
Belang rubrieken Auto van de Zaak voor CBS 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt gegevens uit de Polisadministratie (afkomstig 

uit de loonaangiftes)  onder meer om de beloning van werknemers te vergelijken in uiteenlopende 

situaties. Dat gaat over vergelijkingen tussen werknemers onderling en tussen verschillende jaren.  

Veel bekeken verschillen zijn die tussen mannen en vrouwen, jong en oud, hoog- en laagopgeleid, 

maar ook tussen bedrijfstakken. Daarbij bestaat interesse voor de beloning per baan per jaar, maar 

ook voor de verschillen in uurloon. Dat laatste is belangrijk voor om verschillen tussen deeltijders en 

voltijders goed te kunnen beoordelen.  

Bij een deel van de werknemers is de auto van de zaak een onderdeel van de beloning. Voor een 

goede vergelijking is de waarde van het privégebruik noodzakelijk. De Belastingdienst geeft aan wat 

die waarde van geval tot geval is, en hoe de inhoudingsplichtige deze moet  berekenen. CBS neemt 

deze waarde over bij het opstellen van de statistieken. Bovendien maakt CBS een reeks waarin het 

aantal banen met het privévoordeel  van Auto van de Zaak staat, ongeacht de hoogte. Een correcte 

opgave van de codes is dus van belang. 

In een correcte aangifte is de waarde van de bijtelling in verband met het privégebruik van de auto 

van de zaak gelijk aan de waarde (van het) privégebruik (van de auto van de zaak) minus de 

werknemersbijdrage (voor de auto van de zaak), en zijn de Codes voor de Reden Geen Bijtelling leeg. 

 Schematisch ziet dit er als volgt uit:  

 

 

 

Wanneer de codes ten onrechte worden gevuld, of juist ten onrechte leeg blijven, loopt de 

inhoudingsplichtige het risico om de opgave opnieuw te moeten inzenden voor de Belastingdienst. 

Bij de verwerking van die data tot statistieken loopt CBS het risico voor een verkeerde inschatting van 

de beloning en beloningsverschillen in Nederland. Door het inzetten van analysetechnieken komt CBS 

dit deels op het spoor en brengt de verbeteringen aan in het eigen systeem.  
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