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Agenda

CBV Achterbanvergadering

•
•
•
•

Trekkerkenteken
Rijden in het buitenland
Evenementenregeling
Wat u verder ter tafel brengt …

10 maart 2016

Trekkerkenteken(1)
Verplicht voor:
• LBT (Land- en Bosbouw trekkers)
• BM (bouwmachines)

Trekkerkenteken(2)
Geen kenteken nodig:
• Als het voertuig NOOIT op de openbare weg
komt (berm hoort ook bij de weg)

• MMBS-en (Motorvoertuig Met
Beperkte Snelheid)
• Bijna alles wat nu zonder kenteken
op de openbare weg rijdt.

Trekkerkenteken(3)
Uitzondering (geen kenteken nodig):
• Voertuigen langzamer dan 6 km/uur
• Voertuigen waarvoor geen T-rijbewijs
verplicht is (smalle maaimachines)
• Één assige trekkers
• Asfalteermachine, Asfalt-Freesmachine en
Wals (zodra ze hier een definitie voor hebben
gemaakt)

Trekkerkenteken(4)
• Gevolg treinongeluk ????

Voorbeeld
Hoogwerker
max 6 km/uur
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Trekkerkenteken(5)
Invoering vanaf medio 2017:
• Regulier traject nieuwe voertuigen (via RDW
typegoedkeuring of keuring)
• Conversie bestaande voertuigen

Trekkerkenteken(6)
Conversie bestaande voertuigen:
• Administratieve procedure om bestaande
wagenpark te kentekenen
• Geen keuring/geen schouwing
• Eigenaar levert informatie aan
• Als deze informatie aannemelijk juist lijkt, dan
wordt kenteken afgegeven.
• 1 ½ jaar de tijd (daarna regulier traject!)

Trekkerkenteken(7)
Na afloop Conversie traject:
• Alleen nog regulier traject!
• MMBS bestaat niet meer.

Rijden in het buitenland
• Duitsland : MAUT
• België : Tol vanaf 1 april 2016

 Vrachtwagen ! APK + MRB.

Afhankelijk van de keurmeester.
Hier is geen categorie voor !!!!
Misschien wel GEEN kenteken dus ook niet
meer rijden op de openbare weg.

Duitsland MAUT
• Vanaf 1 okt 2015 vrachtwagens vanaf 7,5 ton !
• Vrijstelling aanvragen met formulier.
• Opvragen bij CBV@FEHAC.nl

België Tol vanaf 1 april 2016(1)
•
•
•
•

Geldt voor alle vrachtwagens > 3500 kg
Eurovignet vervalt
Kilometerheffing
OBU verplicht 1000 euro boete indien OBU
ontbreekt of niet werkt
• Registreert plaats en zo de gereden afstand
• Kosten afhankelijk voertuigspec. en plaats
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België Tol vanaf 1 april 2016(2)

http://www.viapass.be/fileadmin/viapass/documents/download/kaart_Vlaanderen.pdf

België Tol vanaf 1 april 2016(4)

België Tol vanaf 1 april 2016(3)

http://www.viapass.be/fileadmin/viapass/images/Netwerk-kilometerheffing-Belgie-voor-Wallonie-pdf.pdf

België Tol vanaf 1 april 2016(5)
• Kosten afhankelijk voertuigspecificatie en
plaats

• Kosten oldtimer tot 12 ton: 14,6 tot 18,8 cent
/ km !
http://www.viapass.be/fileadmin/viapass/images/kaart_Brussel.pdf

België Tol vanaf 1 april 2016(6)
• Geen vrijstelling voor oldtimers !
• Maar mogelijk wel niet belastbaar…

België Tol vanaf 1 april 2016(7)
Voorwaarden Niet Belastbaar: (Belgische tekst)
1) deze voertuigen ouder zijn dan 25 jaar (u moet dit kunnen bewijzen
aan de hand van boorddocumenten)
2) het voertuig niet aangewend wordt voor:
• commercieel en professioneel gebruik;
• woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
• bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen
gelijkgesteld gratis vervoer;
• interventieopdrachten;
• gebruik als werktuig of werkmiddel: gevolg: wanneer u goederen
vervoert, voldoet u niet aan deze voorwaarden en moet er wel
degelijk een OBU geïnstalleerd worden om in regel te zijn.
Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, hoeft u geen OBU te
installeren.
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België Tol vanaf 1 april 2016(8)
• Geef het voertuig op voor de “witte lijst”
zodat voertuig niet gecontroleerd wordt.
• http://belastingen.vlaanderen.be/formulierniet-belastbaarheid-kilometerheffing
• Vul het formulier in en zorg voor twee foto’s
(zijkant en voorzijde voertuig)

Evenementenregeling(2)
• Zie http://fehac.nl/evenementenregeling/
• Aanvraag erkenning d.m.v. FH101 (minimaal 2
maanden voor datum evenement).
• Opgave kentekens deelnemende voertuigen
d.m.v. FH102.
• Alleen dagen opgeven waarop van de
openbare weg gebruik gemaakt wordt.

Evenementenregeling(1)
• Mogelijkheid om met geschorste 15+
voertuigen aan erkende evenementen deel te
nemen zonder geldige APK of betalen van
MRB.
• Voertuig moet wel APK waardig en WAM
verzekerd zijn!
• Per kenteken maximaal 8 dagen per jaar (sinds 2016)

Evenementenregeling(3)
Voertuig in overgangsregeling?
• Maximaal 2 dagen* per jaar deelname aan
evenement gedurende de winterstop.
• Opgeven met reguliere formulieren.

* = in Nederland, rijden in buitenland is toegestaan (maar misschien niet door de
verzekering!)

Wat u ter tafel brengt?

Dank u voor uw aandacht en inbreng.
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