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De stijging van de kosten voor zorgpolissen,
pakt voor ondernemers lager uit. Het kabinet
heeft vandaag besloten dat de
inkomensafhankelijke premie voor mensen
zonder werkgever, wordt verlaagd van 6,25
procent naar 4,4 procent. Dit kan honderden
euro's premie schelen.
Naast zelfstandigen krijgen ook VUT'ers,
ouderen met een prepensioen of ouderen met
een aanvullend pensioen de premieverlaging.
In het laatste geval geldt de verlaging alleen
voor het aanvullend deel van het pensioen.
Het nieuwe ziektekostenstelsel gaat volgend
jaar in. Naast een basispremie betaalt iedereen
een inkomensafhankelijke premie. Werknemers
krijgen deze vergoed van de werkgever en
krijgen te maken met stijgende kosten omdat
over deze bruto vergoeding belasting wordt
betaald.
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Regicon is een initiatief van Remco Foppen.
Enerzijds een gratis informatieve site voor het
MKB met een Forum, een Kennisbank, een
Nieuwsrubriek en deze wekelijkse Nieuwsbrief.
Anderzijds een adviesorganisatie voor het
MKB, met als specialiteiten finance, control en
management. Control richt zich vooral op de
beheersing van de eigen organisatie door
ondernemers, met het oog op het behalen van
doelstellingen en het beperken van risico’s.
De site vindt u op www.regicon.nl.

De vennootschapsbelasting wordt in 2006 nog
lager dan was gepland: in plaats van 30,5 wordt
het tarief 29,6 procent. De winstbelasting
bedraagt nu nog 31,5 procent.
Met de extra verlaging worden werkgevers
gecompenseerd voor hogere kosten aan
zorgpremies. Ook de WW-premie voor
werkgevers wordt ter compensatie verlaagd.
Hiervoor trekt het kabinet 100 miljoen euro uit.
Klik voor meer op deze link

De Arbeidsinspectie heeft in het eerste halfjaar van 2005
meer illegale arbeid opgespoord dan in dezelfde periode van
vorig jaar.
Bij 4300 controles werden 1100 boetes uitgeschreven; dat is
bij 26 procent van de bezochte bedrijven. In het eerste
halfjaar van 2004 werden 3000 werkgevers gecontroleerd.
Toen was in circa 700 (23 procent) van de gevallen sprake
van werknemers die niet in Nederland mogen werken.
Klik voor meer op deze link
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Werkgeversorganisatie MKB-Nederland wil een snelle
verscherping van de boekhoudregels voor
overheidsbedrijven. Dit om oneerlijke concurrentie door die
bedrijven beter te kunnen bestrijden.
In de boekhouding van semi-publieke instellingen moet
onderscheid gemaakt worden tussen publieke activiteiten en
commerciële dienstverlening. Op die manier wordt
inzichtelijk of overheidsinstellingen op een eerlijke manier
concurreren met marktpartijen.
Dat zegt MKB-Nederland naar aanleiding van het rapport
van PricewaterhouseCoopers over het spanningsveld
tussen markt en overheid. 'Het rapport is helder: er zijn
diverse praktijkgevallen van oneerlijke concurrentie en er is
een juridisch gat', stelt Joep Rats, secretaris economische
zaken bij MKB-Nederland in het Financieele Dagblad.

Vijf accountantskantoren krijgen een tuchtzaak aan hun
broek, omdat hun werkwijze niet door de beugel kan. Het
gaat om kantoren die werken voor het midden- en
kleinbedrijf.
De beroepsvereniging voor registeraccountants Nivra
bereidt de procedures voor. Bij veroordeling kunnen de
straffen voor de kantoorleiding uiteenlopen van een
berisping tot uitzetting uit het beroep.

Klik voor meer informatie op deze link
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In een besluit beantwoordt de staatssecretaris

Klik voor meer op deze link

praktijkvragen over regelingen voor zogeheten
extraterritoriale werknemers. Voor zover relevant is dit
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eveneens van toepassing op de werknemersverzekeringen.
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Klik voor meer informatie op deze link

Google heeft een concurrent voor MSN (Microsoft) en
Yahoo Messenger ontwikkeld. De chatfunctie heet Google
Talk en biedt naast de mogelijkheid om tekst te versturen
ook een functie om te bellen met andere
computergebruikers via de pc. Maar er is meer …….
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Klik voor meer informatie op deze link
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Het kabinet gaat op voorstel van minister De Geus van
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regels voor
aanwezigheidsdiensten aanpassen. Aanleiding is de
uitspraak van de Europese rechter (het zogeheten Jaeger-
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Klik voor meer informatie op deze link
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arrest) dat aanwezigheidsdiensten gelden als werktijd.
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