Beste relatie,
Langs deze weg willen wij het volgende bij u onder de aandacht brengen.
Onbegrijpelijke teksten op Kennisnetwerk
Via signalen die wij hebben ontvangen, is gebleken dat in de cursusomgeving op het Kennisnetwerk onleesbare teksten naar voren kunnen
komen. Het gaat hierbij om zinnen in het Engels en/of vreemde zinsconstructies. Het is lastig om precies aan te geven waar het probleem
zit, maar uit intern onderzoek is gebleken dat de inhoud van de internetpagina’s wel correct is. Het probleem lijkt zich voordoen bij
bepaalde browsers.
Mogelijke oplossingen
− Probeer het Kennisnetwerk binnen een andere browser te openen, bijvoorbeeld Chrome, Firefox, Explorer of Microsoft Edge.
− Verwijder cookies of temporary internetfiles. Sluit de browser en start opnieuw op.
− Controleer binnen uw browser of u de vertaalfunctie heeft aangezet (bijvoorbeeld binnen Chrome heet dit Google Translate). Zet
deze vertaalfunctie op ‘Engels’. De tekst zou dan correct moeten worden weergegeven.
Mochten bovenstaande oplossingen niet tot het juiste resultaat leiden, meld dit dan via de postbus maatschappelijk dienstverleners. Stuur
hierbij de volgende gegevens door:
− De hardware (bijvoorbeeld een PC, laptop, tablet of Chromebook)
− De browser (versie)
− Het besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows 8, Windows Vista, e.d.)
− De URL van de pagina waar de fout zich voordoet
Deze informatie helpt ons het probleem te achterhalen.
Item RTL Late Night – Hoe zorgt de Belastingdienst ervoor dat jij op tijd betaalt
Tijdens de uitzending van RTL Late Night van 13 februari 2019 komt een reportage voor van politiek verslaggever Marloes Lemsom. In deze
reportage vermeldt zij dat parkeerkosten tijdens ziekenhuisbezoek aftrekbaar zijn. Langs deze weg informeren wij u dat deze informatie
niet correct is. Op onze internetsite vindt u de juiste informatie over aftrekbare zorgkosten.

Deze nieuwsbrief is een tweemaandelijkse uitgave en informeert maatschappelijk dienstverleners over nieuws en activiteiten van belastingen en
toeslagen. Kijk op het KENNISNETWERK voor meer informatie en online cursussen. Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken met een van onze
medewerkers, stuur dan een mail naar de POSTBUS MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENERS. Wilt u een Stellacasus aandragen, gebruik dan de STELLA
POSTBUS. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich afmelden via de POSTBUS MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENERS.

