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BIJLAGE geen ONDERWERP Officiële waarschuwing in verband met 

gebruik dienstauto 

 

 

Geachte heer De Vries, 

 
Op 2 juli 2012 hebben Provinciale Staten 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.  
 
Tijdens een steekproef werd vastgesteld dat u naar de letter van de ‘Regeling gebruik dienstauto’s’ deze heeft 
overtreden. U heeft zich niet af laten zetten bij uw woning volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 
maar bij uw LAT-relatie in Utrecht. Een reisafstand en –tijd die korter was dan een reis naar uw eigen woning. In 
navolging van de op de steekproef een volledige check gedaan op het rittenboek over het jaar 2013. Wij hebben 
daarbij nog twee gelijksoortige afwijkingen vastgesteld. Naast de ritten naar uw LAT-relatie is ook een tweetal 
adressen geconstateerd die op de route naar uw woonadres, zoals geregistreerd in de GBA, lagen. Wij hebben 
vastgesteld dat dit het adres betreft van uw ex-vrouw en kinderen en het adres van uw 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. 
 
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 wij 
het opleggen van een boete voor de hiervoor beschreven gevallen buitenproportioneel achten.  
 
Toch is er sprake van een overtreding waar ook een consequentie aan verbonden dient te worden. Derhalve 
geven wij u voor de manier waarop u de dienstauto heeft gebruikt deze schriftelijke waarschuwing. 
Volledigheidshalve benadrukken wij dat bij een volgende geconstateerde overtreding direct zal worden 
overgegaan tot het opleggen van een sanctie.  
 
Deze schriftelijke waarschuwing wordt meegedeeld aan Provinciale Staten. Tevens wordt een afschrift van deze 
brief ter informatie aan de belastinginspecteur gestuurd.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

secretaris,  

De heer R.E. de Vries 
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3739 JP Hollandsche Rading 

 

 


