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1. Bestuursregeling: Dienstvervoer met dienstauto’s 

De dienstauto wordt uitsluitend ingezet voor een reisdoel van de burgemeester, een wethouder of de gemeentesecretaris.  Het gaat 

daarbij om zakelijk gebruik; privégebruik is niet toegestaan.  

Medewerkers waarvan de functionele aanwezigheid gewenst is,  mogen op het vereiste traject meereizen met de dienstauto, mede uit 

efficiency overwegingen.  

 

2. DTA-leden 
In uitzonderingsgevallen kunnen leden van het DTA gebruik maken van de dienstauto voor dienstreizen buiten Almere, 

bijvoorbeeld na werkzaamheden in de avonduren. Gebruik van de dienstauto door leden van B&W is te allen tijde prioritair. 

Gebruik van de dienstauto door leden van DTA zal worden afgewogen tegen andere (goedkopere) alternatieven. Binnen Almere 

is niet toegestaan de dienstauto te gebruiken, tenzij vooraf toestemming van de gemeentesecretaris is gegeven. 

 

3. Dienstvervoer bij woon-werkverkeer 

Het is de burgemeester, een wethouder of de gemeentesecretaris toegestaan gebruik te maken van de dienstauto voor woon-

werkverkeer. 

 

4. Dienstvervoer bij qualitate qua functies 

Kosten die gemaakt worden voor nevenfuncties uit hoofde van het ambt, de zogenaamde qualitate qua (QQ)-nevenfuncties, 

komen ten laste van de gemeente Almere. Hieronder vallen ook de kosten ten behoeve van dienstvervoer. Voor afspraken die 

samen hangen met QQ-nevenfuncties, mag daarom gebruik worden gemaakt van de dienstauto. 

  

5. Dienstvervoer bij niet qualitate qua functies 

De kosten die gemaakt worden voor de uitoefening van niet-functiegebonden nevenfuncties, de zogenaamde niet qualitate qua 

(NQQ)-nevenfuncties, komen ten laste van de organisatie waar de nevenfunctie wordt vervuld. In principe wordt voor niet 

gebonden nevenfuncties met eigen vervoer gereisd. Met uitzondering dat bij samenloop van afspraken gebruik mag worden 

gemaakt van de dienstauto. In die situatie worden de kosten van de dienstauto doorbelast bij de betreffende organisatie. 

 

Overzicht richtlijnen en werkwijze dienstvervoer met dienstauto’s. 
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Privéritten 

 

• Reiskosten komen voor rekening van de Gemeente Almere. 

• Eventuele ontvangen vergoedingen voor de reiskosten komt ten gunste van de 

gemeente Almere. 

 

• Reiskosten komen voor rekening van de organisatie waarvoor de nevenfunctie 

wordt uitgevoerd. 

 

Alternatief I. 

• Indien gebruik gemaakt wordt van de dienstauto van de gemeente Almere worden 

de kosten (€ 0,37 per km) bij de betreffende organisatie in rekening gebracht. 

 

Alternatief II. 

• Indien gebruik gemaakt wordt van het dienstvervoer van de gemeente Almere 

wordt op basis van de gemaakte kilometers door de salarisadministratie een 

bedrag (€ 0,37 per km) ingehouden op het salaris van de portefeuillehouder. 

De portefeuillehouder geeft akkoord voor de inhouding op het salaris en kan het 

bedrag vervolgens declareren bij de organisatie waarvoor de nevenfunctie wordt 

uitgevoerd. 

• Indien gebruik gemaakt wordt van het dienstvervoer van gemeente voor vervoer 

tussen locatie QQ en NQQ, dan geldt voor deze kilometers dezelfde regeling als 

hierboven. 

• De belastingdienst ziet de gemaakte kilometers als privékilometers, wat van 

invloed kan zijn op een eventuele fiscale bijtelling. 

 

Voor privéritten wordt geen gebruik gemaakt van het dienstvervoer, er geldt hiervoor 

dan ook geen fiscale bijtelling. 
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Fiscaal 

De belastingdienst maakt alleen onderscheid in privéritten en niet-privéritten. Dit betekent dat dienstvervoer ten behoeve van 

NQQ-functies door de belastingdienst wordt gezien als privévervoer, dat kan een fiscale bijtelling betekenen. Voor de fiscale 

aspecten is het nodig om een eenduidige registratie van dienstritten te hanteren. 

 

 

 

 


