N IEUWSBRIEF

+

,-

*
. /

! "

Patrick Rambaldo opent de aanval op succesvolle websites
voor tweedehandsspullen. Op nieuwvoorweinig.nl
adverteren bedrijven gratis met hun aanbiedingen.voor
consumenten. Rambaldo wil bedrijven helpen om meer
klanten te trekken. 'Steeds vaker hoor je consumenten
klagen dat alles zo duur is. Dat verklaart waarschijnlijk het
grote succes van sites als marktplaats.nl en speurders.nl,
waar je gebruikte spullen kunt kopen. Maar waarom zou je
tweedehands kopen als het ook voor nieuw kan?'
Op nieuwvoorweinig.nl kunnen bedrijven gratis
aanbiedingen publiceren. 'Ze kunnen de advertentie zelf
plaatsen en bewerken. We vragen alleen geld als ze iets
extra's willen, bijvoorbeeld een prominente plaats op de site
of een aanbieding van de dag.'
Veel adverteerders zijn blij met het initiatief. 'Circa tachtig
procent van de bedrijven die we benaderen is positief. De
andere twintig procent wil eerst zien en geloven dan pas.’
Klik voor meer op deze link
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De vennootschapsbelasting, de heffing op
ondernemingswinst, gaat in 2006 extra omlaag naar 29,6%.
Het MKB-tarief voor de eerste 22.689 euro winst gaat dan
naar 25,5%. Deze verlaging komt bovenop de reeks
verlagingen die met ingang van dit jaar in gang is gezet. Met
de extra 0,9%-punt verlaging gaat het tarief naar 29,6% in
2006 en 29,1% in het jaar daarop. Het MKB-tarief gaat naar
25,5% in 2006 en 24,5% in 2007.
.
Klik voor meer op deze link

!
"

"#$

%

&
$ '

'
( '

'

)
%
Regicon is erin gespecialiseerd het
management van organisaties te voorzien van
de benodigde informatie. Daardoor is het
management in staat de organisatie in een
vroeg stadium op de juiste koers te houden en
gericht bij te kunnen sturen.
De interne beheersingssystemen worden
opgezet in nauw overleg met het management
en omvatten daardoor alle benodigde
informatie. Hierdoor bepaalt U op ieder moment
de koers, nu en in de toekomst.

Er komt op korte termijn een versoepeling van de regels
voor bonafide dienstverleners uit de Europese Unie, die in
Nederland aan de slag willen met werknemers voor wie het
vrij verkeer van werknemers niet geldt. Dat heeft het kabinet
besloten op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het vernieuwde
systeem moet vrij verkeer van diensten zo min mogelijk
belemmeren, maar de bestrijding van malafide praktijken en
oneerlijke concurrentie niet in de weg staan.
Klik voor meer op deze link
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Er komt een andere subsidieregeling voor scholing van
jongeren met een Wajong-uitkering (Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) die
door hun handicap speciale voorzieningen nodig hebben.
De nieuwe regeling waarborgt behoud van kennis van en
ervaring met scholing van jonggehandicapten bij de vijf
speciale scholingsinstellingen die deze scholing nu
verzorgen. Dat schrijft minister De Geus van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid in een brief die hij naar de Tweede
Kamer heeft gestuurd, samen met de nieuwe regeling. De
subsidie zal, anders dan nu, niet als een basisfinanciering
beschikbaar worden gesteld, maar gekoppeld zijn aan het
aantal cursisten, ernst van hun handicap en behoefte van de
cursisten. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is efficiënte
inzet van publieke middelen.
Klik voor meer op deze link
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In 2006 worden verschillende hervormingsplannen van het
kabinet uitgevoerd. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, start
op 1 januari 2006 de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de WAO. Ook
schaft het kabinet op die datum de belastingvoordelen voor
VUT en prepensioen geleidelijk af. Er komt een
levensloopregeling waarmee mensen zelf kunnen sparen
om periodes van verlof financieel te overbruggen. Verder
gaat het kabinet in 2006 de WW en het ontslagrecht herzien.
Minister De Geus…….
Klik voor meer informatie op deze link
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Het spaarloon, waarmee werknemers belastingvrij geld opzij
kunnen zetten, zal aan populariteit verliezen door de
invoering van de levensloopregeling voor het sparen van
verlof. Deze verwachting heeft minister De Geus van
Sociale Zaken vandaag uitgesproken. 'Levensloop zal
spaarloon inhalen, verwacht ik. Volgend jaar een
bescheiden start, maar er is geen twijfel…….
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In vijftien bedrijfstakken is dit jaar begonnen met een
actieplan om het aantal arbeidsongevallen met minimaal tien
procent te verminderen. Daarmee is het doel van
staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voor 2005 al bereikt.

Klik voor meer informatie op deze link
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Klik voor meer informatie op deze link
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Door drukke weekenden, maar ook omdat werknemers
opzien tegen het begin van de week, melden ze zich vooral
op maandag ziek. Dit blijkt uit gegevens van de grootste
Arbo-diensten in Nederland. ArboNed meldt op maandag
9.000 ziektemeldingen. Op dinsdag zijn dat er 5.000.
Arbodienst Commit concludeert ongeveer hetzelfde.
Klik voor meer informatie op deze link
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