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Tips, actualiteiten en inspiratie
De SKN praktijk voor de publieke sector herbergt een groot aantal specialisten op het
gebied van onder meer accountancy, fiscaliteit, HRM, integriteitsmanagement,
governance, procesoptimalisatie & IT voor overheidsorganisaties. Zij delen tips en
ervaringen met u.

SPUK-aanvraag 2020
Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2019 btw op
investeringen in sport niet meer in aftrek brengen in hun
btw-aangifte. Sindsdien kunt u ter compensatie gebruik
maken van de Regeling specifieke uitkering stimulering
sport. Klik op de link hieronder en lees meer over de
SPUK-aanvraag.

Lees meer

Btw-koepelvrijstelling
In de praktijk blijkt dat er bij veel organisaties nog
onduidelijkheid bestaat over de impact van de uitspraak
van de Hoge Raad over de toepassing van de
koepelvrijstelling in btw. Jeffrey behandelt dit onderwerp
kort in een nieuwsbericht.

Lees meer
Vragen? Jeffrey Kemperman
j.kemperman@stolwijkkelderman.nl
T. 0314 369 111

Nieuwe notitie Grondbeleid
De commissie BBV heeft in de zomer een nieuwe notitie
Grondbeleid uitgebracht. In deze notitie zijn de eerdere
notities en gepubliceerde Vragen & Antwoorden
samengevoegd en bevat veel uitleg en verduidelijking. De
notitie is met ingang van 2019 van toepassing. Gert
vertelt u er graag meer over.

Lees meer
Vragen? Gert Bouwhuis
E. g.bouwhuis@stolwijkkelderman.nl
M. 0314 369 111

Niet harder maar slimmer werken
U kent het wel, ’s ochtends maken we een mooie ‘to-do’
lijst en aan het eind van de dag is die lijst alleen maar
langer geworden. U bent druk, maar niet zo productief als
voorgenomen. Wilt u ook gemakkelijker uw doelen
bereiken op het werk? Lees dan de blog van Sanneke
met een aantal tips voor werken met meer focus en
concentratie.

Lees meer
Vragen? Sanneke Peters
E. s.peters@vitaconluteijn.nl
T. 0316 740 134

De WAB en Wnra, aandachtspunten
voor gemeenten
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gaan in op
1 januari 2020. Wij lichten twee belangrijke onderwerpen
voor de ambtenaar toe.

Lees meer
Vragen? Ilse Kleijn Winkel
i.kleijnwinkel@vitaconluteijn.nl
T. 0316 740 115

Twee bijeenkomsten speciaal voor
financieel specialisten in de overheid

Wij organiseren binnenkort weer twee bijeenkomsten speciaal voor financieel specialisten in
de overheid. Bij welke bijeenkomst mogen wij u verwelkomen? Klik op de button hieronder
voor meer informatie over de desbetreffende bijeenkomst.

12 december | rechtmatigsheidsverantwoording vanaf 2021

9 januari | actualiteitensessie BBV gemeenten en GR-en
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