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Geachte heer Van den Berge, 

Steenbergen, 15 juli 2015 

Bij e-mail van 6 juli jongstleden zond u ons op basis van artikel 40 van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Steenbergen, een zevental vragen. Deze hebben betrekking op het gebruik 
van een auto met buitenlands kenteken door één van de wethouders. Daarbij legt u 
een relatie met mogelijke schending van integriteit en vraagtekens die daarbij 
publiekelijk, weliswaar anoniem, worden geplaatst. 

Alvorens deze vragen conform bovengenoemd reglement te beantwoorden, hechten wij 
eraan u erop te attenderen dat al tijdens het gesprek dat de burgemeester voorafgaand 
aan de benoeming van de heer Van den Bosch tot wethouder met hem had, is gesproken 
over de nevenfuncties van de wethouder en over het gebruik van een auto met Pools 
kenteken. Reeds toen kwamen beiden tot de conclusie dat formeel van enige schending 
van integriteit geen sprake is. Dat neemt niet weg dat de heer Van den Bosch toen wel 
werd geadviseerd voor de uitvoering van gemeentelijke taken geen gebruik te maken van 
de auto met Pools kenteken. 

Uw thans gestelde vragen, die wij gemakshalve in deze brief zullen herhalen, 
beantwoorden wij als volgt: 

1. Klopt het dat wethouder Van den Bosch voor zijn dagelijkse verplaatsingen, 
waaronder ook dienstritten voor de uitvoering van zijn functie als wethouder 
gebruik maakt van een auto met een buitenlands kenteken? 

Antwoord: 
Nee, dat klopt niet. Voor zijn dagelijkse verplaatsingen en zeker de dienstritten maakt 
de heer Van den Bosch gebruik van een ander privévoertuig, voorzien van een 
Nederlands kenteken. 
2. Indien dat zo is: Zijn over deze auto naar Nederlands belastingrecht de daarvoor 

geldende belastingen, zoals BPM en BTW afgedragen? 
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3. Zo ja, op welke datum? 
4. Wordt over deze auto motorrijtuigenbelasting afgedragen? 

5. Zo ja, sinds welke datum? 

Antwoord op de vragen 2 tot en met 5: Niet van toepassing. 

6. De PvdA verlangt hiervan de bewijzen te mogen inzien. 

Antwoord: Uit ons antwoord op de vragen 2 tot en met 5 moge duidelijk zijn dat dit 
verzoek verder niet relevant is. 

7. Voorts vraagt de PvdA zich af in hoeverre er met het in bruikleen geven van een 
bedrijfsauto voor privégebruik nog sprake is van een reële beloning voor 
werkzaamheden, die door de heer Van den Bosch (opgave nevenfuncties op 
gemeentesite) voor een in Polen gevestigd modellenbureau zelf wordt gesteld op 
een belasting van 2 uur per week. 

Antwoord: Uw opmerking over reële beloning laten wij voor uw rekening en is in deze 
casus niet van toepassing. 

De heer Van den Bosch heeft ons overigens geïnformeerd over de auto's die door 
hem en zijn partner worden gebruikt. Naast 2 auto's op Nederlands kenteken beschikt 
men over een auto op buitenlands kenteken die voor zakelijke doeleinden wordt 
gebruikt. Het gaat om een auto op Pools kenteken met een Nederlandse dagwaarde 
volgens de ANWB van 0 31.100,-. Ook deze auto is bij de belastingdienst bekend. 
Deze dienst heeft ten behoeve van het gebruik van betreffende auto in Nederland een 
Vergunning vrijstelling BPM werkgever afgegeven, die is bedoeld voor personen die 
de directie voeren over een buitenlandse onderneming, op voorwaarde dat tenminste 
de helft van het aantal kilometers zakelijk buiten Nederland worden afgelegd. Deze 
vergunning is verleend op basis van artikel 14 van de wet op de belasting van 
personenauto's en motorrijwielen 1992 en artikel 3 van het daarbij behorende 
Uitvoeringsbesluit. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 40 van het Reglement van orde, sturen wij 
deze brief ter informatie via de raadsgriffier tevens naar de overige raadsleden. Ook 
zullen wij de pers afschrift sturen van deze brief. 

Hoogachtend, 
Burgemeeşlļer en wethouders voornoemd, 
De locosecrtetaris, De burgemeester, 


