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Belasting betaling: (vooraankondiging)
Mede door de implementatie van de euro is bij de Belastingdienst op 31 december 2001 geen enkele
mogelijkheid betalingen te verwerken.
Dientengevolge heeft de Belastingdienst bepaald dat de betaling over de maand november uiter-lijk op 28
december 2001 bij de Belastingdienst binnen moet zijn.
Ter voorkoming van boetes en andere narigheden adviseren wij U deze datum voor U zelf al naar voren te
halen, temeer daar de kerstdagen ook in deze week vallen.
Beperking van het non-concurrentiebeding:
Een concurrentiebeding wordt de laatste jaren steeds vaker gezien als een inperking van het grondwettelijke
gewaarborgde recht op de vrije keuze van arbeid. Een relatiebeding wordt ove-rigens gelijk gesteld aan een
concurrentiebeding.
Thans is een wetsontwerp in de maak die het grondwettelijke gewaarborgde recht als eerder genoemd meer
veilig moet stellen.
Mochten Uw personeelsleden een arbeidscontract met een dergelijk beding hebben, dan bent U bij dezen op
voorhand gewaarschuwd.
Terreur aanslagen in Amerika:
Het is standaard onze gewoonte ons niet bezig te houden met politieke zaken. Echter, de aan-slagen op het
WTC alsmede die op het Pentagon respectievelijk in New York en Washington kunnen dermate financiële en
economische gevolgen hebben (te denken aan de enorme koers-val) dat wij er niet om heen kunnen. De
verwachtingen zijn somber. Naar onze overtuiging zal de inflatie nog verder toenemen, dit mede dat naar alle
waarschijnlijkheid het consumenten ver-trouwen enigszins zal afnemen. Ook zal gewaakt moeten worden voor
zgn. “paniek voetbal”
Met andere woorden, het heeft naar onze stellige overtuiging geen enkele zin om juist nu verlies te nemen op
de beurs. Spreekwoordelijk: “indien men geschoren wordt, moet je stil zitten.”
Ter afsluiting van dit bijzonder hoofdstukje nog het volgende:
“De wereld wordt bozer, en hoe bozer de wereld, hoe moeilijker het wordt om te geloven in het goede en om
te vertrouwen op het wonder in de mensen en de dingen”
Nieuwsbrieven per e-mail:
Vanaf volgende maand is het mogelijk om de nieuwsbrieven per e-mail te kunnen ontvangen. De voordelen
van e-mail zijn algemeen bekend, en derhalve voor ons de reden om ook dat me-dium verder uit te bouwen.
Indien U vanaf volgende maand de nieuwsbrieven per e-mail wenst te ontvangen, dan kunt U zich per e-mail
daarvoor aanmelden bij: dinkla@dinkla.nl
Even voorstellen:
Op 3 september jl. is Ike Hesdahl bij ons in dienst getreden. Ike is 51 jaar, gehuwd en heeft twéé kinderen.
Mede door haar opleidingen is zij bekend met financiële administraties etc.
Ike werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
Traditionele sluitingsdag Kantoor Dinkla & Dinkla:
Op vrijdag 26 oktober zal ons kantoor de gehele dag gesloten zijn. Die dag zijn wij uitsluitend per mobiele
telefoon bereikbaar: (0654) 906 501
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daarvoor echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Ook deze Nieuwsbrief is een extra service van Kantoor Dinkla & Dinkla

