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Beste Marije en Liselotte, 

Op woensdag 13 juli 2022 heeft ING de leaserijders laten weten dat de leaseregeling wederom 

eenzijdig aangepast wordt. ING, bij monde van Maarten van Beek, deelt in een e-mail mee dat 

besloten is tot een ingrijpende verandering, namelijk een volledig verbod op andere leaseauto’s dan 

elektrische.  

Deze e-mail heeft gezorgd voor commotie onder de leden die een leaseauto rijden. 

In deze brief willen wij eerst aandacht besteden aan de zorgen van de zogenaamde functionele 

leaserijders. Op de positie van de leden met een arbeidsvoorwaardelijke leaseauto kunnen we op een 

later moment terugkomen na overleg met onze juridische afdeling. 

ING heeft het voornemen geuit om uitsluitend volledig elektrische leaseauto’s toe te staan. Als 

argument daarvoor wordt een marketingbelang aangevoerd. We wijzen erop dat de leaseauto voor 

deze groep medewerkers een productiemiddel of gereedschap is. Net zoals ING-medewerkers van 

een computer en telefoon voorziet, zodat zij hun werk efficiënt kunnen doen, behoort ING de 

medewerkers die voor hun werk een auto nodig hebben van een auto te voorzien, waarmee 

medewerkers efficiënt kunnen werken. Een volledig elektrische leaseauto, zeker in het lage segment, 

voldoet daar niet aan. 

We zijn helaas niet op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen regeling, graag ontvangen we 

deze, zodat we in staat zijn de leden correct antwoord te geven op hun vragen. 

  



 

 

Op voorhand willen we wel graag enkele zorgen van de leden delen: 

- Elektrische leaseauto’s zijn fors duurder dan leaseauto’s die op benzine/diesel rijden en ook 

duurder dan hybride auto’s. Het leasebudget zal dus moeten worden verhoogd om de 

betreffende medewerkers in staat te stellen een arbo-technisch verantwoorde auto te kunnen 

rijden. 

- Het gebied dat een gemiddelde medewerker met een buitendienstfunctie moet bedienen, is 

erg groot. Deze medewerkers hebben al langere tijd last van een hoge werkdruk die dit met 

zich meebrengt. Op deze hoge werkdruk wordt nu ook nog eens nutteloze wachttijd gestapeld 

omdat de auto opgeladen moet worden. Nutteloos want met een benzine/diesel of hybride 

auto kunnen grotere afstanden worden overbrugd per tankbeurt. 

- ING lijkt goede sier te willen maken over de rug van de medewerkers, zonder acht te slaan op 

de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Dit is voor de betreffende medewerkers 

een klap in hun gezicht.  

Graag ontvangen wij van ING zo snel mogelijk informatie over de bijstelling van de leasebedragen in 

positieve zin. Zonder aanzienlijke verhoging van de leasenorm, zeker in het lage segment, is het voor 

medewerkers niet mogelijk om een arbo-technisch verantwoorde auto aan te schaffen. 

Met vriendelijke groet, 

De Unie 
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