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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 9 december 2008,
nr. 2008-59168, tot bekendmaking van de
vaststelling van de afkoopregeling privé
auto van de unit muskusrattenbestrijding.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet
bekend dat zij in hun vergadering van 9 december,
onder nr. 19 de afkoopregeling privé auto van de
unit muskusrattenbestrijding hebben vastgesteld.
Haarlem, 9 december 2008.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Afkoopregeling privé auto’s muskusrattenbestrijding
Aanleiding
Bij de Provincie Noord-Holland heeft gedeputeerde staten besloten dat de medewerkers van de
units muskusrattenbestrijding op korte termijn
met bedrijfsauto’s gaat rijden.
Een aantal muskusrattenbestrijders rijdt nu met
een privé auto, op verzoek van de Provincie
Noord-Holland, die ze speciaal hebben aangeschaft voor de dienst. Gedeputeerde Staten stelt
daarom deze regeling voor als compensatie.
Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
•	de huidige kilometer vergoeding is geen
looncomponent maar een onkostenvergoeding.
•	het is minimaal drie maanden voor invoering bekend aan de berijders wanneer de
startdatum is van het rijden met bedrijfsauto’s.



•	de ontworpen regeling is juridisch en fiscaal
getoetst.
•	de regeling dient ter compensatie van het
wegvallen van het zakelijk gebruik van de
privé auto.
•	de autokoerslijst van de ANWB wordt in
verband met de toegankelijkheid gebruikt.
De afkoopregeling houdt het volgende in:
•	De autokoerslijst van de ANWB is zowel op
papier als via de website van de ANWB toegankelijk. De autokoerslijst geeft richtprijzen aan voor auto’s.
•	Het verschil in waarde tussen de richtprijzen
van de ‘aankoop bij autobedrijf’ en de ‘inruil
bij autobedrijf’ zoals vermeld in de ANWB
autokoerslijst zal de Provincie Noord-Holland
gebruteerd vergoeden aan de medewerker
van de afdeling muskusrattenbestrijding.
(Resultaat is de netto vergoeding.)
•	De waarde van de privé auto wordt bepaald
op het moment van ingebruikname van de
desbetreffende bedrijfsauto’s.
•	De ANWB koerslijst kent alleen waarde toe
aan auto’s die niet ouder zijn dan 9 jaar.
•	Voor auto’s ouder dan 9 jaar wordt door de
Provincie Noord-Holland een vast bedrag
vergoed van netto 750 euro. Dit bedrag zal
gebruteerd worden.
•	Voor privé auto’s die na 1 december 2006
zijn aangeschaft telt deze regeling niet. De
medewerkers zijn ervan op de hoogte dat zij
op korte termijn de beschikking krijgen over
een bedrijfsauto.
•	In geval de regeling niet in een oplossing
voorziet stelt de Directeur B&U een passende
afkoopsom vast, waarbij rekening gehouden
wordt met de fiscale wet- en regelgeving.
Uitgegeven op 22 januari 2009.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

