
Winterstop 2019-2020
Na 30 november gaat de winterstop weer in voor de voertuigen in de overgangsregeling
motorrijtuigenbelasting (MRB). De overgangsregeling geldt voor benzinevoertuigen met een
Datum Eerste Toelating van voor 1 januari 1988 tot het moment dat ze 40 jaar oud worden.
Deze voertuigen mogen in de maanden december, januari en februari niet op de openbare
weg parkeren en rijden.

Voorbereidingen
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Voor dat het voertuig in de winterstalling gaat, zijn enkele voorbereidingen nodig.
Zorg voor een vorstvrije stalling en voor de juiste koelvloeistof (antivries) zodat de motor niet
bevriest.
Haal de accu uit het voertuig of koppel in ieder geval de accupolen los.
Als u het voertuig aftankt, gebruik dan geen E10 benzine. E10 is na 3 maanden vergaan tot
iets wat alleen als chemisch afval is te af te voeren. Als FEHAC adviseren we om altijd een
minstens 98 RON ethanolvrije benzine te tanken. Dat zijn nu de Ecomaxx oldtimer benzine,
Shell 98 V-power, BP 98 Ultimate, Esso 98 Synergy Supreme+ en de 102 benzine bij de
TanQyou pompen.
Meer tips over stalling vindt u hier.

Volgend jaar weer in de overgangsregeling?
Als u in 2020 weer van de overgangsregeling gebruik wilt maken, zorg dan dat uiterlijk 31
december 2019 het verschuldigde bedrag van de overgangsregeling betaald is aan de
Belastingdienst. Doet u dit niet dan kunt u in 2020 geen gebruik maken van de
overgangsregeling en zal het normale tarief MRB in rekening gebracht worden.
De regels over de overgangsregeling vind u hier.

Permanente Overgangsregeling
Op dit moment is er geen zicht op de invoering van een permanente overgangsregeling voor
alle 30-40 jaar oude voertuigen. Voor de FEHAC is dit een van de punten van ons
verlanglijstje om te nog te realiseren, maar op dit moment is er geen interesse in de politiek
om de huidige overgangsregeling te veranderen.
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