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Het innen van geld bij buitenlandse klanten moet
gemakkelijker worden. Brussel werkt aan een centrale
regeling om dit voor elkaar te krijgen. Het gaat zowel om
beslaglegging op goederen van personen in andere
lidstaten, als om het innen van kleine schulden. Mogelijk
komt er een speciale Europese schadeclaimrechtbank.
De EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
bereikten daarover donderdag een principeovereenkomst
tijdens informeel overleg in het Britse Newcastle.
Uniform klachtenformulier
Minister Donner van Justitie heeft als voorwaarde gesteld
dat er een eenvoudige talenregeling komt, met een uniform
klachtenformulier voor bedrijven en burgers.
'Anders ben je misschien nog meer kosten kwijt aan het
opstellen van een dagvaarding in bijvoorbeeld het Frans dan
aan het eigenlijke bedrag dat je wilt vorderen', aldus Donner
donderdag. Er is nog geen afspraak gemaakt over het
maximale schuldbedrag waarvoor de regeling gaat gelden.
Ook is nog niet duidelijk wanneer de regeling ingaat en
wanneer er een EU-claimrechtbank kan zijn.

Klik voor meer op deze link
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Regicon biedt andere ondersteuning dan een
accountant, namelijk uw beheersing van uw
eigen organisatie. Dit door middel van een
uitgekiend en door u bepaalde systematiek en
bijbehorende rapportage. Snelheid staat hierbij
hoog in het vaandel, evenals juistheid en
volledigheid.
Daarnaast beschikt Regicon over diepgaande
en geïntegreerde kennis van de interne
specialismen. Denkt u hierbij aan
automatisering, personeelszaken en centrale
inkoop.

Er komt aanvullend overgangsrecht voor werkgevers die
hun pensioenregeling niet voor 1 januari 2006 hebben
aangepast aan de nieuwe regels voor VUT, prepensioen en
levensloop. Volgens een meting van De Nederlandsche
Bank zou de pensioenregeling voor een kwart van de
werknemers op 1 januari 2006 nog niet zijn aangepast aan
de nieuwe situatie. Door de overgangsregeling, die zal
gelden tot 1 januari 2007, heeft dit voor deze werknemers
geen gevolgen. De betreffende werkgevers hoeven alleen
belasting te betalen over het deel van de pensioenopbouw
over 2006 dat niet voldoet aan de nieuwe regels. De heffing
op deze zogeheten bovenmatige pensioenopbouw bedraagt
52 procent.

Klik voor meer op deze link

Veel seizoenwerknemers, die nu geen recht hebben op een
WW-uitkering, komen daar met ingang van 2006 wel voor in
aanmerking. Minister De Geus wil af van de huidige
regeling voor cyclische werkloosheid. De bewindsman
schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. In de praktijk
bleek moeilijk vast te stellen of iemand gewoon werkloos
was of seizoenswerkloos. De intrekking van de regeling
betekent de terugkeer van de winter- en de zomer-WW.
Klik voor meer op deze link
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Bij bedrijfsovernames door broers en zussen van een
ondernemer vervalt vanaf volgend jaar de
overdrachtsbelasting. Dat geldt ook voor halfbroers en zussen, pleegbroers en -zussen en hun echtgenoten.
Een woordvoerder van het ministerie van Financiën
bevestigde vandaag dat die maatregel voorkomt in het
concept Belastingplan 2006, waarover De Telegraaf
berichtte. De vrijstelling moet het voor familie gemakkelijker
maken om het bedrijf van een broer of zus over te nemen.
De overheid verwacht in de komende jaren een stijging van
het aantal bedrijfsovernames tot 20.000 per jaar. Veel
ondernemers van de babyboom-generatie naderen de
pensioenleeftijd en zullen hun bedrijf willen overdragen.
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Voor de aftrek van een bij de inbreng in een BV bedongen
lijfrente is vereist dat er enig verband bestaat tussen de
overdacht van de onderneming enerzijds en de
lijfrenteovereenkomst anderzijds. Genoemde wetsbepaling
eist niet dat de verschuldigde premie moet zijn voldaan via
overdracht van vermogensbestanddelen van de
onderneming.
Klik voor meer informatie op deze link

Klik voor meer op deze link
Vandaag zijn twee besluiten gepubliceerd die belangrijke
veranderingen tot gevolg hebben voor de manier waarop in
Nederland wordt aanbesteed. Het Besluit
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (afgekort
Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren
(afgekort Bass) vormen de implementatie van twee
Europese aanbestedingsrichtlijnen die in 2004 zijn …..
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Steeds meer ondernemers krijgen te maken met handelaren
in domeinnamen die hen op slinkse wijze geld afhandig
willen maken. Dit zegt een woordvoerder van Novagraaf,
een bedrijf dat merknamen en andere intellectuele
eigendommen beschermt.

Klik voor meer informatie op deze link
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Een op de vijf sollicitanten in de verkoop maakt zijn
levensloop mooier dan die in werkelijkheid is. Verder zegt 1
procent ronduit te liegen op zijn cv. Dat blijkt uit een enquête
van werving- en selectiebureau Cobben & Van Tulder onder
hoogopgeleide verkoopmedewerkers.
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