
Werkgeversbijdragen in kosten van 

openbaar vervoer (behalve trein) vanaf 1 

juli 2020 
In uitvoering van het IPA 2019-2020 werd de CAO nr. 19octies van 20 februari 2009 vervangen 

door de CAO nr. 19/9 van 23 april 2019, die in werking is getreden op 1 juli 2019. 

Vanaf 1 juli 2020 moet de werkgever vanaf de eerste kilometer bijdragen in de prijs van een 

abonnement voor openbaar vervoer, anders dan de trein (tram, metro, bus en waterbus).  

Bijdrage voor woon-werktrajecten met het openbaar vervoer  

Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer om naar het werk te komen, hebben 

recht op een bijdrage van de werkgever. 

Voor trajecten met de trein speelt geen minimumafstand. Voor verplaatsingen met een ‘ander’ 

openbaar vervoermiddel was de werkgever alleen een bijdrage verschuldigd voor 

verplaatsingen van minstens 5 kilometer. 

Vanaf 1 juli 2020 vervalt eveneens deze minimumafstand voor ‘ander’ openbaar vervoer. 

Werknemers zullen dus vanaf de eerste kilometer recht hebben op een bijdrage van de 

werkgever, ongeacht het openbaar vervoermiddel. 

Woon-werktrajecten met een privévervoermiddel  

De bijdrage van de werkgever in trajecten met een privévervoermiddel wordt geregeld op 

sectoraal of ondernemingsniveau.  

 

Praktisch : PSC 149.01 – paritair subcomité voor de elektriciens: installatie 

en distributie 

De huidige sectorale CAO bepaalt nog een minimumafstand voor het ‘ander’ openbaar vervoer. 

De herziening van deze cao ligt op de tafel van de sectorale partners. 

Aangezien een sectorale CAO niet kan afwijken van een hogere rechtsnorm (NAR CAO nr. 

19/9) volgens de hiërarchie der rechtsbronnen, zullen deze bepalingen vanaf 1 juli 2020 niet 

meer van toepassing zijn.   

Dit houdt concreet in dat een werknemer recht heeft op een tussenkomst woon-werktraject 

ongeacht welk openbaar vervoersmiddel hij gebruikt. Let wel op. Ons inziens blijft de 

minimumafstand van 5 kilometer wel gelden voor deel privévervoer in geval van combinatie 

van vervoermiddelen. 

 

Praktisch : PSC 149.04 – paritair subcomité voor de metaalhandel  

De bepalingen van deze sectorale collectieve arbeidsovereenkomst zijn alleen toepasselijk 

indien de werkelijke heen en terug opgetelde afstanden van de woonplaats naar de werkplaats 

ten minste 1 kilometer bedragen. 

 

Praktisch : PC 200 – aanvullend paritair comité voor de bedienden 



Het aanvullend paritair comité voor de bedienden heeft de cao vervoerskosten in deze zin 

aangepast op 16 januari 2020. 

 

*   *   * 
 

 


