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Betreft: Autoverzekering klassiekers.  

Onze klassieke auto’s moeten minimaal WA verzekerd zijn als we willen deelnemen aan het 

verkeer. Een grote groep liefhebbers heeft zijn klassieke auto ook Casco verzekerd al dan 

niet met een verhoogd eigen risico. Als een klassieke auto geschorst is bestaat er geen wet-

telijke verplichting meer om minimaal de WA verzekering af te sluiten. Bovendien vervalt 

ook de verplichte tweejaarlijkse APK-keuring voor klassiekers vanaf bouwjaar 1960 tijdens 

de schorsingsperiode. Klassieke auto’s ouder dan bouwjaar 1960 hebben al jaren geen 

APK-plicht meer. 

Door de wettelijke wijzigingen die vorig jaar zijn doorgevoerd om de status van klassieke 

auto te behouden is de leeftijd tot minimaal 40 jaar opgetrokken. Omdat voorheen de leef-

tijd van 25 jaar en ouder gold en later is verhoogd naar 30 jaar gold er tussentijds een ja-

renlange overgangsregeling. Die overgangsregeling geldt alleen nog voor de Motorrijtui-

genbelasting (=MRB) het zgn. kwarttarief voor uitsluitend benzineauto’s, maar niet meer 

om de wettelijke status van klassieke auto te bereiken. Zo mag de klassieke auto die van de 

MRB-overgangsregeling gebruik maakt in de maanden december, januari en februari niet 

deelnemen aan het verkeer of zelfs op de openbare weg geparkeerd worden.  

Op het verzekeringsgebied voor klassieke auto’s zijn door enkele maatschappijen wijzigin-

gen doorgevoerd die te maken hebben met de recente wijzigingen van de wettelijke status 

van klassieke auto’s. In de nieuwe verzekeringspolis wordt soms melding gemaakt dat de 

klassieke auto in december, januari en februari niet mag deelnemen aan het verkeer. Het is 

niet altijd even duidelijk of dat voor dezelfde groep klassieke auto’s geldt die uitsluitend 

van de MRB-overgangsregeling gebruik maakt. M.a.w. de groep ‘klassieke’ auto’s die wette-

lijk nog niet zo ver zijn omdat ze jonger zijn dan 40 jaar. 

Een aantal van onze klanten heeft ons kenbaar gemaakt dat zij met hun minimaal 40 jaar 

oude klassieker ook in de genoemde drie maanden niet aan het verkeer mogen deelnemen! 

Toen GCS-klanten dat bij de verzekeringsmaatschappij aanhangig maakten was het snel 

weer opgelost. Kennelijk was het goed bedoeld om alle eigenaren van klassieke auto’s het 

voordeel te gunnen als ze in diezelfde periode ook niet met hun klassieke auto rijden in ruil 

voor een fractioneel lagere premie.  

Wij kunnen ons voorstellen, dat als u al jaren uw klassieke auto bij een en dezelfde verze-

keringsmaatschappij heeft ondergebracht u de desbetreffende wijziging niet direct opvalt. 

Dat kan vervelende consequentie hebben. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

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


