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Werkgevers hoeven geen uitgebreide kilometeroverzichten
bij te houden vanaf volgend jaar. De administratie die de
nieuwe regeling auto van de zaak met zich meebrengt, kan
volgens accountants simpelweg op het bordje van de
werknemer geschoven worden. Nu is het nog zo dat
werknemers met een auto van de zaak jaarlijks 22 procent
van de cataloguswaarde bij het inkomen optellen en hier
belasting over betalen via de aangifte inkomstenbelasting.
Bijtellen hoeft niet wanneer de werknemer aantoont minder
dan 500 kilometer privé per jaar te rijden. Woon-werkverkeer
valt daar niet onder.
Nieuwe regeling
Vanaf 2006 moet de werkgever over de bijtelling van de
auto van de zaak, minus de eigen bijdrage van de
werknemer, loonheffing inhouden. In de regel zal dit per
maand gebeuren. Wanneer de werkgever er vanuit gaat dat
een werknemer minder dan 500 kilometer privé zal rijden en
dat aan het eind van het jaar niet het geval is, brengt hem
dat niets dan ellende. Hij krijgt behalve een naheffing met
extra rente ook een boete.
Klik voor meer op deze link
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Fulltime beheersing tegen parttime kosten? Dat kan door
gebruik te maken van deze dienst van Regicon.
Na een eerste bedrijfsscan waarbij alle gewenste
vakgebieden worden gecontroleerd en voorzien van
aanbevelingen, wordt na overleg overgegaan tot het op
niveau brengen van deze onderzochte vakgebieden. Vanaf
dat moment heeft u fulltime beheersing over uw organisatie
op alle gewenste vakgebieden. Na deze eerste fase volgt
parttime controlling, oftewel (bijvoorbeeld) op maandbasis
controles en aanbevelingen aan het management inzake de
bedrijfsbeheersing. Dus niet ver achteraf cijfers zonder
commentaar, maar snel na afloop van een periode relevante
stuurinformatie inclusief aanbevelingen.
Voor meer informatie; Regicon - Parttime controlling.
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De noodzaak voor werknemers om procedures te voeren
om het recht op WW-uitkering veilig te stellen (pro forma
procedures) verdwijnt in de nieuwe werkloosheidswet, die
het kabinet volgend jaar wil invoeren. Het kabinet is het met
werkgevers en werknemers eens geworden over de invulling
van de beperking van de zogeheten verwijtbaarheidstoets.
Dit schrijft minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.
Kern van de maatregel is een beperking van de toets die het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
uitvoert om te kijken of de werkloosheid verwijtbaar is….

Klik voor meer op deze link

Bij veel ondernemers heerst onduidelijkheid over wat de
preventiemedewerker volgens de nieuwe Arbowetgeving
moet weten. Deze verwarring is ontstaan door brieven die
door de aanbieders van cursussen zijn verstuurd. De nieuwe
Arbowet verplicht ondernemers om een
preventiemedewerker aan te stellen. De
preventiemedewerker is echter niet verplicht om een cursus
te volgen, zolang hij of zij maar over de specifieke kennis
van arborisico’s beschikt. Zie voor deze materie de volgende
link SZW-ARBO vanaf 1 juli 2005.
Klik voor meer op deze link
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Ongeveer de helft van het surfgedrag op de werkplek is
privé. Werkgevers zijn zich onvoldoende bewust van de
risico'
s. Met duidelijke regels wordt het netwerk veiliger en
bovendien knapt de werksfeer er van op.
'
Werknemers regelen hun bankzaken, checken webmail bij
hun eigen provider of boeken een reisje op de pc van de
baas. Wanneer ze daar op worden aangesproken levert dat
vaak een nare werksfeer op'
, vertelt John Schouten van
adviesbureau Weblimits.nl. '
Met een reglement is voor alle
partijen duidelijk wat wel en niet kan.'
Onderschatting
Werkgevers hebben weinig benul van de gevaren van
internet, vindt Schouten. '
De risico'
s van spyware worden
zwaar onderschat, er kan van alles je computer
binnensluipen. Alleen een firewall is niet voldoende om
indringers buiten te houden.'
Klik voor meer op deze link

Klik voor meer informatie op deze link
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1: De Raad adviseert het tarief af te stemmen op de heffing
over de rentecomponent in het bovenmatige deel van de
pensioenuitkeringen. Het eindheffingstarief dat bij het
aanvullende overgangsrecht wordt opgenomen, is 52%.
Deze 52% is – zoals de Raad terecht opmerkt - zodanig
vastgesteld, dat de heffing gelijk is aan de heffingen die bij
werkgever en werknemer samen gemiddeld genomen…..
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A is werkzaam bij X BV. Op grond van zijn dienstbetrekking
kan hij gebruik maken van een vroegpensioenregeling. De
premies worden gestort bij een bedrijfspensioenfonds.
Daarnaast kunnen werknemers vrijwillig deelnemen aan
Pensioensparen. De daarvoor betaalde bedragen worden
ingebouwd in de…..
Klik voor meer informatie op deze link
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Het Europees merkenbureau dat merken en designs in de
hele Europese Unie beschermt, verlaagt de tarieven
aanzienlijk. De registratiekosten gaan vanaf 1 november met
250 euro omlaag tot 850 euro. Een vernieuwing van de
registratie, noodzakelijk na tien jaar, gaat 1000 euro minder
kosten en komt op 1500 euro. Bedrijven die hun aanvraag of
vernieuwing via het internet doen, krijgen een extra korting
van 150 euro. In totaal schat de Europese Commissie dat
door verlaging van de tarieven het bedrijfsleven op jaarbasis
euro 37 tot 40 miljoen euro…..
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Klik voor meer informatie op deze link

&
Zink, een afkorting van '
zero ink'is een revolutionair concept
van Polaroid. Met speciaal papier en thermische kristalen
wordt het mogelijk te printen zonder inkt. De technologie
bevindt zich volgens Tweakers reeds in een gevorderd
stadium. Polaroid heeft de doorontwikkeling en de marketing
van deze technologie in de spin-off ZINK …..
Klik voor meer informatie op deze link
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