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Automobilisten met een auto van de zaak die een ‘verklaring geen privégebruik’ hebben,
en die met hun auto van de zaak toch meer dan 500 kilometer voor privé gaan rijden, zijn
vanaf 1 januari 2012 verplicht om dat te melden bij de Belastingdienst. Zij moeten – nog
voordat zij over de 500 kilometergrens gaan – dat de inspecteur meedelen en verzoeken
om de verklaring geen privégebruik in te trekken. Deze regeling gaat ook gelden voor de
verklaring uitsluitend zakelijk gebruik van een bestelauto. Voor bestelauto’s geldt de
verplichte melding niet alleen voor de automobilist, maar ook voor diens werkgever. Op
het niet of niet tijdig melden staat een boete; die boete kan oplopen tot 100% van het
bedrag aan de alsnog verschuldigde belasting, met een maximum van € 4.920.

Met de invoering van de verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ per 1 januari 2012 (zie
ook BelastingBelangen oktober 2011 Belastingplan 2012: verklaring uitsluitend zakelijk gebruik voor
bestelauto’s) voert de wetgever een nieuwe informatieverplichting in voor automobilisten met een
auto van de zaak.
Automobilisten met een auto van de zaak waarvoor
een verklaring geen privégebruik is afgegeven,
worden wettelijk verplicht om de inspecteur mee te
delen dat zij hun auto van de zaak toch – in afwijking
van de eerdere mededeling bij de aanvraag van de
verklaring geen privégebruik auto – voor meer dan
500 kilometer voor privédoeleinden gaan gebruiken.
Die melding moet worden gedaan vóórdat de
automobilist de 500 kilometergrens overschrijdt. Met
die melding moet de automobilist de inspecteur
verzoeken om de verklaring geen privégebruik auto in
te trekken. De automobilist moet voor deze melding
gebruik maken van een digitaal formulier dat
beschikbaar is op de website van de Belastingdienst:
Wijziging of intrekking Loonheffingen, Verklaring geen
privégebruik auto (PDF). Een niet tijdige melding wordt aangemerkt als een overtreding. Die
overtreding kan de automobilist te staan komen op een vergrijpboete van maximaal 100% van het
bedrag aan belasting dat door het niet nakomen van de informatieverplichting niet geheven is, of
niet geheven zou zijn als de inspecteur een en ander niet tijdig had ontdekt. Het absolute maximum
van de boete is € 4.920. De inspecteur moet aantonen dat de automobilist de melding niet of niet
tijdig heeft gedaan, én dat dit aan opzet of grove schuld te wijten is. De termijn voor het opleggen
van de vergrijpboete is maximaal vijf jaar, te rekenen vanaf de afloop van het kalenderjaar waarin
de verplichte melding van het aanstaande privégebruik van de auto van de zaak is ontstaan. 

De verplichte melding van het aanstaande privégebruik gaat ook gelden voor de bestelauto van de
zaak, waarvoor een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik is afgegeven. Met deze bestelauto’s mag 
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geen enkele kilometer voor privédoeleinden worden verreden. De automobilist – de werknemer of
de IB-ondernemer – moet de inspecteur meedelen dat hij de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik
intrekt nog vóórdat hij de bestelauto daadwerkelijk voor privé gaat gebruiken. Die melding moet
digitaal plaatsvinden; een werknemer moet die melding doen door tussenkomst van zijn werkgever.
Zie hiervoor het digitale formulier dat beschikbaar is op de website van de Belastingdienst: 
Intrekking verklaring Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto (PDF). 
Als de werknemer de verklaring niet uit eigen beweging intrekt, maar zijn werkgever weet of
vermoedt dat de bestelauto toch voor privé wordt gebruikt, moet de werkgever dat melden bij de
Belastingdienst! Doet hij dat niet, dan kan de inspecteur hem een boete opleggen van maximaal
100% van de alsnog verschuldigde belasting. 

Commentaar
Het kabinet Rutte treedt hard op tegen ‘hufterig gedrag’. Dat omvat ook belastingfraude.
Automobilisten moeten spontaan gaan melden dat zij binnenkort niet meer voldoen aan de
voorwaarden voor het rondrijden in een (bestel)auto van de zaak zonder bijtelling voor privégebruik.
Bij een werknemer met een bestelauto’s van de zaak kan zich een verplichte dubbele melding
voordoen: als hij binnenkort niet meer zal voldoen aan de voorwaarden voor de verklaring
uitsluitend zakelijk gebruik, en nadien als hij de grens van 500 kilometers voor privé gaat
overschrijden. Er breken drukke tijden aan voor de salarisadministrateurs die dit allemaal in de
gaten moeten gaan houden. 
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