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Heeft een positieve impact op het rendement van uw praktijk

Zal u veel tijd besparen die u rechtstreeks in uw praktijk kunt investeren
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1. Aansluiting bij het sociaal
secretariaat Securex

2. Aansluiting bij de Externe Dienst 
voor Preventie en Bescherming
Securex

3. Aansluiting bij een 
arbeidsongevallenverzekeraar 
Securex 

Identificatie bij de RSZ 
Bepaling van het bevoegde 
paritair comité in functie van de 
activiteit - PC 330.200 
Aansluiting bij een 
ontvangstkantoor van de directe 
belastingen
Activatie van HRonline, de 
software van Securex voor 
personeelsbeheer in de cloud
Tijdige Dimona-aangifte 

Voorstel van een vooraf ingevulde 
standaard arbeidsovereenkomst
Arbeidsreglement 
Controle van de toepassing van de 
doelgroepvermindering "eerste 
aanwerving" en activatie van de 
tegemoetkomingen
Advies over / Opmaak van 
verschillende policies
Aansluiting bij een leverancier van 
elektronische maaltijdcheques
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Word nu werkgever en u betaalt geen patronale basisbijdrage voor uw eerste 
medewerker, en dit voor onbepaalde duur
Bespaar zo maandelijks 25% op uw werkgeverkosten !!!! 

Voorwaarden:
U moet uw eerste medewerker aanwerven tussen 2016 en 2020
U bent nog nooit onderworpen aan de RSZ-wet voor de tewerkstelling van een werknemer
U bent sinds minstens 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de 
indiensttreding van een eerste werknemer niet onderworpen aan de RSZ-wet voor 
tewerkstelling van een werknemer

Een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van:
Kleine ondernemingen bedrijfsvoorheffing van 10%
Micro-ondernemingen  bedrijfsvoorheffing van 20%

Voorwaarden:
Niet langer dan 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen 
(KBO)
Als de onderneming een werkzaamheid voortzet die voordien uitgeoefend werd door een 
natuurlijke persoon of andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden aan op het 
ogenblik van de eerste inschrijving in de KBO door die natuurlijke persoon of rechtspersoon



18-03-19

5

Een extra voordeel bovenop de vrijstelling van de sociale basisbijdrage 

Als klant van het Sociaal Secretariaat Securex krijgt u elke maand een korting van € 
12,15 op de administratiekosten voor uw eerste medewerker 

De korting op de administratiekosten voor uw eerste medewerker wordt gefinancierd 
door de RSZ

Voor aansluitingen bij het Sociaal Secretariaat Securex:

Voorstel voor de loonbrief van de zelfstandige bedrijfsleiders
Maandelijkse beheerskosten: € 15,- btw excl. 
Als de zelfstandige zijn sociale lasten bij Securex betaalt: € 8,- btw excl.

Voorstel voor de loonbrieven van de loontrekkenden
Elektronische loonopgave via HROnline Essential: 22,37 EUR excl. BTW/maand/WN
Jaarkost elektronische loonopgave voor 1 bediende: 22,37 * 12 = 268,44 EUR
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In kader van partnership Domus Medica wordt er geen opstartkost aangerekend

Daarnaast nog bijkomende leden-voordeel:

Voucher twv 125 Eur voor adviesgesprek gedurende 1 uur ivm financiële of juridische 
aspecten van het zelfstandigenstatuut 
(geldig gedurende 3 jaar na aansluiting bij Verzekeringsfonds Zelfstandigen)

De tarieven zijn onder voorbehoud van indexaties, en van reglementaire wijzigingen welke 
zich na de uitgiftedatum van dit voorstel voordoen en bijkomende prestaties vereisen. 
Derhalve behoudt Sociaal Secretariaat Securex het recht om te allen tijde 
tariefwijzigingen door te voeren.
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Werft u een 2de tot 6de medewerker 
aan tussen 1 januari 2017 en 
31 december 2020? 

Geniet dan van flinke RSZ-
kortingen en dit gedurende 
13 kwartalen!
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Een klantenadviseur met kennis van uw dossier en uw sector

HRonline: gebruiksvriendelijke software en toegankelijke informatie op maat van 
uw bedrijf en uw sector 

Proactieve ondersteuning en sociaaljuridisch advies in mensentaal

Wij zijn expert in loonoptimalisatie en gaan voor de laagste brutoloonkost 
tegenover de hoogste nettoverloning
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Hoe zorgt u voor een ideale werkomgeving?

Verbeter de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van uw medewerkers

Reken daarvoor op onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming 

Wij bieden specifieke oplossingen voor zowel korte als langdurige afwezigheden
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Verzekeringspakket Life@Ease
Bouw voor uzelf een aanvullend pensioenkapitaal op en u bent beschermd bij 
arbeidsongeschiktheid. Bovendien biedt u uw naasten gemoedsrust bij uw overlijden.

Rechtsbijstandverzekering voor werkgever
Een juridisch geschil met een medewerker is niet ondenkbaar. Kies daarom voor onze juridische 
rechtsbijstandverzekering.

Fiscale rechtsbijstandsverzekering
Bescherm u tegen kosten die voortvloeien uit een fiscale controle, zelfs die van uw boekhouder.
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Uitkering eerste
maand: 

€ 0

Uitkering 
Vanaf eerste week 

tot 12de 
maand

samenwonende: 
€ 1.168,70/maand

Gemiddeld 

pensioen 

zelfstandige

€ 900/maand
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Gemiddeld 

overlevings-

pensioen: 

€ 475/maand

Opbouw aanvullend 
pensioen

Bescherming bij 
arbeidsongeschiktheid

Bescherming bij 
overlijden
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Alle HR-diensten die u nodig heeft onder één dak

Een vaste contactpersoon met grondige kennis van HR, versterkt door een team van experten

Proactieve ondersteuning en sociaaljuridisch advies in mensentaal

Gebruiksvriendelijke software en toegankelijke informatie op maat van uw bedrijf en uw 
sector om uw personeels- en loonadministratie te vereenvoudigen

HR-opleidingen op maat

Een gefundeerde aanpak rond veiligheid, gezondheid en bescherming op het werk

Kwaliteitsvolle service tegen een transparante prijs

Als expert in loonoptimalisatie streven we naar de laagste brutoloonkost tegenover de 
hoogste nettoverloning

Wij staan garant voor personeel aanwerven, plannen, beheren en verlonen zonder zorgen

Met 29 regionale kantoren in België zijn we altijd dichtbij
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e-book “eerste aanwerving” 


