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Evenementenregeling
Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en
ouder toch gebruik gemaakt worden van de weg .
De Evenementenregeling wordt afgegeven door de Belastingdienst.
Voor een kenteken kan maximaal 4 evenementen en in totaal maximaal 6
dagen per jaar van deze regeling gebruik gemaakt worden.
Tijdens deze regeling:

hoeft er geen motorrijtuigenbelasting betaald worden
het voertuig geen geldige APK te hebben
het voertuig moet wel APK waardig zijn; dus degelijke remmen,
stuurinrichting etc
het voertuig moet WAM verzekerd zijn.

De evenementenregeling is ook van toepassing op zware aanhangwagens en
opleggers. Dus als je deze weinig gebruikt, kun je ze schorsen en voor
evenementen gebruiken met behulp van de Evenementenregeling
Procedure: (formulieren verkrijgbaar bij de FEHAC)

1. De organisator van een publieksevenement vraagt een erkenning aan
voor het evenement bij de Belastingdienst. (minimaal 2 maanden voor
aanvang van het evenement).

2. Als de Belastingdienst het evenement erkent, kan de organisator
voertuigen opgeven.

3. De organisator stuurt de lijst met voertuigen naar de Belastingdienst.
(minimaal 1 maand voor aanvang van het evenement).

4. De belastingdienst geeft per kenteken een vrijstelling voor de
aangevraagde dagen. Let op: u ontvangt van de Belastingdienst GEEN
bericht.

Schorsingsprocedure
Voor personenauto's tot 15 jaar oud en bedrijfsauto's onder de 3500 kg en tot
15 jaar oud, betaalt u het 'normaal tarief van € 73,00. Voor alle andere
voertuigen betaalt u het 'laag tarief' van € 24,00 (met uitzondering van brom- en
snorfietsen).
Het verlengen van een schorsing valt onder het 'laag tarief' € 24,00.
Aan het opheffen van een schorsing zijn geen kosten verbonden.
Schorst u een voertuig, binnen 1 jaar na het begin van de vorige schorsing,
dan betaalt u het 'hoog tarief' € 120,00 (schorsen binnen een jaar na
ingangsdatum laatste schorsing). Het hoge tarief geldt niet voor voertuigen van
15 jaar en ouder, motorfietsen en brom- en snorfietsen.

Creditcardkenteken
Let op: indien u voor 1-1-2014 uw papieren kenteken geschorst heeft of de
schorsing verlengd heeft, dan ontvangt u een van de RDW een nieuw
kentekenbewijs op creditcardformaat. U heeft een ongeldig gemaakt
kentekendeel ontvangen met daarop de mededeling ‘geschorst t/m’.

Heeft u na 1-1-2014 uw papieren kenteken geschorst of verlengd dan wordt uw
huidige papieren kenteken weer geldig, u ontvangt geen creditcardkenteken. U
ontvangt GEEN ongeldig gemaakt kenteken, dus uw HUIDIGE kentekenbewijs
wordt na het opheffen van de schorsing weer geldig. NIET WEGGOOIEN DUS!

Heeft u geschorst met een kentekencard dan is deze na het ingaan van de
einddatum van de schorsing weer geldig, ook hier ontvangt u GEEN nieuw
creditcardkenteken.

Vervanging papieren kenteken door creditcardkenteken: op verzoek krijgt u uw
oude papieren kenteken ongeldig gemaakt terug.

http://fehac.communicationmaster.nl/global/external/?m=&a=9e6iTmICLFTB
http://fehac.communicationmaster.nl/l/9ek9OFoOk8uw/9e6iTmICLFTB
http://fehac.communicationmaster.nl/50/optin
http://fehac.communicationmaster.nl/50/optout.php?a=9e6iTmICLFTB&m=
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