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FEHAC Najaars Algemene Ledenvergadering
Op 3 december as vindt de FEHAC Algemene Ledenvergadering plaats. Deze vergadering wordt gehouden in Bunnik en begint om 20.00 uur (zaal open
19.00 uur). Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.

Tellerstanden wijzigen is strafbaar tenzij aangemeld bij RDW
Met ingang van 2014 is het voor bedrijven alleen nog toegestaan om een kilometerstand aan te passen als
daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de RDW. Bedrijven die zich hier niet aan houden begaan een
misdrijf en kunnen rekenen op een fikse geldboete. Consumenten die zonder geldige reden hun kilometerstand
willen aanpassen en daarvoor bij een dealer of particulier aankloppen zijn ook strafbaar. Let op: dit geldt ook bij
vervanging van de kilometerteller! Via deze link
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/Tellerstanden/Correctie%20tellerstand.pdf kunt u het formulier

downloaden om de correctie van een geregistreerde tellerstand of de correctie van een tellerstand geregistreerde eenheid (Ml/kilometer). Meer informatie
via de RDW: http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/tellerstanden.aspx

Gebruik maken van de overgangsregeling in 2015?
Begin november wordt er een selectie van de kentekenhouders gemaakt die dit jaar (2014) meedoen met de
overgangsregeling. Deze (geselecteerde) kentekenhouders krijgen ook voor het jaar 2015 een acceptgiro
toegestuurd Als deze acceptgiro volledig en tijdig (d.w.z. vóór 1 januari 2015) wordt betaald, dan betekent dat dat
de oldtimers weer meedoen aan de overgangsregeling in 2015. Bij niet volledige of niet tijdige (vóór 1 januari)
betaling vallen de oldtimers voor dat jaar niet onder de overgangsregeling. In dat geval vallen de oldtimers onder
de reguliere MRB en worden ze volledig in de heffing betrokken.

Hebt u het afgelopen jaar niet deelgenomen aan de oldtimerregeling, onderneem dan zelf actie! Via
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_motorrijtuigenbelasting_bijzonder_tarief
kunt u het formulier 'verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief downloaden en invullen.

Evenementenregeling tijdens winterstop
De voorwaarden van de evenementenregeling blijven in tact en gelden ook indien gebruik wordt gemaakt van de oldtimerovergangsregeling. Er wordt
echter géén teruggaaf motorrijtuigenbelasting verleend als een motorrijtuig wordt geschorst die gebruik gemaakt van de overgangsregeling.

APK goedgekeurd en WAM verzekerd tijdens winterstop?
Voor oldtimers die gebruik maken van de overgangsregeling en niet geschorst zijn, lopen de voertuigverplichtingen, waaronder de verzekeringsplicht en de
APK-plicht, ook tijdens de wintermaanden gewoon door. Let op: indien het voertuig hieraan niet voldoet ontvangt automatisch de boete(s).

InterClassics & Topmobiel 2015
Het Oldtimerevent van de Benelux vindt plaats op 8, 9, 10 en 11 januari 2015. Meer informatie binnenkort op
www.fehac.nl
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