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Betreft 

PERSBERICHT: 
 
Zwarte Doos een oplossing? 
 
“Alleen onder hele strikte voorwaarden.” “De privacy van berijders staat voorop.”  
In de media staan berichten over het verplichten van een ritregistratiesysteem voor 
berijders die een kilometeradministratie bijhouden. VAVDZ is gevraagd om haar 
mening namens de berijders.     
 
“Onder strikte voorwaarden kan ik mij voorstellen dat een berijder er voor kiest om een 
ritregistratiesysteem in zijn auto te laten bouwen” aldus Martin Huisman, voorzitter VAVDZ. 
“Als een berijder geen bijtelling hoeft te betalen en geen rittenregistratie bij hoeft te 
houden, maar alleen de privé kilometers afrekent die geregistreerd zijn door het kastje, is 
dat een interessante optie.”  
 
De techniek moet echter waterdicht zijn en er schuilt een gevaar op het gebied van de 
privacy. “ Werkgevers mogen geen inzage hebben in de gegevens.” Huisman: “De wet is 
nu al heel duidelijk over het gebruik van registratiesystemen. Voor het monteren van 
kastjes is er onder andere instemming van de OR vereist. Wij hebben dit verder juridisch 
uit laten zoeken met het volgende resultaat:  Privé-kilometers mogen niet inzichtelijk zijn 
voor de werkgever. Zakelijke kilometers mogen alleen inzichtelijk zijn als dit met de 
werknemer is overeengekomen en als dit absoluut noodzakelijk is voor efficiency in de 
dagelijkse werkzaamheden.” Deze regels worden in praktijk met voeten getreden. Berijders 
zullen alleen akkoord gaan als het privacy aspect waterdicht opgelost wordt.  
 
Diverse berijders die een kilometeradministratie bijhouden kiezen nu al vrijwillig voor een 
ritregistratiesysteem om de administratieve last te verminderen. VAVDZ juicht ieder 
vrijwillig initiatief van harte toe. Om deze berijders te helpen heeft VAVDZ een 
inventarisatie van de meest gebruikte ritregistratiesystemen op de site gepubliceerd. 
 
 
 
 
Over de Vereniging Auto Van De Zaak: 
 
Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ) is de belangenbehartiger voor berijders van 
een auto van de zaak. Zij zet zich in voor ruim 1,2 miljoen mensen die over een lease-
auto of andere auto van de zaak beschikken, inclusief ondernemers en 
zelfstandigen. Op de agenda staan onderwerpen als de fiscale bijtelling en het 
evenwichtig maken van autoregelingen. Lid worden is gratis en kan eenvoudig op 
www.verenigingautovandezaak.nl. 
 
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met voorzitter: 
 Martin Huisman; 06-22555754 


