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Dit artikel wordt u aangeboden door HR Rendement 
 

HR Rendement is hét nieuws‐ en adviesmagazine voor human resources professionals bij 

(middel)grote, kennisintensieve organisaties. De insteek is: hoe kan een HR‐manager, unitmanager of 

HR‐specialist bijdragen aan een beter rendement van de factor arbeid in zijn organisatie. HR 

Rendement behandelt voornamelijk de 'harde' kant van human resources, zoals wijzigingen in wet‐ en 

regelgeving, ontwikkelingen in het arbeidsrecht, fiscaal voordelige beloningsvormen, werktijden en 

arbeidsomstandigheden, kosten van opleidingen en werving & selectie, implementatie van 

personeelsinformatiesystemen. 
 

 

HR Rendement biedt u: 

 veel signalerend nieuws over veranderende wet‐ en regelgeving; 

 beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; 

 elke keer een gedegen vergelijkend warenonderzoek onder HR‐ dienstverleners; 

 wekelijkse e‐mailservice met het allerlaatste HR‐nieuws; 

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools. 
 

 
 

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/hrblad 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2018 Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden. 
 
Niets uit deze uitgave mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en 
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. 



18 HR RENDEMENT 3-2018

RECHTSPRAAK

Maak goede afspraken over het  
gebruik van een leaseauto!
Voor veel (potentiële) werknemers is een 
leaseauto een interessante voorwaarde om 
bij een werkgever in dienst te treden of een 
voorwaarde om in dienst te blijven. Vaak 
stelt een werkgever een leaseauto beschik-
baar aan werknemers die veel (zakelijke) 
kilometers moeten afleggen. Ook kan de 
leaseauto een secundaire arbeidsvoor-
waarde zijn voor werknemers met hogere 
functies. Een leaseauto is nog aantrekkelij-
ker als de werknemer deze ook privé mag 
gebruiken. Het is belangrijk om hierover 
duidelijke afspraken te maken. 

Wilt u de leaseauto van een werknemer 
intrekken of de voorwaarden voor het ge-
bruik van de leaseauto wijzigen, dan moet 
u zich eerst de vraag stellen of u het ter be-
schikking stellen van een leaseauto als een 
(secundaire) arbeidsvoorwaarde kunt zien 
of dat het gaat om een bedrijfsmiddel. Het 
verschil is van belang omdat u een arbeids-
voorwaarde niet zomaar mag wijzigen. Uit 
de rechtspraak is gebleken dat u, vanwege 
het karakter van de leaseauto, het ter be-
schikking stellen moet aanmerken als een 
arbeidsvoorwaarde. Dit komt onder meer 
omdat veel werknemers een leaseauto ook 
privé mogen gebruiken en voordeel van 
de auto hebben in het kader van woon-
werkverkeer. 

Wijzigingsbeding
Het is niet onmogelijk een arbeidsvoor-
waarde (eenzijdig) te wijzigen, maar 
gemakkelijk heeft de wetgever dit niet ge-
maakt. Soms is in de arbeidsovereenkomst 
van de werknemer of het personeelshand-
boek van de organisatie een eenzijdig wijzi-
gingsbeding opgenomen. Met zo’n beding 

geeft u uw organisatie de mogelijkheid om 
eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen. 
Maar alleen het opnemen van een eenzij-
dig wijzigingsbeding is niet voldoende. U 
moet ook een zwaarwichtig belang hebben 
bij de voorgenomen wijzigingen. 

Goed werknemerschap
Het uitgangspunt bij de afwezigheid van 
een eenzijdig wijzigingsbeding is dat u de 
arbeidsvoorwaarden niet kunt wijzigen. Dit 
kan alleen als u kunt aantonen dat de wij-
ziging noodzakelijk is en de werknemer op 
grond van goed werknemerschap hiermee 
moet instemmen. Of de werknemer de wij-
ziging van de overeenkomst op grond van 
goed werknemerschap moet accepteren, 
hangt af van drie vragen:

 ▪ Is er sprake van gewijzigde omstandig-
heden die een wijziging van de overeen-
komst noodzakelijk maken?

 ▪ Is het gedane voorstel tot wijziging van 
de overeenkomst in het licht van alle 
omstandigheden redelijk?

 ▪ Kan aanvaarding van het voorstel in 
redelijkheid van de werknemer worden 
gevergd?

Of u met een werknemer nou wel of geen 
wijzigingsbeding bent overeengekomen, 
u mag dus niet zomaar beslissen dat een 
leaseauto niet meer ter beschikking wordt 
gesteld. Heeft u hier wel (zwaarwegende) 
bedrijfsbelangen voor, dan is een afbouw-
regeling op zijn plaats. 

Leasebeleid
Vrijwel iedere werkgever heeft een lease-
beleid voor het ter beschikking stellen van 
een leaseauto. In zo’n beleid staat wie recht 
heeft op een leaseauto en onder welke 

voorwaarden. Zo kunt u hier bijvoorbeeld 
in hebben opgenomen dat alleen werkne-
mers met een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd aanspraak kunnen maken 
op een leaseauto. Daarnaast is het belang-
rijk om in het leasebeleid op te nemen 
wanneer uw werknemers recht hebben op 
een leaseauto. Zo komt het vaak voor dat 
werkgevers in een leasebeleid opnemen 
dat werknemers de auto moeten inleveren 
bij langdurige arbeidsongeschiktheid of 
bij een non-actiefstelling. Ook kunt u in 
het leasebeleid opnemen dat werknemers 
met een leaseauto tijdens kantooruren de 
auto ook ter beschikking moeten stellen 
aan werknemers die hem voor zakelijke 
doeleinden nodig hebben. Bovendien is 
het aan u om te bepalen of een werknemer 
een auto privé mag gebruiken of dat een 
leaseauto uitsluitend bestemd is voor zake-
lijk verkeer.

Ondertekenen
Het is belangrijk om een leasebeleid door 
de werknemer te laten ondertekenen. Het 
moet voor hem immers duidelijk zijn onder 
welke voorwaarden uw organisatie een 
leaseauto ter beschikking stelt. Bovendien 
kan een ondertekend beleid in een later 
stadium van essentieel belang zijn, bijvoor-
beeld als hierover conflicten ontstaan. Om 
ervoor te zorgen dat een leasebeleid bij 
alle werknemers duidelijk is en dat – mo-
gelijke – wijzigingen in zo’n beleid worden 
doorgevoerd, is het ook verstandig om het 
beleid op intranet te plaatsen en bij wijzi-
gingen rond te sturen.
Uit verschillende uitspraken van rechters 
blijkt dat ook de handhaving van het beleid 
essentieel is. Als werknemers de regels 
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overtreden of vanwege arbeidsongeschikt-
heid niet werkzaam zijn, moet uw organi-
satie de consequentie die hiervoor in het 
beleid is opgenomen ook daadwerkelijk 
hanteren. Als u het beleid bij de ene werk-
nemer namelijk niet handhaaft, maar bij 
een andere werknemer wel, kan dat proble-
men opleveren.

Ontslag
Als een werknemer een leaseauto niet voor 
privédoeleinden mag gebruiken, maar dit 
toch doet, kan dit leiden tot ontslag. Uiter-
aard moet dit dan wel duidelijk blijken uit 
het leasebeleid en moet u de werknemer 
op de hoogte hebben gesteld van het lease-
beleid. Omdat niet elke overtreding van het 
beleid ontslag zal opleveren, is het verstan-
dig om overtredingen vast te leggen. Denk 
bijvoorbeeld aan het geven van een waar-
schuwing. U kunt er hierbij voor kiezen om 
twee waarschuwingen te geven en bij de 
derde overtreding volgt dan ontslag. Zulke 
regels, waarschuwingen en de finale waar-
schuwing (de volgende keer volgt ontslag) 
moeten duidelijk zijn bij de werknemer. 
Voor de zekerheid kunt u bij het geven van 
de waarschuwingen bijvoorbeeld een kopie 
van het beleid meesturen. 

Afspraken
Bij het ter beschikking stellen van een 
leaseauto is het dus belangrijk om goede 
afspraken te maken over de voorwaarden 
voor het gebruik van de auto en over de 
consequenties die volgen als een werkne-
mer de voorwaarden niet naleeft. Wees u 
er verder van bewust dat het gebruik van 
een leaseauto een arbeidsvoorwaarde is 
die u niet zomaar mag wijzigen. Hiervoor 
gelden strikte voorwaarden. 

Juliëtte Röben, advocaat en Bianca de Jong, 
paralegal bij Wybenga Advocaten, tel. (010) 
214 00 00, e-mail: roben@wybenga-advoca-
ten.nl, www.wybenga-advocaten.nl

Verkeersboete doet werknemer de das om
Een werknemer kwam in 2012 in dienst bij 
een organisatie in de functie van manager 
klantenservice. De werknemer had de be-
schikking over een leaseauto maar er was 
uitdrukkelijk afgesproken dat de werkne-
mer deze auto niet voor privédoeleinden 
mocht gebruiken. Toen zijn werkgever 
erachter kwam dat de werknemer fraude 
pleegde met de auto, stapte hij naar de 
rechter met het verzoek om de arbeids-
overeenkomst te ontbinden. Volgens de 
werkgever zou de werknemer de auto 
toch privé hebben gebruikt en had hij de 
kilometerstand teruggedraaid. 
De rechter oordeelde echter dat er onvol-
doende bewijs was om aan te nemen dat 
de kilometerstand werd teruggedraaid. 
Verder moest de rechter bekijken of het 

voor privédoeleinden gebruiken van de 
auto als verwijtbaar handelen kon worden 
gezien. 

Boete
Pas toen de werkgever een boete kon la-
ten zien waaruit bleek dat de werknemer 
de leaseauto had gebruikt om naar Zuid-
Frankrijk te rijden, zonder dat de werk-
gever hier opdracht voor had gegeven, 
stond vast dat de leaseauto voor privé-
doeleinden was gebruikt. De rechter oor-
deelde dat de werknemer zich hierdoor 
schuldig had gemaakt aan verwijtbaar 
handelen. Hij ontbond de arbeidsover-
eenkomst van de werknemer. 
Rechtbank Limburg, 5 juli 2017,  
ECLI (verkort): 6508

Bezoek aan relatie leidt tot ontslag
Een werknemer bij een schoonmaakbe-
drijf ging op 26 januari 2017 op bezoek bij 
een relatie van het bedrijf. De werknemer 
maakte hiervoor gebruik van een lease-
auto. Twee maanden na dit bezoek werd 
de werknemer op staande voet ontslagen. 
Volgens de werkgever had de werknemer 
voor eigen rekening werkzaamheden bij 
de relatie van het schoonmaakbedrijf ver-
richt en had hij onterecht gebruikgemaakt 
van de leaseauto. 

Privédoeleinden
De werknemer ontkende de beschuldigin-
gen van de werkgever en gaf aan dat hij 
in het belang van het schoonmaakbedrijf 
bij de relatie was. Ook was hij van mening 
dat hij de leaseauto voor privédoeleinden 
mocht gebruiken. De werknemer stapte 

naar de rechter met het verzoek het ont-
slag op staande voet te vernietigen. De 
rechter oordeelde dat het gelet op ver-
schillende verklaringen onduidelijk was of 
de werknemer voor eigen rekening werk-
zaamheden had verricht bij de relatie. Dit 
leverde op zichzelf geen dringende reden 
voor ontslag op. Wel oordeelde de rechter 
dat de auto ten onrechte voor privédoel-
einden was gebruikt, nu het bezoek niet 
in opdracht van het schoonmaakbedrijf 
had plaatsgevonden. Bovendien had de 
werknemer vaker op eigen initiatief ge-
bruikgemaakt van de leaseauto en was hij 
hier meerdere keren voor gewaarschuwd. 
Het ontslag op staande voet was daarom 
rechtsgeldig. 
Rechtbank Limburg, 21 juli 2017,  
ECLI (verkort): 7110


