BELANGRIJK! DIT BERICHT METEEN LEZEN EN DIRECT ACTIE
ONDERNEMEN!

Amendement Pieter Omtzigt (CDA) overgangsregeling klassiekers óók voor LPG en
Diesel
(stemming morgen; donderdag 12 november 2015)
In lijn met de wensen van FEHAC heeft Tweede kamer lid Pieter Omtzigt (CDA)
vandaag 11 november een amendement ingediend.
Analoog aan de klassieke benzine auto’s wil Omtzigt een identieke regeling voor
LPG en Diesel voertuigen. Dit houdt in dat wanneer deze wagens niet in december,
januari en februari op de weg komen, zij in aanmerking komen voor een kwarttarief
met een maximum van € 350 per jaar. FEHAC steunt dit initiatief van harte want
FEHAC is géén voorstander van het inzetten van klassieke voertuigen voor dagelijks
gebruik.
Het heeft ons als FEHAC steeds gestoord dat er door die eigen invulling van
Financiën een
vrij grote groep LPG- en dieselrijders onevenredig zwaar werd getroffen.
Wij constateren sinds de nieuwe MRB-regeling voor oldtimers tot 40 jaar een veel
grotere
sloop, export en schorsing van klassieke voertuigen dan waarmee door de
beleidsmakers
van Financiën rekening werd gehouden; deze aantallen komen overigens nagenoeg
precies
overeen met de voorspellingen die destijds door ons werden gedaan. Het resultaat is
dan
ook slechts een minimale extra belastingopbrengst.
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FEHAC is verheugd met dit amendement dat kansen biedt voor vele klassieke autoen motor liefhebbers om hun geliefde en noodgedwongen geschorste voertuig te
ontschorsen en weer rijdend plezier aan te beleven.
Om dit amendement kracht bij te zetten roepen wij alle bij FEHAC aangesloten leden
VANDAAG naar één van onderstaande leden van de Vaste 2e Kamercommissie
Financiën een berichtje te sturen waarin u het initiatief van de heer Omtzigt steunt.
Het berichtje kan gemakkelijk aan uw persoonlijke situatie worden aangepast.
Het is van groot belang dat hiervan MASSAAL gebruik gemaakt zal worden.
Het doel is belangrijk, en dit is waarschijnlijk de laatste mogelijkheid.
Stuur uw email aub naar één van de onderstaande leden van de Vaste 2 e Kamer
commissie Financiën, naar uw eigen keuze:
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