Persoonlijke
assistentie
zonder zorgen
voor budgethouders van een
persoonsvolgend budget

Hebt u recht op een persoonsvolgend
budget (PVB)? Dan doet u misschien
een beroep op een persoonlijke
assistent. In dat geval bent u de
werkgever van die persoonlijke
assistent. Hoe regelt u de
personeelsadministratie? Hoe
zorgt u dat u met alles in
regel bent? Met Securex
vermijdt u verrassingen.

Wij helpen u
én uw assistent
Securex neemt al uw administratie over.
Tegelijk zorgen we ervoor dat uw assistent
met alles in orde is. Daarvoor hebben
we een oplossing op uw maat.

Onze oplossingen voor u
Officieel wordt u werkgever van uw assistent. Met een aantal verplichtingen van dien.
Securex heeft alles in huis om u in één keer met alles in orde te helpen zijn. Voor een
beperkt en transparant bedrag per maand mag u op de volgende diensten rekenen:

Personeelsadministratie en loonsberekeningen
Wij nemen alle papierwerk van u over: de maandelijkse loonbrief voor uw assistent, de
aangiftes aan de overheid, de fiscale fiches …
Als klant van ons Sociaal Secretariaat krijg u een persoonlijke adviseur met kennis van de
assistentiewetgeving. Hij maakt uw dossier op en staat u bij met raad en daad. Zo bent u
altijd in orde met uw verplichtingen.

Preventie en bescherming
Wij sluiten u aan bij onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming, zoals de wet
bepaalt. Zij checken of de plaats waar u woont een veilige werkplek is voor uw assistent.

Arbeidsongevallenverzekering
U moet uw assistent verzekeren tegen arbeidsongevallen.
Daar ontwikkelde Securex een speciale verzekering voor.

Kinderbijslag
U moet ook aangesloten zijn bij een Kinderbijslagfonds.
Het Kinderbijslagfonds van Securex adviseert u graag.

goede redenen om
voor Securex te kiezen
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We hebben 15 jaar ervaring met het administratiebeheer van persoonlijke
assistenten.
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Wij komen gratis bij u langs om alle wettelijke verplichtingen te regelen en uw
vragen te beantwoorden.
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Een vaste, ervaren contactpersoon met een team van experten staat voor u klaar.
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Wij werken nauw samen met de bijstandsorganisaties, en dat biedt u prijsvoordelen.
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U kan de maandelijkse werkkalender van uw assistent aan ons doorgegeven via een
eenvoudige app op uw tablet of pc. Wij zorgen voor de rest!

6

We hebben 13 regionale kantoren en zijn dus altijd dichtbij.

Hoeveel kost een assistent?
Daarvoor moet u eerst beslissen hoeveel loon u wil uitbetalen. En hoeveel uren per week
u een assistent nodig hebt. Bovenop het loon betaalt u sociale bijdragen en vakantiegeld,
eventueel een eindejaarspremie. Verder moet u aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming én moet u een arbeidsongevallenverzekering regelen. Onderstaand
vindt u een simulatie met 2 verschillende lonen. Voor een berekening op uw maat, kan u
steeds vrijblijvend met ons contact nemen.
Bruto uurloon
Aantal uren/week
Brutomaandloon voor de assistent

€ 10,85

€ 15,00

38

38

€ 1.786,63

€ 2.470,00

Brutojaarloon

€ 21.439,60

€ 29.640,00

Vakantiegeld

€ 1.643,70

€ 2.272,40

Sociale bijdragen
Totale loonkost per jaar
Nettomaandloon voor de assistent
Netto uurloon voor de assistent
Netto vakantiegeld
Gemiddelde kost per maand voor de budgethouder incl. Securex
Kostprijs verplichtingen werkgever

€ 98,62

€ 136,34

€ 23.181,92

€ 32.048,74

€ 1.490,07

€ 1.660,20

€ 9,05

€ 10,08

€ 920,03

€ 1.151,05

€ 2.011,92

€ 2.750,82

€ 80,09

€ 80,09

(*) bovenstaande simulatie is onderhevig aan de sociale en ﬁscale wetgeving en houdt daardoor geen enkel engagement in van Securex.

Brussel & Vlaams-Brabant

Limburg

• Antwerpen
Jan Van Gentstraat 3
2000 Antwerpen
T +32 3 201 36 36
antwerpen@securex.be

• Brussel
Tervurenlaan 43
1040 Brussel
T +32 2 729 92 97
brussel@securex.be

• Hasselt
Prins Bisschopssingel 36
3500 Hasselt
T +32 11 29 12 21
hasselt@securex.be

• Mechelen
Schaliënhoevedreef 20/
Blok D
2800 Mechelen
T +32 15 29 48 90

• Leuven
Tiensevest 58
3000 Leuven
T +32 16 38 86 11
leuven@securex.be

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

• Aalst
Capucienenlaan 93A
9300 Aalst
T +32 53 73 18 11
aalst@securex.be

• Brugge
Bevrijdingslaan 37
8000 Brugge
T +32 50 45 67 10
brugge@securex.be

• Gent
Verenigde Natieslaan 1
9000 Gent
T +32 9 235 65 00
gent@securex.be

• Koksijde
Zeelaan 148
8670 Koksijde
T +32 58 53 29 29
koksijde@securex.be

• Oudenaarde
Beverestraat 45/0102
9700 Oudenaarde
T +32 55 33 39 11
oudenaarde@securex.be

• Kortrijk
Conservatoriumplein 21
8500 Kortrijk
T +32 56 23 68 11
kortrijk@securex.be

• Sint-Niklaas
Mercatorstraat 48 B
9100 Sint-Niklaas
T +32 3 778 78 11
sint-niklaas@securex.be

• Roeselare
Ardooisesteenweg 115 A
8800 Roeselare
T +32 51 26 19 20
roeselare@securex.be

Voor meer info over het tewerkstellen van een
assistent, surf naar www.securex.be/pvb
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Onze kantoren per provincie

