
  
  
  

  

        

 

 

WERKWIJZE EXCELBESTAND WERKELIJKE AFSTAND VERPLAATSING – MOBILITEIT VANAF 

1/1/2012 

 

BRON : CAO BOUW 2011-2012 

 

Het excelbestand bestaat uit een tabel en een rekenblad met de bedragen van 

verplaatsing en mobiliteit, overgenomen uit de CAO bouw. De kilometers in de tabel zijn 

de werkelijke kilometers per dag = kilometers heen en terug. 

 

DE TABEL : 

 

U ziet dat de tabel begint met afstand per dag. Men bedoelt met afstand per dag het 

totaal aantal kilometers per effectief gewerkte dag.  

 

HET REKENBLAD : 

 

Het eerste rooster is voor werknemers die zich verplaatsen met eigen wagen naar de 

onderneming/afspreekplaats/werf. 

 

U voert bij de juiste kalenderdag het aantal werkelijke kilometers in van die dag en 

automatisch zult u een bedrag zien verschijnen bij bedrag verpl. en bedrag mob. Deze 

bedragen zullen zich onderaan het rekenblad herhalen bij totaal verplaatsingskosten 

(code 5100) en totaal mobiliteitsvergoeding (code 5020).  

 

Het tweede rooster is voor passagiers met vervoer werkgever. 

 

Het derde rooster is voor bestuurders (vervoer passagiers)  met vervoer werkgever. 

 

Ook hier vult u bij de juiste kalenderdag de werkelijke afstand in van die gewerkte dag. Er 

is mobiliteit verschuldigd vanaf de eerste kilometer. Automatisch zult u het bedrag dat 

overeenstemt met de tabel zien verschijnen in de kolom bedrag mob. Dit bedrag wordt 

ook overgenomen onderaan het blad bij totaal mobiliteitsvergoeding, dat u dan noteert 

op onze prestatiestaat onder code 5020. 

 

Vb. werknemer rijdt met camionette naar de werf en heeft een passagier mee : 30 km 

werkelijke afstand of 15 km enkel. U kijkt op de tabel bij 30 km onder kolom Passagier voor 

de passagier en onder kolom Bestuurder voor de bestuurder. De passagier krijgt per dag 

1,55 euro en de bestuurder krijgt per dag 3,95 euro. 

 

U hoeft in ieder geval enkel de bedragen te noteren op onze prestatiestaat bij de 

voorgedrukte codes 5100 en/of 5020. Het is niet nodig om ons de rekenbladen te 

bezorgen.  

 

Let op! Vanaf het eerste kwartaal 2012 dient de werkgever per trimester een schriftelijk 

overzicht af te geven aan de arbeiders over de berekening van de mobiliteitsvergoeding. 

De werkgever vermeldt per dag het werkelijk aantal afgelegde kilometers en het 

toegekend bedrag aan mobiliteitsvergoeding.  

Het origineel exemplaar houdt u best wel bij voor eventuele controles door de Sociale 

Inspectie ter verduidelijking, en om aan te tonen dat u wel degelijk verplaatsing en/of 

mobiliteit betaalt voor uw werknemers. 



 
                                     

                         

 

U dient als werkgever vanaf het eerste kwartaal 2012 per trimester een schriftelijk overzicht 

af te geven aan de arbeiders over de berekening van de mobiliteitsvergoeding.  

De werkgever vermeldt per dag het werkelijk aantal afgelegde kilometers en het 

toegekend bedrag aan mobiliteitsvergoeding.  

Het is aangewezen om dit excelbestand maandelijks af te printen om het samen met de 

loonfiche van de laatste maand van het trimester te kunnen bezorgen aan de arbeider. 

 

 

Het Accuria-team 
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