
Werkgevers betalen 2 miljard 
teveel aan belastingen en 
sociale premies.

Met de Loonscanner 
haalt u terug 
wat u teveel 
heeft afgedragen!



Bij elkaar kunnen deze regelingen 
u aardig wat voordeel opleveren. 
Maar dan moet u wel op de hoogte 
zijn van alle mogelijkheden én de 
continue aanpassingen die worden 
doorgevoerd. Wie niet op de hoogte 
is, betaalt al snel teveel en heeft geen 
weet van het geld dat hij laat liggen 
in de vorm van teveel betaalde 
heffingen, premies en misgelopen 
subsidies.

De Loonscanner maakt snel, 
eenvoudig en kostenefficiënt 
inzichtelijk welke voordelen voor u van 
toepassing zijn en geeft praktische 
aanwijzingen voor de benutting 
hiervan. 

Verschillende instanties houden 
zich in Nederland bezig met de 
uitvoering van fiscale regelgeving 
en sociale zekerheid. De Overheid 
maakt wetgeving en stelt 
(subsidie-)regelingen op voor 
loonadministraties en ook de 
Europese Unie kent regelingen 
en subsidies waar u als werkgever 
een beroep op kunt doen. 

“Digitale aanpak of
  dossieronderzoek naar 
  keuze. Volledigheid 
  en kwaliteit: uitsluitsel 
  binnen enkele weken.”.

De Loonscanner geeft snel en 
eenvoudig inzicht in uw 
besparingsmogelijkheden.



“Second opinion over  
  de status van uw  
  loonadministratie”.

Maximaal profiteren van de 
mogelijkheden die er zijn 
vergt kennis van zaken, een 
goede inrichting van uw 
loonadministratie en signalering 
van speciale kansen die voordeel 
met zich meenemen, zoals 
overnames van personeel, fusies 
of wijzigingen in rechtsvormen.

De materie is dermate complex dat 
besparingskansen gemakkelijk over 
het hoofd worden gezien, zelfs als u 
uw loonadministratie laat uitvoeren 
door een gespecialiseerd bureau of 
door een accountant. 

De Loonscanner van de Holland 
Talent Group is een efficiënte en 
volledige werkwijze om te bepalen 
of u de geldende regelingen en 
subsidies maximaal benut. 

 Loonscanner, 
   een waardevolle tool!



Hoe werkt het?
1. U meldt zich aan via uw 

contactpersoon van de 
Loonscanner

2. U levert de benodigde informatie 
aan of geeft ons toegang tot uw 
administratie.

3. Wij voeren de scan uit en 
berekenen het teveel aan 
afgedragen premies en heffingen.

4. Wij bespreken de uitkomst en 
onze adviezen met u.

5. U krijgt van ons de correcties 
voor uw loonadministratie, 
waarmee u de terugvordering in 
gang kunt zetten.

Voordelen:
•  Eenvoudig inzicht in uw 

besparingskansen
•  Teveel betaalde gelden direct 

terugvorderen
•  Puntjes op de ‘i’ van uw 

loonadministratie
•  Optimale benutting van subsidies 

en regelingen
•  Goede invulling van uw zorgplicht
•  No cure no pay, geen factuur als 

er niets is terug te vorderen
•  U betaalt in de toekomst nooit 

meer teveel

Voor meer informatie en inlichtingen: 

Morssingel 11, 2312 AZ Leiden

071-303 00 35 

www.hollandtalentgroup.com

info@hollandtalentgroup.com

“Snelle en praktische   
  werkwijze”.

Holland Talent Group
specialisten in arbeidsbemiddeling


