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De fiscale bijtelling voor een (bestel)auto van
de zaak wordt per 1 januari 2006 onder de
loonbelasting gebracht. Ondanks felle protesten
uit het bedrijfsleven heeft de Tweede Kamer
eind 2004 – bij de behandeling van het
Belastingplan 2005 – met die maatregel
ingestemd. In een brief aan de Tweede Kamer
heeft VNO-NCW er met klem op aangedrongen
deze wetswijziging zo snel mogelijk te herzien,
omdat het tegengaan van fraude – het doel van
de maatregel – langs een andere weg kan
worden bereikt. De wetswijziging is dus
overbodig.
In de brief schrijft VNO-NCW dat de onrust en
irritatie over de nieuwe wetgeving hand over
hand toenemen. Begrijpelijk, omdat de
werkgever wordt opgezadeld met een
verantwoordelijkheid die bij de werknemer en
de Belastingdienst thuishoort.
Klik voor meer op deze link

Werkgevers en vakbonden moeten per sector en bedrijf
voorwaarden voor ontslag kunnen bepalen, vindt minister
De Geus. Op dit moment gelden voor alle bedrijven die van
personeel af willen, dezelfde criteria. VNO-NCW is voor het
nieuwe plan, MKB-Nederland is tegen.
De bewindsman stelt ook voor het ontslag evenredig over de
verschillende leeftijdsgroepen binnen een bedrijf te
verdelen. Dit om te voorkomen dat alle jonge medewerkers
in slechte tijden het eerst op straat staan omdat zij als
laatste zijn aangenomen.

Klik voor meer op deze link
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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 Kamers van Koophandel moeten de komende jaren
efficiënter en effectiever gaan werken. Door meer taken
landelijk uit te voeren kan het aantal regionale Kamers
substantieel worden teruggebracht en kan de omvang van
de besturen worden gehalveerd.
Dat schrijft staatssecretaris Van Gennip van Economische
Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De verplichte
heffingen en de tarieven waarmee ondernemers de
activiteiten van de Kamers financieren, mogen niet omhoog
en het moet duidelijker zijn waarvóór zij betalen.
Klik voor meer op deze link
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Staatssecretaris Karien Van Gennip van Economische
Zaken heeft uit handen van Leo Stevens, voorzitter van het
Ondernemersklankbord Regeldruk, de Top 10 van meest
hinderlijke regels voor ondernemers ontvangen. Het is het
eerste van twee rapporten met concrete aanbevelingen
waar het kabinet mee aan de slag kan. Het tweede rapport,
het `Domeinrapport financieel-administratieve regeldruk´,
wordt woensdag aan minister Zalm van Financien
overhandigd. Dat rapport is het resultaat van het eerste
Ondernemersdebat van de commissie in juni. Van Gennip
en Zalm, hebben vorig jaar samen de commissie Stevens
ingesteld.
In een eerste reactie gaf Van Gennip aan dat deze Top 10
een goed beeld geeft van de brede problematiek en de
concrete knelpunten die ondernemers in de praktijk als
meest hinderlijk ervaren en die volgens hen als eerste
aangepakt moeten worden door het kabinet.

Een boze medewerker heeft een oud rapport over
hulpverlening aan automobilisten bewust naar buiten
gebracht. Hieruit blijkt dat circa 410.000 ANWB-leden
jarenlang onnodig een dubbel bedrag voor de wegenwacht
betalen. De automobilistenvereniging hield het gegeven
onder de pet om '
verwarring te voorkomen'
. De Telegraaf
citeert uit het rapport. Daaruit blijkt dat de ANWB al jaren
verzwijgt dat ruim 400.000 leden dubbel verzekerd zijn voor
hulp bij pech onderweg.
Klik voor meer informatie op deze link
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Kleine en middelgrote bedrijven maken weinig kans om
grote opdrachten van de overheid binnen te slepen. Dat
heeft onderzoeksbureau EIM donderdag gezegd. Sinds
enkele jaren moeten grote opdrachten van de Nederlandse
overheid in heel Europa worden aanbesteed. Door de eisen
die de Europese Commissie hiervoor oplegt, vissen kleine
en middelgrote bedrijven in Nederland veelal achter het net.
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Staatssecretaris Wijn van Financiën houdt vast aan zijn
beleid om bij ontslagvergoedingen die bedoeld zijn als een
alternatieve VUT, de werkgevers extra te belasten. Dat blijkt
uit een brief die hij woensdag naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd.

Klik voor meer informatie op deze link
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Klik voor meer informatie op deze link
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Iedereen vindt het normaal dat in een auto een dashboard is
geplaatst, anders zouden we niet in de auto stappen. Maar
waarom vindt men het dan niet net zo normaal dat een
dergelijk dashboard in een organisatie wordt gebruikt om te
kunnen besturen. Meer weten?
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Klik voor meer informatie op deze link
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