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Dit is het eerste exemplaar van de wekelijkse
digitale nieuwsbrief van Regicon.
In de nieuwsbrief worden actualiteiten
behandeld die voor het MKB interessant
kunnen zijn. U kunt hierbij denken aan
wijzigingen in de sfeer van loonbelasting of
BTW. Maar ook op het gebied van
personeelszaken en ARBO - wetgeving.
De nieuwsbrief wordt wekelijks verzonden. De
inhoud is een mix van nieuws en diverse tips.
Deze laatste zijn bedoeld om de bedrijfsvoering
te optimaliseren en risico’s zoveel mogelijk uit
te sluiten. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan
het verdwijnen van het concurrentiebeding.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via deze
e-mail link.
Indien u een bepaald (soort) artikel(en) mist in
de nieuwsbrief, dan wordt u verzocht dat
kenbaar te maken.
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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.

Zelfstandige ondernemers mogen voortaan de
btw volledig aftrekken op bedrijfsmiddelen die
zij ook privé gebruiken. Dat is het gevolg van
een uitspraak van het Europese Hof van Justitie
(Hof) donderdag, wat meebrengt dat onder
meer het kantoor aan huis goedkoper wordt.
Het Hof deed zijn uitspraak in een zaak die
draaide om een vakantiehuisje dat de
eigenaren verhuurden én privé gebruikten.

Veel ondernemers denken wel na over
uitbreiding naar Midden - en Oost - Europa,
maar voegen uiteindelijk de daad niet bij het
woord. Vooral in de industrie (met name
machinebouw), chemie, logistieke
dienstverlening en handel liggen veel kansen
voor kleine en middelgrote bedrijven.

Klik voor meer op deze link

Klik voor meer op deze link
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Ondernemers hoeven voor het einde van dit jaar geen

Tussen april 2003 en september 2004 vonden 55 ernstige

verplichte advertentie in de Staatscourant te plaatsen als ze

incidenten plaats met gevaarlijke stoffen in bedrijven die

hun jaarcijfers deponeren bij de Kamer van Koophandel

vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen. De

(KvK). Wel gaat staatssecretaris Van Gennip van

meeste daarvan in de chemische industrie. Vooral rondom

Economische Zaken een elektronische publicatie op de

onderhoudswerkzaamheden gaat het vaak mis. Na analyse

website van de KvK opdragen. Het schrappen van de

van 36 incidenten heeft de Arbeidsinspectie bij bijna de helft

publicatieplicht in de Staatscourant was een wens van veel

maatregelen geëist of proces-verbaal opgemaakt.

ondernemers. Van Gennip had deze daarom ingewilligd en
verplicht gesteld voortaan te publiceren op een website van

Klik voor meer informatie op deze link

de KvK. IQ, een bedrijf dat jaarverslagen publiceert, spande
echter een rechtszaak aan en stelde dat wettelijke publicatie
bij de KvK niet mogelijk was. De rechter ging niet mee in de
bezwaren van IQ. Van Gennip had voor de website van de
KvK gekozen vanwege de besparing van administratieve
lasten voor het bedrijfsleven. De verwachting is dat
bedrijven in totaal 10 miljoen euro besparen.

Pensioenfondsen moeten zich beperken tot hun kerntaken,
namelijk het verstrekken van pensioenuitkeringen en
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werkzaamheden die daar direct verband mee houden. Ze

&

zijn vrij in hun beleggingen. Voorwaarde daarbij is wel dat er
sprake moet zijn van een goed pensioenfondsbestuur.
Klik voor meer informatie op deze link

Het vereiste dividendpercentage van 7% bij uitreiking van
cumulatief preferente aandelen aan de overdrager, als
tegenwaarde voor zijn onderneming, vervalt.
Klik voor meer informatie op deze link
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De overheid gaat zich minder met de arbeidsomstandig-heden
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op de werkvloer bemoeien. Werkgevers en werk-nemers krijgen

+

meer verantwoordelijkheid. Dat blijkt uit de reactie van het
kabinet op een advies van de SER.
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Klik voor meer informatie op deze link
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