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In de huidige Meeliftregeling (RLN00309 v3) zijn de tarieven en vergoedingen van 2011 

opgenomen. Tevens is een formule opgenomen waarmee de in de regeling genoemde bedragen 

geïndexeerd kunnen worden. 

 

In deze brief sturen wij u hierbij de tarieven en bedragen voor 2023 met betrekking tot de 

Meeliftregeling. 

 

Toelichting indexering  
Conform Hoofdstuk 6 van de Meeliftregeling mag er voor het eerst vanaf januari 2012 worden 
geïndexeerd. In Hoofdstuk 6 staat vermeld dat de tarieven worden vastgesteld op basis van de 
index uit CBS-tabel (SBI ’93) 70-74 Zakelijke Dienstverlening, CAO lonen per uur inclusief 
bijzondere beloningen, totaal CAO-sectoren, volgens de formule: 

 
 

 

De hierboven genoemde CBS-tabel is eind 2014 stopgezet. Hiervoor in de plaats is de CBS-tabel 

M-N Zakelijke Dienstverlening gekomen. Deze tabel is gebruikt voor de berekening van de 

indexering van 2021. De formule van berekening is ongewijzigd gebleven. De link naar de nieuwe 

tabel is opgenomen in de bijlage. 

 

De index van 2023 is: 3,4%.  

De berekening inclusief de gebruikte indexgetallen zijn opgenomen in de bijlage. 

 

In vorige jaren werd in het overzicht van Meelifttarieven nog onderscheid gemaakt tussen OPC en 

PGO. Aangezien dagelijks onderhoud alleen nog in PGO contractvorm wordt uitgevoerd, is er in 

het tarievenoverzicht nog maar 1 soort tarieven die zowel voor meeliften bij dagelijks onderhoud als 

projecten geldt.  

 

 

Hoogachtend, 

Danielle van Ekris 

Adviseur   
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Tarieven Meeliften 2023 
 

Berekening 

Voor de berekening van de indexering zijn de volgende cijfers gebruikt: 

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur  

 

Oftewel: 

index aug 2021 = 120,8 

index aug 2022 = 124,9 

 

Dus index 2023 is: (augustuscijfer 2022 / augustuscijfer 2021) = 124,9/120,8= 1,034 → +3,4%; 

 

§6.2.1 Standaardvergoeding 

 

 

 

§ 6.1.5 Bedragen aansprakelijkheid 

Categorie Standaard € 3.108 

Categorie WI  € 6.245 

Categorie I  € 9.199 

Categorie GI  € 12.439 

 

§6.2.2 Buiten termijn  

Toeslag van 100% met maximum van € 872 

 

§6.2.3 Extra veiligheidspersoneel / EV Werkzaamheden 

Tarief veiligheidspersoneel   € 93 per uur  

Standaard toeslag EV  € 128 per veiligheidsmaatregel 

 

  

Standaard (S) € 313 

Weinig Impact (WI) € 433 

Impact (I) € 872 

Grote Impact (GI) € 1.740 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82838NED&D1=3&D2=0&D3=34&D4=l&D5=60-61,63-65,68-70,72-74,76-78,80-82,85-98,102-104,106-108,110-112,128,145&HDR=T,G1&STB=G2,G4,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82838NED&D1=3&D2=0&D3=34&D4=l&D5=60-61,63-65,68-70,72-74,76-78,80-82,85-98,102-104,106-108,110-112,128,145&HDR=T,G1&STB=G2,G4,G3&VW=T

