
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 14-01 

Betreft: Wijzigingen van status klassieke auto’s (40 jaar en ouder) vanaf 2014 

Het zal vrijwel niemand zijn ontgaan dat de politiek de eigenaren van klassieke auto’s flink 

heeft wakker geschud met nieuwe wettelijke maatregelen geldig vanaf 01 januari 2014.  

Verreweg de grootste GCS-doelgroep is die van klassieke auto’s van 40 jaar en ouder. Voor 

alle duidelijkheid beperken wij ons in deze nieuwsbrief tot de wijzigingen voor deze doel-

groep. 

Om eerst met het goede nieuws te beginnen: Alle klassieke auto’s die een DET (Datum Eer-

ste Toelating) vanaf of van voor 01 januari 1974 op het kentekenbewijs vermeld hebben en 

ongeacht de brandstofsoort blijven vrijgesteld van MRB. De veelvuldig gebruikte term ‘ons 

erfgoed beschermen’ wordt op deze wijze gestalte gegeven. 

Toch zitten er nog wat “addertjes onder het gras”. In ieder geval heeft één verzekeraar van 

klassieke auto’s de regels aangescherpt en stelt aanvullende eisen. Zo wordt verplicht om 

de klassieke auto minimaal WA/beperkt casco te verzekeren. Bij een (be-

perkt)cascoverzekering wordt de eigenaar ook verplicht om een taxatierapport bij een beë-

digd taxateur te laten opmaken. Als de taxatie een waarde oplevert van meer dan € 5000,- 

dan wordt voldaan aan één van de eisen om een klassiekeautoverzekering te kunnen afslui-

ten. Daar blijft het echter niet bij. Zo wordt de eigenaar ook verplicht om de klassieker in 

een afgesloten garage te stallen, mag er niet meer dan 7.500 km per jaar mee gereden wor-

den en moet de eigenaar ook beschikken over een andere auto voor dagelijks gebruik. 

(bron: Fehac). 

Het moge duidelijk zijn dat deze verzekeraar feitelijk wil voorkomen dat de groep die nu 

auto’s van 25 jaar en ouder rijden, deze voor dagelijks gebruik inzetten. Als ze in een auto 

van 40 jaar of ouder gaan rijden en op LPG of diesel zouden overstappen zouden ze toch 

weer MRB-vrij kunnen rijden met een lagere verzekeringspremie. Naar verwachting zullen 

meer verzekeraars deze aanvullende eisen gaan stellen.  

De oorspronkelijke gedachtegang om het erfgoed te beschermen door wettelijke en verze-

keringstechnische bepalingen voor klassieke auto’s (niet voor dagelijks gebruik) aantrekke-

lijk te houden wordt op deze wijze weer gestalte gegeven.  

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


