
 Evenementenregeling 

 1.  De algemene regels zoals vastgesteld door de belastingdienst: 

 Heb je een motorrijtuig van 15 jaar of ouder waarvan het kenteken is geschorst? Dan kun je 
 je aanmelden voor de evenementenregeling. Je kunt dan tijdens door de Belastingdienst 
 erkende evenementen een beperkt aantal dagen rijden zonder dat je de schorsing moet 
 opheffen. Je hoeft ook geen belasting te betalen en het motorrijtuig hoeft niet APK gekeurd 
 te zijn. Wel moet de auto minimaal WA verzekerd zijn. 

 Je mag in één kalenderjaar maximaal zes dagen gebruikmaken van de 
 evenementenregeling. U mag ook maar aan vier verschillende evenementen per 
 kalenderjaar deelnemen. Je moet zelf per kenteken bijhouden hoe vaak je je hebt 
 aangemeld voor een evenement en voor hoeveel dagen. Daarbij geldt de volgorde van 
 binnenkomst van het verzoek bij de Belastingdienst. 

 Let op! 
 De rit naar het evenement telt ook mee in de berekening van het aantal dagen dat je 
 gebruikmaakt van de regeling. Rijd je dus bijvoorbeeld een dag voor het evenement al 
 naar de plaats van bestemming, dan maak je twee dagen gebruik van de 
 evenementenregeling. 

 De organisator van het evenement maakt bekend dat je gebruik kunt maken van de 
 evenementenregeling. Je meldt vervolgens je motorrijtuig op tijd aan bij de organisator van 
 het evenement. Je hoeft tijdens het evenement geen bewijs van deelname aan de 
 evenementenregeling in je motorrijtuig te hebben. 

 2.  Hoe meldt de organisator het evenement aan bij de 
 Belastingdienst? 

 Uiterlijk 2 maanden voor het evenement meldt de organisator het evenement aan bij de 
 Belastingdienst. De Belastingdienst laat de organisator schriftelijk weten of de deelnemers 
 gebruik kunnen maken van de evenementenregeling. De organisator stuurt uiterlijk één 
 werkdag voor het evenement een lijst met de geschorste motorrijtuigen naar de 
 Belastingdienst met het verzoek deze motorrijtuigen aan te melden voor de 
 evenementenregeling. De organisator krijgt hiervan geen bevestiging van de 
 Belastingdienst. 

 Let op! 
 Is uw motorrijtuig bij de Belastingdienst aangemeld voor deelname aan het evenement? En 
 besluit je toch om niet deel te nemen? Dan moet de organisator ten minste één werkdag 
 voor het evenement uw motorrijtuig afmelden bij de Belastingdienst. Gebeurt dat niet, dan 
 telt het evenement wel mee in de berekening van het maximale aantal evenementen en 
 dagen per jaar waarop je gebruik mag maken van de evenementenregeling. 
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 3.  Regels vanuit de LandCruiserClub. 

 Wanneer  de  evenementenregeling  van  toepassing  is  voor  een  evenement  krijg  je  in  het 
 aanmeldingsformulier  voor  het  evenement  de  mogelijkheid  aan  te  vinken  dat  je  van  de 
 regeling  gebruik  wilt  maken.  Je  moet  op  het  aanmeldingsformulier  dan  ook  aangeven  met 
 welke  LandCruiser  je  deel  wilt  nemen  en  op  welke  dagen  (inclusief  reisdagen!).  Alle 
 verdere  informatie  die  de  belastingdienst  nodig  heeft  over  je  LandCruiser  heb  je  al  eerder 
 op  de  website  ingevuld  bij  MIJN  LCC  |  Mijn  LandCruiser(s).  Je  moet  je  vóór  de  uiterste 
 aanmelddatum  voor  het  evenement  opgeven,  maar  altijd  minstens  een  week  voor  de  start 
 van het evenement. Latere aanmeldingen kunnen helaas niet meer worden meegenomen. 

 Omdat de auto’s geen APK hoeven te hebben, zijn we extra alert op de staat van de auto. 
 Ga ervan uit, dat je auto voordat je aan het evenement kunt deelnemen, even gecheckt 
 wordt. 

 Aan deze regeling kunnen geen rechten worden ontleend. Van toepassing zijn de 
 geldende afspraken binnen de Land Cruiser Club, zoals die te vinden zijn op onze 
 website. De “Regels voor rijden in verenigingsverband” zijn van toepassing  met 
 uitzondering van de APK verplichting  . 

 Coördinator evenementenregeling 

 Niek Dijkshoorn 
 evenementenregeling@landcruiser-club.nl 
 06 53351195 
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