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btw-tarief van 19% naar 21% 

 

De Tweede Kamer heeft op 21 juni jl. ingestemd met de verhoging van het algemene 

btw-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. Welk tarief gaat bij de overgang 

gelden? Hoewel de Eerste Kamer nog met de verhoging moet instemmen, volgt 

hieronder alvast een overzicht van (aan de parlementaire stukken ontleende) 

overgangsmaatregelen. 
  

  

Controversieel verklaarde onderwerpen 

Er komen nieuwe verkiezingen aan. In de komende maanden vergadert de Tweede 

Kamer gewoon door. Maar vanwege de demissionaire status van het kabinet niet over 

alle onderwerpen die in behandeling zijn. De Tweede Kamer heeft een lijst opgesteld 

met de zogenoemde controversiële onderwerpen. Tijdens de plenaire vergadering van 

dinsdag 5 juni is hierover gestemd. De behandeling van de onderwerpen die op die 

lijst staan, wordt uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is of tot de Kamer besluit om 

het onderwerp van de lijst af te halen. 

  

Maatregelen gaan tekort aan stageplaatsen tegen 

Uit de uitgebrachte SBB Barometer blijkt dat het aanbod op de stage- en 

leerbanenmarkt afneemt. Een aantal sectoren wordt door de crisis hard geraakt. 

Maatregelen gericht op een optimale benutting van de huidige capaciteit zijn daarom 

noodzakelijk. De stichting Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB)... Lees 

verder 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juni%202012/0a_%20Voorwoord%20Haarlemmermeer.pdf
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http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juni%202012/2_%20Maatregelen%20gaan%20tekort%20aan%20stageplaatsen%20tegen.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juni%202012/2_%20Maatregelen%20gaan%20tekort%20aan%20stageplaatsen%20tegen.pdf


 

Flexibelere wetgeving rond bv’s gaat 1 oktober in 

De wetgeving rond de besloten vennootschap (bv) wordt vanaf 1 oktober 2012 

flexibeler. Veel oude regels worden afgeschaft, zoals het verplichte minimum aan 

kapitaal, de verplichting om het maatschappelijk kapitaal op te nemen in de statuten, 

de bankverklaring bij storting op aandelen in geld en de accountantsverklaring bij 

storting op aandelen in natura. De nieuwe regels maken... Lees verder 

  

‘Regionaal arbeidsmarktbeleid meer richten op werkgever’ 

Werklozen kunnen pas met succes naar een baan in het bedrijfsleven worden 

bemiddeld als werkgevers goede ondersteuning krijgen en hun risico’s worden 

beperkt. Met die boodschap gaan regionale ambassadeurs van MKB-Nederland de 

komende maanden op bezoek bij gemeenten, publieke uitvoeringsinstellingen en 

private intermediairs. MKB-Nederland constateert dat... Lees verder 
 

  
  

Regionaal nieuws gemeente Haarlemmermeer 

Sterrenparade in Haarlemmermeer-Noord 

Op 11 juni was het een drukte van belang in het Hotel Park Plaza op het Business Park 

te Lijnden. Maarliefst drie ondernemers-/winkeliersverenigingen kregen aldaar een 

KIWA certificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en voor alle drie was 

het niet de eerste keer dat men een Ster ter certificering mocht ontvangen. 

Winkelcentrum Badhoevedorp en winkelcentrum Zwanenburg viel de... Lees verder 

  

Na reces duidelijkheid over zondagopenstelling 

Er komt pas na het zomerreces duidelijkheid over een eventuele zondagopenstelling 

voor winkeliers. Dat was het antwoord van wethouder Nobel op vragen van Forza. 

Ondernemers in Haarlemmermeer mogen niet zelf bepalen op welke zondagen ze de 

winkel open gooien, maar als het aan Forza ligt duurt dat niet lang meer. 

Fractievoorzitter Paul Meijer pleitte... Lees verder 
  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juni%202012/3_%20Flexibelere%20wetgeving%20rond%20bv.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juni%202012/4_%20Regionaal%20arbeidsmarktbeleid%20meer%20richten%20op%20werkgever.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juni%202012/RA1_%20Sterrenparade%20in%20Haarlemmermeer.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juni%202012/RA2_%20Na%20reces%20duidelijkheid%20over%20zondagopenstelling.pdf


Hoofdkantoor Bluewater naar Hoofddorp 

Delta Development Group, VolkerWessels en Reggeborgh, samen Park 20|20 C.V. 

vormend, hebben overeenstemming bereikt met Bluewater Energy Services over de 

ontwikkeling van een nieuw hoofdkantoor op Park 20|20 in Hoofddorp. Het gebouw 

van 8.000 m2 met mogelijkheden tot verdere uitbreiding gaat 500 medewerkers van 

Bluewater huisvesten. Er is een vijftienjarig... Lees verder 

  

Bouwen is goudmijn voor Haarlemmermeer 

Bouwvergunningen zijn een goudmijntje voor de gemeente. De aanvrager betaalt 

namelijk meer dan het dubbele van de werkelijke kosten. Bij andere leges en heffingen 

zijn kosten en opbrengsten meer met elkaar in evenwicht. Al zijn er ook veel tarieven 

die bij lange na niet kostendekkend zijn. Dat constateert de... Lees verder   

Kantoorlocatie Kruisweg moet op termijn woongebied worden 

De gemeente Haarlemmer en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben een 

samenwerkingsovereenkomst getekend voor de transformatie van Kruisweg 855-859 

tot woongebied. Beide partijen hebben de ambitie om met het nieuwe plan een fraaie, 

nieuwe entree voor Hoofddorp te creëren. De planning is binnen... Lees verder 

  

Bezitters van een smartphone gezocht om onze nieuwe digitale 

dienstverlening te testen 

Steeds meer mensen maken gebruik van mobiel internet. Dat is vooral te danken aan 

de ontwikkelingen en de verspreiding van de smartphone. De gemeente 

Haarlemmermeer wil haar dienstverlening verbeteren en graag inspelen op deze 

ontwikkelingen. Daarom heeft de gemeente een mobiele website en een App 

ontwikkeld. Graag nodigen wij... Lees verder   

Uw mening gevraagd over de openingstijden van de balie 

De gemeente wil graag uw mening weten over de openingstijden van de balies in het 

Raadhuis en de servicecentra. Deze informatie is relevant om u zoveel mogelijk van 

dienst te kunnen zijn op het tijdstip dat het u uitkomt. Het invullen kost u slechts 

enkele minuten. Bij voorbaat dank voor de moeite. Download hier het invulformulier 
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Gesprekspartners MKB Haarlemmermeer-Schiphol 
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