Uw IDEWE-factuur toegelicht
Als werkgever draagt u zorg voor de veiligheid en het welzijn van uw werknemers. Door de wetgeving hebt
u als werkgever hierbij ook een aantal verplichtingen, zoals de aansluiting bij een externe preventiedienst.
U heeft gekozen voor IDEWE als externe preventiedienst om u te ondersteunen in de verschillende aspecten
van welzijn en preventie.
Voor uw bedrijf is het vastgelegd basispakket van toepassing. Dit omschrijft de dienstverlening die voorzien
is in de regelgeving ‘CODEX welzijn op het werk’. IDEWE hanteert voor deze dienstverlening de verplichte
forfaitaire minimumtarieven, ook wel ‘forfaitaire bijdragen’ genoemd. Meer informatie hierover vindt u terug op
www.tarieven-externe-diensten.be en op www.werk.belgie.be.
Hieronder lichten we de jaarlijkse forfaitaire bijdrage, de facturatie van die bijdrage en de facturatie van de
medisch-technische prestaties toe.
1. JAARLIJKSE FORFAITAIRE BIJDRAGE
• De regelgeving over tarifering is opgenomen in CODEX, Boek II, Titel 3, hfdst 3.
• De jaarlijkse forfaitaire bijdrage is afhankelijk van de hoofdactiviteit van de onderneming en het aantal
werknemers.
• Per werknemer is 1/12de van deze bijdrage verschuldigd per gewerkte kalendermaand waarin de werknemer
minstens één dag is geregistreerd.
• Als er voor deze werknemer een individuele prestatie wordt geleverd, is de jaarlijkse bijdrage in haar geheel
verschuldigd.
• De forfaitaire bijdrage is ingedeeld in 5 tariefgroepen: het tarief dat voor uw bedrijf van toepassing is, wordt
bepaald door de hoofdactiviteit (cfr. NACE-code) en het aantal werknemers.

Tarieven

€
Tarieven
vanaf 2021

Micro

A/B/C+/C-/D

Tariefgroep

≤ 5 werknemers

≥ 6 werknemers

1

€ 38,43

€ 44,92

2

€ 55,74

€ 65,49

3

€ 69,27

€ 81,72

4

€ 87,67

€ 103,37

5

€ 102,83

€ 121,23

• De forfaitaire bijdrage per werknemer is gekoppeld aan het basispakket (collectieve en individuele preventie)
en niet aan specifieke prestaties.
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2. FACTURATIE FORFAITAIRE BIJDRAGE
Bij de facturatie van de forfaitaire bijdrage wordt een onderscheid gemaakt tussen voorschotfacturen en de
eindafrekening.
Voorschotfacturen
De voorschotfacturen worden opgemaakt naargelang de ingeschatte forfaitaire jaarbijdrage op basis van het
toepasselijk tarief en het aantal werknemers:
• De forfaitaire bijdragen worden bij het begin van het jaar gekoppeld aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen.
• De inschatting van het aantal werknemers gebeurt op basis van de eindafrekening van het voorbije jaar.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met normale stijging of daling van het personeelsbestand in de loop
van het jaar.
• Het aantal voorschotfacturen wordt bepaald door het bedrag van de geschatte jaarbijdrage:
- ≤ € 500		
1x per jaar
- € 501 - € 1.000
2x per jaar
- > € 1.000		
4x per jaar
• Bij de eerste voorschotfactuur wordt ook de jaarlijkse beheersbijdrage aangerekend. Voor 2021 bedraagt
deze € 124,48.
voorbeeld

Eindafrekening
De eindafrekening wordt opgemaakt in de loop van januari voor het afgelopen jaar. Dan zijn alle gegevens
beschikbaar voor een correcte eindfacturatie van de forfaitaire jaarbijdrage.
• Via de koppeling met DIMONA beschikt IDEWE over de correcte personeelsgegevens van het kalenderjaar.
Hierdoor zijn ook alle in- en uitdiensten gekend zodat de eindafrekening correct rekening houdt met de
fluctuatie van het personeel in de loop van het kalenderjaar.
• Overeenkomstig de bepalingen in CODEX berekent IDEWE voor de facturatie het aantal 12de per werknemer:
het aantal maanden dat een werknemer minstens 1 werkdag geregistreerd is in DIMONA. Eventuele
deeltijdse tewerkstelling, werkloosheid of inactiviteit (minder dan 1 jaar) heeft hierop geen invloed.
Vult u hiervoor zeker nog de ontbrekende gegevens (functie en preventieprofiel) verder aan in uw
klantenzone My IDEWE bij Mijn personeel?
• Bij de eindafrekening rekenen we het totaal van het 12de van alle werknemers aan. Op de factuur vindt u de
vermelding Totaal twaalfden/12 à tarief per werknemer/jaar. Het totaal aantal 12de wordt gedeeld door 12
om de omzetting te doen naar “werknemer-equivalenten”. Het resultaat van de deling staat tussen haakjes
en vindt u ook terug bij ‘aantal’ voor de berekening van het totaalbedrag à rato van de eenheidsprijs.
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voorbeeld

• De eindafrekening vermeldt vervolgens de som van de al aangerekende voorschotfacturen. Het verschil
van de totale forfaitaire jaarbijdrage + beheersbijdrage en de totale voorschotten is het nettobedrag van de
eindafrekening. Een verschil in plus wordt bijkomend gefactureerd, een verschil in min wordt gecrediteerd.
Opmerking: de beheersbijdrage rekenen we aan op de eindafrekening, maar wordt ook terug in mindering
gebracht bij de verrekening van de voorschotten.
voorbeeld

• De facturatie van de forfaitaire bijdragen is vrijgesteld van btw.
• De eindafrekening bevat een bijlage met alle namen van de werknemers waarvoor de forfaitaire bijdrage
wordt aangerekend. Hierbij worden de tewerkstellingsperiode(s) en het overeenkomstige 12de vermeld, en
ook de datum van de individuele prestatie.
3. FACTURATIE MEDISCH-TECHNISCHE PRESTATIES
Tijdens het gezondheidstoezicht voeren onze medische teams medisch-technische prestaties uit door
sommige gezondheidsrisico’s. Bijvoorbeeld: vaccinaties, labotesten … Deze extra kosten rekenen we per
kwartaal aan in een aparte factuur.
Door medische deontologie en privacyredenen is het niet toegelaten de namen van werknemers waarvoor
een vaccinatie of biomonitoring is gebeurd, te vermelden.
Eventuele supplementen in het kader van de uitvoering van het gezondheidstoezicht vermelden we hier
ook (bijdrage medische car, prestaties buiten kantooruren, rijgeschiktheidsattest, medisch onderzoek “nietonderworpen” werknemer …)

ANDERE VRAGEN?
Hebt u nog andere vragen over uw factuur? Aarzel niet om contact op te nemen met uw regionaal
IDEWE-kantoor.
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