
Wat? Oldtimers
Waarvandaan? De hele wereld

Oldtimers, daar wil de nieuwe
regering toch vanaf?

Daar lijkthetwelop. Inhet regeerak-
koordstaat éénzinnetjeoveroldti-
mers: ‘Devrijstelling indemotorrij-
tuigenbelastingvooroldtimers
wordtvanuitmilieuoverwegingen
afgeschaft.’

Dat is duidelijke taal.
Niethelemaal.Het zijndestijgende
importenvanrelatief jonge, vaak
Duitse, oldtimersdienoggeschikt
zijnvoordagelijkgebruikdiemi-
lieubeschermerseendoorn inhet
oogzijn.Dit zijndeoldtimersdie

volgenshetPlanbureauvandeLeef-
omgevingeenonevenrediggroot
aandeel leveren inde totale lucht-
vervuilingdoorauto’s.
Bij-effect vandemaatregel uit het

regeerakkoord isdat liefhebbers van
demusealeklassiekewagens,dienau-
welijksrijden,ookvelehonderdentot
duizenden euro’s belastingmoeten
gaanbetalen. Omditmobiele cultu-
reel erfgoed in stand te houden, be-
pleiten oldtimerverenigingen ende
Bovageenuitzonderingspositievoor
oldtimers dieweinig kilometersma-
ken.

Maken zij een kans?
Zeker. VVD-staatssecretaris Frans
Weekers vanFinanciënheeftdeop-

drachthetplanuithet regeerak-
koordnaderuit tewerken.Weekers
heeft in2011ophet laatstemoment
eeneerdervoorgenomen inperking
vandeoldtimerregelingafgezwakt.
Eenduidelijkehandreikingnaarde
oldtimerlobby.Dezeweek lietWee-
kersdoorschemerendemogelijk te

onderzoekomdebelastingvrijstel-
ling tehandhavenvooroldtimers
dieminderdandertig tot zestigda-
genper jaar rijden.

Dat is een opsteker voor oldti-
merrijders! Heeft de staatssecre-
taris een zwak voor liefhebbers
van oude auto’s?
Dat, of voordeoudeauto’s zelf.Wee-
kers is volgensAutoweekde trotse
bezitter vaneenklassiekePeugeot
504.

Dan zal het wel goed komen voor
liefhebbers van klassieke auto’s.
Ze moeten alleen een beetje ge-
duld hebben.
Bezitters vanoldtimerskunnen in-

derdaadhetbeste rustigafwachten
watWeekersuiteindelijkbesluit.
Voorhandelaren ishet eenander
verhaal.Deonzekerheidoverdeold-
timerregelingheeftdehandel van
deeenopdeanderedagstilgelegd.
Geenhandelbetekentgeen inkom-
sten, terwijldevaste lastendoorlo-
pen.Nederlandseoldtimerhandela-
renvrezenmassaal failliet tegaan.

Depijn laat zich ookover de grens
voelen. Liefhebbers van oude auto’s
halenhunklassiekersnietzeldenvan
over de grens. In Duitsland klagen
handelarendie zichhebbengespeci-
aliseerd in de export van oldtimers
naarNederland al dat demarkt voor
‘HollandAuto’s’ plots is ingestort.

Sander Heijne
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I
ndedeelstaatAssamin India
houden 13.000vrouwenzich
bezigmethetkwekenvan
zijderupsenvoordeproduc-
tie vandeberoemde Indiase
sari’s.Dankzijhunwerkaan
huis zijnzeverzekerdvan
een inkomen, zijnzeniet

meerafhankelijk vanhunpartneren
kunnenhunkinderen–goedgevoed–
naar school.

Dezijdeproductieketen in Assamis
eenvandesuccesvolle voorbeelden
vanhetwerkvandeNederlandseor-
ganisatieWomenonWings.Die
steldezichbijdeoprichting in2007
totdoel eenmiljoenbanentecreëren
voorvrouwenophetplattelandvan
India.Dit jaarwerd inaanwezigheid
vanprinsesMáximabekendgemaakt
datdeeerste50duizendbaneneen
feit zijnendedoelstelling –elk jaar
eenverdubbeling –binnenbereik is.
WomenonWingsgeeftgeeneuro

aan India,maar levert expertise. Een
vijftigtal vrijwilligeexperts reist re-
gelmatignaar Indiaaf ombedrijven
teadviseren inhetverbeterenvan
productieprocessenenhetvermark-
tenvanhunproducten.Hierdooront-
staangereguleerdeduurzamepro-
ductieketensdieongeletterdevrou-
wenophetplattelandwerkbieden.

Opslagloods

OprichtstersMariavanderHeijden
enEllenTacoma,beidenafkomstig
uithetbedrijfsleven, leggenuithoe
hetwerkt. ‘Indiasebedrijvenworden
nogerggedrevendoorhetaanbod.
Als zehunspullennietkwijt kunnen,
bouwenzenogeenopslagloods in
plaats vandat zegaannadenkenover
anderemarkten.Dat ishetmoment
datonzeexperts aanbodkomen.’

Zowerdhetbedrijf FabricPlus,
waardeplattelandsvrouwen inAs-
samhunwerkaan tedankenhebben,
geadviseerdomdegrotehoeveelheid
geproduceerdezijdegarenniet alleen
tegebruikenvoor sari’s enandere
productenmaardegarensook tever-
kopenaan fabrikantenvanstoffen.
‘Niemandheeftwataanmagazijnen
volmet spullendieniet verkochtwor-

den’, legtVanderHeijdenuit.Dankzij
demeergedifferentieerderdistribu-
tie enverzekerdezijdetoevoer is Fa-

bricPlusnuhardopweg Indiaas
marktleider in luxezijde teworden.

Ondanksdeeconomischegroei
van Indiavandeafgelopendecennia
levenbijnaeenmiljardmensenon-
derdearmoedegrens. Vooralophet
platteland isdearmoedegroot,
vooralomdatmensengeen toegang
hebbentotarbeidof demarkt.De
kleinehoeveelhedenaanambachtof
voedseldiemensenophunerf of
landproduceren, verkopenze inhet
nabijgelegendorpmaardepoten-
tiële vraag is velemalengroter.
Dankzijdegroeiendewelvaart in

Indianeemtdevraagnaar luxecon-
sumptiegoederenexplosief toe.Naar
verwachtinggroeitdedetailhandels-
marktdekomendevijf jaarmet 15à
20procentper jaar. Internationalede-
tailhandelsketensalsWal-Mart, IKEA,
Carrefour,GapenAbercrombie&
Fitchstaandanook te trappelenom
zich in India tevestigennudeover-
heidonlangsheeft aangekondigdhet
beleidvoordirectebuitenlandse in-
vesteringen teversoepelen.

Dekomstvan internationaleke-
tens stuitop felprotest in Indiazelf.
Debevolkingvreestdathetdedood-

steekbetekentvoorde ruim50mil-
joenkleinekruideniers. Voorstanders
voerenechteraandatdeeconomi-
scheontwikkelingen in Indiahoedan
ookzullen leiden tot eenschaalver-
grotingsgolf.

Indiase retailerskunnen juist veel
lerenvandeexpertise van internatio-
naleketensophetgebiedvanproduc-
tieprocessen,distributie, logistiek,
verpakking, kwaliteitsnormen,pro-
ductinnovatie en -presentatie. Vol-
genshet Indiaseministerie vanHan-
del en Industrie zaldekwaliteit van
Indiaseproductenomhooggaanen
deprijsomlaagalsgevolgvandeope-
ningvandemarkt.De Indiasebeurs-
studenteRajashreeGhoshverkneu-
keldezichonlangs inhaarblogop In-
dusBusiness Journaloverdeprijs van
T-shirts ‘made in India’ indeAmeri-
kaansewarenhuizen. ‘Hoekanhet
datde shirtshiergoedkoperzijndan
inhet landwaarzezijngefabriceerd?’

Ondernemers

Voorde Indiasebedrijven –envooral
ophetplatteland–valt erdusnogveel
te lerenendat isprecieswaardeorga-
nisatieWomenonWings invoorziet.
Tientallenervarenondernemers rei-
zeneenpaarkeerper jaar voordeor-
ganisatie af omhunkennis ‘live’ over
tedragen.

Inmiddels isookhetbedrijfsleven
aangehaaktbijhet initatief. Zoheeft
AkzoNobel eenprogrammaopgezet
voorvrouwenomhandgemaakte sja-
blonentemakenvooreendecora-
tieve-verflijn. IkeaFoundationwerkt
meeaaneenprojectwaarvrouwen
maandverbandmakenenverkopen.
Veelmeisjesblijvennuthuis van
schoolomdatzenietwetenwatze
metmenstruatieaanmoeten.

Debedrijvennemenopdezema-
nierhunmaatschappelijkeverant-
woordelijkheid,maarkunnenzoook
stevigvoetaan Indiasebodemkrij-
gen.VolgensEllenTacoma ishier
nietsmismee. ‘Integendeel, sociale
verantwoordelijkheidoppakken is
mooi,maarhoebeterdataansluitbij
decorebusiness vanhetbedrijf hoe
meereffecthet sorteert.’

Een Indiase vrouw aan het werk met haar naaimachine. Foto Adnan Abidi / Reuters

‘Als ze hun spullen
niet kwijt kunnen,
bouwen zenog
eenopslagloods’

De Indiasedetailhandel isonderontwikkeld.Handarbeidwordtonderbetaaldenvelen
hebbengeentoegang totdemarkt. Buitenlandskapitaal enexpertisemoetenhelpen.
Door Carlijne Vos

AnderemarktenleverenIndiageldop

25DE VOLKSKRANT

WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012

Import Export

Importeurs van oldtimers willen snel duidelijkheid


