
 

 
Onderwerp: reiskostenvergoeding, verhuizing 

Artikel V.2 lid 6, sub a cao 1999 – 2000 (artikel 49 cao 2007-2008) 

 

Omschrijving geschil 

Partijen verschillen van mening over tegemoetkoming van reiskosten woning-werk-

woning. De werknemer is van mening dat hij recht heeft op een aanpassing van 

reiskostenvergoeding. De werknemer geeft aan dat zijn ouders, bij wie hij inwoont, op 28 

april 1999 verhuisd zijn van A naar B. De werknemer is met zijn ouders mee verhuisd. 

De werknemer is van mening dat hij recht heeft op aangepaste reiskostenvergoeding 

omdat hij niet op basis van vrijwilligheid verhuisd is van A naar B. 

De werkgever is van mening dat de werknemer geen recht heeft op aangepaste 

reiskostenvergoeding. Conform artikel V.2 lid 6 sub a cao is de werkgever niet verplicht 

het meerdere aan reiskostenvergoeding uit te betalen indien de werknemer op eigen 

initiatief en zonder toestemming van de werkgever gaat verhuizen naar een andere 

woonplaats. Op grond hiervan is de werkgever van mening dat zij niet verplicht is de 

gevorderde aanpassing in reiskosten te honoreren. De werkgever hanteert derhalve de 

reiskostenvergoeding vanuit de oude woonplaats van de werknemer. 

 

Uitspraak (15 oktober 1999) 

Conform artikel V.2 lid 6 sub a cao is de werkgever niet verplicht het meerdere aan 

reiskostenvergoeding uit te betalen indien de werknemer op eigen initiatief en zonder 

toestemming van de werkgever gaat verhuizen naar een andere woonplaats. Indien een 

werknemer niet voorafgaand aan de verhuizing overleg pleegt met zijn werkgever over 

eventuele aanpassing van reiskosten, is de werknemer op eigen initiatief en zonder 

toestemming van de werkgever verhuisd. 

De Sociale Commissie constateert dat de werkgever kennelijk op eigen initiatief, zonder 

voorafgaand overleg met de werkgever, en kennelijk zonder toestemming verhuisd is van 

A naar B. Derhalve is de werkgever niet verplicht, conform artikel V.2 lid 6 sub a cao, om 

aan het verzoek van de werknemer te voldoen. Concreet betekent dit dat de werkgever 

niet verplicht is vanaf 28 april 1999 het meerdere aan reiskostenvergoeding aan de 

werknemer te voldoen. 

 
 


