
HET BELANG VAN GOEDE AUTOMATISCHE RITTENREGISTRATIE

Bent u fleetmanager van een grote organisatie, of eigenaar van een MKB-bedrijf, of zzp’er? 
Dan weet u als geen ander dat uw voertuigen een substantiële waarde binnen uw bedrijf 
vertegenwoordigen en dat ze voor u en uw medewerkers cruciaal zijn voor de uitvoering van 
het werk. Dat maakt inzicht in de locatie, het gebruik, de werking, de staat van onderhoud en 
de kosten, heel belangrijk. 
 
Optimaal wagenparkbeheer
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw wagenpark optimaal te beheren en één daarvan is 
automatische rittenregistratie. Een goede rittenregistratie geeft u inzicht in de status en 
effectiviteit van uw wagenpark. Daarnaast ziet u hoe effectief uw buitendienstmedewerkers 
met hun tijd omgaan; kunnen er meer werkzaamheden uitgevoerd worden in hetzelfde tijds-
bestek? 

Bijtelling en boetes voorkomen
Rijden uw werknemers maximaal 500 privékilometers in de auto van de zaak en hebben ze 
een ‘Verklaring geen privégebruik’ van de Belastingdienst ingevuld? Dan hoeft er geen bijtel-
ling betaald te worden, mits u een goede en sluitende rittenregistratie aan kunt leveren aan 
de Belastingdienst. Daarmee voorkomt u discussies en verzuim- en vergrijpboetes.
 
Kortom, een goede rittenregistratie loont!
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1. WAAROM RITTENREGISTRATIE

Rijdt u, of rijden uw werknemers in een auto van de zaak en wordt die ook regelmatig voor 
privédoeleinden gebruikt? Bijvoorbeeld voor vakanties, het doen van de boodschappen of 
voor familiebezoek? Dan hebben u en uw werknemers daar voordeel van. Want u hoeft voor 
de privédoeleinden niet zelf een auto aan te schaffen en te onderhouden. Als u met die auto 
meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, krijgt u hiervoor een fiscale 'bijtelling' van de 
Belastingdienst. Want de fiscus ziet het privégebruik, als een loon in natura en over loon 
moet nu eenmaal belasting betaald worden.
Rijdt u met de auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer privé? Dan moet u dat kunnen 
aantonen om bijtelling te voorkomen. Een rittenregistratie die voldoet aan de eisen van de 
Belastingdienst is de manier om dit bewijs te leveren. 

2. WAT IS RITTENREGISTRATIE

De Belastingdienst wil van u inzichtelijk krijgen hoeveel zakelijke en privékilometers u of uw 
werknemers met de zakelijke auto hebben gereden. Dat kan aan de hand van een rittenregi-
stratie waarin u een overzicht maakt van alle gereden ritten die u per kalenderjaar in de zake-
lijke auto hebt gereden. U kunt deze rittenregistratie handmatig bijhouden in bijvoorbeeld 
Excel, of automatisch met behulp van een ritregistratiesysteem. In het laatste geval worden 
de ritgegevens met behulp van een ingebouwd GPS-systeem in uw auto, automatische opge-
slagen.

3. DE ROL EN DE EISEN VAN DE BELASTINGDIENST

De Belastingdienst bepaalt op basis van de rittenregistratie of u of uw werknemers recht 
hebben op vrijstelling van de bijtelling. Daarnaast kunnen ze ook controleren of de admini-
stratie klopt en aan de gestelde eisen voldoet.

3.1 Minimale eisen van de Belastingdienst
De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan uw rittenregistratie. Naast het merk, het type 
en het kenteken van de auto moet u de periode waarin u de auto hebt gebruikt en de ritgege-
vens vermelden. 

Van iedere rit moet u in ieder geval de volgende informatie aanleveren:

Gegevens van de bestuurder
Datum van de rit
Kilometerstand van begin en einde rit
Vertrek- en aankomstadres 
De gereden route, als niet de meest gebruikelijke route is genomen
Aard van de rit; zakelijk of privé
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3.2 Verklaring geen privégebruik auto 
Als een werknemer per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met de auto van de zaak, dan 
hoeft er geen bijtelling in te worden gehouden van het salaris. De werknemer kan dit kenbaar 
maken bij de werkgever en de Belastingdienst, via de ‘Verklaring geen privégebruik’. Na het inleve-
ren van een ingevulde en getekende ‘Verklaring geen privégebruik’ zal de werkgever geen bijtel-
ling inhouden. Maar de werknemer moet met een rittenregistratie nog wel bewijzen, dat hij niet 
meer dan 500 kilometer per jaar privé heeft gereden. Een ‘Verklaring geen privégebruik’ aanvra-
gen kan hier (link naar formulier).

3.3 Controleplicht van de werkgever
Iedere werknemer moet keurig zijn eigen rittenregistratie bijhouden om bijtelling te voorkomen. 
Dus ook als hij een geldige ‘Verklaring Geen Privégebruik’ van de Belastingdienst heeft. De werk-
gever heeft de plicht om te controleren of die registratie wel klopt. Daarnaast moet de werkgever 
kunnen aantonen dat hij zijn werknemers heeft gewaarschuwd dat ze de grens van 500 kilometer 
dreigden te overschrijden. Mocht de Belastingdienst daarin  tekortkomingen ontdekken, dan is de 
kans groot dat de totale financiële huishouding onder de loep komt te liggen. 

3.4 Verslaglegging voor de Belastingdienst (XAR) 
De eisen die de Belastingdienst stelt aan de rapportage van privé- en zakelijke kilometers zijn 
strikt. Daarnaast ontvangt de Belastingdienst de ritgegevens het liefst in een XAR-rapportage. Dat 
is een bestandsformaat dat de Belastingdienst rechtstreeks kan inlezen. Doordat u zelf niets aan 
het bestand kunt veranderen, komt u bij een controle in aanmerking voor het verlichte regime. Met 
een automatisch ritregistratiesysteem met het keurmerk ritregistratiestystemen kunt u de ritge-
gevens eenvoudig exporteren als een XAR-rapportage. 

3.5 Controle en boetes van de Belastingdienst
Uw rittenregistratie moet dus aan verschillende criteria van de Belastingdienst voldoen en u moet 
deze op tijd en volledig indienen. De Belastingdienst controleert streng op de rittenregistratie van 
zakelijke auto’s. De ritgegevens worden steekproefsgewijs, of bij een vermoeden van fraude of 
nalatigheid, opgevraagd. Als u geen rekening houdt met de bijtelling voor zakelijke auto’s, uw 
rittenregistratie te laat of niet doorgeeft, of met opzet fraudeert, dan riskeert u een verzuim- of 
vergrijpboete. De hoogte van deze boete is een percentage van het maximale boetebedrag, plus 
het bedrag van de verschuldigde bijtelling.

Boetes voorkomen
Wilt u boetes van de Belastingdienst voorkomen? Maak dan gebruik van een automatisch ritregi-
stratiesysteem met het keurmerk ritregistratiesystemen. Want daarmee voldoet uw rittenregistra-
tie aan de eisen van de Belastingdienst.
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4. WAT IS HET KEURMERK RITREGISTRATIESYSTEMEN

Het keurmerk ritregistratiestystemen (RRS) is de enige onafhankelijke branchestandaard voor 
ritregistratiesystemen die een sluitende ritadministratie opleveren voor fiscale toepassingen.

4.1 Ontstaan van het keurmerk ritregistratiesystemen
Vanuit de markt ontstond de behoefte om samen met de Belastingdienst duidelijkheid te schep-
pen over de wensen en eisen rond rittenregistraties. Naar aanleiding hiervan zijn, met enkele voor-
aanstaande leveranciers en branchepartijen, een normenkader en auditfile ontwikkeld. Deze docu-
menten zijn geaccordeerd door de Belastingdienst en vormen de basis voor het keurmerk ritregi-
stratiesystemen. Daarbij werd door de Belastingdienst als eis gesteld dat het keurmerk objectief 
en onafhankelijk moet zijn.

4.2 Kwaliteitsbewaking
De Belastingdienst is betrokken bij het opstellen van de normen en eisen voor het keurmerk en 
producten met een keurmerk moeten hieraan voldoen. Daarnaast maakt de Belastingdienst deel 
uit van de Raad van Toezicht van de stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen. Dit om er zeker 
van te zijn dat de normen en eisen voor betrouwbare software zijn gebaseerd op de wet- en regel-
geving en de actuele principes uit de accountancy en IT-Auditing.

4.3 Transscope in 2013 een van de eersten met keurmerk
Transscope was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het keurmerk ritregistratiesystemen en 
ontving in 2013 als een van de eersten het nieuwe keurmerk. Dat betekent dat de Transscope 
Rittenbox voldoet aan het normenkader van de Belastingdienst, dat het privacyaspect goed gere-
geld is en dat de continuïteit van Transscope gewaarborgd is. Om het keurmerk ritregistratiesyste-
men te krijgen zijn wij geauditeerd. Het keurmerk is in de basis drie jaar geldig, mits het systeem 
tussentijds niet veranderd is. De stichting heeft het recht om tussentijds extra controles bij leve-
ranciers te houden als hier aanleiding voor is.

5. VOORDELEN VAN EEN AUTOMATISCH RITREGISTRATIESYSTEEM

Een automatisch ritregistratiesysteem maakt gebruik van het Global Positioning System (GPS), 
voor het verzamelen van de gegevens. Met behulp van een webapplicatie of mobiele app kunnen 
de verzamelde data worden geselecteerd en weergegeven in overzichten en grafieken, en worden 
geëxporteerd voor rapportage of koppeling met andere systemen. Gebruik van een automatisch 
ritregistratiesysteem heeft verschillende voordelen. 
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Besparing op uw fiscale bijtelling
Doordat u een goede en sluitende ritregistratie kunt aanleveren bij de 
Belastingdienst.

Besparing op tijd  
Geen administratieve rompslomp met handmatige ritregistraties. Deze tijd 
kan besteed worden aan het eigenlijke werk.  



6. TRANSSCOPE RITREGISTRATIE

6.1 Ritregistratiesystemen
Transscope kent de keuze van drie modellen ritregistratie. Deze systemen geven standaard een 
juiste rittenregistratie volgens de eisen van de belastingdienst. De systemen zijn de; Rittenbox 
Fiscaal, Rittenbox Fleetmanager, Blackbox Fleetmanager Pro.

6.2 Extra mogelijkheden van een automatisch rittenregistratiesysteem 
De Rittenbox Fiscaal, Rittenbox Fleetmanager en de Blackbox Fleetmanager Pro hebben elk hun 
eigen toepassingen. Wij zoeken voor u graag het juiste systeem bij u wensen.

6.3 Voorbeeld klantcase 
Sinds schoonmaakbedrijf Clean Focus in Arnhem is overgestapt naar het fleetmanage-
mentsysteem van Transscope, hebben wij het bedrijf geholpen om effectiever te plannen en de 
rijstijl van zijn chauffeurs te verbeteren. Theo Pandjes, bedrijfsleider van schoonmaakbedrijf Clean 
Focus: “De Blackbox Fleetmanager Pro van Transscope is ideaal om optimale routes te plannen en 
om goed rijgedrag onder onze chauffeurs te stimuleren.”
Controle over prestaties
Met het fleetmanagementsysteem van Transscope krijgen organisaties inzicht in en controle over 
de prestaties van hun wagenpark. Zo is het mogelijk om de locaties van hun voertuigen  realtime 
in te zien, en wordt ook inzichtelijk hoe individuele chauffeurs presteren met betrekking tot 
bijvoorbeeld rijstijl . “Daarnaast biedt het systeem nog veel meer mogelijkheden via allerlei inte-
graties”, zegt Theo Pandjes. “Van plaatsbepaling tot autodelen en tankpaskoppeling.”
Efficiënt werken
Schoonmaakbedrijf Clean Focus profiteert op meerdere fronten van het Transscope fleetmanage-
mentsysteem, te beginnen bij het inplannen van opdrachten. “In onze applicatie kunnen we op een 
live-kaart de locaties van onze voertuigen volgen”, vertelt Theo Pandjes. “Dit is essentieel als het 
gaat om spoedopdrachten, want we kunnen dan in één oogopslag zien welke chauffeur het dichtst 
in de buurt is om de opdracht uit te voeren. We hoeven dus niet iedereen te bellen om te vragen 
waar ze zijn, maar kunnen snel aan de slag.  
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Voorkomen van (discussies over) verzuim- en vergrijpboetes  

Een automatisch ritregistratiesysteem met het keurmerk RRS levert een fiscaal 
sluitende ritregistratie voor de Belastingdienst.

Direct inzicht in de mobiliteit en effectiviteit
van werknemers
U weet wie er op welk moment in welk voertuig heeft gereden en ziet ook hoe effec-
tief uw werknemers met hun tijd omgaan. Kunnen er meer werkzaamheden uitge-
voerd worden in hetzelfde tijdsbestek?

Voorkoming van (discussie over) misbruik
van zakelijke voertuigen
Een automatisch ritregistratiesysteem biedt eenvoudig en direct inzicht in het 
gebruik van de auto van de zaak.



Goed rijgedrag stimuleren

Naast het stroomlijnen van de planning, zet Schoonmaakbedrijf Clean Focus het systeem ook in 
om de rijprestaties van de werknemers te optimaliseren. “We kunnen zien of chauffeurs efficiënt 
omgaan met brandstof en of ze veilig rijgedrag vertonen. Daarnaast zien we in de rapportage of 
een chauffeur geregeld boven de snelheidslimiet zit, en kunnen we de gereden routes realtime 
volgen en terugkijken. Dat is ideaal om goed rijgedrag mee te stimuleren en efficiënt routes te 
plannen”, legt Theo Pandjes uit.

Identificatie chauffeurs

Om te kunnen zien welke chauffeur gebruikmaakt van welk voertuig, is Schoonmaakbedrijf Clean 
Focus gestart met een chauffeur ID-functionaliteit. Daarmee moeten chauffeurs zich, voor het 
starten van de auto, identificeren met een id-tag. Pandjes: “Hiermee breiden we de controle uit en 
kunnen we eventuele ongeoorloofde ritten voorkomen. Bovendien weten we bij binnenkomende 
verkeersboetes precies wie het voertuig bestuurde op het moment van de overtreding.”

Soepele implementatie

De introductie van de Transscope in de organisatie verliep soepel. “In het begin waren een aantal 
werknemers wel wat sceptisch. Daarom hebben we ze de voordelen van het systeem uitgelegd, 
waardoor ze begrepen dat de inzet ervan essentieel is om onze klanten goed te bedienen.” Daar-
naast is Pandjes te spreken over de installatie van de benodigde hardware en de uitleg van de soft-
ware: “Dat ging lekker vlot, het was eigenlijk gewoon een kwestie van alles erin zetten en gaan. 
Geen gedoe. 

Efficiënte samenwerking

Dat is een mooie samenvatting van de service van Transscope. Korte lijnen, geen onzinpraatjes. En 
als er zich dan toch iets voordoet, kan dat na één telefoontje met de helpdesk direct worden opge-
lost. Een echte efficiënte samenwerking
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