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OVERGANGSREGELING MRB

Aanstaande maandag (1 december 2014) start de eerste winterstop.
Voertuigen, die deelnemen aan de overgangsregeling, moeten dan 3
maanden van de openbare weg af (tot/met februari 2015). Deze mogen er
niet rijden en ook niet opstaan !

Tijdens de winterstop moeten de voertuigen wel APK gekeurd en WAM
verzekerd zijn. De winterstop is geen schorsing; de voertuigverplichtingen
blijven bestaan.

OVERGANGSREGELING in 2015

Als uw voertuig in 2014 aan de overgangsregeling meedeed, krijgt u nog
dit jaar een brief met de vraag om in 2015 ook aan de overgangsregeling
mee te doen.

U moet dan het bedrag (kwarttarief met maximum 121 euro) vÃ³Ã³r 1
januari 2015 voldoen. Als u het bedrag niet op tijd voldoet, dan kunt u niet
deelnemen aan de overgangsregeling en wordt het voertuig in 2015
aangeslagen voor de volle MRB.

Als u geen brief krijgt (omdat u in 2014 niet aan de overgangsregeling
heeft deelgenomen) dan kunt u de Overgangsregeling aanvragen bij de
Belastingdienst door middel van een formulier.

Zorg hierbij ook dat het bedrag voor 1 januari 2015 is voldaan.

EVENEMENTEN TIJDENS WINTERSTOP:

Het is mogelijk om gebruik te maken van de Evenementenregeling voor
evenementen die tijdens de Winterstop plaatsvinden. Hiervoor moet u het
kenteken wel schorsen. Het schorsen van een kenteken van een voertuig
dat deelneemt aan de overgangsregeling is mogelijk. Echter er vindt geen
verrekening van MRB plaats.

In de komende FEHACtiviteiten komt nadere informatie over dit en
vorige onderwerpen.

MILIEUZONE ROTTERDAM
Na Utrecht denkt nu ook Rotterdam aan een milieuzone voor
personenwagens. Ook hierin dreigen de hobby-oldtimers geweerd te
worden. De FEHAC is hierover al in gesprek.

INTERCLASSICS/TOP MOBIEL 2015
Vindt van 8 t/m 11 januari 2015 plaats in MECC te Maastricht. Kijk op de
FEHAC site voor het bestellen van toegangskaarten met korting.
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