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Introductie 

In 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) onderzoek gedaan naar het 

jaarkilometrage van oldtimers. Dat wil zeggen, het aantal kilometers dat jaarlijks gereden wordt 

door oldtimer personenauto’s. Met de uitkomst en conclusies van dit rapport is de FEHAC het 

oneens. 

FEHAC heeft met ondersteuning van een extern adviesbureau, een vergelijkbaar onderzoek gedaan, 

maar kwam tot heel andere resultaten dan I&M. Een verklaring hiervoor is dat bij het bepalen van 

het aantal kilometers I&M een berekeningsmethodiek heeft gehanteerd die tot een te hoog 

gemiddeld jaarkilometrage heeft geleid. Die methode is, voorzover wij kunnen beoordelen, geschikt 

voor gewone auto’s, maar voor oldtimers volstrekt niet bruikbaar.   

In dit rapport lichten wij dit verder toe en laten wij zien wat de cijfers zijn volgens onze 

berekeningen.  

In de samenvatting vindt u onze conclusies bevindingen op hoofdlijnen, gevolgd door een uitleg van 

de gehanteerde methodiek en op welke wijze de Nationale Auto Pas (NAP) kilometers tot stand 

komt. 

De FEHAC hoopt met dit rapport een positieve bijdrage te leveren aan een verbreding en verdieping 

van inzicht en kennis naar het gebruik van oldtimers in Nederland. 

 

Bert Pronk 

Voorzitter FEHAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten 
doel de belangen te behartigen van de eigenaren en houders van historische voertuigen. Het gaat als regel om 
voertuigen van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt bijna 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die 
samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen er zich er voor in om de 
historische voertuigen die zij bezitten zijn in stand te houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig 
uit eigen middelen. Zo zorgen zij er voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke 
en gevarieerde collectie historische voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar ook 
bromfietsen, motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In 
haar ruim 35-jarige bestaan is de FEHAC uitgegroeid tot dé gesprekspartner van de overheid op het gebied 
van regelgeving voor klassiekers.  
De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) en vertegenwoordigt 
de sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.
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Samenvatting 

De aanleiding voor ons onderzoek is de uitkomst van het onderzoek door I&M. Wij willen hiermee 

aantonen dat de gehanteerde methodiek door I&M heeft geleid tot onjuiste cijfers cq. conclusies.  

Om het totale jaarkilometrage van alle oldtimer personenauto’s in Nederland te bepalen, zijn wij 

uitgegaan van twee scenario’s die beide een indicatie geven van het aantal jaarkilometers.  

 Scenario-1: FEHAC-enquête 2012/2013 (kwalitatief onderzoek). Uitkomst jaarkilometrage: 

692,4 miljoen kilometer.  

 Scenario-2: RDW APK-kilometerbestand over de periode 2009-2012 (kwantitatief 

onderzoek). Uitkomst jaarkilometrage: 857,5 miljoen kilometer.  

Let wel: wij zijn bij de berekeningen uitgegaan van alle in Nederland geregistreerde oldtimer 

personenauto’s, behalve de geschorste oldtimers (door particulieren aangemeld als tijdelijk niet in 

gebruik) en de oldtimers in de bedrijfsvoorraad (handel)*.  

* Het lijkt er vooralsnog op dat I&M de geschorste oldtimers en die in de bedrijfsvoorraad niet heeft 

meegenomen in de berekening en buiten beschouwing heeft gelaten. Vanuit de BOVAG is bij het RDC 

navraag gedaan naar een verklaring van de verschillen tussen RDC- en RDW-data in aantallen old-

timers. Dit is de verklaring van het RDC: “Alléén de bedrijfsvoorraad van een door het RDW erkend 

autobedrijf wordt meegeteld als deze korter dan 2 jaar in deze bedrijfsvoorraad staat”. Auto’s langer 

dan 2 jaar in de bedrijfsvoorraad worden beschouwd als hobbyauto en auto’s op de nominatie om 

gesloopt te worden. Dit betekent dat hierdoor een afwijking kan ontstaan. Het RDC/BOVAG maakt 

melding van 34.489 personenauto’s > 1986, het RDW van 32.641 personenauto’s  > 1986. 

 

Aantal oldtimers in Nederland van 1986 en ouder  

De instanties die gegevens hebben van het aantal oldtimers in Nederland komen met afwijkende 

cijfers. I&M gaat uit van de cijfers van het CBS. 

 Er zijn 382.233 geregistreerde oldtimers. Dit is 4,4 procent van het totale geregistreerde 

personenwagenpark in Nederland (uitgaande van het RDW-bestand van 2011)  

 Het aantal geschorste oldtimers bedraagt 100.074, het aantal oldtimers in de 

bedrijfsvoorraad is 32.641 (bron RDW), óf 34.489 volgens het RDC. 

 De BOVAG geeft een aantal van 296.554 auto’s, inclusief 10.517 geschorste, van bouwjaar 

1988 en ouder; een nauwkeurigere verificatie hiervan volgt. 

 I&M gaat uit van 317.789 oldtimers (CBS); het aandeel is dan 3,6 procent van het totale 

geregistreerde personenwagenpark in Nederland.  

Deze aantallen zijn vooralsnog toegepast in de berekening van de twee scenario’s. 

 

Aantal kilometers gewone wagenpark vs oldtimers 

 Zet je het jaarkilometrage van het collectieve oldtimerpark tegenover het totaal aantal 

gereden kilometers in Nederland, dan is dit percentage verwaarloosbaar: 

o Scenario-1: 0,60% van alle kilometers 

o Scenario-2: 0,74%  van alle kilometers 
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Rekenmethode I&M  

 I&M heeft gerekend met cijfers van het CBS. De berekening van het CBS is gebaseerd op de 

NAP-database die wordt beheerd door het RDC. Dit bestand bestaat uit geregistreerde 

kilometerstanden verzameld tijdens APK en onderhoud/reparatie van alléén het rijdende 

park. Hierdoor ontstaat een scheef beeld. Er is namelijk geen rekening gehouden met de 

volgende feiten: 

o Voertuigen die in de bedrijfsvoorraad staan en zijn geschorst, zijn NIET APK-plichtig en 

nemen NIET deel aan het dagelijks verkeer. 

o Tot 1960 zijn oldtimers níet APK-plichtig. 

o Onafhankelijke garagebedrijven, niet-BOVAG bedrijven, registreren géén 

kilometerstanden in de NAP-database. 

o Kilometerregistratie tijdens APK is pas sinds 3 jaar verplicht, daarvoor werd het niet of 

nauwelijks gedaan. 

 De cijfers die het CBS heeft gebruikt om de gemiddelde jaarkilometrages voor oldtimers te 

berekenen, is waarschijnlijk gebaseerd op een zeer geringe populatie oldtimers. Namelijk 

alleen die waarvan de APK, samen met de kilometerregistratie, is uitgevoerd tijdens het 

gebruik en na (recente) import, want alleen deze oldtimers zijn bekend. 

 Bovengenoemde, meest recentelijk ingevoerde (bijna) oldtimers, rijden relatief gezien meer 

kilometers. Ze worden niet gebruikt als ‘hobby-auto’, maar veelal als dagelijks 

vervoermiddel. Ze dragen bij tot een relatief gemiddeld hoger kilometrage van APK-naar-

APK moment. Deze gemiddelden zijn doorberekend over ALLE geregistreerde oldtimers, 

ongeacht: 

o Status van gebruik (bedrijfsvoorraad, geschorst, rijdend) 

o Bouwjaar 

 

Verificatie van het onderzoek van I&M 

 Er is een onjuist beeld ontstaan doordat het gemiddelde jaarkilometrage van de kleine 

populatie oldtimers waarmee I&M heeft gerekend, over de totale oldtimerpopulatie is 

doorberekend. Op basis van deze berekeningsbenadering kunnen we concluderen dat de 

totale jaarkilometrage aanzienlijk minder is dan die in het I&M-rapport zijn vermeld. 

Verificatie van de door I&M, en niet uit te sluiten het CBS, gehanteerde berekeningswijze en 

bronnen is daarom gerechtvaardigd.   

 De FEHAC-enquête heeft overigens ook inzicht verschaft in de ‘vlucht naar schorsing’ van de 

oldtimer indien de HSB wordt ingevoerd, dan wel verhoogd. Het antwoord op deze vraag is 

dat 75,4 procent gebruik gaat maken van de schorsingsregeling. Waarbij 78,7 procent van 

de eigenaren ervoor kiest om de oldtimer tijdens de winterperiode volledig te schorsen. 
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Algemeen, bronnen en methodiek 

Om tot een zo objectief mogelijke methodiek en berekeningswijze te komen, hebben wij voor ons 

onderzoek gebruikgemaakt van verifieerbare bronnen. Een puur op meetbare cijfers gekozen 

benadering is helaas niet mogelijk, omdat de bronnen hiervoor niet of nauwelijks beschikbaar zijn.  

De enige bron van betekenis is de database van het RDC. Maar ook die database is niet honderd 

procent betrouwbaar als het gaat om de jaarkilometragebepaling van oldtimers, zie de uitgebreide 

uitleg hierover op pagina 11. 

In onderstaand schema ziet u de structuur en opbouw van onze analyse om bij benadering te 

komen tot de jaarkilometrage voor oldtimers.  

 

 

 

I&M heeft zich bij haar berekeningen gebaseerd op het oldtimerpark van 2011. Daarom zijn we in 

onze twee scenario-benaderingen van (1) de FEHAC-enquête en (2) de RDW-APK kilometerstanden 

ook uitgegaan van de situatie in 2011: 1986 en ouder. Met de opmerking dat voor oldtimers ouder 

dan 1960 géén kilometrages bestaan. Een gegeven dat door NAP is bevestigd. 

Oldtimer 
personenauto's

Bedrij fs-
voorrraad
(handel)

Geschorst 
(privé eigenaar)

Actief & Rijdend

Oldtimer APK-
pichtig
>1960

Oldtimer niet 
APK-plichtig

<1960

Kilometer-
plichtig v.a. '09

niet-kilome-
terplichtig

RDW bestand 
+15.000 oldtimer
>25 jaar (<1986)

Bron:
• FEHAC enquête

Bron: 
• Gemiddelde jaarkilometrage analyse

 © 2013 Global Automotive Consultancy
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Scenario-1: FEHAC-enquête 

In 2012-2013 hebben wij onder auto-eigenaren van in totaal 2.030 oldtimers (van en vóór 1986) een 

enquête afgenomen.  

Verdeeld over de verschillende bouwjaren, konden de deelnemers van de enquête aanvinken 

binnen welk bereik van de staffel het jaarkilometrage van hun oldtimer(s) lag, zie volgende tabel: 

 Tabel 1: Enquête staffel jaarkilometrages 

 

In overleg is besloten om het gemiddelde tussen de 

twee kilometrages te nemen. 

 

Bijvoorbeeld:  

Indeling 1 t/m 500 = 250 km gemiddeld. 

Bij 501 tot 1000 km is het gemiddelde van 750 km.  

Dat zijn immers de gemiddelden. Een andere 

benadering leidt tot een te laag of te hoog.  

Bij benzine zijn alle benzinesoorten opgeteld. 

 

 

 

Wij hebben met deze aanpak gestreefd naar een zo objectief mogelijk indicatief jaarkilometrage van 

oldtimers. 1 

Op basis van deze antwoorden zijn we gekomen tot een gemiddeld aantal jaarkilometers. Dit aantal 

is vermenigvuldigd met de door I&M aangereikte aantallen oldtimers in de verschillende 

leeftijdscategorieën. 

 

                                                           
1
 Indien gewenst is de FEHAC-enquête als informatiebron beschikbaar voor verificatie 

Nr. Jaarkilometrage 

1 0 km 
2 tot 500 km 
3 van 501 - 1000 km 
4 van 1001 - 1500 km 
5 van 1501 - 2000 km 
6 van 2001 - 2500 km 
7 van 2501 - 3000 km 
8 van 3001 - 3500 km 
9 van 3501 - 5000 km 

10 van 5001 - 7500 km 

11 van 7501 - 9000 km 
12 van 9001 - 10500 km 
13 van 10501 - 12000 km 
14 van 12001 - 13500 km 
15 van 13501 - 15000 km 
16 van 15001 - 16500 km 
17 van 16501 - 20000 km 
18 van 20001 - 50000 km 
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Scenario-2: RDW APK-kilometerbestand 

De basis van de bron is een bestand van 14.841 unieke oldtimers vanaf bouwjaar 1986 en ouder. 

Deze oldtimers hebben in de periode tussen 2009 en 2012 een APK ondergaan. In diezelfde periode 

zijn in totaal 34.976 kilometerstanden geregistreerd tijdens deze APK. Dit overzicht is onlangs 

beschikbaar gesteld door de RDW, afdeling APK-statistieken. 

Tot bouwjaar 1960 is géén APK-plicht van oldtimers van toepassing. Daardoor hebben we geen 

inzicht verkregen in de jaarkilometrage van de totale populatie van (rijdende) oldtimers voor de 

periode van 1900-1986. De cijfers zijn dan ook een indicatieve afspiegeling van de totale populatie 

van oldtimers.  

Om te komen tot een werkbaar en betrouwbaar databestand zijn we als volgt te werk gegaan: 

 

 De kilometerstanden zijn berekend op basis van een ‘jaar-tot-jaar’.  

 Controle op en correctie van (waar mogelijk) negatief jaarkilometrage is toegepast.  

 De zogenaamde nulkilometers zijn er uitgehaald. 

 Alleen jaarkilometrage >10 km zijn gehandhaafd, de kilometers onder de 10 geven een naar 

onze mening niet representatief beeld van jaar-tot-jaar kilometrage en zijn daarom 

verwijderd. In totaal was dit van toepassing op 180 jaarkilometrages die zijn verwijderd, een 

acceptabel aantal. 
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Scenario-1: Resultaat op basis van de FEHAC-enquête2 

Naar aanleiding van de FEHAC-enquête, een kwalitatief onderzoek, hebben wij op basis van de 

uitkomsten de volgende gemiddelde jaarkilometrages bepaald. 

Tabel 2: Gemiddeld jaarkilometrage FEHAC-enquête 2012-2013 

Leeftijd categorie Benzine Diesel LPG Totaal 

1986 t/m 1982  2.047   5.520   6.341   3.472  

1981 t/m 1977  1.333   2.878   4.365   2.064  

1976 t/m 1972  1.193   1.271   2.535   1.442  

1971 t/m 1967  1.091   1.596   2.421   1.322  

1966 en ouder  893   946   2.164   968  

Totaal  1.243   4.221   3.894   1.817  

 

Indien we deze populatie oldtimers als een redelijke afspiegeling beschouwen, dan zijn de 

gemiddelde jaarkilometrages van I&M behoorlijk afwijkend. 

Tabel 3: Opgave I&M (CBS) gemiddeld jaarkilometrage 2011 

Leeftijd categorie Benzine Diesel LPG Totaal 

1986 t/m 1982 5.099 12.600 11.115 7.806 

1981 t/m 1977 2.900 7.019 8.066 4.364 

1976 t/m 1972 2.683 5.324 5.219 3.194 

1971 t/m 1967 1.848 3.011 3.701 2.176 

1966 en ouder 1.984 1.856 2.983 2.096 

 Gemiddeld 3.173 10.666 7.085 4.698 

 

Het verschil tussen de cijfers van FEHAC en I&M (CBS) is dermate groot, dat een nauwkeuriger 

onderzoek naar de bron en gehanteerde methode door I&M is gerechtvaardigd (zie verder op 

pagina 12 de uitleg van de NAP-database opbouw, de methodiek en de structurele foutieve 

benadering). 

Het aantal oldtimers waarop de gemiddelde jaarkilometrages van de FEHAC-enquête zijn 

gebaseerd:  

Tabel 4: Verdeling aantal oldtimers personenauto’s FEHAC-enquête 2012-2013 

Leeftijd categorie Benzine Diesel LPG Totaal 
%-

aandeel 
1986 t/m 1982  1.255   327   390   1.972  21,8% 
1981 t/m 1977  905   94   254   1.253  13,9% 
1976 t/m 1972  1.283   47   300   1.630  18,0% 
1971 t/m 1967  1.371   26   281   1.678  18,6% 
1966 en ouder  2.335   28   146   2.509  27,7% 

Totaal  7.149   522   1.371   9.042  100,0% 

%-aandeel 79,1% 5,8% 15,2% 100,0%  

                                                           
2
 Bron van de cijfers zijn beschikbaar indien gewenst 
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Uiteraard houden wij er rekening mee dat de verdeling van het oldtimerwagenpark van de FEHAC-

enquête niet geheel representatief is voor het totale oldtimerpark.  

De mensen die hebben deelgenomen kunnen worden gerekend tot de categorie ‘zeer betrokken’ 

eigenaren van oldtimers, die hun oldtimer zorgzaam berijden. Hun gereden jaarkilometrages zijn 

daarentegen weer wél representatief. 

De aantallen die het I&M hanteert in de berekening van het totale jaarkilometrage: 

Tabel 5: Opgave I&M verdeling aantal oldtimers, in 2011 

Leeftijd categorie Benzine Diesel LPG Totaal 
%-

aandeel 
1986 t/m 1982 63.045 27.406 11.863 102.315 32,2% 
1981 t/m 1977 51.585 9.488 13.612 74.685 23,5% 
1976 t/m 1972 50.680 1.902 10.768 63.350 19,9% 
1971 t/m 1967 38.724 637 7.986 47.347 14,9% 
1966 en ouder 26.281 383 3.428 30.092 9,5% 

Totaal 230.315 39.817 47.658 317.789 100,0% 
%-aandeel 72,5% 12,5% 15,0% 

  

Het lijkt er vooralsnog op dat I&M de geschorste oldtimers en die in de bedrijfsvoorraad niet heeft 

meegenomen in de berekening en buiten beschouwing heeft gelaten. Vanuit de BOVAG is bij het RDC 

navraag gedaan naar een verklaring van de verschillen tussen RDC- en RDW-data in aantallen 

oldtimers. Verklaring van het RDC: “Alléén de bedrijfsvoorraad van een door het RDW erkend 

autobedrijf wordt meegeteld als deze korter dan 2 jaar in de bedrijfsvoorraad staat”. Auto’s langer 

dan 2 jaar in de bedrijfsvoorraad worden beschouwd als hobbyauto en auto’s op de nominatie om 

gesloopt te worden. Dit betekent dat hierdoor een afwijking kan ontstaan. Volgens het RDC zijn er 

34.489 > 1986 in de bedrijfsvoorraad, het RDW meldt 32.641 personenauto’s  > 1986. 

Als we op basis van de FEHAC-enquête gemiddelde jaarkilometrage loslaten op de aantallen in het 

oldtimerpark van I&M, dan komen we uit op: 

Tabel 6: Doorberekende jaarkilometers oldtimers 

Leeftijd categorie Benzine Diesel LPG Totaal 
%-

aandeel 
1986 t/m 1982  129.054.432   151.278.618   75.224.947   355.247.651  51,3% 
1981 t/m 1977  68.785.282   27.302.294   59.419.138   154.138.836  22,3% 
1976 t/m 1972  60.446.538   2.418.178   27.297.721   91.352.818  13,2% 
1971 t/m 1967  42.254.552   1.017.202   19.331.800   62.576.570  9,0% 
1966 en ouder  23.466.868   362.752   7.420.056   29.114.694  4,2% 

Totaal  324.007.671   182.379.045   188.693.662   692.430.568  100,0% 
%-aandeel 46,8% 26,3% 27,3% 100,0% 

 

 

Conclusie 

Op basis van deze berekeningen kunnen we concluderen dat dit totale jaarkilometrage aanzienlijk 

lager is dan die in het I&M-rapport vermeld staat. Verificatie van de door I&M gehanteerde 

berekeningswijze en bronnen RDC/RDW is daarom gerechtvaardigd. 
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Scenario-2: APK kilometrage bestand3 

Op basis van het APK-bestand van het RDW van +15.000 oldtimers over de periode 2009-2012, 

hebben we de gemiddelde jaarkilometrages bepaald. Dit zijn de uitkomsten: 

Tabel 7: Gemiddeld jaarkilometrage RDW-APK bestand 

Leeftijd categorie Benzine Diesel LPG Totaal 

1986 t/m 1982 3.362 7.397 8.698 4.648 

1981 t/m 1977 2.025 4.924 5.632 3.166 

1976 t/m 1972 956 3.166 2.668 1.366 

1971 t/m 1967 695 2.129 1.634 858 

1966 en ouder 542 1.553 1.523 611 

Totaal 2.741 6.780 7.000 3.885 

Indien we vervolgens de aantallen uit de volgende tabel hanteren van het geregistreerde 

oldtimerpark kilometers in Nederland, met als bron de aantallen uit het overzicht van I&M. 

Tabel 8: Volgens opgave I&M verdeling aantal oldtimers, in 2011 

Leeftijd categorie Benzine Diesel LPG Totaal 
%-

aandeel 
1986 t/m 1982 63.045 27.406 11.863 102.315 32,2% 
1981 t/m 1977 51.585 9.488 13.612 74.685 23,5% 
1976 t/m 1972 50.680 1.902 10.768 63.350 19,9% 
1971 t/m 1967 38.724 637 7.986 47.347 14,9% 
1966 en ouder 26.281 383 3.428 30.092 9,5% 

Totaal 230.315 39.817 47.658 317.789 100,0% 
%-aandeel 72,5% 12,5% 15,0% 

  

Het lijkt er vooralsnog op dat I&M de geschorste oldtimers en die in de bedrijfsvoorraad niet heeft 

meegenomen in de berekening en buiten beschouwing heeft gelaten. Vanuit de BOVAG is bij het RDC 

navraag gedaan naar een verklaring van de verschillen tussen RDC- en RDW-data in aantallen 

oldtimers. Verklaring van het RDC: “Alléén de bedrijfsvoorraad van een door het RDW erkend 

autobedrijf wordt meegeteld als deze korter dan 2 jaar in de bedrijfsvoorraad staat”. Auto’s langer 

dan 2 jaar in de bedrijfsvoorraad worden beschouwd als hobbyauto en auto’s op de nominatie om 

gesloopt te worden. Dit betekent dat hierdoor een afwijking kan ontstaan. Volgens het RDC zijn er 

34.489 > 1986 in de bedrijfsvoorraad, het RDW meldt 32.641 personenauto’s  > 1986. 

Bovenstaande gegevens zijn vervolgens doorberekend naar het totale jaarkilometrage van oldtimers. 

Tabel 9: Totaal jaarkilometrage aantallen I&M en jaarkilometrage RDW-APK bestand 

Leeftijd categorie Benzine Diesel LPG Totaal 
%-

aandeel 

1986 t/m 1982  211.934.603   202.732.765   103.186.334   475.512.488  55,5% 

1981 t/m 1977  104.441.598   46.721.752   76.663.908   236.482.744  27,6% 

1976 t/m 1972  48.445.142   6.021.937   28.726.563   86.553.780  10,1% 

1971 t/m 1967  26.909.789   1.356.799   13.049.057   40.614.851  4,7% 

1966 en ouder  14.231.247   595.386   5.222.123   18.373.854  2,1% 

Totaal  405.962.379   257.428.638   226.847.985   857.537.716  100,0% 

%-aandeel 47,3% 30,0% 26,5% 100,0%  

                                                           
3
 Bron van deze gegevens zijn beschikbaar voor verificatie 
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We merken hierbij op dat de uitkomsten van deze berekening aan de hoge (conservatieve) kant zijn: 

 Voor oldtimers 45 jaar en ouder (tot aan 1900!), is het totale gemiddelde gehanteerd voor 

de periode 1966 t/m 1960, dit ligt gemiddeld natuurlijk hoger dan de werkelijkheid. Immers, 

hoe ouder het voertuigen, hoe minder kilometers er mee wordt gereden. 

 De APK-kilometerstanden zijn relatief hoger vanwege het cumulatieve effect van de jongere 

oldtimers die méér dan het normale aantal kilometers rijden per jaar. Hiervoor is 

vooralsnog géén correctie aangebracht. 

Opmerking: uit een beschikbaar RDW-bestand uit 2011, is een analyse gemaakt van het 

geregistreerde oldtimerwagenpark personenauto’s in Nederland. 

Tabel 10: Geregistreerd oldtimerpark RDW-2011 bestand 

Leeftijd categorie Benzine Diesel EGS Totaal* 
%-

aandeel 

86 t/m 82   93.165   26.593   10.876   130.634  34,2% 
81 t/m 77  54.679   8.902   12.161   75.742  19,8% 
76 t/m 72  56.027   2.817   12.179   71.023  18,6% 
71 t/m 67  41.358   1.068   10.319   52.745  13,8% 
66 t/m rest  46.520   784   4.785   52.089  13,6% 

Totaal  291.749   40.164   50.320   382.233  10,00% 
%-aandeel 76,3% 10,5% 13,2% 100,0% 

 

**EGS: Elektrisch, LPG, Stoom 

Het verschil met de aantallen in het overzicht van I&M (tabel 8) is significant en tot op heden 

onverklaarbaar. 

 

Enkele conclusies 

De verhouding jaarkilometrage van oldtimers tot het gehele personenwagenpark: 

 Het totaal aantal personenauto’s legt gemiddeld 13.260 km/jaar af. Het totaal aantal 

geregistreerde personenwagens bedraagt ongeveer 8.724.000. Het totale jaarkilometrage 

van het personenwagenpark komt op 115,7 miljard (in 2011). 

 De oldtimer draagt proportioneel significant minder bij aan het totale jaarkilometrage van 

het totaal geregistreerde personenwagenpark in Nederland. 

 Het aandeel van de totale oldtimerpopulatie is met (maximaal) 382.233 geregistreerde 

oldtimers 4,4 procent van het totaal aantal geregistreerde personenwagens in Nederland 

(uitgaande van het RDW-bestand van 2011).  

 In geval van de grootte van het park waar I&M vanuit gaat 317.789 is het aandeel oldtimers: 

3,6 procent. 

 Echter, het %-aandeel van het totaal aantal jaarlijkse kilometers van oldtimers, zoals 

berekend in scenario-1 bedraagt 692,4 miljoen, gelijk aan 0,6 procent van het totale 

jaarkilometrage van alle personenauto’s. In geval van scenario-2, met jaarlijks 857,5 miljoen 

kilometers door het oldtimerpark afgelegd, bedraagt het aandeel slechts 0,74 procent. En 

beide scenario’s zijn aan de hoge kant benaderd. 
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Bron en methodiek van de CBS-kilometerstanden 

De bron van de jaarkilometrages is de Nationale Auto Pas-database (NAP). Stichting NAP 

verzamelt zoveel mogelijk kilometerstanden van motorvoertuigen in Nederland. Het doel is om 

inzicht te verkrijgen in het verloop van de kilometrage en om fraude met kilometertellers tegen 

te gaan. Van vrijwel iedere auto, bestelauto, vrachtauto en motorfiets wordt een 

kilometerhistorie opgebouwd. Er zijn ruim 6.500 autobedrijven aangesloten bij Stichting NAP. 

Daaronder zijn BOVAG-bedrijven, maar ook autobedrijven die niet bij een brancheorganisatie 

zijn aangesloten. Bedrijven die zijn aangesloten bij Stichting NAP geven dagelijks tienduizenden 

nieuwe kilometerstanden door aan de NAP-databank. Dat gebeurt bij: 

 Onderhoud en de APK. 

 Reparatie, schadeherstel, inruiltaxatie, inkoop en verkoop en bij het opnemen in de 

bedrijfsvoorraad voor de handel.   

Van ieder voertuig wordt een zo compleet mogelijke kilometerhistorie opgebouwd en valt 

tellerfraude direct op. In de databank van NAP zijn ruim 88 miljoen kilometerstanden 

opgeslagen van 9,2 miljoen motorvoertuigen. Het zijn dus vooral de geregistreerde APK-

momenten die de bron vormen voor het berekenen van de jaarkilometrages, aangevuld met de 

registraties van de kilometrages tijdens onderhoud- en reparatiewerkzaamheden. Sinds drie jaar 

is het verplicht om tijdens een APK de kilometertellerstand te registreren tijdens de afmelding, 

een kilometerstand die dan tevens in de NAP-database wordt opgenomen, via het RDW. 

 

Waarom de berekeningsmethodiek van het CBS níet kan worden toegepast op oldtimers 

De berekeningsmethodiek van het CBS om tot gemiddelde jaarkilometrages te komen is voor 

niet-oldtimers statistisch gezien verantwoord, óók omdat de populatie van personenwagens 

8.000.000 voertuigen bedraagt. Eventuele afwijkingen worden door de grootte van de populatie 

weg-geneutraliseerd.  

Echter met oldtimers kan deze methodiek niet zomaar worden toegepast, redenen: 

 Oldtimers van vóór 1960 zijn NIET APK-plichtig. 

 Oldtimers ouder dan 30 jaar vallen onder een 2-jaar APK-regime. 

 Oldtimers jonger dan 30 jaar moeten jaarlijks een APK ondergaan. 

 Kilometerregistratieplicht tijdens de APK geldt pas sinds 3 jaar. 

De afgelopen 4-5 jaar is er een toename geconstateerd van de invoer van oldtimers en/of bijna 

oldtimers. Tijdens de importprocedure, wordt de teller kilometerstand opgenomen en vermeld 

in de NAP-database, via de RDW. Al deze auto’s hebben sinds hun invoer een of meerdere APK-

momenten gekend en hiervan zijn de kilometrages van de tellers opgenomen in de NAP-

database. Dit betekent dat deze populatie van recentelijk ingevoerde auto’s, gezien de motivatie 

van aankoop, een hoger jaarkilometrage laten zien dan de reguliere oldtimers (motivatie van 

aankoop laten we even buitenbeschouwing). 

Indien deze gemiddelde jaarkilometrages worden gehanteerd, ze zijn beschikbaar in de database, 

dan ontstaat er een cumulatieve opeenstapeling van een te hoog gemiddeld jaarkilometrage 

voor oldtimers. Voor deze groep een zeer correcte weergave, echter voor de gehele populatie 

oldtimers is dat onterecht.  
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Van de resterende groep oldtimers zijn géén meetbare kilometerstanden beschikbaar. Het is 

daarom deze hoge jaarkilometrage van deze groep oldtimers die een incorrecte afspiegeling is 

van het jaarkilometrage van alle oldtimers. 

 

Structuur, opbouw en methodiek van Stichting NAP 

NAP registreert kilometerstanden bij auto’s zodra : 

 Deze bij RDW wordt gekeurd 

 Een APK ondergaat 

 Bij een bij NAP aangesloten autobedrijf een behandeling ondergaat 

 Een keuring bij ANWB-keuringsstations of taxatie bij schade-expertisebureaus,  

 RDW-keuringsstations 

 alle RDW-erkenninghouders (bijvoorbeeld alle bedrijven die APK keuringen uitvoeren),  

NAP registreert: kenteken, kilometerstand, datum van opname. Ook staan er merk, type, 

uitvoering en datum deel 1 in het bestand. 

NAP levert gegevens terug op kenteken! Een particulier kan tegen betaling een Nationale Auto 

Pas krijgen. Hierop staat de kilometerhistorie van zijn voertuig vermeld. Ook garagebedrijven 

kunnen deze historie inzien. Maar dit gaat altijd op kenteken, NAP levert geen statistieken. 

 

Opbouw van de database van NAP 

De database bevat dus de volgende gegevens: 

 

Bij een kenteken horen enkele voertuig-

gegevens, bijvoorbeeld merk, type, uitvoering, 

datum deel 1. De soort brandstof ontbreekt. 

Bij een kenteken kunnen een of meerdere 

tellerstanden geregistreerd worden. Bij iedere 

tellerstand hoort een opnamedatum. 

NAP registreert tellerstanden (dus het getal 

dat de teller aangeeft). Hierbij maakt het niet 

uit of het een kilometerteller, mijlenteller of 

urenteller is. Meestal is het een 

kilometerteller. In de rest van het document  

gaan we uit van kilometerteller. 

 

 

Kenteken 
Voertuiggegevens 

Tellerstand 
Datum van opname 
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Bij oldtimers (<3500 kg) ouder dan 30 jaar is de APK-duur 2 jaar. Dit betekent veel minder 

peilingen. De fout is wel procentueel kleiner. 

Berekenen: 

Omdat het doel kilometer standen in een kalenderjaar is, moet je de kilometerstanden herleiden 

naar dat kalenderjaar. 

Door op twee peildata de kilometerstand te 

noteren kan de afstand berekend worden en 

uit de tijd tussen de peildata de tijdsduur. 

Als tussen de peildata precies een jaar zit, weet 

je het aantal kilometers dat per jaar is 

afgelegd. 

De blauwe lijn tussen beide peilingen kan 

boven of onder de werkelijke lijn liggen. Dit is 

afhankelijk of er in het begin meer kilometers 

is afgelegd dan aan het einde.  

De Blauwe lijn geeft het gemiddelde aantal 

kilometers/tijdseenheid. 

De Kilometerstand stijgt door de tijd alleen 

maar. Als de stand lager wordt, is er iets met 

de teller gebeurd (misschien gewisseld of 

teruggedraaid). In een grafiek weergegeven 

zien we dus een steeds stijgende lijn met 

vlakke delen er in. 

 

De APK-data zijn mooie peildata. Meestal is de 

APK telkens over een jaar. Echter je mag 2 

maanden voor de afloop al keuren. Het is dus 

mogelijk om tussen twee opvolgende APK’s 

vier manden verschil in duur tussen twee 

peilingen te krijgen 

Als het voertuig 100 km/maand rijdt, geeft de 

peiling P2: 1000 km en peiling P3: 1400 km 

aan. Als het verschil in duur niet 

gecompenseerd wordt, maak je een fout van 

40%! 
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Met meer registraties, kun je de werkelijke stand beter rekenen. Zie volgend voorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------- 

 

Als alleen de twee punten buiten het jaar 

gebruikt worden om het kilometrage te 

berekenen: 

Kilometrage in het jaar = 

(KM3-KM1)*(1 jaar)/(P3-P1) 

Hierbij wordt een fout gemaakt (geel).  

Het berekende aantal kan te weinig zijn (zoals 

in dit voorbeeld), maar ook teveel. 

 

Bij het gebruik van alle 3 de registraties 

benader je de werkelijkheid beter: 

Kilometrage in het jaar =  

(KM2-KM1)*(P2-1JAN)/(P2-P1)+ 

(KM3-KM2)*(31DEC-P2)/(P3-P2) 

Als er geen registratie na het jaar is, moet 

er geëxtrapoleerd worden. Hierbij kan een 

hele grote fout gemaakt worden. 

Kilometrage in het jaar = 

(KM2-KM1)*(1 jaar)/(P2-P1) 

 


