
Minimumtarieven externe preventiediensten in 2023 

 De prestaties van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn 
onderworpen aan wettelijk bepaalde minimumtarieven. In de eerste weken van het 
nieuwe kalenderjaar staan de nieuwe tarieven ook telkens vermeld op de website van de 
FOD WASO. Maar voor vele ondernemingen is september de ‘budgetmaand’, en zij hebben 
nu al een inschatting nodig. Daarom blikken vooruit op de verwachte minimumtarieven 
voor 2023. 

  

In 2016 werd een nieuwe regelgeving over de tarifering van de externe diensten ingevoerd. 
Uit onderzoek bleek namelijk dat de oude tariferingsregeling niet meer voldeed aan de 
noden van werknemers, werkgevers en externe diensten: de nadruk lag te sterk op het 
periodiek gezondheidstoezicht, tot nadeel van de andere activiteiten, voornamelijk in het 
kader van het risicobeheer (risicoanalyse en het voorstellen van preventiemaatregelen). 
Bovendien was de oude regeling onvoldoende transparant, en was het voor werkgevers en 
externe diensten niet duidelijk welke prestaties juist tegenover de betaalde bijdrage 
stonden. In de nieuwe regelgeving is niet alleen een nieuwe berekeningsbasis voor de 
bijdrage aan de externe dienst opgesteld; er is tevens vastgelegd welke prestaties de externe 
dienst moet leveren aan een werkgever in ruil voor deze bijdrage, met een betere spreiding 
van dit takenpakket over de verschillende welzijnsdomeinen. 

Gekoppeld aan de spilindex 

Hoofdstuk III van boek II, titel 3 van de codex over het welzijn op het werk beschrijft de 
verplichte forfaitaire minimumbijdragen uit hoofde van de prestaties van de externe 
diensten. Deze zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Ze worden elk 
jaar op 1 januari aangepast aan de spilindex, voor het hele lopende jaar. 

De indexcommissie volgt elke maand op hoeveel het leven voor een gemiddeld gezin 
duurder wordt in vergelijking met diezelfde maand een jaar geleden. De prijzen van 
duizenden producten worden gescand, en zo kan men een vergelijking maken. Dat geeft de 
inflatie weer. Voor de spilindex kijkt men naar de zogenaamde gezondheidsindex: men laat 
een aantal ongezonde dingen weg, zoals tabak, rookmiddelen en benzine. 

Tot dusver zijn er al drie overschrijdingen geweest van de spilindex: in februari, maart en juli. 
Een volgende overschrijding wordt verwacht in oktober 2022. Volgens de meest recente 
vooruitzichten van het Federaal Planbureau op 6 september zou hierna de volgende 
spilindex al bereikt worden in december 2022, in plaats van begin 2023. Dus maar liefst vijf 
indexaties in één kalenderjaar. Bij vier overschrijdingen zal een preventie-eenheid in plaats 
van het huidige 168,93 euro vanaf volgend jaar 182,85 euro bedragen. Als er in december 
alsnog een vijfvoudige overschrijding komt, wat het planbureau dus verwacht, dan zal een 
preventie-eenheid 186,51 euro kosten. 

  

https://sentral.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln191531&anchor=ln191531-1429&bron=doc


 

Bron: Federaal Planbureau 
 
Hieronder geef ik nog een volledig overzicht van alle verwachte tarieven, uitgaande van vijf 
overschrijdingen van de spilindex. Het tweede cijfer na de komma van mijn inschatting zal 
kunnen verschillen van de uiteindelijke officiële cijfers, er kunnen altijd heel kleine 
afrondingsverschillen zijn. 
  

Tariefgroep ≤ 5 werknemers > 5 werknemers 

Tariefgroep 1 43,86 euro per werknemer 51,60 euro per werknemer 

Tariefgroep 2 63,94 euro per werknemer 75,22 euro per werknemer 

Tariefgroep 3 79,79 euro per werknemer 93,87 euro per werknemer 

Tariefgroep 4 100,93 euro per werknemer 118,74 euro per werknemer 

Tariefgroep 5 118,37 euro per werknemer 139,26 euro per werknemer 

Preventie-eenheid niet van toepassing 186,51 euro per gepresteerd uur 

Preventie-eenheid 
buiten budget 

niet van toepassing 142,99 euro per gepresteerd uur 

Medisch onderzoek 
buiten budget 142,99 euro per gepresteerd uur 

of 96,40 euro per prestatie 
142,99 euro per gepresteerd uur 
of 96,40 euro per prestatie 

 
Waarschijnlijk zal de spilindex in februari 2023 al opnieuw overschreden worden, maar dit 
heeft voor de minimumtarieven van de externe diensten geen impact meer. 
Bronnen: 

 FOD WASO Tariferingsregeling vanaf 2016  
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https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/organisatorische-structuren/externe-dienst-voor-preventie-en-0
https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten
https://www.plan.be/databases/17-nl-indexcijfer_der_consumptieprijzen_inflatievooruitzichten

