
 94  AutoWeek Classics    2    2018

Tekst Herman Steendam, reacties redactie@fehac.nl

| Namens de oldtimerclubs 
behartigt FEHAC de belangen 

van oldtimerbezitters in 
Nederland.

MET BLAUWE PLATEN 
VOLLEDIG VRIJGESTELD
De jaren 1978, 1988 en 2018 eindigen allemaal op een 8 en hebben iets met elkaar. 
Per 1 januari 1978 werd de gele kentekenplaat verplicht en in 1988 kwam de RDW 
met speciale kentekenseries voor import oldtimers. 

 De FEHAC was bezorgd dat er op de na 1977 
 ingevoerde voertuigen alleen nog maar gele platen 
met vier letters en twee cijfers toegestaan werden als 
ze een nieuw kenteken kregen. Zij zorgde er al vanaf 
1988 voor dat de RDW speciale kentekens voor old
timers uitgaf met weer twee letters en vier cijfers 
erop. Deze kentekens mogen – niet moeten – ook 
blauwe platen voeren. De RDW begon 30 jaar geleden 
de serie met de letters DE vooraan voor personen
auto’s, algauw gevolgd door BE voor bedrijfswagens 
en ZM voor motoren. Deze series zijn er voor de voer
tuigen van 1973 en eerder. Voor alle voertuigen tussen 
1973 en 1977 kwam later de YBserie met de letters in 
het midden. 

Een echte oldtimer
Het is nu 40 jaar geleden dat de laatste blauwe plaat 
op een nieuw voertuig werd afgegeven. En de voer
tuigen met de daarna afgegeven speciale klassieker
kentekens zijn nu ook allemaal minstens 40 jaar oud. 
De volledige vrijstelling van motorrijtuigenbelasting 
geldt eveneens bij 40 jaar en ouder. Dus je kunt met 

recht stellen dat een voertuig met een blauwe plaat 
een echte klassieker is. Hoewel geheel willekeurig – 
elders in Europa wordt de grens in de definitie voor 
een oldtimer bij 30 jaar gelegd – beschouwt de over
heid een oldtimer pas bij een leeftijd van 40 jaar als 
vrijstelling waardig. Net als het speciale historische 
Hkennzeichen in Duitsland zou een blauwe plaat hier 
in Nederland ook reden zijn om toegang te krijgen tot 
bijvoorbeeld milieuzones. De regering wil de milieu
zones in Nederland naar Duits model uniformeren, 
dus het hebben van blauwe platen kan op termijn nog 
een  belangrijke rol gaan spelen.

Afwijkingen
Een blauwe plaat mag alleen op voertuigen met een 
datum van eerste toelating voor 1978 en er moeten 
dan twee letters en vier cijfers op staan. In het ver
leden werd een klassiekerplaat alleen op verzoek 
 afgegeven en je ziet daarom vooroorlogse auto’s met 
een nieuw kenteken. Ook komt het voor dat iemand 
op een auto van na 1978 een blauwe plaat wel mooi 
vindt staan en kiest voor blauw in plaats van geel. 
Officieel mag dat niet, maar veel boetes hiervoor uit
schrijven doet de politie niet. Voor de oude voertuigen 
met een te nieuw kenteken, net als voertuigen met 
een ZZkenteken, kan het kenteken altijd omgewisseld 
worden naar een kenteken uit een van de speciale 
klassieker kentekenseries. 
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