
Raad voor de 
ondernemingsraad

Als een werknemer het moeilijk vindt om kwesties rond zijn autoregeling rechtstreeks 
bij de werkgever aan te kaarten, kan hij zich ook richten tot de ondernemingsraad.  

En die kan op zijn beurt weer bij de VZR terecht voor gerichte informatie.   

VZR
De Vereniging voor Zakelijke Rijders behartigt de 
belangen voor mensen die kilometers maken voor hun 
werk. Dat gaat niet alleen op voor leaserijders, maar 
ook voor gebruikers van bedrijfswagens of mensen die 
in hun privé-auto zakelijk rijden.

De VZR biedt op de site veel informatie over tal van 
onderwerpen die haar leden aangaat. Zo ook over 
afkoopregelingen en autoregelingen. Werkgevers 
vinden er een blauwdruk voor een goede autoregeling. 
Wanneer er grote problemen ontstaan, staat de VZR de 

betrokken leden bij met advies en hulp. Zo kun je via 
de VZR een second opinion voor schadegevallen laten 
uitvoeren en kan de vereniging je helpen wanneer een 
geschil voor de rechter moet worden uitgevochten. Zo 
heeft de vereniging al menig zaak voor leden 
gewonnen en precedenten geschapen.

Voor meer informatie en om lid te worden van de 
vereniging kijk je op www.vzr.nl. Vanaf een Regular 
Membership (6,99 euro per maand) is een abonnement 
op Auto Review inbegrepen.

Als een bedrijf 50 of meer mensen in dienst heeft, is 
het in Nederland verplicht een ondernemingsraad 
(OR) te hebben. De raad mag over sommige zaken 

advies aan de directie geven, maar er zijn ook kwesties 
waarvoor de raad instemming moet geven. Zo kan de OR 
ook veel betekenen voor werknemers op het gebied van 
zakelijke mobiliteit. Autoregelingen zijn een secundaire 
arbeidsvoorwaarde, maar vallen niet onder een cao. Dat 
betekent dat ze per bedrijf verschillen en dat niet alles er 
duidelijk in vermeld wordt. 

Werknemers zijn zich niet altijd bewust van hun rech-
ten. In een discussie met de werkgever trekken ze nogal 
eens aan het kortste eind. Áls er al een discussie is, want 
werknemers kiezen er vaak voor om die uit de weg te 
gaan, zodat de relatie met de werkgever goed blijft. Het 
risico dat je je baan kwijtraakt, weegt meestal niet op 
tegen de ongemakken waar je tegenaan loopt met je au-
toregeling. 

KARIGE REGELINGEN
Autoregelingen zijn vaak dusdanig onduidelijk en niet-
transparant, dat de discussie pas ontstaat wanneer er 
iets gebeurt wat afwijkt van het gangbare. Zo kan het zijn 
dat de werknemer een andere baan vindt of schade rijdt. 
De VZR merkt dat op die belangrijke momenten vaak 
blijkt dat een autoregeling vanuit het perspectief van de 
werkgever is geformuleerd. Niet dat het in de cao veel 
beter is. De afgesproken vergoedingen die daarin staan, 
zijn volgens de VZR in de regel nogal karig. 

Als de werknemer het moeilijk vindt om zich direct tot 
zijn werkgever te richten, kan hij het beste terecht bij de 
OR. Die is een logisch aanspreekpunt voor de werknemer 

die erachter komt dat zijn mobiliteitsvergoedingen en au-
toregelingen niet goed geregeld zijn. Een OR kan met zijn 
recht op informatie, instemmingsrecht, adviesrecht en 
initiatiefrecht een belangrijke rol spelen in het bedingen 
en regelen van goede afspraken tussen werkgevers en 
werknemers.

MOEILIJKE MATERIE
Voor de OR kan een autoregeling een complexe materie 
zijn om te doorgronden. De VZR ondersteunt onderne-
mingsraden daarom graag en heeft een speciaal OR-lid-
maatschap in het leven geroepen. Ondernemingsraden 
die advies nodig hebben om hun taak op het gebied van 
zakelijke mobiliteit zo goed mogelijk uit te voeren, kun-
nen bij de VZR terecht voor gerichte informatie. Overi-
gens hebben ook werkgevers baat bij een goed geïnfor-
meerde ondernemingsraad, want daarmee voorkom je 
veel discussie en onvrede. En zo spaar je kostbare tijd en 
energie.  

CONCLUSIE
Autoregelingen zijn vaak onduidelijk en niet-trans-
parant. Als een werknemer zijn werkgever hierop 
niet rechtstreeks wil aanspreken, kan hij zich tot de 
ondernemingsraad richten. De VZR realiseert zich dat 
autoregelingen en kilometervergoedingen complexe 
materie zijn voor een OR. Daarom is er een speciaal 
OR-lidmaatschap, waarbij de VZR de ondernemings-
raad met raad en daad bijstaat.  

Voor ondernemingsraden die advies  
nodig hebben, heeft de VZR een  

speciaal OR-lidmaatschap.
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