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Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

Onderwerpen belastingplan en regeerakkoord:
• Tariefsaanpassingen IB, wijzigingen heffingskortingen
• Wijzigingen Eigen woning
• Aanpassing rendementsheffing box 3 en AB-tarief (box 2)
• Afschaffing dividendbelasting
• Wijziging vennootschapsbelasting 
• Maatregelen ondernemers
• Box 3 is dood lang leve box 2?
• Verhoging btw tarief 
• Maatregelen autobelastingen
• Wijziging huwelijksvermogensrecht
• Afschaffing inkeerregeling
• Wetgeving ZZP-er
• Overige wijzigingen
• Fiscale tips 2017
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Belastingplan 2018

Inkomstenbelastingtarieven 2018 2017
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Jonger dan AOW-leeftijd in 2017:

1e schijf - € 19.982 36,55% 

2e schijf € 19.982 € 34.130 40,8%

3e schijf * € 34,130 € 67.072 40,8%

4e schijf € 67.072 - 52,00% 

Ouder dan AOW-leeftijd in 2017:

1e schijf - € 19.982 18,65%

2e schijf € 19.982 € 33.791 22,9%

3e schijf * € 33.791 € 67.072 40,8%

4e schijf € 67,072 - 52,00% 

Jonger dan AOW-leeftijd in 2018:

1e schijf - € 20.142 36,55% 

2e schijf € 20.142 € 34.404 40,85% 

3e schijf * € 35.404 € 68.507 40,85%

4e schijf € 68.507 - 51,95% 

Ouder dan AOW-leeftijd in 2018:

1e schijf - € 20.142 18,65% 

2e schijf € 20.142 € 33.914 22,95% 

3e schijf * € 33.914 € 68.507 40,85%

4e schijf € 68.507 - 51,95% 



Belastingplan 2018

Verkrijger Bedrag 2017 Bedrag 2018 Regeerakkoord

Algemene heffingskorting (tot 

65 jaar en 6 maanden)
2.254 (maximaal) 2.265 2.604 (2021)

Algemene heffingskorting 

(vanaf 65 en 6 maanden)
1.151 (maximaal) 1.157

Arbeidskorting 3.223 (maximaal) 3.249 3.588 (2019-2021)

Arbeidskorting (vanaf 65 jaar 

en 6 maanden)
1.585 (maximaal) 1.585

Werkbonus 1.119 (maximaal) 1.119

Combinatiekorting 

(inkomensafhankelijk)
2.778 (maximaal) 2.801

Combinatiekorting 

(inkomensafhankelijk, vanaf 

65 jaar en 6 maanden)

1.413 (maximaal) 1.414

Alleenstaande ouderkorting 71 72

Ouderenkorting 1.292 1.418 1.452 (2019-2021)

Alleenstaande ouderenkorting 438 423

Jonggehandicaptenkorting 722 728
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Regeerakkoord
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Inkomstenbelastingtarieven 2019

Jonger dan AOW-leeftijd in 2019:

1e schijf - € 68.600 36,93% 

2e schijf € 68.601 49,5%



Regeerakkoord
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Inkomstenbelastingtarieven 2019



Belastingplan 2018

Inkomstenbelasting
Eigen woning

 Vervallen tijdklemmen Kapitaalverzekeringen eigen woning ingeval van:
 financiële problemen
 verhuizing

Verruiming 2017
Amendement 2e Kamer: vanaf 2017 vrijstelling toepasselijk binnen 15 jaar mits 
jaarlijks binnen bandbreedte 1:10 premie is betaald en aanwending voor aflossing 
eigenwoningschuld.

Dit wordt per 1 januari 2018 vastgelegd in een wet.
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Belastingplan 2018

Inkomstenbelasting
Eigen woning (renteaftrek)

• Aftrek rente restschuld (ontstaan 28-10-2012/2017) na 1 januari 2018 
afschaffen.

• Renteaftrek; afbouw m.i.v. 2014, jaarlijkse daling met 0,5%.                                                                
In 2018 dus wederom 0,5 % minder aftrek, maximale renteaftrek dan nog tegen 
maximaal 49,5% IB.

• In 2042 aftrek nog slechts tegen 38% tarief IB.

• Aftrekbeperking hypotheekrente 30 jaar vanaf 2001. 
In 2031 voor hele generatie einde renteaftrek i.v.m. 30 jaarstermijn!
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Regeerakkoord

Inkomstenbelasting
Eigen woning (renteaftrek)

• Snellere beperking renteaftrek (2019: 49%)
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Aftrekbeperking 

aftrekposten (hypotheek en 

zorgkosten 

Percentage

2020 46%

2021 43%

2022 40%

2023 36,93%



Belastingplan 2018 / Regeerakkoord

Inkomstenbelasting
Eigen woning

• Verlaging eigenwoningforfait (deel op basis van de WOZ waarover u geen aftrek 
geniet):

Thans 0,75% (boven € 75.000), wordt verlaagd met 0,15% naar 0,6%.

• Verdere verlaging forfait vanaf 2020 (Regeerakkoord).

• Afschaffing aftrek wegens geen of geringe eigenwoning schuld (Hillenaftrek):

Voorstel om in 30 jaar in gelijke stappen af te schaffen vanaf 2019.
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Belastingplan 2018

Inkomstenbelasting
Box 3: aanpassing vermogensrendementsheffing
 Vanaf invoering Box 3; heffing op basis van 4% forfaitair rendement over netto-

vermogen x 30% IB-tarief (1,2% over netto-vermogen)
 Voorstel met ingang van 2018:

 Verhoging heffingsvrij vermogen naar € 30.000 (2017: € 25.000) per persoon
 Schijven als grondslag  voor oplopend forfaitair rendement 2018 (getallen 2017):

 Raming 2019 hoogste schijf: 5,33%
 Evaluatie systeem in 2020
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Van het gedeelte van 

de     grondslag voor 

sparen en beleggen 

meer dan

Maar niet 

meer dan

Forfaitair 

rendement

Effectief (na 

30% IB)

Forfaitair 

rendement 

Regeerakkoord

Effectief (na 

30% IB)

€ 30.000 € 100.000 2,65% (2,87) 0,80 % (0,86) 2,02 % 0,61 %

€ 100.001 € 1.000.000 4,52 % (4,6) 1,36 % (1,38) 4,33 % 1,30 %

€ 1.000.001 - 5,38% (5,39) 1,61 % (1,62) 5,38% 1,61 %



Regeerakkoord

Inkomstenbelasting
Voorstel vermogensrendementsheffing box 3:

 Verlaging forfait komende jaren (aansluiting actuele rendementen)

 Snellere aansluiting bij het werkelijke rendement
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Regeerakkoord

Inkomstenbelasting
Voorstel verhoging tarief aanmerkelijk belang (AB) box 2:

 Oude reserves in BV vóór 2020 uitkeren?
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Voorstel tarief box 2

2017/2018/2019 2020 2021

Tarief (%) 25 27,3 28,5



Regeerakkoord

Dividendbelasting 

 Voorheffing box 2 of vennootschapsbelasting = thans 15%, 
afgeschaft per 1 januari 2019:
 Voor DGA: in binnenland situaties, heffing over dividenden 

volledig in box 2 = 25%, geen effect
 Voor buitenlandse aandeelhouders: (mogelijk) voordeel
 Voordeel m.n. buitenlandse staatskas

 Invoering bronheffing op royalty’s en rente
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Regeerakkoord

Vennootschapsbelasting 

 Belastingplan 2018: 1e schijf verlenging naar € 250.000
 Regeerakkoord:

 Inperking eerste schijf (20%) vennootschapsbelasting 2018 van € 250.000 
naar  € 200.000

 Voorstel verlaging vennootschapsbelasting vanaf 2019:
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Voorstel tarief vennootschapsbelasting

Resultaat tarief (%)

Van Tot 2017/2018 2019 2020 2021

-- € 200.000 20 19 17,5 16

€ 200.001 -- 25 24 22,5 21



Regeerakkoord

Maatregelen ondernemers (IB + Vpb)

 2018: Verhoging tarief Innovatiebox van 5 naar 7% (Vpb)
 2019: Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik tot 100% WOZ (is nu 

50%) (IB +Vpb)
 Versobering verliesverrekening tot 6 jaar (Vpb: is nu 9 jaar)
 2019: Beperking rente aftrek tot 30% van brutobedrijfsresultaat (drempel 1 

mio) (Vpb); 
 2020: Verlaging zelfstandigenaftrek (IB) verlaging 3% p.j. tot max. 36,93%
 Kilometerheffing vrachtwagens (verlaging MRB)
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Belastingplan 2018

Box 3 is dood lang leve box 2?

Voor vermogens boven de € 100.000 wordt de heffing in box 3 dus 
1,36% (of 1,3%) en voor vermogens boven de € 1.000.000 1,61%.

Is BV (box 2) of VBI (box 2/forfait) alternatief?

19



Belastingplan 2018 / Regeerakkoord

Box 3 is dood lang leve box 2?

 Voorbeeld (uitgangspunt bestaande BV):
Vermogen echtpaar box 3 € 500.000, rendement 1,5%
Box 3, heffing 0,80% tot 1,36%
Netto opbrengst € 7.500 minus € 6.000 = € 1.500
Box 2, heffing 20% Vpb en 25% IB (cumulatief 40%)
Netto opbrengst: € 7.500 minus € 3.000 = € 4.500
Fiscaal Jaarlijks Voordeel BV € 3.000
Na 2021: box 2, heffing 16 % + 28,5% (cumulatief 39,95%)
Netto opbrengst: € 7.500 minus € 2.995 = € 4.505
Fiscaal Jaarlijks Voordeel BV € 3.005

 Omslagpunt in voorbeeld (tot vermogens van circa 1 mio): circa 3%
 Hoe lager het rendement hoe voordeliger box 2 wordt
 WLz (AWBZ)-aspect; vermogen in box 2 telt niet mee
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Belastingplan 2018

Maatregelen tegen Box 2 beleggen in VBI

Wijzigingen VBI in 2017:

 0% Vennootschapsbelasting, forfaitair rendement in IB wordt 5,38% tegen 25%: 
per saldo 1,36%

 Afrekening 25% AB bij omzetting in BV
 Uitgangspunt vermogen in box 3: voordeliger dan Box 3 (0,80-1,61%) en BV 

(20/25% + 25% IB)
 Uitgangspunt vermogen in BV: door afrekening AB-claim geen voordeel meer
 Mogelijkheid verliesverrekening in box 2 (25% credit) bij rendement lager dan 

forfait (5,38%)
 Tegengaan Boxhoppen box 3 met ‘flits-VBI’ door termijnstelling 18 maanden: 

dubbele heffing (box 3 en box 2)
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Belastingplan 2018

Casus Vermogen in box 3 inbreng in BV of VBI

Uitgangspunten:
 Vermogen 1 mio
 Rendementen: spaargeld 1%, 4% of 7% 
 Fiscaal partner: ja
 Belastingheffing  (effectief) in box 3 in 2018; 0,80%, 1,36% en 1,61%
 Vergelijking box 3 – BV – VBI
 Geen onttrekking uit VBI
 Bij einde VBI verliesverrekening
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Belastingplan 2018

Uitkomsten netto in privé ná 5 jaar 10 jaar 20 jaar

€ 1.000.000 rendement 1%

Inbreng in de B.V./VBI vanuit box 3

- Box 3 (2018) € 989.870 € 979.919 € 960.542

- Box 3 (2020) - 990.265 980.701 962.079

- B.V. (2018) - 1.030.484 - 1.062.207 - 1.129.573

- B.V. (2020) - 1.030.539 1.062.382 - 1.130.206

- VBI     (2018) -

opbrengst € 981.029 € 957.521 € 895.209

waarde AB-verlies - 63.676 - 130.600 - 274.863

€ 1.044.705 € 1.088.121 € 1.170.072

- VBI (2020)
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Belastingplan 2018

Uitkomsten netto in privé ná 5 jaar 10 jaar 20 jaar

€ 1.000.000 rendement 4%

Inbreng in de B.V./VBI vanuit box 3

- Box -3 (2016) € 1.151.164 € 1.324.710 € 1.752.692

- Box -3 (2017) - 1.145.784 - 1.311.693 - 1.715.383

- B.V. - 1.127.930 - 1.277.681 - 1.658.170

- B.V. VBI

opbrengst € 1.137.834 € 1.288.453 € 1.623.327

waarde AB-verlies - 18.822 - 41.721 - 103.479

€ 1.156.655 € 1.330.174 € 1.726.806
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Belastingplan 2018

Uitkomsten netto in privé ná 5 jaar 10 jaar 20 jaar

€ 1.000.000 rendement 7%

Inbreng in de B.V./VBI vanuit box 3

- Box -3 (2016) € 1.328.941 € 1.765.002 € 3.109.373

- Box -3 (2017) - 1.322.626 - 1.746.688 - 3.028.490

- B.V. - 1.234.874 - 1.543.303 - 2.480.179

- B.V. VBI

opbrengst € 1.291.090 € 1.663.808 € 2.730.023

waarde AB-verlies - 0 - 0 - 0

€ 1.291.090 € 1.663.808 € 2.730.023
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Regeerakkoord

Omzetbelasting

 Verhoging lage tarief van 6 naar 9%; 
lage tarief geldt voor: levensmiddelen, sportbeoefening  en 
recreatie

 Aanpassing term geneesmiddelen: tandpasta, zonnebrandcrème 
en antiroosshampo weer uit lage tarief

 Tabaksaccijns verhoogd in 2018
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Belastingplan 2018

Maatregelen Autobelastingen
 Geen wijzigingen in Belastingplan 2018, uitwerking van de plannen uit Autobrief II, dit betekent voor 2018:

 BPM
• De BPM-schijven worden per 1 januari aangepast aan de technische vooruitgang die tot CO2-afname leidt. Dit 

gebeurt door aanscherping van de CO2-normen van de tariefschijven. 
• De BPM-tarieven worden per 2018 wel naar beneden bijgesteld. De nieuwe bijtellingstarieven leiden namelijk tot 

hogere belastingopbrengst, die via verlaging van de BPM aan de automobilist wordt teruggegeven.
• Voor volledig elektrische auto’s blijft in 2018 de BPM-vrijstelling van kracht.

 MRB
Volledig elektrische auto’s kunnen in 2018 gebruik maken van een MRB-nihiltarief. Voor plug-in hybride auto’s geldt 
een half tarief van de wegenbelasting (MRB).

 Toepassing werkelijke waarde bestelauto’s
Voor de berekening van de bpm kan de afschrijving worden bepaald aan de hand van de werkelijke waarde. 
Afschrijving op basis van de tabel is niet langer dwingend voorgeschreven. Dat is van belang voor de volgende 
situaties:
• geïmporteerde bestelauto’s waarvoor bij eerste registratie in Nederland is geopteerd voor de 

ondernemersvrijstelling en waarbij de auto binnen 5 jaar wordt verkocht;
• ombouw van een bestelauto tot een personenauto waardoor verschuldigdheid van bpm ontstaat.
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Regeerakkoord

Maatregelen Autobelastingen

 Streven kabinet om uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos te 

laten zijn 

Einde fiscale 

stimulering 

elektrische auto’s 

2030 of eerder?
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Belastingplan 2018

Wijziging huwelijksvermogensrecht 

 Verdeling huwelijksvermogensgemeenschap:

Vanaf 1 januari 2018 is de standaard een 
beperkte huwelijksgemeenschap.

Wil men gemeenschap van goederen: huwelijkse voorwaarden. 
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Belastingplan 2018

Afschaffen inkeerregeling

 Regeling nu (vanaf 1 juli 2016): indien men binnen 2 jaar na aangifte zich alsnog 
vrijwillig meldt aangaande een onjuistheid of niet aangegeven 
inkomensbestanddeel; matiging boete tot 60% (inkomen) , 120% buitl. 
vermogen).

 Afschaffing van de inkeerregeling in de fiscaliteit betekent een strengere aanpak 
en minder coulance voor de overtreder die zich uiterlijk twee jaar na het begaan 
van de opzettelijke of grofschuldige overtreding meldt bij de inspecteur. 

 De overtreder zal ook terzake van belastingjaren waarvoor hij uiterlijk twee jaar 
nadat hij een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan of aangifte had 
moeten doen alsnog (vrijwillig) aan zijn fiscale verplichtingen voldoet, een 
vergrijpboete van 100% (inkomen) en 300% (vermogen) worden opgelegd.
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Regeerakkoord

Positie ZZP-er

 Tot 2016 VAR-verklaring
 Vanaf 2016 Wet DBA: gebruik modelovereenkomsten 

(inmiddels meer dan 4000);
 Wet DBA vervalt, geen modelovereenkomsten meer
 Let op: tot invoering nieuw Systeem geldt nog steeds 

wet DBA! 
Geen handhaving m.u.v. kwaadwillenden 
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Regeerakkoord
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De positie van de 
ZZP-er

 Niet iedere ZZP-er is gelijk, 
invoering inkomensgrens:
 Onder € 15 - € 18 bruto 

uurtarief + reguliere 
werkzaamheden > geen 
zzp status.

 Tussen € 18 en € 75, 
opdrachtverklaring = 
vrijwaring voor 
inhoudingsplicht.

 Boven € 75 , < 1 jaar, 
geen reguliere 
werkzaamheden: 
zzp-er, geen opdracht-
verklaring.



Overige wijzigingen 2018-2021:

 Looptijd ‘30%-regeling’ beperkt van 8 naar 5 jaar
 Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.700 p.j.
 Hogere energiebelasting op aardgas
 Invoering vliegbelasting in 2021
 Extra geld voor kinderopvangtoeslag (250 mio p.j.)
 Lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s
 Verhoging tabaksaccijns
 Minder lang loondoorbetaling bij ziekte (van 2 naar 1 jaar)
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Fiscale Tips 2017

In onze ‘special’ zijn dit jaar totaal 61 tips opgenomen, 
een kleine selectie:

• Verlaag vermogen box 3
• Optimaliseer uw investeringsaftrek
• Verdamping verrekenbaar bedrijfsverlies
• Benut mogelijkheden Werkkostenregeling (WKR)
• Auto met lagere bijtelling?
• Betaal hypotheekrente vooruit
• Voorkom hoge belastingrente
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Fiscale Tips 2017

Verlaag het (belaste) vermogen in box 3

 Door laag rendement vermogen nu onevenredig zwaar belast, ook na 2017
 Vermogenstoets voor AWBZ

Suggesties:
 Grote investeringen, doe ze vóór 1 januari a.s.
 Verkoop woning na 1 januari
 Maak gebruik van vrijstellingen: groene projecten (€ 56.420 p.bel.pl.)
 Investeren in kunst, antiek of roerende zaken (oldtimers) die niet hoofdzakelijk 

ter belegging worden aangehouden
 Inbreng vermogen box 3 in BV (interessant bij lage rendementen) of in VBI (ook 

bij hogere rendementen, 0% Vpb)
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Fiscale Tips 2017

Optimaliseer uw investeringsaftrek

 Investeringen totaal boven € 2.300 tot € 312.176; recht op investeringsaftrek van 
28% over investeringsbedrag (aflopend)

 Investeringen tot € 53.024: 28%; daarboven vast bedrag (€ 15.687)
 Investeringsbedrag tot € 103.748; aflopend met 7,56% over investeringsbedrag

Tips:
 Onder de drempel van € 2.300; beoogde investering naar voren halen in 2017
 Boven de drempel van € 311.242; investering uitstellen tot na 1 januari a.s.
 Onder de drempel € 56.024; investering daarboven uitstellen tot 2018
 Onder de drempel van € 103.748; investering daarboven uitstellen tot 2018
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Fiscale Tips 2017

Verdamping verrekenbaar bedrijfsverlies

 Verlies in de Vpb te verrekenen met winst voorafgaande jaar of negen volgende jaren
 Verlies in de inkomstenbelasting (box 1) te verrekenen met winst drie voorafgaande jaren 

of negen volgende jaren

Verlies uit 2008 dat nog niet verrekend is verdampt dit jaar (2017).

Let op Regeerakkoord: inkorting termijn van 9 naar 6! 

Oplossingen:
 Realiseren boekwinst op activa (verkoop)
 Herwaardering (stelselwijziging)
 Inbreng winstgevende activiteiten
 Afbouw fiscale voorzieningen
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Fiscale Tips 2017

Benut mogelijkheden Werkkostenregeling (WKR)

 1,2% van de loonsom onbelast uit te keren aan werknemers/dga
 Gebruikelijkheidscriterium: is vergoeding/verstrekking gebruikelijk?
 Doelmatigheidsmarge: € 2.400; tot dit bedrag altijd gebruikelijk

Tips:
 Beoordeel de resterende vrije ruimte dit jaar over totale loonsom
 Maak keuze eind jaar: kerstpakket of –borrel of nieuwjaarsgeschenk of –borrel 
 Restant vrije ruimte kan niet worden doorgeschoven naar 2018!
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Fiscale Tips 2017

Auto met lagere bijtelling?

 Koop gebruikte auto: binnen 60 maanden geldt lagere bijtelling

 Koop duurdere elektrische auto voor 2019; daarna invoering ‘tesla-taks’

 Aanschaf milieuvriendelijke auto in 2017 nog MIA en/of Vamil, vanaf 2018 
onzeker
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Fiscale Tips 2017

Betaal hypotheekrente vooruit

 In 2018 aftrek tegen lager tarief (0,5%), na invoering aftrekbeperking 
regeerakkoord 2020 zelfs 3% lager

 Let op: maximaal helft rente 2018 in 2017 aftrekbaar

 Verlaging heffing box 3
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Fiscale Tips 2017

Voorkom hoge belastingrente

 De Belastingdienst berekent rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar
 De belastingrente bedraagt momenteel voor de vennootschapsbelasting 8,05% 
 De belastingrente voor de inkomstenbelasting 4%
 Geen rentevergoeding over te hoge voorlopige aanslagen

Tip:
 Voorkom deze hoge rente en zorg dat uw voorlopige aanslag overeenstemt met 

de werkelijkheid en vraagt deze tijdig aan
(over 2017 wordt de rente berekend vanaf 1 juli 2018)
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Vragen?

Mailen mag ook:
b.bogie@smitsvandenbroek.nl

Alle tips nalezen op:
www.smitsvandenbroek.nl
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HR introductie en HR impact regeerakkoord
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HR Advies & Personeelsdiensten
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Agenda:

- Introductie: HR Advies & Personeelsdiensten
- Regeerakkoord over HR en impact
- HR abonnement



HR Advies & Personeelsdiensten
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Introductie: HR Advies & Personeelsdiensten

- Korte HR achtergrond Frank: Food, Industrie, Logistiek/Transport, …
- Focus: MKB/MKB+ en grotere ondernemingen tot 1000 p
- Missie: ONTZORGEN van de ondernemer, core business i.p.v. randzaken

 Producten: > HR Scan
HR Abonnement
 (Harmonisatie) Arbeidsvoorwaarden
 Interim HRM ondersteuning
Aanname personeel
Coaching, opleidingen
Ziekteverzuimbeleid, verloop, doorstroom
Talentmanagement, Employer branding



HR Advies & Personeelsdiensten
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Regeerakkoord 2018: HR impact op bedrijfsvoering

Op Prinsjesdag werden er niet zoveel nieuwe zaken gepresenteerd die 
invloed hebben op het werk van de HR-professional. 
Het nieuwe Regeerakkoord daarentegen staat vol nieuwe voornemens en 
maatregelen die (direct) impact hebben op arbeid en de organisatie van 
werk. 

Een overzicht…. 



HR Advies & Personeelsdiensten
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Een overzicht van voor HR-professionals relevante voornemens
en plannen uit het Regeerakkoord:

“Het nieuwe kabinet zet in het Regeerakkoord in op modernisering
van de arbeidsmarkt. Er moet een nieuwe balans komen tussen
werkgevers en werknemers. Vast werk moet minder vast worden
en flexwerk minder flex. Bovendien moet werken lonen en
werkgeverschap moet aantrekkelijk zijn”.



HR Advies & Personeelsdiensten
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- Transitievergoeding
> meerdere gronden tegelijk, wel hogere transitievergoeding
> aanvang dienstverband rechtgevend;
> hoogte transitievergoeding wijzigt

- Tijdelijke contracten weer naar 3 jaar

- Langere proeftijd voor OT (5 mnd) en Tijd aovk > 2jaar (3 mnd)

- Payrolling, geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden

- Inschakeling ZZP-ers, opdrachtgeversverklaring via web module



HR Advies & Personeelsdiensten
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- Loondoorbetaling bij ziekte, kleine werkgevers:
> 1 jaar i.p.v. 2 jaar
> uniforme lasten dekkende premie m.b.t. 2e jaar ziekte
> UWV neemt re-integratie verplichtingen/loonbetaling over
> ontslagbescherming van 2 jaar blijft in stand

- Premiedifferentiatie termijn (10 > 5 jaar)

- Wijziging Kraamverlof 2019/2020

- Afspraken leeftijdbewust personeelsbeleid in cao’s

- Studie stimulering



HR Advies & Personeelsdiensten
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HR Abonnement voor MKB en MKB+



HR Advies & Personeelsdiensten
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Het HR abonnement richt zich mede op:

 De toekomstige ontwikkelingen rondom personeel
 Werving en selectie nieuwe medewerkers
 Geven van gericht advies bij veranderingen personeelsbeleid
 Ondersteuning en advies bij complex, frequent en langdurig 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het algemeen
 Ondersteuning en advies bij regelgeving over bijv. Wet Poortwachter, 

Wet Werk & Zekerheid,  wijziging Arbowetgeving  
 Sparring-partner voor management en directie
 Coaching en begeleiding (HR) medewerkers, leidinggevenden
 Vertrouwenspersoon
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Wanneer is een abonnement voor HRM advies interessant voor u:

- (Nog) geen afdeling personeelszaken/HR. 
- Personeelszaken verder professionaliseren/ tijdelijke externe 

expertise.
- Drukte huidige HR afdeling,  tijdelijke aanvulling nodig.
- Ontbreken van een personeelsafdeling, HR activiteiten niet meer 

onder controle
- Uw bedrijf zit in een (sterke) groeifase of moet inkrimpen.
- Stijging in arbeid juridische-, loon- en HR vraagstukken, ten koste 

van focus op eigen core business
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Pricing HR Abonnement

150 euro per maand (excl. BTW), welke omvat:

- Intake van 2 uur 
- HR advies, telefonisch of per email, met een reactie binnen 24 uur (op 

werkdagen/overmacht uitgezonderd) voor maximaal 12 uur per jaar
- HR actualiteiten/wet- en regelgeving d.m.v. een mail feed/nieuwsbrief/update website
- 10% korting op het uurtarief voor meer uren advisering HR 
- 1 aanspreekpunt voor alle HRM vraagstukken 
- 1 bezoek per jaar om de HR status door te nemen en overleg te voeren over actuele 

HR ontwikkelingen 

Minimale contractperiode is voor een half jaar. Bij het afsluiten van een 2 jarig contract 
ontvangt u 5% korting op de jaarprijs of 1 uur extra service.



Take Away’s

MOTTO: ‘Wij ontzorgen! U meer aandacht voor Core business!’

Wij helpen u graag om middels een HR Scan, HR projecten/Interim, Coaching of gewoon 
een HR abonnement de juiste personeelsdienst service te realiseren die past bij uw 
onderneming en toekomstplannen.

Dit doen wij op basis van:
• Aangetoonde ervaring in de HR/P&O omgeving in verschillende sectoren
• De wil om toonaangevend te zijn in MKB (+) en groeiende ondernemingen
• De passie om u optimaal te willen laten ondernemen en meegaan naar 2020
• Flexibele inzetbaarheid en de wil om als partner u te ontzorgen!
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Vragen?

Mailen mag ook:
f.stultiens@smitsvandenbroek.nl
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