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Verbod op privégebruik bestelauto, dan 
controleren! 
Als u aan uw medewerker(s) een bestelauto ter beschikking stelt waarvan zij in privé geen gebruik 
mogen maken, moet u controleren dat dit verbod wordt nageleefd. 
LET OP U moet daarvan aantekeningen maken als bewijs voor de belastingdienst. 

Er is geen bijtelling voor privégebruik verschuldigd in de volgende gevallen: 

1. De auto van de zaak voor minder dan 500 kilometer per jaar privé wordt gebruikt. De 
werknemer vraagt daarvoor een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij de 
belastingdienst. De werknemer moet een sluitende kilometeradministratie bijhouden. 
LET OP Omrijden om bijvoorbeeld de kinderen naar school te brengen zijn 
privékilometers. 

2. Er een verbod geldt op privégebruik van de (bestel)auto. 

3. De bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer;. 

4. De auto van de zaak buiten werktijd niet gebruikt kan worden. 

5. De werknemer een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto heeft.  
 

Ook als in de (aanvulling) op de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de (bestel)auto niet privé 
gebruikt mag worden, moet u dat expliciet controleren en daar aantekeningen van maken. 
Dat kunt u doen door bijvoorbeeld door regelmatig kilometerstanden te checken en deze te 
vergelijken met uw verwachting (bijvoorbeeld in de vakantieperiode en de weekenden) ten aanzien 
van het aantal gereden kilometers. 
Ook kunt u verplichten de bestelauto in de vakantieperiode op het bedrijf te laten staan. Verder kun 
u controleren of verkeersboetes, schademeldingen en tanken aansluiten op zakelijke ritten. 
Dit laatste doet u ook als de werknemer een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ heeft. 

Voor het verbod op privégebruik van de bestelauto heeft de belastingdienst een (nieuw) model 
opgesteld dat werkgever en werknemer dienen te tekenen. 
LET OP De belastingdienst adviseert de oude afspraak te vervangen door een nieuwe afspraak met 
gebruikmaking van het nieuwe model. Als u dat niet doet, dan loopt u het risico dat het oude model 
bij een belastingcontrole wordt afgewezen met alle gevolgen van dien. 

 
Als u vragen heeft over de auto van de zaak of hulp nodig hebt bij uw investeringsbeslissing, neem 
dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze 
website of per email info@adfinadvies.nl. 
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