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Softwaremaker 7x24 heeft zijn producten voorzien van een
melder die alarm slaat als hij relaties tegenkomt die als
wanbetalers bekend staan. De programmatuur maakt
gebruik van de database van incassoregister.nl.
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Bij het toevoegen van een nieuwe relatie in de programma's
7x24 Boekhouden, 7x24 Factureren en 7x24 Relatiebeheer,
raadplegen deze Incassoregister.nl.
Zwarte lijst
Die site houdt een zwarte lijst bij van bedrijven die hun
rekeningen niet betalen. Wanneer een nieuwe relatie op de
lijst staat, verschijnt de waarschuwing 'Dit bedrijf staat op de
zwarte lijst bedrijven'. 7x24 adviseert geen zaken met zo'n
bedrijf te doen.
Hans van Heertum
De man achter 7x24 en incassoregister.nl is Hans van
Heertum. Hij oogstte een storm van kritiek toen hij dagelijks
een wanbetaler met naam en toenaam op zijn site ging
zetten……
Klik voor meer op deze link

Het mes gaat in de arboregels. In de nieuwe
arbeidsomstandighedenwet komen zo min mogelijk
nationale regels bovenop de regels van de Europese Unie.
Dat schrijft de staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.
Van Hoof komt over een half jaar met een voorstel voor
wijziging van de arbeidsomstandighedenwet, met minder
Haagse regels en meer eigen verantwoordelijkheid voor
werkgevers en werknemers. De overheid geeft aan wanneer
de grenzen van gezondheid en veiligheid worden
overschreden, maar werkgevers en werknemers regelen zelf
hoe ze binnen die grenzen blijven.
Klik voor meer op deze link
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Regicon heeft de kennis en praktijkervaring in
huis om u te ondersteunen bij reorganisaties.
Dat kunnen kleine, maar ook grote
reorganisaties betreffen, denkt u bijvoorbeeld
aan het saneren in verlieslatende vestigingen óf
het afvloeien van een enkele slecht renderende
afdeling.
Het doel is u weer op het juiste spoor te helpen,
zodat u gezonde winsten kunt genereren. Een
dergelijk traject kunt u niet vroeg genoeg
opstarten, want voordat u het zich realiseert is
uw gehele organisatie als sneeuw voor de zon
verdwenen en daarmee uw eigen toekomst.

Vanaf vandaag 5 oktober 2005 kan met behulp van de
Levensloopwijzer worden berekend hoe lang het duurt
voordat voldoende is gespaard voor het financieren van een
bepaalde verlofperiode. De Levensloopwijzer is te vinden op
de internetsite met informatie over de levensloopregeling
www.levensloopregeling.szw.nl en via
www.levensloopwijzer.szw.nl.
De introductie van de Levensloopwijzer is onderdeel van
een landelijke campagne van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid om de levensloopregeling
bekend te maken bij het publiek.
Klik voor meer op deze link
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Het CDA en de VVD vinden dat werknemers volgend jaar bij
de Belastingdienst zelf moeten aangeven of ze van plan zijn
veel privé te rijden met hun auto van de zaak. Daarmee
willen de regeringspartijen voorkomen dat werkgevers door
een plan van staatssecretaris Wijn van Financien worden
opgezadeld met veel papieren rompslomp, aldus de
Tweede-Kamerleden Dezentjé Hamming (CDA) en De
Neree tot Babberich (VVD) woensdag.
Verrekenen
Volgens het plan van Wijn moeten werkgevers gaan
bijhouden of hun werknemers meer dan 500 kilometer privé
rijden in de auto van de zaak. Zo ja, dan zijn werkgevers
verplicht ongeveer een kwart van de cataloguswaarde van
het voertuig bij het loon op te tellen en de fiscale bijstelling
via het salaris te verrekenen. 'Ik zou zeggen: laat een
ambtenaar van Wijn stage lopen bij de boekhouder van een
klein bedrijf.

Bedrijven in problemen moeten meer mogelijkheden krijgen
om hun beste krachten te behouden. Bovendien let het
ontslagstelsel te weinig op de financiële positie van
ondernemingen. Het zijn deze keer geen klachten van
werkgeversverenigingen, maar van de uitvoerders van de
ontslagaanvragen bij het CWI. Sjef Roovers, manager
juridische zaken, is verantwoordelijk voor de afwikkeling van
90.000 ontslagaanvragen per jaar. Hij ziet de situatie voor
bedrijven volgend jaar ook na invoering van nieuwe
toetsingscriteria te weinig veranderen.
Klik voor meer informatie op deze link

Klik voor meer op deze link

Van de Nederlandse werknemers is 61 procent onbekend
met zijn secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit terwijl 78
procent veel waarde hecht aan regelingen voor pensioen,
ziektekosten en WAO-hiaat. Dit blijkt uit een onderzoek van
Aon Consulting, onderdeel van Aon Nederland. Eén op de
drie werknemers wordt over dit onderwerp nooit
geïnformeerd door de werkgever en bijna de helft (48
procent) slechts één keer per jaar.

Het kabinet wil de regels voor aanwezigheidsdiensten
aanpassen. De aanpassing houdt onder meer in dat andere
grenzen worden gesteld aan de maximale arbeidstijd. De
maximale arbeidstijd per week wordt voor alle situaties 48
uur gemiddeld per week…..

Klik voor meer informatie op deze link
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Werknemers die werkloos worden, krijgen pas een WWuitkering als ze van de voorgaande 36 weken in 26 weken
hebben gewerkt. Nu ligt deze zogeheten wekeneis nog op 26
van de laatste 39 weken. Eerder was een wetsvoorstel bij de
Tweede Kamer ingediend dat de wekeneis verder
aanscherpte, maar met deze wijziging op dat wetsvoorstel zet
minister De Geus van Sociale Zaken…..
Klik voor meer informatie op deze link
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