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Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 ter van 5 maart 1991 tot
vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de
financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 19 quinquies van 22 december 1992 en
nr. 19 sexies van 30 maart 2001;
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Overwegende dat de collectieve arbeidsovereenkomst 19 ter van 5
maart 1991 in geen regeling voorziet voor de betaling van de vervoerkosten in geval van
grensoverschrijdende arbeid;

Overwegende dat het geboden is die collectieve arbeidsovereenkomst aan te passen om tegemoet te komen aan de bepalingen van het Europees Gemeenschapsrecht die voorzien in de gelijke behandeling van grensarbeiders en werknemers, die
in België wonen.

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers :

- het Verbond van Belgische Ondernemingen;

- de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de
organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979;

- de Boerenbond;

- "la Fédération wallonne de l'Agriculture";

- Het Algemeen Christelijk Vakverbond van België;

- het Algemeen Belgisch Vakverbond;

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België;

op 31 mei 2007 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten.

Artikel 1

In de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 ter van 5 maart 1991
tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende
de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers
wordt een hoofdstuk V bis ingevoegd, luidende:
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"Hoofdstuk V bis - Gemeenschappelijk openbaar vervoer op het grondgebied van een andere lidstaat

Artikel 6 bis

Onverminderd de toepassing van de artikelen 3 tot 6 voor het traject dat wordt afgelegd met een of meer gemeenschappelijke openbaar vervoermiddelen
binnen de Belgische landsgrenzen, is, wanneer de werknemer gebruikmaakt van een of
meer openbaar vervoermiddelen op het grondgebied van een andere lidstaat, de bijdrage
van de werkgever in de prijs van dit vervoermiddel of die vervoermiddelen voor het vervoer
van de woonplaats tot de Belgische grens gelijkwaardig aan de bijdrage die het resultaat zou
zijn van de toepassing van de in de artikel 3 tot 6 vastgestelde berekeningswijze voor eenzelfde afstand binnen de Belgische landsgrenzen.

De bijdrage is in alle gevallen begrensd overeenkomstig het barema dat als bijlage is opgenomen bij het koninklijk besluit dat werd vastgesteld ter uitvoering
van de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden
rekening houdend met het totale aantal kilometers in België en het buitenland tussen de
woonplaats en de plaats van tewerkstelling."

Commentaar

Onverminderd de toepassing van artikel 8, a en b, dient voor de
grensoverschrijdende verplaatsingen, bedoeld bij artikel 6 bis, de notie "woonplaats" te worden geïnterpreteerd op dezelfde wijze als voor de trajecten afgelegd binnen de Belgische
landsgrenzen, dat wil zeggen de plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk vertrekt om
zich naar zijn plaats van tewerkstelling te begeven."

Artikel 2

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij zal op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij
kunnen herzien of opgezegd worden, met een opzeggingstermijn van zes maanden.
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De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt,
moet de redenen aangeven en amendementsvoorstellen indienen; de andere organisaties
gaan de verbintenis aan deze, binnen de termijn van één maand na ontvangst, in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Gedaan te Brussel, op eenendertig mei tweeduizend en zeven.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

P. CLERINX

Voor de Middenstandsorganisaties

Ch. ISTASSE

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

C. BOTTERMAN

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

A. DEBRULLE
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Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

R. DE LEEUW

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

B. NOEL

x

x

x

Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende
de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard.
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