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Wilt u de kosten van
ziekteverzuim terugdringen?

Het verzuimpercentage in de zorg stijgt. Dit betekent hogere kosten
voor werkgevers en een belang bij het terugdringen van
ziekteverzuim. Een van de mogelijkheden om de kosten te beperken
kan het eigenrisicodragerschap zijn. Een eigenrisicodrager is
verantwoordelijk voor de re-integratie van haar (ex)werknemers. De
wet- en regelgeving ten aanzien van het eigenrisicodragerschap
wijzigt in 2017 aanzienlijk.
Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht
Wetsvoorstel bestuur en toezicht, op 13 juni 2016 ingediend bij de
Tweede Kamer waardoor de wettelijke regelingen voor bestuur en
toezicht bij verschillende soorten rechtspersonen op een lijn worden
gebracht.
Lees meer

Wijziging afspiegelingsbeginsel
zorgsector
Verandering in systematiek bedrijfseconomische ontslagen. Per 1 juli
2016 is de systematiek van het afspiegelingsbeginsel op een
belangrijk punt gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor het selecteren van
zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor ontslag op
bedrijfseconomische gronden.
Lees meer

Onduidelijkheid over hoog/laag
btw-tarief op medische
hulpmiddelen
In ons nieuwsbericht van 30 april dit jaar informeerden we u al over
het belang voor zorginstellingen om erop alert te zijn of zij bij de
inkoop van medische hulpmiddelen wel het juiste btw-tarief berekend
krijgen. Zo komt het geregeld voor dat de ene leverancier 6% btw en
een ander 21% btw op hetzelfde hulpmiddel toepast. Staatssecretaris
Wiebes heeft hiervoor nieuw beleid op korte termijn aangekondigd

dat deze onduidelijkheid moet wegnemen.
Lees meer

Deadline aangifte
verhuurderheffing 2016
De deadline voor de aangifte verhuurderheffing komt er weer aan.
Zorginstellingen die meer dan tien kwalificerende woningen voor de
verhuurderheffing in hun bezit hebben, dienen vóór 1 oktober 2016
aangifte verhuurderheffing te doen en het bedrag te voldoen.
Onderstaand een stappenplan voor het doen van aangifte
verhuurderheffing met inachtneming van rechtspraak en voorzien van
aandachtspunten.
Lees meer

Actualiteitendag: Fiscale
ontwikkelingen in de zorg
Nog een aantal plaatsen beschikbaar! Tijdens deze actualiteitendag
worden de meest relevante fiscale ontwikkelingen op een praktische
en laagdrempelige wijze vertaald naar uw dagelijkse praktijk. De te
bespreken onderwerpen zullen (mede) worden bepaald aan de hand
van de actualiteiten en kunnen worden gewijzigd / aangevuld met
actualiteiten in het kader van bijvoorbeeld Prinsjesdag. Daarbij kan
gedacht worden aan onder andere de volgende onderwerpen:
Vervanging VAR / WDBA
Tax in control in de zorg
Samenwerkingen in de cure en care
WNT
De definitieve onderwerpen zullen medio september bekend zijn; bij
opgave ontvangt u een overzicht hiervan. Graag nodigen wij u ook
van harte uit zelf onderwerpen aan te dragen. Deze dag biedt u ook
de kans om op een laagdrempelige manier met andere
zorginstellingen in contact te komen en praktijkervaringen uit te
wisselen.
Lees meer
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