Gratis iPads
voor personeel
Het onderscheid tussen zakelijk
en privégebruik van bijvoorbeeld
computers, tablets en smartphones
verdwijnt.
Dit blijkt uit een brief van staatssecre
taris Eric Wiebes van Financiën over
een vereenvoudiging van de Werk
kostenregeling (WKR). Deze aanpas
sing neemt het onderscheid in fis
cale behandeling tussen computers,
smartphones en tablets weg. Voor
de zakelijke iPad zal bovendien niet
langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gel
den. Indien een werknemer een iPad
nodig heeft om zijn werk te doen, kan
de werkgever deze verstrekken zon
der fiscaal rekening te hoeven houden
met het privévoordeel.
Om ervoor te zorgen dat de vereen
voudigde WKR voor de schatkist
geen aderlating met zich mee
brengt, wordt de vrije ruimte voor
onbelaste vergoedingen van bij
voorbeeld lunches, bedrjfsuitjes
en kerstpakketten verlaagd van 1,5
naar 1,2 procent van de totale loon
som van een bedrijf. De maatrege
len worden meegenomen in het Be
lastingplan 2015 dat op Prinsjesdag
bekend wordt. <

Geen btw op
detachering
Toti augustus 2016 blijft het on
derwijs gevrijwaard van btw bij de
detachering van personeel.

Staatssecretaris Sander Dekker van
OCW heeft btw-overleg gehad met
zijn collega Eric Wiebes van Finan
ciën. Uit dat overleg is naar voren
gekomen dat er tot 1 augustus 2016
niets verandert rondom btw en de
detachering van onderwijsperso
neel. Omdat de huidige regelgeving
in strijd is met Europese wetgeving,
moet erop termijn wel wat verande
ren, zegt Dekker. <
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Bongerd blijft
Op de laatste schooldag voor de zomervakantie was het feest op openbare basis
school De Bongerd in het Gelderse dorp Hoog-Keppel: de omstreden fusie met
OBS De Woordhof in Hummelo is afgeblazen.
De Landelijke Commissie voor Deschillen WMS oordeelde in juni dat de
medezeggenschapsraad van De Bon
gerd terecht niet had ingestemd met
het fusieplan, omdat het bestuur van
Stichting IJsselgraaf er geen financiële,

organisatorische en onderwijskundige
argumenten voor kon aanvoeren. Het
bestuur en de MR van De Bongerd
hebben kort voor de zomervakantie
met elkaar afgesproken dat de school
openblijft. <

Voorlichting over nieuwe jaarrekening
De VOO organiseert in september een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht over
de jaarrekening 2013 en de nieuwe continuïteitsparagraaf. De bijeenkomst staat
open voor voor MR- en GMR-leden.
Elk schoolbestuur moet binnenkort
weer de jaarrekening 2013 ter infor
matie aan de (G)MR sturen. De jaar
rekening is een vaststelling van het
financieel beleid van het afgelopen
jaar. Dit jaar moet deze voor het eerst
voorzien zijn van een continuiteitspa
ragraaf, waarmee het bestuur inzicht
geeft in de belangrijkste financiële
verwachtingen voor de komende ja
ren. Met deze stukken kan de MR of
GMR zijn voordeel doen. Ze geven in
zicht in de (financiële) situatie van uw
schoolbestuur en de verwachtingen
voor de komende jaren. De MR kan hier

invloed op uitoefenen en eventuele
financiële problemen tijdig aan de orde
stellen. Tegelijkertijd is het beoordelen
van deze stukken en het stellen van de
goede vragen daarbij vaak lastig.
De VOO-trainers reiken u in deze voor
lichtingsbijeenkomst tips en trucs
aan voor het lezen en beoordelen van
financiële stukken. De bijeenkomst
vindt plaats op i oktober en duurt
van 19.30 tot 22.00 uur. Inschrijven?
<Kijk op www.voo.nl of bel het ver
enigingssecretariaat van de VOO op
036

1500.

