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De allerlaatste apk
of toch niet

De vrijstelling van apk voor voertuigen van
50 jaar en ouder werd beloofd voor 2018.
Het jaar is bijna voorbij, maar de beloofde
vrijstelling is er niet gekomen.
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Mooie geschiedenis van een 50-jarige
Mijn ruim 50 jaar oude Volkswagen heb ik vorige
maand weer apk laten keuren. Een 30-plus-auto,
hoeft niet meer elk jaar, maar om de twee jaar te
worden gekeurd. Het viel allemaal weer reuze mee:
alleen een lekke remslang en de nieuwe die je voor
15.00 uur bestelt, is de volgende dag al om 9.30 uur
in huis. Deze auto is me dierbaar: hij liep van de
band op 4 april 1968 in Wolfsburg, kreeg op 23 april
1968 het kenteken 09-47-FT en hij werd nieuw
gekocht door mijn vader. Na negen jaar vond pa het
welletjes en gaf hem in 1977 aan mij. 41 jaar lang
vult deze auto nu mijn garage en hij is al beloofd
aan de volgende generatie. De apk is weer geldig
tot 23 november 2020. Maar moet ik tegen die tijd
wel weer naar de keuring?

Vrijstelling laat nog op zich wachten
De overheid is er een paar jaar terug al mee akkoord
gegaan dat de volledige vrijstelling van de apk gaat
gelden voor 50 jaar en ouder. Nu is die vrijstelling
er alleen voor voertuigen die vóór 1 januari 1960
op de weg zijn toegelaten, dus inmiddels 58 jaar
en ouder. Invoering van de vrijstelling betekent dat
bijna alle jaren 60-auto’s in een klap vrijgesteld zullen
worden. Alleen blijkt invoering van deze vrijstelling
lastiger dan gedacht.

Gekoppeld aan tractorkenteken

2019 WORDT TOCH ECHT HET JAAR
DAT DE APK-VRIJSTELLING BIJ
50 JAAR ERVAN GAAT KOMEN

Het lastige is dat de tractoren, vooral het kenteken
en de apk ervan, voor oponthoud zorgen. Dat
komt doordat de vrijstelling van apk voor 50+
oldtimers gelijktijdig met de apk voor tractoren
wordt ingevoerd. En omdat in de Tweede Kamer
het voorstel voor invoering van het tractorkenteken
eerder werd verworpen, blijft het ook erg stil over
de daaraan gekoppelde apk. Binnenkort gaat de
Tweede Kamer zich weer over het trekkerkenteken
buigen en naar verwachting wordt 2019 toch echt
het jaar dat de apk-vrijstelling bij 50 jaar ervan gaat
komen.

Geen apk betekent wel onderhoud
Geen apk betekent zeker niet dat het onderhoud
wel een tandje minder kan. Natuurlijk wordt er
meestal maar weinig gereden met een 50-jarige,
maar stilstand betekent ook achteruitgang. Het blijft
altijd mogelijk een keuring voor een vrijgestelde
50-plusser te doen om te beoordelen of de auto er
nog apk-waardig bij staat. Daarom is dit zeker niet
de allerlaatste apk voor mijn Volkswagen geweest.
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