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Toe assi n btw-vri'ste I I i np g 1 g.
~ ara medici verruimdp
Bent u (para medicus maar niet
ingeschreven in het BIG-register, of
bent u wel BIG-geregistreerd maar
verricht u behandelingen buiten uw

BIG-beroep? In dat geval wordt de
toepassing van de medische vrijstel-
ling vaak geweigerd. Daarin is sinds
kort verandering gekomen omdat de
voorwaarden voor toepassing van de
medische vrijstelling zijn versoepeld.
Van belang is dat u moet kunnen
aantonen dat uw behandelingen
gelijkwaardig zijn aan de behande-
lingen van de BIG-geregistreerde
behandelaar.
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Minimale eisen

De minimale eisen waarmee het
gelijkwaardige kwaliteitsniveau
kan worden aangetoond, betreffen
voornamelijk het opleidingsniveau.
Dat moet in het algemeen HBO-niveau
zijn. Een opleiding op MBO-niveau

volstaat alleen als de medische dienst
gelijksoortig is aan een behandeling
van een BIG-geregistreerde behan-

delaarwaarvoor de Wet BIG een

afgeronde MBO-opleiding eist. Het
aantonen van het opleidingsniveau

wordt veelal gekoppeld aan een

accreditatie door een erkende instel-
ling, beroepsorganisatie of instituut.
Bovendien moet u in ieder geval

beschikken over medische basiskennis
of psychosociale basiskennis. Die

kennis kan bijvoorbeeld blijken uit een

erkend diploma of door een registratie
bij een erkende beroepsvereniging
en/of overkoepelende organisatie.

Behandelingen arts
Een arts mag de vrijstelling toepassen

op alle gezondheidskundige reguliere
én alternatieve behandelingen. De van
een medische behandeling onaf-

scheidbare onderdelen, zijn eveneens
vrijgesteld. Ook als die zijn verricht
door een niet-BIG-geregistreerde
behandelaar.
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VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Com ensatie transitiever oedinp g g
bi' ontsla na lan duri e ziekte1 g g g
Een andere wijziging van de Wet
werk en zekerheid voorziet in een

compensatie voor de transitie-
vergoeding die u verschuldigd
bent bij ontslag wegens langdurige

arbeidsongeschiktheid.

Deze compensatie wordt betaald uit
het Algemeen werkloosheidsfonds
(Awf~. De uniforme premie zal daar-

doorworden verhoogd. De compen-

satie moet het voor u als werkgever

niet meer nodig maken om een werk-
nemer- na 2 jaar ziekte uitsluitend in

dienst te houden om aan de betaling

van de transitievergoeding te

ontkomen. Ook deze maatregel moet

op 1 januari 2018 inwerking treden en

krijgt mogelijk terugwerkende kracht. •

VOORWERKGEVERS EN WERKNEMERS

Informatie licht bi' beëindi inp 1 g g
dienstverband
Bent u met een werknemer in

onderhandeling over de beëindiging

van het dienstverband met wederzijds

goedvinden? Controleer in dat geval

of er uitsluitings- of weigeringsgron-

den voor een uitkering (meestal ZW-

of WW-uitkering) aan de orde zijn.

Als dat zo is, informeer uw werknemer
dan over dit risico voorafgaand aan het
sluiten van de beëindigingsovereen-
komst. De rechter vernietigt anders de

beëindigingsovereenkomst op verzoek
van de werknemer als hem/haar een
uitkering wordt geweigerd.

VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Verbod op
inhoudin en o9 p
WML: o nieuwp
uitstel en
uitzonderir~ eng

Het verbod op inhoudingen op het

wettelijk minimumloon loon (WML)

treedt niet in werking op 1 juli 2016,

maar wordt verder uitgesteld naar

1 januari 2017.

U krijgt als werkgever zo meer tijd om

u voor te bereiden op de wijzigingen

uit de Wet aanpak schijnconstructies.

Bovendien wordt een uitzondering op

het verbod gemaakt voor huisvesting

en voor een ziektekostenverzekering.

Wel zullen er ~aoorwaarden worden

verbonden aan het kunnen inhouden

van deze kosten op het minimumloon.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een

maximumbedrag of -percentage van

het WML. Aan de huisvesting kunnen

kwaliteitseisen worden gesteld,
waardoor alleen kosten voor gecer-

tificeerde huisvesting in aanmerking
komen.

Meer uitzonderingen voor arbeids-

beperkte werknemers
Er komt mogelijk ook een uitzondering

voor werknemers met een arbeids-
beperking, zoals in de sociale werk-

voorziening. Hieronder vallen meer

betalingsverplichtingen, namelijk:
- huisvestingskosten;

- zorgverzekeringspremie;

- kosten voor nutsvoorzieningen; en

- gemeentelijke en waterschaps-

belastingen.

Daarnaast wordt bij inhoudingen

op het wettelijk minimumloon van

arbeidsbeperkte werknemers geen

maximumbedrag of -percentage

gehanteerd. •



OVERIGE

Buitenlandse
aandeelhouders
kunnen dividend-
belasting
terugvragen
Woont u niet in Nederland, maar

heeft u wel Nederlandse dividend-

belasting betaald?

OVERIGE

Be erking wettelijke gemeenschapp
van goederen stapje dichterbij
De beperking van de algemene

gemeenschap van goederen is een

stapje dichterbij gekomen. De Tweede

Kamer heeft namelijk het daartoe

strekkende wetsvoorstel aangenomen.

Als ook de Eerste Kamer dit doet, dan

wordt de gemeenschap van goederen

beperkt tot het vermogen dat u en

uw partner opbouwen tijdens het

huwelijk. Vermogen dat u elk had vóór

het huwelijk en giften en erfenissen

die u ontvangt tijdens het huwelijk

blijven privévermogen van de partner

die deze vermogensbestanddelen

ontvangt. Als u niet vastlegt wat

uw vermogen was voordat u in het

huwelijk trad, of als u de tijdens het

huwelijk ontvangen schenkingen

en/of erfenissen niet administreert,

dan wordt ervan uitgegaan dat

deze goederen tot de gemeenschap

behoren. Als u dat niet wil, moet u

bewijzen dat dit niet zo is. •

U kunt die dividendbelasting dan

(alsnog) terugvragen bij de Neder-

landse Belastingdienst, mits de

definitieve belastingdruk hoger is dan

die voor vergelijkbare Nederlandse

aandeelhouders. Laatstgenoemden

kunnen immers de dividendbelasting

verrekenen met de inkomstenbe-

lasting of vennootschapsbelasting,

terwijl de dividendbelasting voor

buitenlandse aandeelhouders een

eindheffing is. Particulieren moeten

de teruggaafverzoeken indienen

binnen 5 jaar na afloop van het

kalenderjaar waarin de dividenden

zijn ontvangen. Buitenlandse ven-

nootschappen moeten de teruggaaf-

verzoeken doen binnen 3 jaar na

het tijdvak (boekjaar) waarin de

dividenden zijn ontvangen.
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