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Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder toch gebruik
gemaakt worden van de weg.
De Evenementenregeling wordt afgegeven door de Belastingdienst.
Voor een kenteken kan maximaal 4 evenementen en in totaal maximaal 6 dagen per jaar van
deze regeling gebruik gemaakt worden.
De evenementenregeling is ook van toepassing op zware aanhangwagens en opleggers. Dus als
je deze weinig gebruikt, kun je ze schorsen en voor evenementen gebruiken met behulp van de
Evenementenregeling
Nadere informatie over de procedures m.b.t. de evenementenregeling
De evenementenregeling is een regeling waarbij onder voorwaarden:







Met motorrijtuigen in de leeftijd van 15 jaar en ouder
Waarvoor een schorsing geldt
Bij gelegenheid van maximaal vier erkende evenementen per kalenderjaar
Gedurende maximaal zes dagen per kalenderjaar
De weg mag worden gebruikt
Zonder dat de schorsing opgeheven hoeft te worden.

Let op: de registratie geschiedt per kenteken per kalenderjaar, ongeacht wie de eigenaar
of houder is!
Als evenement geldt in dit verband een speciaal evenement of een festiviteit waarbij het gebruik
van een historisch motorrijtuig tot doel heeft om dit in het kader van het evenement of de
festiviteit als zodanig aan het publiek te tonen. Voorbeelden: herdenkingen, corso’s, allegorische
optochten, clubdagen van houders van desbetreffende motorrijtuigen e.d. Als evenement wordt
niet aangemerkt een gebeurtenis met een persoonlijk karakter (huwelijksfeest e.d.).
Als een geschorst voertuig in het kader van de evenementenregeling op de weg komt, hoeft er
geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden en is de APK verplichting
(personenauto’s/bedrijfsvoertuigen) niet van kracht. Tevens moet het voertuig ‘APK waardig’ zijn
(het zou anders door de politie van de weg gehaald kunnen worden).
Gebruikers van deze regeling, dienen zich ervan te vergewissen dat hun polis WA-verzekering bij
schorsing c.q. het ontbreken van een geldige APK niet uitsluit: het voertuig dient bij gebruik op de
openbare weg WAM verzekerd te zijn.
Wat te doen als een deelnemer zich afmeldt?
Indien de deelnemer zich voor het evenement afmeldt en dus het voertuig geen gebruik gaat
maken van de regeling dan moet de organisator dit schriftelijk voorafgaande aan het evenement
aan het B/CA melden (erkenningsnummer en kenteken vermelden). Blijft dit achterwege dan
blijven de aangemelde dagen voor het voertuig onherroepelijk geregistreerd.
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