VCSW Zekerheid
Onmisbare schakel voor de
toekomst
Naarmate 2018 steeds dichterbij komt is het noodzakelijk dat u uw sociale
afdrachten goed onder controle heeft. Door nieuwe wetswijzigingen gaat
er vanaf 1 januari 2018 namelijk een drie maandentermijn gelden en is het
niet langer mogelijk om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op
premievoordelen waar u wel recht op heeft. Wie dus niet tijdig anticipeert
kan veel geld verliezen aan te hoge premieafdrachten!

VCSW Zekerheid
Onmisbare schakel voor de toekomst

VCSW Zekerheid biedt daarom
de nieuwe norm in salarisadministratie
Met VCSW Zekerheid voeren onze deskundige specialisten 6 belangrijke controles
voor u uit om te voorkomen dat u teveel premies afdraagt. Bij elke maandelijkse
verloning, nieuwe indiensttreding en andere vaste mutaties wordt met een
deskundig oog gecontroleerd waar u recht op heeft, welke aanvragen moeten
worden gedaan en welke bezwaren moeten worden gemaakt. Door deze zaken
volledig voor u uit handen te nemen zullen krappe aanvraag- en bezwaartermijnen
en een gebrek aan kennis of capaciteit u geen schade meer opleveren.

Daarnaast helpen onze specialisten en controles u anticiperen op veranderende
wetgeving met relevante kennisdeling en gratis adviestrajecten. Deze noodzakelijke
verrijking van uw salarisadministratie noemen wij de nieuwe norm in
salarisadministratie.

VCSW Zekerheid omvat:
• Maandelijkse controle op sociale afdrachten
• Correcties doorvoeren in het salarispakket
• Inventarisatie van nieuwe werknemers
• Indienen van bezwaren en aanvragen
• Kennisdeling actuele wetswijzigingen
• Maatwerk advies voor nu en in de toekomst
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VCSW Zekerheid
voert de volgende controles en aanvragen uit:

Controles:
• Collectieve afdrachten

Aanvragen:

• Individuele afdrachten
• Digitale inventarisatie

• SPL-aanvraag

• Whk-controle

• Aanvraag vangnetregelingen

• LIV-monitor
• Quotumcheck

Uw voordelen met
VCSW Zekerheid
• Geen opleiding in complexe sociale wetgeving nodig
• Accurate kennis en deskundig advies altijd binnen handbereik
• Besparing van tijd en capaciteit
• Altijd optimaal profijt
• Effectief anticiperen bij werving en inzet van flexwerkers
• Snel inzicht in de consequenties van ontvangen besluiten
• Inzicht in uw bijdrage als sociale werkgever
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..van de werkgevers heeft onvoldoende kennis van welke

91%

subsidies en premievoordelen er zijn. _Willis Towers Watson

..van de misgelopen premievoordelen kan in 2018 niet meer
met terugwerkende kracht worden toegepast.

46%

_VCSW

..van de werkgevers heeft geen idee welke uitzonderingen er

80%

in het eigen werknemersbestand spelen.

_Willis Towers Watson

..van de bedrijven heeft geen integrale aanpak voor de

73%

controle op sociale afdrachten.

_Willis Towers Watson

..van de werkgevers beroept zich op een externe
adviseur in sociale wetgeving.

29%

_ Willis Towers Watson

..van de werkgevers vergeet minimaal één
premievoordeel toe te passen.

93%

_VCSW
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Tarieven
Voor VCSW Zekerheid betaalt u jaarlijks een vast bedrag, aangevuld met een no cure no payconstructie. Het vaste bedrag is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte. Vraag voor verdere toelichting
één van onze accountmanagers of bel 070 20 4500 voor een vrijblijvende offerte op maat.

Altijd inzicht via
MijnVCSW
Via het digitale klantportaal MijnVCSW heeft u altijd en overal inzicht in de
status van uw controles en aanvragen. Ook kunt u via het klantportaal de
benodigde gegevens uploaden voor onze specialisten. Bovendien is ons
klantportaal continu in ontwikkeling waardoor er steeds meer functies
aan worden toegevoegd in het kader van kennisdeling en extra serviceverlening. U kunt op MijnVCSW inloggen via desktop, tablet en telefoon.
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Wilt u meer weten?
Maak een vrijblijvende afspraak

Bel of mail ons
+31 (0)70 20 45 000 | info@vcsw.nl

VCSW B.V.
Laan van Nieuw Oost Indië 14
2593 BT Den Haag

Volg ons ook op:
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