
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 01-10 

Betreft: Blauwe kentekenplaten op klassieke auto’s. 

Wanneer u in het bezit bent van of overgaat tot aanschaf van een klassieke auto of youngti-

mer zijn de ouderwetse blauwe kentekenplaten een van de details die een klassieke auto pas 

echt die uitstraling geven. Er zijn in principe vier categorieën van klassieke auto’s die ervoor 

in aanmerking komen: 

1. Klassiekers die ingevoerd worden uit het buitenland met minimaal aantoonbaar

bouwjaar of zelfs exacte datum voor september 1973, krijgen bij aanvraag van een NL-

kenteken automatisch een klassiek kentekennummer toegekend dat recht geeft op blauwe

kentekenplaten met vier witte cijfers en twee witte letters. De uitgifte van de kentekenreeks is

in 1988 begonnen met de lettercombinaties DE, DH, DL, DM, DR, AE, AH, AL en AM.

2. Klassiekers die al ingevoerd zijn uit het buitenland met minimaal aantoonbaar bouw-

jaar of zelfs exacte datum voor september 1973, maar bij aanvraag van een NL-kenteken een

kenteken uit de serie kregen van twee cijfers en vier letters moesten bij invoering van de

GAIK-platen verplicht nieuwe gele kentekenplaten voeren. Sinds 1988 is het mogelijk om via

de RDW alsnog blauwe kenteken platen aan te vragen.

3. Klassiekers met exacte datum tot en met 31 december 1977, die bij hun eerste toela-

ting al een Nederlandse auto waren, maar bijvoorbeeld door verlies of diefstal na 1 januari

1978 verplicht een nieuwe kenteken moesten aanvragen hebben de verplichte gele GAIK-

platen moeten aanschaffen. Het is al langer mogelijk om via de RDW het oorspronkelijke NL-

kentekennummer terug te vragen.

4. Youngtimers met een eerste toelating 1 september 1973 tot en met 31 december 1977

krijgen bij aanvraag van een NL-kenteken automatisch een klassiek kentekennummer toege-

kend dat recht geeft op blauwe kentekenplaten met vier witte cijfers en twee witte letters. De

uitgifte van deze kentekenreeks is in 2001 begonnen met de letters YB.

Om zeker te weten of uw klassieker in aanmerking komt voor klassieke blauwe kentekenpla-

ten is een informatienummer van de RDW 0900-0739 (10 cent/minuut) beschikbaar. 

Als het kenteken eenmaal in uw bezit is kunnen bij erkende bedrijven de blauwe kenteken-

platen aangekocht worden. De kentekenplaten zijn er in geperste of met opgelegde kunststof-

cijfer/letter uitvoering. De afmetingen (langwerpig, vierkant of klein Amerikaans model) zijn 

kleiner dan van de gele platen. De platen kunnen met een verchroomde rand versterkt wor-

den tegen vervormingen. Bovendien geeft het een extra klassieke uitstraling. 

Garage Classic Service kan via zijn leverancier de blauwe kentekenplaten en/of chroomlijsten 

aanschaffen en op uw klassieker of youngtimer monteren. 

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan 

worden ontleend. 


