
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 12-11 

Betreft: Klassieker worden kan weer! 

De wetgever heeft destijds bepaald dat de status van klassieke auto’s na 31 december 2011 voor auto’s van 25 

jaar en ouder zou veranderen. Auto’s vanaf Datum Eerste Toelating = DET (zie kentekenbewijs) 01 januari 

1987 zouden nooit meer de status van klassieker krijgen. Nog voordat de datum van 31 december 2011 in 

zicht is blijkt er een nieuwe wet te zijn aangenomen.  

Voor auto’s die een DET hebben t/m 31 december 1986 zijn al klassieker en wijzigt er niets! 

De grootste wijziging van de klassieke status is het optrekken van de leeftijd naar 30 jaar. Er is echter een 

overgangsregeling getroffen voor auto’s die een DET hebben vanaf 01 januari 1987 t/m 31 december 

1991. De leeftijd wordt geleidelijk opgetrokken van 25 jaar naar 30 jaar.  

De overgangsregeling: auto’s met een DET van 1987 moeten 26 jaar worden om de klassieke status te ont-

vangen (in 2013). Zo ook voor 1988 maar dan 27 jaar (in 2015), 1989 wordt 28 jaar (in 2017), 1990 wordt 29 

jaar (in 2019) en 1991 wordt 30 jaar (in 2021). In 1992 en daarna zal de auto 30 jaar of ouder moeten zijn om 

als klassieker aan te merken. 

Auto’s die op diesel of LPG rijden blijven ook als klassieker een deel van MRB betalen. Het aandeel 

MRB betreft uitsluitend de toeslag die een diesel- of LPG-auto moet betalen, met andere woorden de op-

slag bovenop de benzine MRB. De provinciale opcenten worden in dat geval niet meer doorberekend.  

Vanaf een DET van 1992 zijn auto’s die in 2022 de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt definitief klassieker. De 

overgangsregeling is dan al ten einde. 

De jaarlijkse APK-keuringsplicht blijft ook in de overgangsregeling onverkort van kracht. 

De tweejaarlijkse APK-verplichting voor klassiekers van 30 jaar en ouder blijft ook ongewijzigd. Wordt een 

auto geschorst dan vervalt de APK- en WA-verzekeringsplicht. Overigens is een autoverzekering met mini-

maal een dekking tegen brand en diefstal tijdens de schorsingsperiode altijd aan te bevelen. Wel dient de 

schorsing tijdig te worden verlengd. Gebeurt dat niet dan ben je in overtreding en heb je een APK- en WA-

verzekeringsplicht. Op het niet nakomen worden boetes opgelegd. 

Voorbeelden: 

Auto’s met een DET van 1986 op benzine, LPG of diesel blijven klassiekers en betalen ook in de toekomst 

geen MRB. 

Auto’s met een DET van 1987 t/m 1991 op benzine worden geleidelijk klassiekers en betalen geen MRB ook 

niet na een leeftijd van 30 jaar. 

Auto’s met een DET van 1987 t/m 1991 op LPG of diesel worden geleidelijk klassiekers en betalen dan de op-

slag van de MRB ook na een leeftijd van 30 jaar. 

Auto’s met een DET van 1992 of jonger worden pas na 30 jaar klassiekers en benzineauto’s zijn dan vrijge-

steld van MRB. Alleen auto’s op LPG of diesel betalen de MRB opslag. 

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

leend. 


