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| Ai, ai, geen goede Y. Zo’n schuin streepje onderaan 
is illegaal, maar de politie knijpt een oogje dicht.

 De verwarring komt doordat er zowel in de 
apk-regelgeving als het kentekenreglement iets 
over blauwe platen is opgenomen. Daarbij mag de 
apk-keurmeester soepeler zijn dan de politieagent 
die boetes kan uitdelen voor overtreding van het 
kentekenreglement. Bij de apk mag de plaat blauw 
zijn en de combinatie van letters en cijfers maakt 
dan niet uit, als het voertuig maar een eerste 
datum toelating heeft die vóór 1 januari 1978 ligt. 
Het kentekenreglement is strenger: daar geldt  
ook dat blauw alleen maar mag bij auto’s van vóór  
1 januari 1978, maar dan alleen met drie groepjes 
van twee letters of cijfers, waarbij er altijd een  
combinatie is van vier cijfers en twee letters. Ook is 
voorgeschreven welke uitvoering de letters moeten 
hebben. De Y bijvoorbeeld is een v met een recht 
streepje naar beneden. En de R is aaneengesloten 
en niet met een opening bovenaan. Toegestane  
platen zijn ook te herkennen aan het rijkskeurmerk 
dat in de plaat is gestanst.  

Uitzonderingen op de regel
Natuurlijk zijn er ook hier weer uitzonderingen.  
Het koningshuis hoeft zich bij zijn AA-kentekens 

niets aan te trekken van de regel dat er zes tekens 
op een kentekenplaat horen te staan. En aanhang-
wagens van de gewone burger, die in 2003 boven 
de 750 kg een apart kenteken kregen, mogen wel 
blauwe platen met vier letters en twee cijfers voe-
ren. Daar zijn ook nooit kentekens voor uitgegeven 
in de combinatie twee letters en cijfers. Aanhan-
gers hebben ook geen aparte klassiekerkenteken-
series, zoals die er wel zijn voor personenauto’s, 
motorfietsen en bedrijfswagens. Het zou ook  
geen gezicht zijn als een klassieke vrachtwagen  
een mooie blauwe plaat heeft en zijn aanhanger 
een opvallende gele GAIK-plaat. 

Nauwelijks handhaving
De politie geeft bij de handhaving geen prioriteit 
aan de juiste uitvoering van de blauwe plaat.  
Daardoor zijn er allerlei combinaties in blauw op 
auto’s te zien die eigenlijk helemaal niet mogen. 
Ook platen in de stijl van het land van herkomst  
komen voor, zoals Engelse en Franse uitvoeringen. 
Het mag vast niet allemaal, maar het hoort wel  
een beetje om het totale ‘plaatje’ van het voertuig  
compleet te maken.  

Verwarring over de  
blauwe kentekenplaat
De regelgeving over de oude blauwe platen is een tikje verwarrend, zeker nu er steeds 
meer categorieën voertuigen een kenteken krijgen. Uitgangspunt is wel altijd: alleen 
voertuigen die vóór 1 januari 1978 op de weg zijn toegelaten, mogen een blauwe plaat 
met witte letters en cijfers voeren.


