Terugvorderingsdienst van nietopgeëiste RSZ-verminderingen
Bijna 10% van de Belgische werknemers heeft recht op
een RSZ-vermindering die niet wordt toegepast
We hebben een methode ontwikkeld om deze niet-toegepaste
sociale bijdragen te analyseren en te recupereren, met bijzondere
aandacht voor de "doelgroep"- en structurele verminderingen

Wat zijn deze RSZ-verminderingen ?

Welke bedragen kan u recupereren ?

•
•
•
•
•

400€ tot 1500€ per kwartaal en per
werknemer

Langdurige werkzoekenden
Startbaanovereenkomst
Herstructurering
Jonge werknemers
Oudere werknemers

Analyseperiode : laatste 12
kwartalen

DEZE VERMINDERINGEN WORDEN VAAK OM VERSCHILLENDE
REDENEN NIET ONTVANGEN :



Vergeten door de kandidaat, de HR-afdeling of uw sociaal secretariaat



Slechte communicatie (IT-problemen, onjuiste codering, onvolledige
informatie)
AUTONOME EN ONAFHANKELIJKE AUDIT :







Geldig voor alle
Belgische bedrijven
met meer dan 5
actieve werknemers

Onze methodologie is
gebaseerd op de analyse
van de Dimona, Dmfa en
Ecaro interfaces

Gemiddeld 3 weken
om de analyses uit te
voeren





02/880.24.39 -  michael@way-hr.com
Tervurenlaan 197, 1150 Bruxelles
www.way-hr.com

ONZE TROEVEN :
• Menselijke en individuele controle
die IT-fouten uitsluit

• Digitale, veilige en "GDPRconforme" processen

• Organisatie onafhankelijk van de
sociale secretariaten

• "No cure, no pay" : geen
terugvordering = geen factuur
voor u

• Werk in totale autonomie : geen
extra werklast voor u

• Geen vaste kosten

ONZE RESULTATEN :
Ongeacht de sector en het gebruikte sociale secretariaat :
•
•

Teruggevorderde bedragen in 54% van de geanalyseerde bedrijven
Gemiddeld teruggevorderd bedrag = 130€ per werknemer

PROCES IN 2 FASES :

01

FASE 1 - ANALYSE : 4 weken
1) Aanmaak van uw dossier
De opmaak van een raamcontract en het aanmaken van een toegang tot het RSZportaal zijn de enige 2 elementen die nodig zijn om de missie te starten
2) Gegevensanalyse
Gebeurt op afstand, autonoom en veilig, GDPR-conform
3) Goedkeuring van het dossier
Rapport met vermelding van de bij de RSZ op te eisen verminderingen, goed te
keuren door de klant

02

FASE 2 - TERUGVORDERING
1) Goedkeuring RSZ
Wij dienen de wijzigingsverzoeken in en beheren de volledige administratieve
opvolging van uw dossier bij de RSZ
2) Bevestiging van uw sociaal secretariaat
Ontvangst van creditnota's via uw sociaal secretariaat

‘’ No cure, no pay ’’

Wij factureren een deel van de teruggevorderde bedragen. Geen terugvordering, geen factuur.

