
 

 
Heeft u alle risico’s en kansen met 
betrekking tot de loonheffingen in beeld? 
Vaak veronderstellen werkgevers 
(onterecht) van wel. Maar klopt dat ook? De 
gevolgen van een verkeerde inschatting 
kunnen tot hoge naheffingsaanslagen 
leiden. Was er toch sprake van een 
dienstbetrekking? Moet er alsnog 
anoniementarief toegepast worden bij die 
oud-werknemer? Kan een bepaald ontslag 
wellicht als een Regeling voor Vervroegd 
Uittreden worden gezien?  

In een Quick Scan Loonheffingen van HLB Van 
Daal worden de voor uw soort organisatie 
meest voorkomende risico’s en kansen onder 
de loep genomen. Wij doen dit door middel van 
een slimme combinatie van data analyse en 
een interview. Op deze manier kunnen wij 
effectief zoveel mogelijk informatie over uw 
organisatie verkrijgen.  
 
Nadat wij de scan hebben uitgevoerd ontvangt 
u van ons een rapport met bevindingen waarin 
u in één oogopslag kunt zien wat de risico’s en 
kansen voor uw organisatie zijn. Wij geven u 
doelgerichte aanbevelingen, waarmee u uw 
administratie door middel van een aantal 
praktische aanpassingen op effectieve en 
efficiënte wijze kan verbeteren. Daar waar 
mogelijk en wenselijk bouwen we samen aan 
toekomstgerichte oplossingen. Wij benoemen 
deze expliciet voor u.  

Een Quick Scan Loonheffingen is maatwerk. 
Bij iedere organisatie zullen de te verwachten 

kansen en risico’s op het gebied van 
loonheffingen anders zijn. Wij zullen hier 
tijdens onze interviews en controles rekening 
mee houden. De hoofdonderwerpen voor onze 
beoordeling zijn echter altijd hetzelfde. 
 
Deze onderwerpen zijn: 
 
(i) Indiensttreding 
(ii) Uitdiensttreding 
(iii) Mobiliteit 
(iv) Inhuur derden 
(v) Werkkostenregeling 
(vi) Premies werknemersverzekeringen 
 
Indien gewenst en van toepassing uitgebreid 
met internationale situaties.  
 
De beoordeling van de premies 
werknemersverzekeringen ziet in deze scan 
overigens uitsluitend op de juiste toepassing 
en afdracht van de premies. Een meer 
uitgebreide SV-scan kunnen wij u separaat of 
aanvullend aanbieden.  

Door het uitvoeren van de scan worden risico’s 
en kansen inzichtelijk. Door dit inzicht bent u in 
staat de loonheffingen te beheersen, de risico’s 
te mitigeren en de kansen te benutten. Zo kunt 
u met een gerust gevoel verder gaan met 
ondernemen. 
 

 
 

 

  

 

 

Neem direct contact op met R. (René) 

Keuzenkamp, Belastingadviseur bij HLB Van 

Daal in Schijndel. 

T: +31 (0)73 547 49 47 

E: r.keuzekamp@hlb-van-daal.nl  

 


