
 

 
 

Voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto 

 

 

Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privégebruik van de terbeschikkinggestelde 

bestelauto 

 

De ondergetekenden: 

 

A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer], hierna te noemen werkgever 

 

en 

 

B. [NAW-gegevens + sofinummer + functie], hierna te noemen werknemer 

 

zijn het volgende overeengekomen: 

 

Artikel 1. Ter beschikking gestelde bestelauto 

De werkgever heeft met ingang van [datum] de volgende bestelauto aan de werknemer ter beschikking 

gesteld: ([merk], [type], [kenteken] en [waarde] van de bestelauto inclusief btw en – voor bestelauto's 

aangeschaft m.i.v. 1 juli 2005 – BPM). 

 

Artikel 2. Verbod op privégebruik 

Het is de werknemer niet toegestaan om de bestelauto voor privédoeleinden te gebruiken. 

 

Artikel 3. Toezicht op naleving door de werkgever 

De werkgever houdt toezicht op de naleving van het verbod op privégebruik van de bestelauto. 

Hiertoe worden persoonsgegevens van werknemer verwerkt. Dit betreffen onder meer (locatie)gegevens 

verkregen uit blackboxregistratie, agenda’s, werkroosters, ziekte- en verlofstaten en dergelijke gegevens 

die door de werkgever worden geadministreerd. Tevens wordt informatie verkregen van derden, zoals 

leasemaatschappijen, garages (facturen voor onderhoud en schade), overheid (verkeersovertredingen) en 

dergelijke. 

 

Artikel 4. Sancties 

Indien uit welke hoofde dan ook door de werkgever wordt geconstateerd dat het verbod op privégebruik 

door de werknemer wordt overtreden dan worden de volgende sancties opgelegd: 

 

1. De werkgever legt de werknemer een boete op van €[bedrag] per geconstateerde overtreding 

alsmede een bedrag van €[bedrag] per verreden privé kilometer. Deze boete wordt op het netto loon 

van de werknemer ingehouden. 

2. Indien het verbod op privégebruik herhaaldelijk wordt overtreden, dan kan dit naast de hiervoor 

beschreven sancties ook andere disciplinaire maatregelen en eventueel ontslag uit de 

dienstbetrekking tot gevolg hebben. 

 

Artikel 5. Tijdsduur 

Deze overeenkomst gaat in op [datum] en is voor onbepaalde tijd overeengekomen / van toepassing tot 

…………………………. (doorhalen wat niet van toepassing is). Indien de bestelauto na beëindiging van 

deze verbodsovereenkomst ter beschikking blijft staan/wordt gesteld aan een werknemer, wordt vanaf de 

datum van beëindiging van het verbod de waarde van het privégebruik auto conform de bepalingen van 

artikel 13bis Wet op de loonbelasting 1964 tijdsevenredig tot het loon van de werknemer 


