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De resultaten van ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf (mkb) zullen in 2005 beter zijn dan vorig jaar. De
winst over 2005 neemt volgens onderzoeksbureau EIM met
3,25 procent toe. In het mkb verdwijnen dit jaar 15.000
banen. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek.
Verwachting
Voor 2006 verwachten de ondernemers een verdere stijging
van afzet en winst. Ook neemt de werkgelegenheid volgend
jaar toe. Vooral in de bouw, de groothandel, het transport en
de communicatiesector gaat het beter. De autosector,
detailhandel en horeca blijven volgens EIM iets achter. Dat
blijkt uit het jaarlijkse rapport 'Ondernemen in de sectoren'.
Herstel wereldhandel
De groei in het transport en de groothandel komt vooral door
het herstel van de wereldhandel, de aantrekkende export en
de wederuitvoer. De bouwnijverheid profiteert ervan dat er
weer scholen en kantoren worden gebouwd.
De communicatiesector groeit vooral door het op de markt
brengen van technologische innovaties voor consumenten.
Klik voor meer op deze link
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WW wordt brug tussen twee banen
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Regicon kan u bijstaan op het gebied van
management, financiën, personeelszaken,
fiscale zaken, automatisering en centrale
inkoop. Zowel op basis van opleiding als
ervaring is de benodigde kennis voorhanden.
Daarnaast beschikt Regicon over ruime
ervaring voor wat betreft reorganisaties,
overnames, financieringen, projectbeheersing
en beleid en strategie inclusief de bewaking
daarvan.
Voor meer informatie; Regicon - Finance,

De Nederlandse economie verliest jaarlijks 10 miljard euro
als gevolg van oninbare rekeningen. Vooral bedrijven
hebben daar veel last van. Volgens incassobureau Intrum
Justitia gaat een op de drie ondernemingen failliet door
wanbetaling. Dat stelt het bureau in een zondag verschenen
onderzoek.
Volgens Intrum Justitia blijft jaarlijks 2,5 procent van alle
openstaande rekeningen van consumenten, bedrijfsleven en
overheid onbetaald.
Debiteurenbeleid
Directeur M. van Es vindt dat er meer gedaan moet worden
om het betaalbeleid te verbeteren.
Klik voor meer op deze link

Voor wie al moeite had met het verschil tussen Windows XP
Home en XP Professional wordt het er niet makkelijker op.
Microsoft brengt niet minder dan zeven edities van zijn
nieuwe besturingssysteem Vista op de markt. In de praktijk
zit er niet veel verschil tussen de meeste versies van de
opvolger van het nu gangbare operating system (OS)
Windows XP. Ten eerste is er de Vista Starter Edition,
bedoeld voor derde wereld-landen. Op deze meest
uitgeklede versie kunnen maximaal drie programma's
tegelijk draaien……..
Klik voor meer op deze link
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Succesvolle innovatievouchers krijgen vervolg Het nieuwe
EZ-instrument innovatievouchers, waarmee op dit moment
via pilots wordt geëxperimenteerd pakt zo goed uit dat
besloten wordt tot definitieve invoering van de vouchers in
de komende jaren. Dat schrijft Minister Brinkhorst van
Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede
Kamer. Met de innovatievouchers wil EZ het MKB
stimuleren meer gebruik te maken van aanwezige kennis bij
kennisinstellingen.
Een MKB-bedrijf kan met een voucher bij een publieke
kennisinstelling naar keuze een onderzoeksvraag of
kennisvraag voor 7.500 uitzetten.

Werklozen krijgen minder lang recht op WW en de eerste
twee maanden een hogere uitkering. Het (snel) vinden van
nieuw werk en het voorkomen van werkloosheid komt meer
centraal te staan. Verder wordt de WW eenvoudiger, dalen
de administratieve lasten voor werkgevers en wordt het
ontslagrecht versoepeld. Dat is de kern van een
wetsvoorstel voor de modernisering van de WW en het
ontslagrecht, waarmee de ministerraad op voorstel van
minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
heeft ingestemd.
Klik voor meer informatie op deze link
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Afgelopen jaar heeft er een lichte stijging plaatsgevonden
van het aantal werknemers dat bij hun werkgever een
beroep kan doen op een tegemoetkoming in de kosten voor
kinderopvang. Door deze lichte stijging van 1 procent heeft
nu bijna driekwart van alle werknemers (73,5 procent) bij
hun baas een regeling.
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Klik voor meer informatie op deze link
De positie van een werknemer met een klacht over
(seksuele) intimidatie op het werk wordt versterkt. Een
rechter kan bij een klacht beslissen om de bewijslast te
verschuiven naar de beschuldigde partij. Dat kan gebeuren
als de werknemer een klacht zo met feiten kan……
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Klik voor meer informatie op deze link
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Artikel 4a, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting
1965 sluit aan bij artikel 3, tweede lid van de Richtlijn.
Daarbij ziet het artikel op de situatie dat het voor de
toepassing van de vrijstelling van dividendbelastingvan
belang zijnde criterium ‘deelneming in het kapitaal’ bij
bilaterale overeenkomst is vervangen door ‘bezit van
stemrechten’.
Klik voor meer informatie op deze link
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