
BE.LANCE
Starten als  
werkgever in België



Open economie

Culturele diversiteit

Vlot bereikbaar 
vanuit Europa en de 
rest van de wereld

Werknemers van  
hoog niveau

Lage vastgoedprijzen Uitstekende 
levenskwaliteit

Internationaal  
beslissingscentrum

Uitgebreide talenkennis

Meer dan 2000 
multinationals

Meer dan 500 miljoen 
consumenten binnen straal 
van 800 km<80km

>500

Hallo

Bonjour

IN HET HART VAN EUROPA

U koos voor België om uw onderneming op te starten of uit te breiden? Topbeslissing! 
Hier zit u namelijk goed. 

België ligt in het hart van Europa en Brussel is de politieke en economische draaischijf 
van de Europese Unie. De ideale plek dus om uw onderneming een boost te geven. 
Meer dan duizend internationale, publieke en private organisaties vonden hun weg al 
naar hier en hebben hun hoofdzetel of vast secretariaat in België.

 

Lanceer uw zaak in België  
met be.lance
Bij de opstart van een zaak komt natuurlijk heel wat kijken. Een 
onderneming lanceren in een ander land is nog complexer.

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen bij de oprichting van uw 
onderneming, registratienummers aanvragen (indien nodig), toelatingen 
en attesten verkrijgen, aanwerving en tewerkstelling van personeel, etc. Al 
deze zaken in orde brengen en vooral weten wat u allemaal moet doen, is 
geen evidentie. Een lokale partner 
maakt het verschil en begeleidt 
u bij al uw administratieve en 
wettelijke verplichtingen. 
Wij willen u daarbij helpen 
zodat u zich volop op het 
op poten zetten van uw 
onderneming kunt 
focussen. 

be.lance van Securex 
helpt uw bedrijf  

in België te lanceren  
in een mum van tijd.



be.lance helpt ondernemingen die zich vestigen in België en vervolgens ook 
personeel willen aanwerven. Een vaste contactpersoon begeleidt u tijdens het 

volledige opstartproces van uw onderneming. Hij of zij analyseert uw situatie, 
brengt de nodige administratieve en wettelijke verplichtingen in orde voor zowel uw 

onderneming als voor uw personeel, en geeft u het nodige professionele advies.

Bedrijfsanalyse Administratieve  
& wettelijke verplichtingen  
& Verplichte HR-diensten

 Eerste  
loonberekening

Analyse van uw plannen

Voorstel dienstverlening op maat

Goedkeuring

Registratie van uw bedrijf

Aanvraag Belgisch sociale-zekerheidsnum-
mer en ondernemingsnummer

Aansluiting Securex sociaal secretariaat

Aansluiting Securex Externe Dienst voor 
Preventie en Bescherming

Registratie voor arbeidsongevallenverzeke-
ring 

Andere HR-diensten (wettelijke ondersteu-
ning, sociaal mandaat, enz...)

Eerste loonberekeningen voorbereiden en 
uitvoeren

Ontdek Officient: all-in-one HR-platform

Start uw Belgische onderneming 
in 3 stappen met be.lance
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http://www.securex.be/officient


Verplichte aansluitingen en optionele diensten
U las net over het 3-stappen proces om uw bedrijf te starten in België met be.lance. Maar welke zijn de verplichte aansluitingen en andere noodzakelijke 
HR-diensten ? Neem een kijkje in dit overzicht:

Loonbeheer (sociaal secretariaat)

Als werkgever wilt u uw werknemers correct en op tijd betalen. Maar het berekenen van 
de lonen is in België geen eenvoudig werk. Daarom doet u best een beroep op ons sociaal 
secretariaat. Wij zorgen voor uw loonberekening en organiseren de betaling van uw sociale 
bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Zo heeft u alle tijd van de wereld om u op uw zaak te 
richten. U kunt ook bij ons sociaal secretariaat terecht voor advies over al uw wettelijke 
verplichtingen.

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Daar waar de interne afdeling niet op zichzelf in staat is alle taken die haar toegewezen 
zijn op zich te nemen, moet de werkgever, voor alle andere aspecten, een beroep doen op 
een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, erkend voor die opdracht. 

Het betreft hier een verplichte 
formaliteit, zelfs als geen van de 

aangeworven werknemers on-
derworpen is aan het medisch 

onderzoek of aan de vaccina-
ties voorgeschreven door 

de reglementering op het 
welzijn op het werk.

Arbeidsongevallenverzekering

Elke werkgever die personeel in dienst neemt, is er wettelijk toe verplicht een policy voor 
arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij. Die dekt de li-
chamelijke ongevallen (niet de materiële schade) voortvloeiend uit ongevallen overkomen 
aan de werknemer tijdens of omwille van de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst of 
op weg naar en van het werk, ongeacht of die al of niet aansprakelijk is voor het opge-
treden ongeval. Securex kan uw onderneming als verzekeraar aansluiten bij de ‘Belgische 
maatschappij voor arbeidsongevallen Securex’.

Legal Pack optioneel

Het Belgisch sociaal recht verbergt vaak specifieke eisen die ondernemingen die iemand 
voor het eerst aanwerven in België verplicht moeten naleven bij elke rekrutering.  
Om maximale wettelijke zekerheid te waarborgen, staan onze Legal & Reward consultants 
ondernemingen bij in de opmaak van een arbeidsovereenkomst en arbeidsreglementen die 
in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving.  
Zij kunnen u ook adviseren op vlak van loonoptimalisering van de loonkosten voortvloei-
end uit de tewerkstelling van werknemers in België. Wij kunnen u ook helpen bij alle vra-
gen met betrekking tot de internationale mobiliteit van uw werknemer (op vlak van taxatie, 
arbeidsrecht, immigratie, sociale zekerheid en administratieve formaliteiten).

Sociaal mandaat optioneel

Bedrijven die geen Belgische rechtspersoonlijkheid hebben, dienen een persoon met ver-
blijfplaats in België als mandaathouder of vertegenwoordiger aan te stellen. Securex biedt 
deze dienstverlening aan zijn buitenlandse klanten aan.  Onze diensten omvatten volgende 
zaken:

• Documenten van de Belgische Sociale Zekerheid en van de fiscale overheden in ont-
vangst nemen 

• De sociale documenten opbergen en up-to-date houden, dit tot 5 jaar na de potentiële 
schorsing van de activiteiten in België

• De overheden informeren van de aanvaarding van het mandaat.



Client case 
be.lance door de ogen van een Canadese onderneming

Een Canadese firma doet al een tijdje business in Europa, zowel via agenten 
als rechtstreeks vanuit Canada. Deze manier van zaken doen is eenvoudig 
omdat u geen vestiging of zelfs niet per sé een inschrijving nodig heeft, maar 
dit is niet voldoende wanneer u de Europese markt echt wilt verkennen, een 
omzet wilt genereren en een groeiscenario wilt opstellen.

Op een bepaald moment besliste deze Canadese onderneming, na wat onder-
zoek, om vanuit België te opereren. De centrale ligging, het feit dat de men-
sen er verschillende talen spraken en geen angst hadden om te reizen sprak 
hen enorm aan. Dat ze Gent zo’n fantastisch mooie stad vonden, was mooi 
meegenomen. Ze informeerden zich bij FIT (Flanders Investment & Trade) en 
kwamen zo in contact met Securex.

We kregen een contactpersoon toegewezen die ons informeerde over 
de verschillende verplichtingen waaraan u in België moet voldoen om 
mensen te kunnen tewerkstellen. Hij gaf eveneens aan welke kosten 
hieraan verbonden zijn.

Omdat Securex al deze verplichtingen voor ons in orde kon brengen, 
konden wij ons focussen op onze verdere ontwikkeling in Europa. 
Wij hoefden ons geen zorgen te maken over de administratieve 
rompslomp die bij de opstart van onze Belgische tak kwam kijken.

Onze Securex client advisor begeleidde ons eerst naar het onderne-
mingsloket voor de inschrijving in de KBO. Zo ontvingen we ook snel 
ons ondernemingsnummer. Vanaf het moment dat dit nummer in orde 
was, nam Securex alle andere, verplichte aansluitingen op zich. Dat 
alle contact vlot in het Engels verloopt, is voor ons echt een grote 
plus.

Alle voordelen van be.lance 
op een rij

Alle HR-diensten onder 1 dak

Securex is een one-stop-shop voor alles wat met het 
starten van een onderneming en het beheren van 
personeel te maken heeft.

Vlotte communicatie

Doordat wij alle diensten onder 1 dak hebben, verloopt de 
doorstroming van informatie dan ook vlekkeloos én snel.

Team van HR-experts

Een team van HR-experts zal u begeleiden gedurende 
het volledige opstartproces. Het zijn vak experten in de 
diverse HR-domeinen zodat u toegang heeft tot de meest 
gespecialiseerde informatie

Buitenlandse tewerkstelling 

Securex is gespecialiseerd in buitenlandse tewerkstelling, 
split payroll en internationale loonberekeningen.

Wij spreken uw taal 

Uw contactpersoon kan u te woord staan in het Engels, 
Frans, Nederlands en Duits. 



HIVE5
Bent u op zoek naar een geschikte kantoorruimte voor permanent of occasioneel gebruik? Dan vindt u dat zeker bij 
HIVE5. HIVE5 bevindt zich in Brussel, op een boogscheut van de Europese wijk, en is vlot met de trein en de metro 
bereikbaar.

U kunt er gebruik maken van de open space, maar er zijn ook private kantoren van diverse groottes die u kunt 
huren. HIVE5 is dé place to be voor een inspirerende community van freelancers, entrepreneurs, startups en KMO’s.

Laat u inspireren.

Neem snel een kijkje op www.hive5.be.

Sint-Michielswarande 30 | 1040 Brussel - Frankenstraat 79 | 1040 Brussel

Payroll in  
meer dan 

20  
Europese  

landen

Securex international
Ondernemerschap vormt de basis van economische activiteit. Werknemers zijn hierbij de sleutel tot succes. 
Securex ondersteunt ondernemers in de uitbouw en groei van hun onderneming en gelooft in een 
personeelsbeleid op maat van het individu en gericht op duurzame inzetbaarheid.

Securex is op de Belgische markt één van de belangrijkste spelers wat begeleiding van ondernemers 
en ondernemingen betreft. En dit van bij de start tot aan de stopzetting van de activiteiten. Dit 
doen we op vlak van wettelijke en administratieve verplichtingen, inkomensverzekeringen, 
personeelsadministratie en loonberekening, welzijn en preventie, het ontwikkelen van talenten en 
internationale tewerkstelling.

Maar dat doen we ook over de grenzen heen dankzij ons uitgebreid partnernetwerk in meer 
dan 15 Europese landen.  

U werkt liever rechtstreeks? Dat kan ook! Securex heeft kantoren in België, 
Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Spanje.

We bieden eveneens een globale rapportering en juridische en fiscale 
ondersteuning aan.

Securex landen 
Bediend door onze partners

http://www.hive5.be


Klaar om uw bedrijf te 
lanceren in België?

Laten we contact opnemen!
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tel:+3278059010
mailto:be.lance%40securex.be?subject=
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