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BELASTINGVRIJSTELLING Liefhebber koopt geen klassieke auto zolang er geen duidelijkheid uit Den Haag komt

door Marcel de Veen

L

De economische crisis en
vooral onduidelijk in de re-
gelgeving zorgen voor een
bloedbad onder de hande-
laren in oldtimers. Eén op
de vijf dealers is al failliet en
het einde van de ellende is
niet in zicht.

L aatst had Koos Steevens
van Auto Pride in Bruns-
sum de eigenaar van een
Corvette in zijn werk-

plaats. De liefhebber wilde zijn
fraaie Amerikaanse bolide uit 1985
verkopen. Liefst onmiddellijk. „Hij
zei dat de cataloguswaarde 13.000
euro was, maar bood me de wagen
aan voor 11 mille. Hij merkte dat ik
geen trek had en zakte meteen
naar 7000 euro.”
Steevens hapte niet, zelfs niet toen
de man nog maar een luttele 4000
euro voor zijn oldtimer verlangde.
„Ik had medelijden met hem; dui-
delijk een geval van een paniekver-
koop. Maar ik raak die wagen mo-
menteel aan de straatstenen niet
kwijt. Ook niet voor een spotprijs.
Daar komt bij dat-ie één op vier
slurpt.”
Het voorbeeld geeft de malaise in
de oldtimerbranche treffend weer.
Het is een drama. De aanhoudende
economische crisis zorgde er al
voor dat de handel in BMW’s, Mer-
cedessen en oude ‘Amerikanen’
een flinke dip kent.
Toen kwam 29 oktober 2012.
De presentatie van het regeerak-
koord. Daarin staat dat het kabinet
de belastingvrijstelling voor dit
soort auto’s wil schrappen. Daar-
mee zou een einde komen aan het
belastingvrij rijden in zo’n klassiek
‘beestje’.
Alexander Stuurman van het gelijk-
namig autobedrijf in Herkenbosch
ziet dat de verkoop sindsdien bijna
is ingestort. „Ik prijs me gelukkig
dat we 60 tot 70 procent van onze
auto’s afzetten in het buitenland.

Dus worden we niet zo getroffen
door de malaise. Maar de afzet op
de Nederlandse markt is met 75
procent gekelderd. Om me heen zie
ik de bedrijven omvallen.”
Stuurman, die zo’n 140 auto’s in
zijn showroom heeft staan, consta-
teert dat de hele branche worstelt
met de wurgende onzekerheid van
dit moment. Want ook al heeft ver-
antwoordelijk staatssecretaris Frans
Weekers gezegd dat hij nadenkt
over een aanpassing (lees: versoepe-
ling) van de aangekondigde maatre-
gel, zolang er geen besluit is koopt
bijna geen hond nog een oldtimer.
Het gevolg is dat inmiddels één op
de vijf handelaren failliet is. De ver-

eniging voor oldtimerdealers waar-
schuwde onlangs dat nog eens 20
procent op kiepen staat. Stuurman:
„Ik durf de stelling aan dat 90 pro-
cent van mijn collega’s het zwaard
van Damocles boven het hoofd ziet
hangen. Weekers moet snel duide-
lijkheid geven. Het ontbreken van
wetgeving is een regelrechte ramp.
Zo maakt Den Haag de hele markt

Zolang een besluit in Den
Haag uitblijft, koopt op dit
moment bijna geen hond
nog een oldtimer.
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kapot.” Terwijl het tot voor enkele
jaren geleden nog zo goed ging met
de branche. Door de belastingvrij-
stelling voor auto’s van 25 jaar en
ouder kozen steeds meer mensen
voor zo’n voertuig, waarmee je ook
nog eens de blits kunt maken.
Maar de wetgeving werkte ook on-
eigenlijk gebruik in de hand. Slim-
meriken kochten degelijke Merce-
dessen en Amerikaanse bakken uit
de jaren tachtig, die voor dagelijks
gebruik nog zeer geschikt zijn.
Voordeel is dat die ook het predi-
caat oldtimer kregen en dus onder
het aantrekkelijk belastingregime
vallen. Aan die ‘misstand’ wil de re-
gering, op zoek naar weer een paar

miljoen, een einde maken.
Stuurman en Peeters hopen op cle-
mentie, met name voor de echte
klassiekerliefhebber die er met zijn
trots maar sporadisch op uittrekt.
„Laat er in hemelsnaam een besluit
komen”, klinkt het uit Brunssum.
Math Niessen van Classic Cars uit
Venlo is de enige dealer die zegt
niet zoveel hinder te hebben van
de misère. „Natuurlijk hebben we
ook wel last van de problemen op
de markt. Maar wij zitten voorna-
melijk in het bovengemiddeld
marktsegment, zeg maar honderd-
duizend plus. Liefhebbers van die
zomerauto’s lijden niet zo onder
de huidige situatie.”

Handelaar Alexander Stuurman in zijn showroom in Herkenbosch tussen de oldtimers. De markt is dramatisch ingezakt. foto Jeroen Kuit


