Tussen droom en daad…
De overmaat aan wetten en regels. Dat ervaart ondernemend Nederland als het meest
storend aan haar overheid. Nu blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK)
dat gemeenten het percentage vergunningen met veertig procent kan terugdringen.
Zo neemt de KvK in haar publicatie 12 Best Practices twaalf gemeentelijke vergunningen
als voorbeeld. De Kamer toont gemeenten aan de hand van deze modellen hoe ze hun
regelgeving kunnen schrappen of beperken, waardoor de administratieve last voor
bedrijven sterk vermindert. Dit kan variëren van het afschaffen van de
reclamevergunning tot het vereenvoudigen van de marktplaatsvergunning.
Najaar september 2007 overhandigde voorzitter Thijs Woltgens van de Kamer van
Koophandel Nederland deze publicatie aan Jacques Wallage, voorzitter Taskforce
Regeldruk Gemeenten. De KvK Noordwest-Holland gaat gemeenten in de regio wijzen op
de mogelijkheid subsidie voor de invoering aan te vragen bij het Rijk op grond van de
Tijdelijke Regeling stimulering aanpak vermindering gemeentelijke administratieve
lasten.
Een agentschap van het ministerie van Economische Zaken voert deze zogenaamde
voucher regeling uit. Er is wel een voorwaarde. Gemeenten moeten het bedrijfsleven bij
het proces betrekken. De Kamer van Koophandel biedt gemeenten aan hen te adviseren
over afschaffing en vereenvoudiging van regelgeving en het inventariseren van de
risico’s.
Meer lezen? www.kvk.nl/regeldruk.

Reken af met dubieuze debiteuren
Ben je PZO-lid? Dan kun je vanaf eind augustus 2007 gratis hulp krijgen bij het
incasseren van achterstallige betalingen. Samen met ACCS Incasso &
Gerechtsdeurwaarders in Eindhoven biedt PZO je deze dienst kosteloos aan. Normaal
betaal je een paar honderd euro, exclusief btw. Meer informatie vind je op www.pzo.nl.

Taalgebruik pimpen
Op de website van genootschap Onze Taal staat een link naar tips over goed taalgebruik
in weblogs. Natuurlijk kennen tekstschrijvers de kneepjes van hun vak en weten ze links
naar Van Dale en Onze Taal goed te vinden. Toch kun je er ook een paar minder
bekende, nuttige links aanklikken: www.interglot.com bijvoorbeeld als je woorden wilt
vertalen of www.systran.co.uk en www.google.com/translate voor het vertalen van hele
teksten.
Meer inzicht in hip Engels krijg je op www.urbandictionary.com. En als je last but not
least je taalgebruik met flitsende en vernieuwende woorden wilt pimpen, schakel dan
eens naar www.kriq.nl. Iedere dag verschijnt daar het woord van de dag. Een woord dat
pas in het nieuws is geweest, bijna niet gebruikt wordt en dus om uitleg vraagt. Volgens
schrijfster Sylvie van Nieuwerburgh maken deze tips je niet tot literair coryfee à la
Renate Dorrestein, maar het kan schrijfsels verrijken en leuker of speelser maken.
www.trouw.nl/deverdieping/dossiers

