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Nieuwe reeks blauwe
platen begint met PM

Namens de oldtimerclubs
behartigt FEHAC de belangen
van oldtimerbezitters in
Nederland.

Sinds 1987 is een blauwe plaat met witte
letters en cijfers ook beschikbaar voor
ingevoerde klassiekers. Op 30 juli van
dit jaar werd de PM-00-01 afgegeven
voor een Datsun 240Z uit 1971.

E

en van de eerste zaken die de FEHAC al lang
geleden voor elkaar kreeg, is dat de blauwe plaat
ook is toegestaan op geïmporteerde klassiekers.
Dat was in 1987, de gele kentekenplaat was goed tien
jaar daarvoor ingevoerd. Met de RDW werd afgesproken dat een import-klassieker op verzoek toch een
blauwe kentekenplaat kon krijgen als het bouwjaar
maar 1972 of eerder was.

Succes
Voor personenauto’s begon de eerste serie met de
letters DE vooraan, bedrijfswagens k regen BE vooraan
en de motorfietsen ZM. Later werd voor de voertuigen
uit 1973 tot en met 1977 nog een reeks ingevoerd met
de letters YB in het midden. Eerst e xclusief voor personenauto’s, maar later ook voor b edrijfswagens en
motorfietsen uit die jaren. De uitgifte van deze ken
tekens is een groot succes g eworden. Dik dertig jaar
verder zijn er al elf series voor telkens 10.000 stuks
klassieke personenauto’s bijgekomen.
Die series begonnen altijd met de letters D of A. Tel
even mee tot elf: DE, DH, DL, DM, DR, en op dit moment DZ. Bij de A waren dat de AE, AH, AL, AM en AR.
Die 110.000 klassiekers in dertig jaar erbij zijn er
natuurlijk inmiddels niet meer allemaal. Nederland is
behalve een klassiekerimport land, ook een uitvoerland van mobiel erfgoed. Verder verliezen we helaas
oldtimers aan sloop, brand, diefstal en ongevallen.
Bij de motorfietsen en bedrijfswagens liep de uitgifte

Gele kentekenplaten - in dit geval uit 1985 op een oldtimer, dat zie je liever niet.
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De FEHAC stond ooit aan de wieg van de uitgifte van blauwe platen voor geïmporteerde oldtimers.
veel minder hard. Bij de bedrijfswagens zitten we na
32 jaar nog steeds in de BE-serie, al is die met nog 300
kentekens te gaan nu wel bijna vol.

van voor 1 januari 1978. Om precies te zijn: het mag op
voertuigen met een Datum Eerste Toelating (DET) van
voor 1 januari 1978.

Nieuwe reeks

Mag niet

De opvolger staat al klaar; die nieuwe reeks gaat beginnen met BH. De motorfietsen kregen na twee volle
series ZM en ZF een nieuwe lettercombinatie: NM. Ook
bij de personenauto’s is, na altijd een A of D als beginletter, uitgeweken naar een nieuwe lettercombinatie.
De PM-00-01 kwam op 30 juli 2020 in Nederland op
de weg. De blauwe plaat is er alleen voor voertuigen

Omdat dit een vaste datum is, komt die grens natuurlijks steeds verder in het verleden te liggen: nu ruim
42 jaar geleden. Dat betekent dat een veertig jaar oud
voertuig, ook al klassiek natuurlijk, met een gele plaat
moet rijden. Vaak kiezen eigenaars ervoor om toch
een blauwe plaat te laten maken. Officieel mag dat
niet, maar het gebeurt wel vaak.

Links: kenteken uit 1984, met blauwe platen.
Officieel mag dat niet, maar je ziet het vaak.

