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➢ Coronavirus  
Het is zomer! Normaal gesproken een tijd dat wij erop uitgaan, ons moede hoofd ten ruste 
leggen op een bedje aan de Franse, Spaanse of Italiaanse stranden of nieuwe energie 
opdoen door juist veel musea en oude steden te bezoeken in binnen-en buitenland. Dat 
laatste kan gelukkig weer, nu 1 juni veel maatregelen ten gevolgen van Covid-19 zijn 
versoepeld, maar er massaal op uit trekken naar warme oorden zit er nog niet echt in. 
Kunnen wij wel genieten van een heerlijke paellaschotel als wij het mondkapje alleen af 
mogen doen om een hap te nemen? Ligt het wel zo lekker op een bedje tussen plastic 
schermen? Kortom, het virus woedt nog rond en zal, zo voorspellen de virologen, nog wel 
even onder ons blijven. De zomer, zon en warmte, zal wellicht grote uitbraken tegen 
houden, maar met grote vrezen wordt naar het najaar gekeken. Maar terwijl ik dit schrijf, 
begint mijn agenda weer een beetje vol te lopen. Nu er weer wat meer mag komen de 
taxatieopdrachten ook weer een beetje binnen, niet alleen bij mij maar ook bij collega’s. 
Dat voelt goed. Maar hoe zal het najaar worden,  als wij ook na september geen grote 
evenementen zouden mogen organiseren? Zijn er dan nog wel vakbeurzen? Zolang het 
vaccin er niet is, dat ons moet beschermen tegen dit virus, zal de anderhalve meter 
samenleving een feit zijn en zullen grote evenementen, als ze al gehouden mogen worden, 
toch niet echt populair zijn. Kijk maar hoe schoorvoetend men nu het mag, uiteten gaat en 
de film of een museum bezoekt. 
 
Helaas heeft  het bestuur moeten besluiten dit jaar geen symposium te organiseren. Met 
zovelen, doorgaans zo’n 250 personen, in één zaaltje zitten zal ook dit najaar waarschijnlijk 
niet alleen niet mogen, maar is met de anderhalve meter regel ook ondoenlijk. Dan zouden 
wij de Kuip of Gelredome moeten afhuren en dat is natuurlijk geen optie.  
 
Hopelijk kan het volgend jaar weer wel, kunnen wij elkaar weer zien en kijken wij terug op 
een periode waarin wij ook veel geleerd hebben en hebben ervaren dat vergaderen met 
zoom en acquisitie plegen met behulp van Facetime, of wat voor ander soort 
communicatiemiddelen, ook goed mogelijk is. 
 
Het bestuur hoopt zeer dat het u allen goed gaat en wenst u ondanks alle maatregelen en 
beperkingen een goede zomer toe! 
 
Jim van der Meer Mohr 
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➢ PE verplichting 2018-2020    
In verband met de uitbraak van de Corona-crisis heeft het bestuur eerder reeds besloten 
om de PE-periode te verlengen met een half jaar tot 1 januari 2021. 
 
In eerste instantie is het symposium van juni 2020 verplaatst naar 5 oktober 2020. Echter 
heeft het bestuur besloten het symposium te annuleren en door te schuiven naar 2021 in 
de hoop elkaar dan weer met z’n allen te kunnen treffen. 
In verband met deze annulering en u derhalve de mogelijkheid mist om dit jaar 30 PE-
punten te behalen met het symposium, heeft het bestuur besloten om het aantal verplicht 
te behalen PE-punten te verlagen met 30.  
Het bestuur vertrouwt erop dat u met een verlenging van de periode met 6 maanden en 
een verlaging van het aantal te behalen punten tot 70%, u kunt voldoen aan de PE- 
verplichting, c.q. de kwaliteitseisen, in de periode juli 2018/december 2020. 
 
Als gevolg van het bovenstaande loopt de nieuwe PE-periode van januari 2021 tot januari 
2023. 

➢ Corona en taxeren 
Het VRT adviseert u bij het taxeren de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het 
Coronavirus te volgen. Voor nadere informatie: https://www.rivm.nl/  

➢ Nieuws uit de sectoren 
Agrarisch 
De sector Agrarisch is voornemens een workshop te organiseren op woensdag 4 november 
2020. Het wordt een middag zonder excursie in een zaal met max 20-25 personen (Corona 
proof). Mochten er meerdere inschrijvingen komen dan zal er een extra workshop op 11 
november plaatsvinden. 
De onderwerpen voor deze workshop zijn: 

- Arbitrage: de procedure en wat is jou rol als partijtaxateur. 
- Professioneel kader van een VRT taxateur en ethiek.  

 
Nadere informatie over de workshop volgt. 
 
In overeenstemming met de toelatingscommissie zullen in september de 
toelatingsgesprekken weer gaan starten. De planning van de data zijn nu gaande. 
 
Kunst en Antiek 
De PAN Amsterdam zal dit najaar niet doorgaan, maar is verplaatst naar november 2021. 
Datzelfde geldt voor de internationale kunstbeurs Art Basel.  
Vooralsnog gaan de Kunstrai Amsterdam (15-18 oktober) en de fotografiebeurs Unseen 
Amsterdam (10-12 oktober) wel door. Ook staat de Tefaf New York met een accent op 
moderne en hedendaagse kunst en design nog steeds gepland voor 31 oktober tot 4 
november 2020. 
 
Motorvoertuigen 
APK voor ‘snelle’ tractoren 
Op 19 mei jl. is een wijziging van de 
Wegenverkeerswet goedgekeurd om alle ‘snelle’ tractoren te 
gaan voorzien van een kenteken. Dit naar aanleiding van 
Richtlijn 2014/45/EU. Volgens deze Europese richtlijn 
moe(s)ten snelle tractoren vanaf 20 mei 2018 ook een APK 
keuring hebben. Hoewel de Nederlandse regering dit enige tijd 
voor zich uit heeft geschoven is – onder druk van een boete uit 
Brussel – de Wet aangepast.  
 

https://www.rivm.nl/
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APK vrijstelling bij 50 jaar 
Tegelijk met de wetsaanpassing voor snelle tractoren, werd besloten om alle voertuigen 
ouder dan 50 jaar vrijstelling te verlenen van de APK. 
Met deze wetswijziging is de grens van 50 jaar een vast gegeven. Het loslaten van 
voertuigen met een bouwjaar (eerste toelating) voor 1960, maakt dat ook vanaf nu het 
bouwjaar met het verstrijken van de tijd opschuift. Ook dit zal op de langere termijn wel 
weer achterhaald blijken. Er komt natuurlijk een categorie voertuigen aan die vanwege hun 
constructie en uitrusting met rijhulpsystemen iets anders zijn dan een Ford uit 1950. De 
vraag is of voor die auto’s de stelling dat ons mobiele erfgoed goed wordt onderhouden en 
daarmee APK niet nodig is, straks ook volstaat. Regeren is vooruitzien zullen we maar 
zeggen …. 
 
Stilte in auto-evenementenland 

Wie op zoek is naar een auto-evenement, in eigen land of 
internationaal, komt bij het zoeken al snel op een groot 
aantal zoekresultaten. En dan valt het op hoe weinig 
actueel deze sites zijn. Heel veel evenementen, die 
vanwege Covid-19 zijn afgelast, staan nog vrolijk vermeld. 
Vreemd, want juist nu zou je verwachten dat een website 
actuele en juiste informatie zou moeten geven. 
 

Feit is dat er tot nu toe weinig, zeg maar geen, evenementen meer waren. Of dat in het 
najaar weer wel het geval zal zijn? Wie het weet mag het zeggen. De echt grote 
evenementen zijn echter vrijwel allemaal gecanceld of verplaatst. Er zit dus voor diegene 
die deze evenementen bezoeken, niets anders op dan te wachten op ‘het normale normaal’  
 
 
Het bestuur en het secretariaat wensen u een fijne zomer toe. 
 

 
 
 


