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Redactioneel
Deze keer moet ik me schamen. De enige
bijdrage die ik heb gedaan aan deze Paper
Snake is dit stukje. Voor de rest heeft Rocco al
het werk gedaan. Rocco bedankt man!
Ook moet ik het tijdschrift Chroom en Vlammen
nog bedanken voor het mogen plaatsen van een
artikel in de vorige Paper Snake over Trevor
Creed.
4 oktober is alweer de laatste pubmeeting van
het jaar. Komt u ook? Onder het genot van een
drankje en hapje kunnen we de plannen voor de
winter bespreken. Zoals u weet is een Cobra
nooit af.
Het bestuur zoekt nog steeds 2 nieuwe
bestuursleden, te weten een voorzitter en een
redacteur. Kunnen we op u rekenen als het gaat
om het vervullen van een bestuursfunctie?
Met het huidige ledenaantal moeten er toch wel 2
leden zijn die wat tijd in de club willen steken?
De redactie is met de nieuwe methode, geen
eigen progrmma nodig, makkelijker geworden
en kost het wat minder tijd als voorheen.
De reden dat ik ermee wil stoppen is dat mijn
huidige werk zoveel tijd vreet dat ik doordeweeks
geen tijd heb voor thuis/niet thuis ben en ik in het
weekend dus mijn taken uitvoeren. De redactie
erbij is dus wat te veel in de huidige situatie.
Dan rest mij u veel succes toe te wensen met het
realiseren van de verbeteringen aan uw Cobra
en hopelijk tot zondag!
Mickel Goossens
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Hallo Lezers,
Het bestuur van onze vereniging stelt u in kennis dat Leendert Barendregt begin
september is overleden. Hij was enkele jaren lid van onze vereniging en de trotse
eigenaar van een blauwe Dax. We wensen de familie veel sterkte met het verwerken
van dit verlies.
Het is na zo’n mededeling altijd lastig om weer tot de dagelijkse gang van zaken terug
te keren en dus beginnen we met een bedankje.
Het bestuur de Cobra Club Nederland wil nogmaals Cors Snijders bedanken voor zijn
creativiteit, inzet en toewijding om het Cobra Forum te creeren en tot een succes te
maken. Het Forum is nu in beheer bij de Cobra Club Nederland.
Inmiddels zijn er een aantal links tussen dit forum en de (nieuwe) CCN-website actief
en in de nabije toekomst kan het forum mogelijk echt geïntegreerd worden (bv.
gezamenlijke gebruikersdatabase)
In deze uitgave van de Papersnake zult u een artikel daarvan aantreffen en op 6
september j.l. vond de overhandiging van het kado op de parkeerplaats.
In deze Papersnake treft u het beloofde artikel aan van de per 1 mei 2009 ingegane
wijzigingen omtrent de RDW-keuringen.
Binnenkort zullen wij een avond/ochtend bespreking met de RDW organiseren, waarbij
duidelijkheid zal komen over de vraag: “hoe nu verder”. U krijgt hier later nog een
uitnodiging voor.
Op 4 oktober a.s. is laatste pubmeeting voor dit seizoen en het lijkt mij een uitstekend
moment om deze dag als een memorabele dag te boeken voor onze club.
M.a.w. we verwachten u allen zodat we ruim 50 cobra’s op het parkeerterein zullen
zien. (“weer of geen weer”)
Uw bijdrage zal beloond worden met een hapje en een drankje.
Zoals ik eerder heb aangegeven zal ik vanaf volgend clubjaar de voorzittershamer
overdragen en zal ik “Regio Noord” gaan faciliteren. U kunt dan op elke eerste
zaterdag van de maand in onze clubgarage aan uw cobra werken en/of loungen in het
clubcafe of op terras met uitzicht op onze wijngaard.
Veel leesplezier en geniet nog met uw cobra in dit zonnige najaar.
Met vriendelijke groet,
Cor Schiedon
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Bestuurs mededelingen
Van de penningmeester
Op mijn oproep om te controleren of wij het juiste e-mail adres van u hebben, zijn weinig reacties
gekomen. Rocco stuurt regelmatig updates en last-minute aankondigingen per e-mail. Heeft u sinds de
vorige Paper Snake geen e-mail ontvangen, stuur dan een mailtje aan penningmeester@cobraclub.nl !!
Hoeft geen verhaal bij, naam, plaats en/of lidnummer zijn voldoende.
Het aantal leden per 24 september bedraagt 253 (excl. sponsors), het aantal geregistreerde Cobra’s is
173. Er zijn 4 aanmeldingen en 2 opzeggingen binnengekomen (voor degene die het gaan narekenen
t.o.v. vorige keer: de meeste opzeggingen worden pas definitief aan het eind van het
lidmaatschapsjaar).
Voor de aardigheid heb ik ook de Cobra’s onderverdeeld naar merken (zie ook de enquête op de
website). Dax spant de kroon met 76 registraties gevolgd door Pilgrim met 53. Dan volgen op enige
afstand Ram en Superformance elk met 8, Factory Five en GardnerDouglas elk met 7 en AK met 2. Van
de volgende merken is steeds slechts één auto geregistreerd: BRA, Contemporary, Crendon, Magnum,
Phoenix, Viper, EWB, L&B, RMC, Midstates, Cobretti en Brightwheel. Alles bij elkaar een hele
verzameling.
Volgende keer weer meer ledennieuws en voor vragen, adreswijzigingen of andere zaken voor de
ledenadministratie, mail naar penningmeester@cobraclub.nl
Van de Technische commisie
Op 25 juni hebben twee bestuursleden van de CCN een presentatie bijgewoond. Te samen met andere
clubs en levenraciers, bij de RDW in Arnhem. De presenatie werd gedaan door het IVR-team van de
RDW. En was erop gericht om clubs en leveranciers kennis te laten maken met de regels die per 1 mei
2009 zijn ingegaan. Per deze datum vallen wij met onze “replica´s” in de rubriek “Individuele
goedkeuringen”, mits de eerste datum toelating ligt na 1-1-1998.
Grofweg zijn er nu een aantal groepen :
-Datum eerste toelating voor 1-1-1996
-Datum eerste toelating na 1-1-1996 en voor 31-12-1997
-Datum eerste toelating na 1-1-1998
-Datum eerste toelating nog niet verkregen
Aangezien dat er per groep nog al wat
verschillen zijn, is er vanuit de CCN contact
gelegd met de RDW. Om een voorlichtings
avond cq ochtend te organiseren. Hiervoor
ontvangt later dit jaar nog een persoonlijke
uitnodiging.
In deze PS vindt u zovast de presentatie van
de RDW die aangevuld is met commentaar
vanuit de TC.

Met vriendelijke groet,
CCN Bestuur
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*** Belangrijke mededeling ***
Voor Cobra´s met een “Basis TGK : EEKG-9999” , “Basis EEGK-9999”, “Basis TGK :
VERH-9999” of “Basis VERH-9999” vermelding op het kentekenbewijs !
In de APK is géén uitzondering meer te vinden voor voertuigen zonder emissiebestrijdingsysteem. Is dit destijds bij inschrijving toch geaccepteerd, wat nu?
Indien de RDW bij de inschrijving in Nederland deze vrijstelling is vergeten te plaatsen, zal
de RDW het kentekenbewijs en register corrigeren. In de gevallen dat het emissiesysteem
echter is verwijderd en e.e.a is verplicht in de permanente eisen, zal deze weer moeten
worden aangebracht. (Lees eerst optie 1 en 2).
De klant kan het kentekenbewijs deel IA (oud: deel I) opsturen (per aangetekende) naar
de RDW, afdeling VRD, postbus 30000. 9640 RA Veendam, waar zal worden beoordeeld of
de betreffende vrijstelling is vergeten.
Let op: Dit geldt alleen voor Cobra´s met een Datum Eerste Toelating na 1-1-1996 met deze
specifieke code op hun kentekenbewijs, bij de “Bijzonderheden”.
Optie 1 :
Stond op het orginele kentenbewijs (bijvoorbeeld vanuit de UK de V5 of V5C en vanuit
Duitsland de Fahrzeugbrief) niet vermeld dat er een emissiebestrijdingsysteem aanwezig
was. Dan zal het kentekenbewijs worden aangepast, zodat dit tijdens de APK duidelijk is voor
de keurmeester.
Optie 2:
Stond op het orginele kentenbewijs (bijvoorbeeld vanuit de UK de V5 of V5C en vanuit
Duitsland de Fahrzeugbrief) wel vermeld dat er een emissiebestrijdingsysteem aanwezig was.
Dan zal deze weer moeten worden aangebracht.
Bij twijfel neem zelf contact op met de RDW :
De Klantenservice is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur
op telefoonnummer 0900 0739 (€ 0,10 per minuut).

Paper Snake nr.3 - 2009 7

Replica's

•

KitS

•

V8 enginEs

•

Parts

NITRADE is het adres bij uitstek voor alles met betrekking tot Cobra’s.
Nieuwe, gebruikte Cobra’s en Cobra kits u kunt het allemaal vinden
op onze site.
Aanpassingen, montage, revisie en interieurs, alles gebeurd in eigen
beheer!
U wilt uw Cobra laten onderhouden? Dat kan, onze gespecialiseerde
monteurs helpen u graag een handje.
Custom made aluminium koelers? Geen probleem ook daarvoor bent u
bij ons aan het juiste adres.
Leverancier van Chevy/Ford V8 motoren.
Dealer van Intrax Suspension!
Side Pipes en specials worden in eigen huis geproduceerd.

To p a a s s t r a a t 12

•

755 4 T H H e n g e l o
info @ nitrade.nl

•
•

Te l : 0 6 51 7 8 7 3 5 7 o f 0 6 5 0 2 9 4 4 11
w w w. n i t r a d e . n l

w w w.nitrade.nl

Cobra Forum beheer over naar de nieuwe eigenaar
Allen,
Ons Cobra forum bestaat alweer een paar jaar en heeft in die tijd een vast ledenbestand gekregen.
Het aantal bezoekers blijft onverminderd hoog en het aantal berichten staat nu al op 8400.
Ik ben het forum een aantal jaren geleden begonnen omdat ik geen plek op het Internet kon vinden
waar ik in het Nederlands mijn vragen kon stellen over de Cobra en waar ik mensen kon vinden met
een Cobra of warme belangstelling voor deze auto.
Om ons heen zie je vaak dat een forum onderdeel is van de website van een club of vereniging. In dit
geval is dat de Cobra Club. De afgelopen jaren is er meer samenwerking gekomen tussen het Cobra
Forum en de Cobra Club. Die samenwerking is nu omgezet in een overdracht in beheer en eigendom
van mijn persoon naar de Cobra Club Nederland.
Als medium is een forum prachtig; lekker snel, korte lijnen en na een tijdje veel informatie. Ik merk dat
het forum voorziet in een behoefte.
Iedereen die heeft bijgedragen aan het forum middels opmerkingen, berichten, suggesties,
sponsoring: heel erg bedankt. Het was leuk om dit op te zetten. Zelf had ik er veel plezier van en
gezien de reacties de afgelopen paar jaren gold dit ook voor veel anderen. Ik blijf lid van het forum en
we zullen elkaar ook op de diverse evenementen en meetings zien.
Met vriendelijke groeten,
Cors Snijders

Het bestuur van de Cobra Club Nederland wil Cors Snijders bedanken voor zijn creativiteit, inzet en
toewijding om het Forum te creeren en tot een succes te maken.
Zoals door Cors is aangegeven is het Forum nu in beheer bij de Cobra Club Nederland. Inmiddels zijn
er een aantal links tussen dit forum en de CCN-website actief. In de toekomst kan het forum mogelijk
echt geïntegreerd worden (bv. gezamenlijke gebruikersdatabase) in de website van de CCN.
Als bestuur van de hebben wij Cors Snijders tijdens de afgelopen pubmeeting nogmaals bedankt voor
de overdracht van het Forum naar de Cobra Club Nederland.
Bestuur van Cobra Club Nederland

Namens het bestuur heeft Cors op zondag 6 september een "klein" cadeautje mogen ontvangen.
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Regel 1: gebruik
KENDALL motorolie
BORN TO PERFORM

De dragrace funny car sprint in minder dan 5 seconden
over de 410 meter-baan. Eindsnelheid: 500+ km/h.
Motor: aluminium Hemi V8, 8 ltr. Brandstof: nitro.
Vermogen: 7.000+ pk. Olie: Kendall GT-1

Kendall®. Oliën en vetten van Amerikaanse origine waarvan de
kwaliteit wereldwijd is bewezen in alle vormen van transport,
industrie én motorsport.
Kies voor het beste van het beste; gebruik Kendall® motorolie
in de motor in uw Cobra!
Voor info en het adres van uw dichtsbijzijnde dealer:

handel-maatschappij

noviol b.v.

telefoon 024 - 355 2102, fax 024 - 356 2870
www.kendall.nl
e-mail: info@kendall.nl
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Cobra Mode voor 2009
HET IS NIEUW!
HET IS “IN”
HET IS DE COBRAPET VOOR 2009

Geschikt voor alle weer type! Geschikt voor alle leden! Geen haar?.Geen problemen!
Last van koude oren? De Cobra pet 2009 heeft de oplossing.. gebruik de flappen!

Gemaakt van Thinsulate™ De Cobrapet 2009 is licht van gewicht en warm als het koud
is en COOL als het warm is.

Join the “in crowd” don’t be left out!
Uw Cobra pet 2009 is verkrijgbaar van uw dumpstore. Gebruik een Cobra batch van
uw leverancier.
De Swifty

Snakers are the “in crowd” Don’t delay..join today.
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Regeling Voertuigen
Niet-fabrieksmatige voertuigen
25 juni 2009

1

Disclaimer
• CCN bestuur:
Aan de toevoegingen in blauw van bestuursleden
kunnen geen rechten ontleend worden. De
presentatie zonder toevoegingen is afkomstig van de
RDW.
• Bedenk dat ook voor de RDW keurmeesters dit ook
nieuwe materie is!

2
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Doel vanavond

•

Inzicht geven in vernieuwde regelgeving

•

Waar moet ik zijn voor:
–
–
–

Goedkeuring van mijn voertuig
Registreren van mijn voertuig
Beoordelen van de technische toestand

•

Technische eisen individuele goedkeuring

•

Vragen beantwoorden

3

Waarom nieuwe Regeling voertuigen?

1.

Kaderrichtlijn 2007/46/EG doorvoeren

2.

Overgaan op Europese definities

3.

Lastenverlichting

4.

Modernisering van de APK

4
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Regelgeving oud - nieuw

5

6
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Hoofdstuk 3: Toelating tot de weg

Goedkeuring van voertuigen
Onder te verdelen in:
1.
2.
3.
4.

EG typegoedkeuring (fabrikant)
EG kleine serie typegoedkeuring (Alleen voor M1, fabrikant)
Nationale kleine serie typegoedkeuring (fabrikant)
Individuele goedkeuring (aanvrager).

7

Goedkeuringen
Voor iedere “smaak” gelden specifieke voor- en nadelen:

Niveau
eisen?

1

EG-typegoedkeuring

2

EG-typegoedkeuring van
kleine series

3

4

Vervangende
Wijze van
keuren voor
een
deelrichtlijn
mogelijk?

Destructief?

Acceptatieplicht
binnen
Europa?

Aanvraag
door
fabrikant?

Geproduceerde
aantallen
relevant?

OOOO

N

J

J

J

N

OOO

N

J

J

J

J

Nationale typegoedkeuring
van kleine series

OO

J

J

N

J/N

J

Individuele goedkeuringen

O

J

N

N

N

N

8
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Hoofdstuk 3: Toelating tot de weg

Algemeen bij individuele goedkeuring
1. Wettelijke basis: voertuigen (…) moeten zijn goedgekeurd voor toelating tot het
verkeer op de weg
2. Gehele goedkeuring wordt in Nederland beoordeeld door de RDW
3. Steeds één voertuig
4. Aanvragen worden door de fabrikant of aanvrager ingediend bij de RDW
5. EG landen accepteren elkaars goedkeuringen, tenzij…

9

Aandachtspunten bij individuele goedkeuring
afkomstig uit UK
Op dit moment bekende verschillen tussen Nederlandse en Engelse eisen
voor individuele goedkeuring:
• Geluid: rijdende test in NL
(CCN  Let op: deze is beduidend strenger dan in de UK)
• Hoofdsteunen
• Emissie (lambdasonde en katalysator verplicht na 1-1-1998)
(CCN  datum 1e toelating is bepalend, de RDW bepaalt! M.a.w. bij twijfel
wordt e.e.a. niet overgenomen vanuit UK/DE document (bv. Backdraft uit
1965 kan dus niet, omdat Backdraft als fabrikant in 1965 niet bestond!)
• Spiegel links
• Verlichting
• Achteruit versnelling
• Gordelbevestigingspunten
(CCN  dit kan een zeer heikel punt zijn i.v.m. hoogte, driepuntsgordels
en sterkteberekeningen die geleverd moeten worden).
• Emissie-eisen: Voor voertuigen geïmporteerd na 1-5-2009 met datum 1e
toelating van voor 1-1-1998 gelden de NL APK regels! (ongeacht wat op
het UK certificaat staat). Opmerking : Voor Cobra’s met een NL kenteken
moet uitzondering op kentekenbewijs staan!
10
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APK CO2
(CCN  emissiecodes staan/ komen op jouw kentekenpapieren)

•

Zie www.rdw.nl  Voertuigbranche  APK  APK keurmeesters  APK-regelgeving (blz. 10):

www.rdw.nl/NR/rdonlyres/90B0F9D6-8935-4058-8F7E-1C09D5371EEC/0/04Aanvullendepermanenteeisen12009.pdf

11

APK Permanente eisen (van RDW website)

12
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Individueel Goedkeurings Certificaat (IGC)

Vanaf 1 mei 2009 geven lidstaten na individuele goedkeuring een IGC af

CCN  je hoeft dus niet je Cobra eerst bijv. bij de DVLA te laten registreren
en op een UK-kenteken te laten zetten.
Het IGC document kent maximaal 66 items.

13

Wat is een IGC?

1.

IGC verklaart dat voertuig individueel is goedgekeurd

2.

IGC heeft hetzelfde model als EG typegoedkeuringscertificaat

3.

IGC bevat informatie voor de kentekenaanvraag

4.

Nederlands IGC bevat informatie over technische voorschriften.

14
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15

Wat is mogelijk met een IGC?
1.
2.

Met IGC kentekenaanvraag in ander lidstaat mogelijk
IGC wordt geaccepteerd, tenzij lidstaat redelijke gronden heeft om
aan te nemen dat technische voorschriften niet gelijkwaardig zijn
aan eigen voorschriften

CCN  hier zit de adder onder het gras, de zogeheten “Aanvullende
eisen per land”. Zie sheet nr. 25 voor meer toelichting.

Conclusie:
Na individuele goedkeuring wordt IGC afgegeven, kentekenaanvraag is
optioneel.

16
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Goedkeuring, registratie en technische toestand

Goedkeuring
Hoofdstuk 3 van de Regeling voertuigen (technische voorschriften)
ETG (CVO), KS, NKS of IND(IGC)
Registratie
Kentekenreglement (Kentekenbewijs en kentekenplaat)
BPM, tenaamstelling
Technische toestand
Hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen
APK
Politie

17

Belangrijke gevolgen

Oud
Buitenlandse goedkeuringen werden niet geaccepteerd
(SVA en Gutachten)
Nieuw
Buitenlandse goedkeuringen worden voortaan geaccepteerd
(IAC en DE- Fahrzeuggenehmigungsbogen) tenzij…
CCN  tenzij… dit ernstig gevaar voor verkeersveiligheid en/of
volksgezondheid oplevert (denk aan emissie, geluid)

18
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Belangrijke gevolgen
Oud
Zodra er een buitenlands kentekenbewijs werd overgelegd kreeg je in
Nederland ook een kentekenbewijs
Nieuw
Indien de basis voor het kentekenbewijs een goedkeuring is die lager
is dan de minimale eisen in Nederland dan volgt overdoen van
desbetreffende goedkeuringseisen
CCN  Dit kan verstrekkende gevolgen hebben!
Voorbeeld: indien het voertuig geregistreerd is als Pilgrim Cobra
uit 1962 dan stelt de RDW dat dit niet kan! Pilgrim bestond toen
nog niet! Het buitenlandse kenteken wordt dan niet
geaccepteerd.
Maar ook een kenteken afgegeven in januari 2003 met emissieeisen van voor die tijd (bv. geen lambdasonde en kat en/of te
hoge geluidsnorm) wordt niet geaccepteerd; m.b.t. datum 1e
toelating voor 1-1-1998 gelden de NL APK regels!

19

Bijlage IV: Individuele goedkeuring
Algemeen:
Bijlage IV van de Regeling voertuigen beschrijft voorwaarden voor
individuele goedkeuring, afhankelijk van de datum eerste toelating:
1. Voor 1 januari 1998
permanente eisen
2. Na 31 december 1997
a. individuele goedkeuringseisen, en
b. permanente eisen.
CCN  Let op: de RDW stelt EERST de identiteit van het voertuig vast
VOORDAT zij de datum 1e toelating vaststellen.
Dit is voor bouwers cruciaal. Advies is bij aanvang en/of reeds
begonnen bouw door RDW de identiteit van het voertuig laten
vaststellen VOORAF. Uit de losse onderdelen dan wel gedeeltelijke
bouw kan de RDW de identiteit bepalen. Afgebouwd is dat een stuk
lastiger!

20
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Individuele goedkeuringseisen

21

22
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Kitcar of zelfbouw via NL
Start altijd naar RDW- afdeling IKS, met of zonder buitenlands kentekenbewijs
• Eisen en wijze van keuren, zie RDW site:
Voertuigbranche  Regeling voertuigen  Goedkeuring personenauto  Individueel
• Weggedragtest is aanvullend op de 70/311/EEG specifiek voor niet-fabrieksmatig
Welke testen zijn “moeilijk”?
• Geluidstest
CCN  Huidige norm (na 1998?) is 84 dB accelererend tussen 2 punten met bepaald
toerental/ versnelling  DIT IS WEINIG GELUID! En bedenk dat alles meetelt
[banden; windgeruis; inlaatgeluid en uitlaat]  hier kunnen er op stuk gaan lopen
• Remmentest
CCN  1 circuit [kring] moet uitschakelbaar zijn voor de RDW testen!
• Gordelpunten
CCN  Hoogte derde punt betekent opbouw op achterkant of ankerpunt aan
rolbeugel. Er moet een sterkte berekening overlegd worden.
De RDW beoordeelt de berekening. Sterkteberekeningen dienen volgens FEM (finite
element method) te worden uitgevoerd. In afwijking mag een berekening van een
eenvoudige constructie eventueel handmatig worden uitgevoerd. Een eenvoudige
constructie zal vooralsnog niet nader worden gedefinieerd. Per geval zal door de RDW
worden bepaalt of een constructie als eenvoudig kan worden aangemerkt. Het verdient
de aanbeveling op voorhand contact met de RDW op te nemen, om de voorgenomen
toegepaste constructie te bespreken. E.e.a. om teleurstelling of het onnodig uitvoeren
van een complexe/ duurdere FEM berekening te voorkomen.

23

Welke goedkeuringsinstantie kies ik?

•

Aanvullende keuring bij RDW

•

Soms hogere eisen, soms lager

•

Keuring in GB en daarna
Lelystad

•

Prijs?

•

Soms hogere eisen, soms lager
CCN  zie www.rdw.nl >
Voertuigbranche > Regeling voertuigen
> Goedkeuring personenauto >
Individueel

•

Goedkeuring en registratie ineen

•

Prijs: ca 1000 euro incl kenteken

•

Keuring in Lelystad

24
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Tot slot
•

Regelgeving beschikbaar
– via www.overheid.nl
– PDF is beschikbaar via www.rdw.nl

CCN  Advies is bovenstaande eerst goed te bestuderen!

• Wij delen info met jullie, deel deze ook met anderen!
CCN  Meer info via:
•

wetten.overheid.nl/BWBR0025798/BijlageI/geldigheidsdatum_01-05-2009

•

wetten.overheid.nl/BWBR0025798/BijlageII/geldigheidsdatum_01-05-2009

•

wetten.overheid.nl/BWBR0025798/BijlageIV/geldigheidsdatum_01-05-2009

•

www.rdw.nl > Voertuigbranche > Regeling voertuigen > Goedkeuring personenauto >
Individueel > Wijze van keuren Individuele Goedkeuring M1 (PDF)

•

www.rdw.nl > Voertuigbranche > APK > APK keurmeesters >
APK-regelgeving > 04 Aanvullende permanente eisen 1 2009 (PDF)
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Hoofdstuk 2: Identificatienummer en DET
Dit hoofdstuk regelt dat:
1. De RDW het voertuigidentificatienummer kan vaststellen en
indien noodzakelijk kan inslaan

2. De RDW de datum 1e toelating kan vaststellen.

27
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Bijlage I: Vaststelling, toekenning en inslag VIN
Algemeen
1. Nieuwe term: Vaststelling voertuigidentificatienummer
2. Onderzoek samengesteld voertuig, dat bestaat uit verschillende
hoofdonderdelen, leidt tot vaststelling voertuigidentificatienummer
CCN  Dit voertuigidentificatienummer legt de RDW vast, niet jij en/of fabrikant!
VIN van fabrikant KAN overgenomen worden indien dit aan eisen voldoet, zoniet
dan slaat RDW VIN in (uiteraard kost dit onderzoek en inslag geld)
3. Vooronderzoek: roep zo vroeg mogelijk de RDW langs
4. Wanneer voertuigidentificatienummer is vastgesteld of toegekend kan nummer door
de RDW worden ingeslagen
5. Wanneer voertuigidentificatienummer niet is vast te stellen, wordt door de RDW geen
voertuigidentificatienummer toegekend en ingeslagen.
CCN  dit betekent voertuig zal nooit de weg opkomen!
29
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Bijlage II: Wijze van bepalen datum eerste toelating
Algemeen
1. Nadat voertuigidentificatienummer is vastgesteld, conform bijlage I, kan de
datum eerste toelating worden bepaald
2. Begrip modeljaar:
aanduiding van een periode die aanvangt op 1 september van een bepaald
jaar en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar, waarbinnen het
voertuig is gefabriceerd
3. Oud: MR bevatte opsomming van documenten waaruit datum eerste
toelating moest worden bepaald
Nieuw: vaststelling datum eerste toelating d.m.v. document van bevoegde
autoriteit.
CCN  SVA/TUV  IGC document moet uitsluitsel geven zo niet…
Indien andere (voor 1-5-2009) USA/UK documenten, dan worden deze
niet klakkeloos geaccepteerd. Klant moet aannemelijk maken. Denk
bijv. aan SVA goedkeuring met oud blok + aandrijving geeft bijv. datum
1e toelating 1978: de RDW gaat dit niet accepteren.
31

Bijlage II (vervolg)

CCN  Dan…
4. Bij twijfel over echtheid of juistheid van documenten, stelt de RDW nader onderzoek in.
Het nadere onderzoek duurt maximaal 6 weken waarna de RDW een beslissing neemt.
5. Als uit nader onderzoek blijkt dat de documenten niet echt of juist zijn, stelt de RDW
datum eerste toelating vast.
Nader onderzoek naar echtheid of juistheid gebeurt door informeren bij lidstaat of LIV.
De RDW moet rapport opstellen over geconstateerde afwijkingen
6. Als na vaststelling datum eerste toelating blijkt dat deze onjuist is, wordt de datum
eerste toelating opnieuw vastgesteld.
CCN  Meer info via:
wetten.overheid.nl/BWBR0025798/BijlageIV/geldigheidsdatum_01-05-2009
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Vraag CCN aan RDW
Vraag:
In de APK is géén uitzondering meer te vinden voor voertuigen zonder
emissiebestrijdingssysteem. Dit is destijds bij inschrijving toch geaccepteerd, wat nu?
Antwoord :
Indien de RDW bij de inschrijving in Nederland deze vrijstelling is vergeten te plaatsen, zal de
RDW het kentekenbewijs en register corrigeren. In de gevallen dat het emissiesysteem echter is
verwijderd en e.e.a is verplicht in de permanente eisen, zal deze weer moeten worden
aangebracht (lees eerst optie 1 en 2). De klant kan het kentekenbewijs deel IA (oud: deel I)
opsturen (per aangetekende) naar de RDW, afdeling VRD, postbus 30000. 9640 RA Veendam,
waar zal worden beoordeeld of de betreffende vrijstelling is vergeten.
Optie 1. Stond op het originele kentekenbewijs (bijvoorbeeld vanuit de UK de V5 of V5C en vanuit
Duitsland de Fahrzeugbrief) vermeld dat er geen emissiebestrijdingssysteem aanwezig was.
Dan zal het kentekenbewijs worden aangepast, zodat dit tijdens de APK duidelijk is voor de
keurmeester.
Optie 2. Stond op het originele kentekenbewijs (bijvoorbeeld vanuit de UK de V5 of V5C en vanuit
Duitsland de Fahrzeugbrief) niet vermeld dat er geen emissiebestrijdingssysteem aanwezig
was. Dan zal deze weer moeten worden aangebracht.
Bij twijfel: neem zelf contact op met de RDW; de Klantenservice is van maandag tot en met vrijdag
telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 0739 (€ 0,10 per
minuut).
33

Vraag CCN aan RDW
m.b.t. emissie-eisen van 1-1-1996 tot 1-1-1998
In de Wijze van Keuren bij Individuele Goedkeuring M1 staat onder artikel ‘02 Emissies’
voor DET vanaf 1-1-1998 :
Lid 2. Voor zover het betreft een voertuig met een verbrandingsmotor met elektrische
ontsteking dat niet bedrijfsmatig in Nederland wordt vervaardigd dan wel niet bedrijfsmatig
wordt geïmporteerd moet dit voertuig zijn voorzien van een goedwerkend
emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde. Dit wordt
vastgesteld door middel van visuele controle.
Individuele Goedkeuring met DET voor 1-1-1998 moet voldoen aan de (aanvullende)
permanente eisen, dus in Bijlage VIII staat onder Artikel 39:
Lid 1. Personenauto’s met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, die in gebruik
zijn genomen na 31 december 1995, moeten zijn voorzien van een goedwerkend
emissiebestrijdingssysteem, dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde.
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Silverstone Classic Sunday 2009
Op zondag, 18 oktober stelt Silverstone Partcenter in Zwanenburg zich weer
beschikbaar voor de jaarlijkse SILVERSTONE CLASSIC SUNDAY.
Tijdens deze altijd weer supergezellige dag ben je, vlak voordat de
winterstalling weer roept, met je klassieker (dus ook met je Cobra) weer welkom
bij Silverstone in Zwanenburg. Natuurlijk kun je dan ook nog eens genieten van
meerdere klassieke auto’s, motorfietsen en ander klassiek vervoer.
De Silverstone Classic Sunday is één van de laatste gelegenheden vóór de winter,
om met z’n allen nog even gezellig over elkaars klassiekers te ouwe …….. eh …
kletsen. Lekker vanaf ons terras genieten, onder het genot van een drankje en
een hapje, van al het moois wat er te zien is. Ook is er weer gelegenheid om deel
te nemen aan de Silverstone Classic Toerrit, vraag binnen aan de balie van
Silverstone een routebeschrijving.
Deelname aan de Silverstone Classic Toerrit is geheel gratis !
Een kleine brunch-/ lunch voor onderweg ? Laat ons dit dan uiterlijk vóór 15
oktober a.s. weten. Wij zorgen er voor. Wil je het seizoen op een toepasselijke
wijze afsluiten met een gezellig etentje (Lunch, Buffetje of A-la-Carte) dan
zorgen wij hier ook voor. Wel graag vóór 15 oktober a.s. reserveren.

Klassieke voertuigen (Van 1900 t/m 1985)
Deze dag staat open voor alle vormen van gemotoriseerd klassiek vervoer, zoals
auto,s, van exclusieve merken zoals Bugatti, Alvis en Riley tot de auto’s die
generaties lang onze wegen gevuld hebben, zoals VW, Ford, Opel en Renault.
Maar ook motorfietsen, met machines als Harley Davidson, Norton, BSA,
Triumph en de snelle Italianen als Ducati, Laverda en Moto Guzzi. En wat denk je
van de scooters en bromfietsen met namen als, Vespa, Lambretta, Heinkel, Puch,
Tomos, Solex, Kreidler en natuurlijk alle niet genoemde auto, motor, scooter en
bromfietsmerken.
Auto-en motorsport
Aangezien de naam Silverstone natuurlijk onverbrekelijk met auto- en
motorsport verbonden is, zijn ook dit jaar weer race-en rally auto’s en niet te
vergeten de klassieke sportmotoren, meer dan welkom.
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Silverstone Classic Toerrit
Iedereen, die met een klassiek voertuig naar dit evenement komt, heeft de
mogelijkheid om gratis aan de Silverstone Classic Toertocht deel te nemen. Je
zult dan merken, dat er onder de rook van Amsterdam nog genoeg leuke
weggetjes te vinden zijn. Ook voor de klassieke brommer of scooter is een leuke
rit uitgestippeld.
Voor de gehele familie
Ook over muziek en de inwendige mens zal niemand zich zorgen behoeven te
maken. Dit is trouwens een weekend voor de hele familie, want je kunt er karten
op één van de snelste indoor kartcircuits van Nederland, of lasergame spelen in
Europa’s grootste lasergame arena.
Programma
Datum:Zondag, 18 oktober 2009
Vanaf 10:00 uur bent u welkom bij Silverstone
Om 20:00 uur zal de Silverstone Classic 2009 worden afgesloten.
Natuurlijk hoort uw klassieke voertuig, of zelfs uw club, op deze dag niet te
ontbreken, want een beetje zichzelf respecterende auto-of motorclub zet deze
dag in haar agenda en doet uiteraard zijn/haar uiterste best om acte de
présence te geven. Indien u zich als club wenst te profileren,d.m.v. een vaste
stand of standplaats, verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons te melden,
zodat we voor u een plekje kunnen vrijhouden. Ook deze plaats is gratis.
Voor vragen, standplaats(en) reserveren, of het bespreken van lunch/diner
mogelijkheden, dient u contact op te nemen met:
Silverstone Entertainment
Tel.: 020-4973858 Vraag naar Abel van Druten of Rob de Leeuw
Fax; 020-4976646
E-mailen kan ook: avandruten@silverstone,nl
rleeuw@silverstone.nl
Adres:
Silverstone Entertainment
Weerenweg 21-23
1161 AE Zwanenburg
Tel.: 020-4973858
Fax: 020-4976646
E-mail:avandruten@silverstone.nl
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Zondag 4 oktober - Laatste pubmeeting seizoen 2009
Op zondag 4 oktober hebben we de laatste pubmeeting van dit seizoen. En deze willen als
bestuur van de Cobra Club Nederland feestelijk afsluiten.
U bent van harte welkom, met of zonder Cobra, en met of zonder partner vanaf 13:30 uur bij
de Vier Balken in Haarzuilens
Als arrangement hebben wij het volgende voor u besproken :
•
•
•
•
•

Groentenstengels met een dipsausje
Toastje met tartaat en geschaafde oude kaas
Diverse streekkazen
Rolletjes van runderlende met salada
Glaasje met dagsoep

Adres gegevens :
De Vier Balken
Brinkstraat 3
3455 SK Haarzuilens
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Cobra Club Nederland p/a Leo XIII-straat 33, 5171 KC Kaatsheuvel

Wie zorgt ervoor dat uw droomauto
geen nachtmerrie wordt?

Als er iets gebeurd met uw droomauto doet dat

Voor leden van de Cobra club Nederland zelfs

pijn, heel veel pijn. Als kitcar liefhebbers weten

met 20% extra korting!

wij dat als geen ander. Daarom hebben wij de

Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek over

Klassieker verzekering ontwikkelt: een speciale

onze gezamenlijke passie en over onze perfecte

verzekering voor Kitcars/replica’s en oldtimers.

pleister op de wond, voor als er onverhoopt

Met een uitgebreide dekking en scherpe premie.

iets mocht gebeuren met uw droomauto.

Ook uw auto verzekeringen
zijn voor ons een ABC’tje

Bellesloot 87 - 1483 XC De Rijp - 0299 - 67 22 79 - info@abcassurantien.nl

