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Onderwerp Statenbrief: Gebruik dienstauto 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie  

 
  
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
Op 2 juli 2012 heeft u in uw vergadering de regeling in verband met het gebruik van de dienstauto’s herzien. Kern 
van de afspraken met de Belastingdienst is dat geen privégebruik wordt toegestaan, dat een eigen 
controleprocedure is ingericht en dat bij constatering van privégebruik een sanctie wordt opgelegd van € 500,00 
euro per overtreding.  
 
Door de belastingdienst is destijds aangegeven dat zij de uitvoering zouden komen toetsen teneinde eventuele 
onverhoopte gebreken (in de uitvoering) te kunnen repareren. Tijdens de besluitvorming heeft u aan ons 
meegegeven in de ‘geest van de regeling’ te handelen. 
 
Aanleiding 

Naar aanleiding van een steekproef is geconstateerd dat de huidige regels met betrekking tot het gebruik van de 
dienstauto zijn overtreden. Met de Belastingdienst is gedeeld dat de aard van de overtreding een dergelijke 
disproportionele sanctie niet rechtvaardigt. De onderhavige casus onderschrijft dat de huidige regeling een 
ongelukkige uitwerking kan hebben. Derhalve zijn wij -mede op verzoek van de Belastingdienst die te maken 
heeft met gewijzigde beleidslijnen die de huidige regeling niet ondersteunen-  tevens in gesprek om te komen tot 
een nieuwe werkbare regeling. 
 
Essentie / samenvatting: 

Tijdens een steekproef werd vastgesteld dat gedeputeerde De Vries naar de letter van de ‘Regeling gebruik 
dienstauto’s’ deze had overtreden. Dit door zich niet af te laten zetten bij zijn woning volgens de GBA, maar bij 
zijn LAT-relatie in Utrecht. Een reisafstand en –tijd die korter was dan een reis naar zijn eigen woning. Hij heeft 
hier wel mee in de geest van de regeling gehandeld (de provincie niet benadeeld), maar naar de letter van de 
regeling deze wel overtreden.  
 
Wij hebben in navolging op de steekproef een volledige check gedaan op het rittenboek. Wij hebben daarbij nog 
twee gelijksoortige afwijkingen vastgesteld. Naast de ritten naar zijn LAT-relatie zijn er ook een tweetal adressen 
geconstateerd die op de route naar het GBA-adres van gedeputeerde De Vries lagen. Wij hebben vastgesteld dat 
dit het adres betreft van de ex-vrouw en kinderen van de gedeputeerde en het adres van zijn garage. Beide 
adressen zijn gelegen binnen een straal van 1,5 km van het GBA-adres en dichter gelegen bij het Provinciehuis 
dan het GBA-adres. 
 
De ritten tezamen leiden tot een afwijking van -74 km in vergelijking met dezelfde ritten naar het GBA-adres. In 
alle gevallen heeft de gedeputeerde in de geest van de regeling gehandeld, maar naar de letter de regeling wel 
overtreden. De gedeputeerde heeft te goeder trouw gehandeld en daarmee de provincie niet benadeeld.  
  



Met de Belastingdienst is gedeeld dat het opleggen van een boete van € 500,00 per geval dan wel een 
buitenproportionele straf zou zijn. Dit mede omdat blijkt dat het totaal van de overtredingen leidt tot -74 km t.o.v. 
het vervoer naar het adres uit de GBA.  
 
Wij constateren dat de regeling zo strikt is opgezet dat de hiervoor beschreven situaties wel passen binnen de 
geest van de regeling en de Belastingwetgeving, maar toch naar de letter een overtreding zijn. Dit maakt dat het 
opleggen van een boete buitenproportioneel is. Toch is er echter sprake van een overtreding waar ook een 
consequentie aan dient te worden verbonden. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het geven van een officiële 
waarschuwing een passende sanctie is. In deze waarschuwingsbrief is aangegeven dat de gedeputeerde wel 
naar de geest heeft gehandeld, maar toch in overtreding is. In de brief is tevens aangegeven dat wij ondanks het 
feit dat de provincie niet is benadeeld bij een volgende overtreding wel over zullen gaan tot het opleggen van een 
geldboete. Een afschrift van de brief is als bijlage toegevoegd. Overigens is collegebreed gedeeld dat voor elk 
volgend geval direct over gegaan wordt tot sanctionering, tot het moment er sprake is van wijziging van de 
regeling.  

 
Standpunt Belastingdienst inzake fiscale gevolgen 
Met betrekking tot de fiscale behandeling – van de regeling privégebruik auto – heeft de Belastingdienst 
aangegeven dat de door ons genomen maatregel, namelijk het geven van een officiële waarschuwing, een 
passende sanctie is, met als gevolg dat fiscale bijtelling wegens het gebruik van de dienstauto voor 
privédoeleinden in het onderhavige geval achterwege kan blijven. 
 
Nieuwe opzet regeling 

Tot slot melden wij dat wij momenteel in gesprek zijn met de Belastingdienst om tot een nieuwe opzet voor het 
gebruik van de dienstauto’s te komen. Dit op een wijze die aansluit bij de door de Belastingdienst gewijzigde 
richtlijnen en de mogelijkheid die de 500 km privégebruik biedt om ook naar de geest van onze interne regels te 
handelen. Wellicht ten overvloede wordt vermeld dat ook deze nieuwe opzet zal bewerkstelligen dat er verstandig 
en integer met de regels wordt omgegaan (zoals ook besproken tijdens de behandeling van de huidige regeling in 
de vergadering van de commissie BEM op 18 juni 2012). Daarnaast geldt wat betreft het college bij het denken 
over herziening van de regeling ook de overweging dat de frequentie van de steekproefsgewijze controle te laag 
is (eens per half jaar) waardoor de corrigerende werking pas (te) laat plaatsvindt. Wij zijn van mening dat het 
eigen ‘horizontaal’ toezicht door de provincie binnen de huidige regeling adequaat is uitgevoerd, maar dat de 
afspraken die destijds zijn gemaakt niet langer passen in de beleidslijn van de belastingdienst. Van de zijde van 
Belastingdienst is aangegeven dat er waardering bestaat dat de Provincie eigener beweging de overtreding bij 
haar inspecteur aan de orde heeft gesteld.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de huidige regeling kunnen onbedoeld ongelukkige situaties ontstaan. Naar aanleiding van de casus, zal met 
de Belastingdienst naar verwachting per 1 oktober a.s. een nieuwe werkbare regeling zijn opgesteld.  
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De uitwerking van de nieuwe regeling zal naar verwachting in september 2014 ter besluitvorming aan u worden 
voorgelegd.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 

 


