet meer zien als oldtimer omdat er fundamentele wijzigingen zijn. Ze beschouwen dan
het jaar van ombouw als bouwjaar. Het voertuig moet dan wachten tot het weer zijn leeftijd bereikt
om terug als oldtimer gezien te worden.” (Red De Oldtimer, sd)
De volgende beperking slaat op het juridische vlak van een elektrisch omgebouwd voertuig. Het is zo
dat elk voertuig om technisch gekeurd te worden een geldig chassisnummer moet hebben. Dit gaat uit
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van de fabrikant op het moment dat de wagen van de band rolt. Wanneer we een origineel voertuig
gaan ombouwen is het immers niet meer hoe de fabrikant het initieel afleverde. We spreken hier ook
van een fundamentele wijziging.
Een artikel van autoscout24 over een ombouwer Schmidt-OSS van een Porsche 912 (Zilli, 2019) zegt
het volgende: “Op dit moment zijn elektrische conversies van oldtimers niet juridisch geregeld. Op dit
moment zijn slechts beperkte wijzigingen toegestaan in België en is het niet duidelijk of een elektrische
oldtimer wel door de keuring raakt, in tegenstelling tot Duitsland of Engeland. De ombouw van
Schmidt-OSS kan ongedaan gemaakt worden. De ombouw kost 55.000 euro excl. BTW, zonder de
Porsche 912 gerekend natuurlijk. Krachtiger kan ook, maar dan gaat de prijs omhoog.”
Overigens is het van belang dat er voldoende kennis is bij het ombouwen en dat er rekening wordt
gehouden met verschillende factoren zoals verwarming, remmen zonder servo etc. (Elektrische
oldtimers: vintage en Volt, 2019)
We kunnen dus concluderen dat er momenteel nog behoorlijk wat beperkingen zijn om, zeker als
particulier, een oldtimer om te bouwen. Zowel op juridisch, technisch maar zeker ook op sociaal vlak.

5.7.3

Kostprijs

De volgende prijsindicaties zijn afkomstig van een Nederlands bedrijf ‘Schilder electric’ gespecialiseerd
in het ombouwen naar elektrisch. Het elektrificeren van een oldtimer is maatwerk maar in het geval
van een lichte auto (tot 1500 kilogram) kost het tussen de 20 000 euro en 25 000 euro excl. btw. Dan
moet er ook nog rekening gehouden worden met bijkomende kosten zoals accubakken, laadkabels,
verwarming, keuringskosten, rem- en stuurbekrachtiging, koeling en/of verwarming accupak…
(Ombouw naar 100% elektrisch, sd)

5.7.4

Eigenheid van het voertuig

Wij vinden het belangrijk om ook stil te staan bij de eigenheid van een omgebouwd voertuig.
Bijvoorbeeld: we bouwen een BMW E30 M3 en een BMW E30 316 om. Het gevolg hiervan is dat we
door de ombouw een bepalende eigenschap wegnemen. Ook zal de manier van rijden veranderen, dit
door een andere gewichtsverdeling of plaatsing van de motor.
Op puur technisch vlak is het ook belangrijk te weten dat de geëlektrificeerde oldtimer door de batterij
in gewicht kan toenemen. In een aflevering van Vintage Voltage, op Discovery Benelux zien we hoe
een Volkswagen Beetle in een dag wordt omgebouwd tot volledig elektrische auto. Wanneer de
batterij geplaatst wordt weegt deze 85 kilogram en moet ze op de achterbank gemonteerd worden. Er
is dus een gewichtstoename en een plaatsverlies. Er is wel een vermogenstoename. Natuurlijk is het
afhankelijk van welke motor vervangen wordt en met welke wagen we te maken hebben. Maar het
blijft wel een belangrijk gegeven. (Vintage Voltage, 2020)

5.8

E-fuels

Europa heeft als doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, dit betekent dat alle fossiele
brandstoffen verdwijnen. Dit zou problematisch zijn voor de oldtimers met een conventionele
brandstofmotor omdat ze dan geen brandstof meer kunnen tanken. Een oplossing voor het probleem
kan een klimaat neutrale brandstof, namelijk E-fuels.
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CO2 - Fossiele brandstof

Aardolie

Brandstof

Verbranden

CO2 in de
atmosfeer

Hierboven is een vereenvoudigd schema voorgesteld van het lineaire verloop van een fossiele
brandstof. Eerst wordt er aardolie ontgonnen, later wordt dit in een raffinaderij behandeld zodat er in
een destillatiekolom de verschillende brandstoffen zoals benzine en diesel kunnen worden
geproduceerd. In de volgende stap wordt de brandstof in een auto getankt. Als de wagen dan rondrijdt
en dus de brandstof verbrandt, komen er uitlaatgassen vrij. In dit schema wordt alleen CO2 besproken
omdat E-fuels enkel klimaatneutraal zijn. De CO2 die vrijkomt door het verbranden van de fossiele
brandstof blijft voor een zeer lange tijd in de atmosfeer.

5.8.2

CO2 – E-fuels

De productie van E-fuels begint bij het verkrijgen van waterstof. Dit gas komt vrij bij de elektrolyse van
water. Vandaar ook de naam E-fuel, wat staat voor Electrofuel. De elektrolyse moet gebeuren met
hernieuwbare energie om ervoor te zorgen dat er geen CO2 vrijkomt bij de productie van E-fuels. Door
de elektrolyse gaat ongeveer 40% van de energie verloren ten opzichte van de elektriciteit. Bij het
waterstofgas wordt later koolstof toegevoegd, de koolstofatomen worden gehaald van de CO2
moleculen uit de lucht. Wanneer het koolstofatoom wordt weggenomen van de CO2 molecule blijft er
enkel zuurstof over. De koolstof wordt toegevoegd bij de waterstof. Via het Fischer-Tropsch proces
wordt het gas omgezet naar een synthetische brandstof, namelijk een E-fuel. Deze brandstof heeft een
rendement van maximaal een zesde van de energie ten opzichte van de elektriciteit (in het begin van
het proces).
In het schema hierboven is zichtbaar dat het een CO2-cyclus is. Dit betekent dat er steeds evenveel CO2
nodig is om de brandstof te produceren als dat er vrijkomt bij de verbranding tijdens het rijden,
hierdoor is de brandstof klimaatneutraal.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle tussenstappen gebeuren met hernieuwbare energie.
Indien dit niet zo is zal er extra CO2 vrijkomen bij het bewerken van de brandstof.
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Andere schadelijke gassen

Omdat andere gassen zoals CO, HC en NOx een groter probleem zijn bij oldtimers dan de CO2 is het
belangrijk om hier ook de impact van E-fuels te bespreken. Omdat het een synthetische brandstof is
kan de brandstof op maat gemaakt worden. Dit betekent dat ook de uitstoot van deze gassen drastisch
verminderd kan worden, zonder technische wijzigingen aan de oldtimer zelf. Hoeveel de winst zal
bedragen is echter nog zeer onduidelijk aangezien er geen testen voorhanden zijn met oldtimers.

5.8.4

Geschiktheid oldtimer

E-fuel is een synthetische brandstof, wat betekent dat deze op maat gemaakt kan worden. Er kan dan
ook tijdens de productie rekening gehouden worden met de poreuze materialen in de motoren van
oldtimers waardoor deze probleemloos kunnen worden getankt in oudere wagens. De E-fuel zal dan
grotendeels dezelfde eigenschappen hebben als benzine. Indien er geen E-fuel bestaat die geschikt is
voor oldtimers zou er eventueel de mogelijkheid zijn om te werken met additieven, hierdoor verandert
de brandstofsamenstelling waardoor het bepaalde materialen niet langer aantast. De additieven
zouden dan bij de gewone E-fuel moeten worden toegevoegd.

5.8.5

De toekomst

Alvorens E-fuels aan populariteit toenemen zal er eerst een mentaliteitswijziging nodig zijn bij de
overheid. Deze maakt tot op vandaag geen onderscheid tussen de lineaire CO2 en de circulaire CO2.
Hierdoor worden E-fuels nog steeds niet gezien als een klimaat neutrale brandstof door de overheid.
Europa gaf ook aan de ontwikkeling van E-fuels niet te steunen. Daardoor wordt de techniek van Efuels minder ontwikkeld.
Heden is het niet mogelijk om zelf een E-fuel te tanken, zowel als alternatief voor benzine als voor
diesel. Voor diesel zou er sneller een kant en klaar alternatief zijn omdat er ook vraag naar een E-diesel
vanuit andere sectoren, zoals vrachtwagens en de landbouwsector.
De financiële haalbaarheid van deze brandstof kan ook een probleem vormen voor zijn toekomst.
Omdat deze slechts in kleine oplagen zouden worden geproduceerd, weten we niet of het rendabel is
voor een bedrijf om zo’n brandstof te ontwikkelen. Voor moderne wagens is de richting van
elektrificatie reeds ingeslagen, wat betekent dat er op het gebied van E-fuels minder ontwikkeling zal
plaatsvinden.
We concluderen dat de toekomst van de E-fuel sterk zal afhangen van de promotie, de financiële
haalbaarheid en de bereidwilligheid van de overheid om deze brandstof te herkennen als
klimaatneutraal.
(Ontdek wat koolstofarme vloeibare brandstoffen zijn in deze video), (E-fuels gaan belangrijke rol
spelen bij vervoer, 2020), (D'hulster, 2021)

Technisch-ecologisch

55

Bachelor proef

5.9

De toekomst van de oldtimer in Vlaanderen

Conclusie technisch-ecologisch

Het is niet zo vanzelfsprekend om oldtimers zomaar milieuvriendelijker te maken. Zo moeten we er
rekening mee houden dat er enorm veel verschillende type motoren werden ontwikkeld en ze elk hun
eigen systeem hebben. Denk maar aan verschillende injectiesystemen of motormanagement. Uit ons
onderzoek hierop blijkt dat voorlopig enkel de oldtimer juist afstellen de enige (juridisch correcte)
manier is om de oldtimer zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Elektrificatie is echter niet uitgesloten
maar is momenteel nog een nichemarkt en staat juridisch nog helemaal niet op punt, ook zijn er weinig
oldtimerliefhebbers die bereid zijn om hun oldtimer te elektrificeren. E-fuels zijn een mogelijke piste
maar hiervoor zal nog veel meer onderzoek nodig zijn, zeker voor oldtimers gezien de verschillende
gehanteerde technieken. Het zal ook sterk afhankelijk zijn van de politiek of E-fuels zullen doorbreken
en of het financieel haalbaar is om de brandstof op de markt te brengen.
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Algemeen besluit

Als slot van deze bachelor proef vatten we hier de belangrijkste en opmerkelijkste conclusies samen
van de onderzochte pijlers.
Het belangrijkste besluit dat we kunnen vormen over het marktonderzoek zijn enkele opvallende zaken
gebleken uit de enquêterondvraag. Zo is het interessant te weten dat niet elke oldtimer ingeschreven
in Vlaanderen effectief een andere eigenaar heeft, veel oldtimereigenaars bezitten immers meer dan
één oldtimer. Ook is het zo dat de overgrote meerderheid van de eigenaars van een oldtimer dit
voertuig voornamelijk voor recreatiedoeleinden gebruikt en slechts tussen de 2500 en 3000 kilometer
per jaar aflegt. Dit kan een boeiend gegeven zijn voor beleidsmakers om dit mee in acht te nemen bij
de debatten over ingrijpende maatregelen. Wij vinden het, ter bescherming van de oldtimer, dan ook
misschien een goed idee om oldtimers, apart te behandelen in beslissingen die nu genomen worden
voor alle wagens in Vlaanderen.
Het logistieke deel van deze bachelor proef vormt een louter beschrijvend en informatief deel over de
invoer van een oldtimer. Het kan voordelig zijn om een oldtimer in te voeren (uit een niet-EU land)
mits deze voldoet aan enkele criteria. Het is daarbij voordelig een douanevertegenwoordiger in te
schakelen voor een vlot verloop van de procedure. Een oldtimer van een EU-lidstaat naar België
brengen (intracommunautaire verwerving) is een eenvoudige, duidelijke en voordelige procedure
indien de juiste documenten aanwezig zijn.
Bij het financieel-economisch aspect is het voornaamste besluit dat een oldtimer geen
investeringsgoed of belegging is en dat dit beter niet wordt aangekocht met het oog op winst. De
oldtimermarkt blijft immers een onvoorspelbare markt. Ook bekeken we de economische waarde van
de oldtimers in België aan de hand van de cijfers die voor handen waren en met voorbeeld van het
evenement Zoute Grand Prix. We kunnen besluiten dat het economisch belang van de oldtimer niet
onderschat mag worden. Ook de speciale regeling omtrent belasting op inverkeesstelling en jaarlijkse
rijtaks werd geanalyseerd en vergeleken met een gewone wagen, hieruit kunnen we concluderen dat
de belastingen op oldtimers gunstig zijn wegens hun beperkt gebruik.
Wanneer we het commerciële en marketingdeel bekijken besluiten we dat het belangrijk is als bedrijf
dat de oldtimermarkt wordt geanalyseerd en weet waar jij je als bedrijf bevindt maar ook wie de
doelgroep is voor het product. Er bestaat immers niet één soort oldtimer en niet iedereen zijn
aankoopmotief is hetzelfde. Ook moet de communicatie en de communicatie-instrumenten goed
afgestemd worden op de doelgroep en moet de communicatie voor een evenement reeds ruim op
voorhand van start gaan om de gewenste doelgroep te bereiken.
In het technisch onderdeel bekeken we enkele mogelijkheden om de oldtimer milieuvriendelijker te
maken. De conclusie is hier dat een achteraf te plaatsen katalysator en roetfilter moeilijk en meestal
onmogelijk is wegens het ontbreken van een motormanagement bij oude auto’s. Het is wel zo dat
oldtimers die wel een katalysator hebben als euro nul worden aanschouwd, omdat het nog niet
verplicht was. Deze oldtimers zijn dus in de praktijk meestal properder dan op papier, het is dus
belangrijk als eigenaar om dit te controleren. Een simpele CO-afstelling kan veel oldtimers wel
properder maken. Dit is een eenvoudige procedure die een grote impact heeft. Het is ook vaak zo dat
de CO opgelegde waarde in de keuring veel hoger is dan de waarde dat de wagen effectief kan behalen
mits de juiste afstelling. Een ingrijpende, maar wel technisch mogelijke oplossing, is de elektrificatie
van de oldtimer. Wel willen we hier benadrukken dat veel liefhebbers hier niet voor openstaan en het
wettelijk kader hieromtrent nog niet in orde is. Tot slot onderzochten wij ook de mogelijkheid van Efuels bij oldtimers. Dit is zeker een boeiende piste die verder moet opgevolgd worden. Het potentieel
van deze brandstof zal enorm afhangen van de ontwikkeling ervan. Tot op heden is er nog geen E-fuel
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die kan gebruikt worden in oldtimers. Of het een oplossing is voor de oldtimer kan nu nog niet
gegarandeerd worden. Dit komt omdat er nog onvoldoende onderzoek naar gedaan is op de
verschillende ontwikkelde motoren over de afgelopen decennia.
Algemeen besluiten we dus dat het belangrijk blijft om altijd in dialoog te gaan met beleidsmakers en
de alternatieven niet uit de weg te gaan. Met enkele aanpassingen van de wetgeving en de informatie
waar we nu reeds over beschikken, kunnen we zeker al bijdragen om de toekomst van de oldtimer te
garanderen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Resultaten marktonderzoek
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Bijlage 2: Voorbeeld inschrijving en verkeersbelasting
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Bijlage 3: E-fuels

Figuur 12 Kringloop E-fuels

(Hernieuwbare vloeibare brandstoffen, 2019)
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Bijlage 4: Euronormen personenwagens

Tabel 2 Emissienormen euronormen

(Criteria lage-emissiezones op basis van euronormen, sd)
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Bijlage 5: Toelatingscriteria personenwagens LEZ

Tabel 3 Toelatingscriteria personenwagens

(Criteria lage-emissiezones op basis van euronormen, sd)
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Bijlage 6: Tarieven LEZ
Brussel
Een dagpas kost 35 euro per dag en kan slechts 8 keer per jaar worden aangekocht per kalenderjaar.
(Low Emission Zone, sd)
Gent
Voordeel tarief voertuigen ouder dan 40 jaar:
Periode
Week
Maand
4 maanden
Jaar

Prijs (€)
25
50
130
345

Tabel 4 Voordeeltarief LEZ Gent

Een dagpas kost 35 euro per dag en kan slechts 8 keer per jaar worden aangekocht per kalenderjaar.
(Koop een LEZ-dagpas, sd)
Antwerpen
Periode
Week
Maand
4 maanden
Jaar

Prijs (€)
20
30
75
180

Tabel 5 Voordeeltarief LEZ Antwerpen

Een dagpas kost 35 euro per dag en kan slechts 8 keer per jaar worden aangekocht per kalenderjaar.
(LEZ-dagpas, sd), (Je hebt een voertuig ouder dan 40 jaar?, sd)
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Bijlage 7: Toegelaten niveaus CO-emissies personenwagens
Toepassingsgebied
Van toepassing op alle motorvoertuigen uitgerust met een motor met elektrische ontsteking, met
uitzondering van de wedstrijdvoertuigen categorie 2 (“verboden tot het normale verkeer”) en
elektrische voertuigen uitgerust met een range extender (seriële-hybride aandrijving).
Auto’s van voor 15/6/1968 moet de viergastest niet ondergaan.
Meetvoorwaarden
Meting met een uitlaatgasanalysator.
Eerst wordt de meting uitgevoerd bij verhoogd toerental (indien van toepassing), vervolgens bij
stationair toerental.
De temperatuur van het motorblok (minimaal 55 °C) dient enkel gecontroleerd te worden als de
gasemissies overschreden zijn.
De meting kan niet als geldig beschouwd worden als één van onderstaande situaties zich voordoet:
•
•
•
•

De motor duidelijk niet voldoende kan versneld worden doordat de slag van het gaspedaal is
beperkt.
De luchtfilter verwijderd is (deze maakt inherent deel uit van het gehomologeerd
voertuigtype).
Het uitlaatsysteem lekken vertoont of niet compleet is.
De achterste uitlaatbuis niet origineel is en dat, omwille van de vorm van de uitlaat of de
aanpassing aan de uitlaat, de emissiemeting onmogelijk gemaakt wordt of vervalst wordt.

Datum van eerste inschrijving
Voor 1/10/1986

Van 1/10/1986 tot
en met
31/12/1997

Van 1/1/1998 tot
en met 30/6/2002

Vanaf 1/7/2002

Stationair
toerental

4,5 %

3,5 %

0,5 %

0,3 %

Verhoogd
toerental
2000 – 2500
tr/min

n.v.t.

n.v.t.

0,3 %

0,2 %

Tabel 6 CO-meting keuring volgens inschrijvingsdatum

(Handboek periodieke technische controle), (Red De Oldtimer, sd)
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Bijlage 8: Overgangsperiode leeftijd oldtimer Vlaanderen

Tabel 7 Oldtimerleeftijd Vlaanderen

(Forfaitaire belasting in de jaarlijkse verkeersbelasting, sd)
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Bijlage 9: Hagi Indexen januari

Tabel 8 Hagi Index januari 2021

(Historic Autogroup, sd)
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Bijlage 10: Forfaitaire verkeersbelasting

Tabel 9 Forfaitaire verkeersbelasting

(Forfaitaire belasting in de jaarlijkse verkeersbelasting, sd)
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Bijlage 11: Forfaitaire inverkeerstelling

( Forfaitaire belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers, sd)

Bijlagen

79

Bachelor proef

De toekomst van de oldtimer in Vlaanderen

Bijlage 12: Bill of Lading
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Bijlage 13: Buyer’s order of aankoopbewijs
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Bijlage 14: Douanedocument afgeleverd door douanevertegenwoordiger.
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Bijlage 15: Factuur douanevertegenwoordiger in verband met de invoer van het
voertuig
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Bijlage 16: Texas Certificate of Title
Het eigendoms en/of registratiebewijs van de vorige inschrijving. In dit geval uit Texas, Verenigde
Staten.

Bijlagen

84

Bachelor proef

De toekomst van de oldtimer in Vlaanderen

Bijlage 17: Duits inschrijvingsbewijs deel 1
Inschrijvingsbewijs deel 1, in dit geval uit Duitsland.
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Bijlage 18: Duits inschrijvingsbewijs deel 2
Inschrijvingsbewijs deel 2, in dit geval uit Duitsland.
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Bijlage 19: Aankoopfactuur van een voertuig uit Duitsland
Aankoopfactuur van het voertuig in kwestie, in dit geval van een Duitse handelaar naar Belgische
handelaar.
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Bijlage 20: E705 vignet
E705 vignet, dit wordt pas verkregen bij de goedkeuring van de aanvraag van de Douane.
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