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Wet Waardering Onroerende Zaken: (WOZ)
Vorig jaar hebben de h.h. taxateurs een nieuwe ronde door Nederland gemaakt, teneinde (bijna) alle
onroerende zaken opnieuw te taxeren, dit in het kader van de WOZ.
Een kopie van de waarde bepaling ontvangen wij graag z.s.m. van U. Deze is van belang voor de Wet
Inkomstenbelasting 2001.
Vakantiewerk en Kinderbijslag in 2001:
Uit een persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vernamen wij dat het bedrag dat
kinderen in de zomermaanden mogen bijverdienen, zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt, is gesteld op
fl. 2.100,-Wettelijke intrest:
De wettelijke intrest is met ingang van 1 januari 2001 verhoogd van 6 naar 8 percent. Naar verwachting zal het
nieuwe percentage voor het gehele kalenderjaar 2001 gelden.
Zomertijd / Wintertijd 2001:
In het weekend van 24 en 25 maart 2001 gaat de zomertijd weer in. De klokken worden dan één uur vooruit
gezet.
De wintertijd zal ingaan in het weekend van 27 en 28 oktober 2001.
Testament:
Elk jaar houden wij een pleidooi om per direct over te gaan tot het laten opstellen van een tes-tament, dan wel
tot het onderhouden van het testament. Zo ook nu dit jaar weer!
Helaas hebben wij proefondervindelijk het nut mogen c.q. moeten ervaren.
Verzekeringsportefeuille:
Niet alleen een testament geniet onderhoud, ook Uw verzekeringsportefeuille. Vorig jaar heb-ben wij U
diverse malen geadviseerd één en ander te laten checken en of te updaten.
Indien U dit nog niet heeft gedaan, is thans de tijd daarvoor rijp!
Wet Inkomstenbelasting 2001 – Box III:
Dit jaar zal U kennis gaan maken met o.a. Box III van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
De waarde per 1 januari 2001 van o.a. Uw levensverzekeringen, spaarpolissen zullen medio 2001 aan de
Belastingdienst bekend gemaakt moeten worden.
Voor het maken van een juiste beslissing met betrekking tot een eventueel gekoppelde polis aan Uw
hypotheek, is het eveneens van belang om de waarde van die polis per 1 januari 2001 op te vragen bij Uw
assurantie adviseur.
Daar de verzekeringsmaatschappijen tot over hun oren in het werk zitten, kunt U naar onze op-tiek niet vroeg
genoeg beginnen met het opvragen van de gegevens.
Ondanks alle zorg die aan deze editie is besteed, blijven vergissingen mogelijk. Wij kunnen daarvoor echter
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
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