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GELD TERUG
informatie 1

Jaaropgaaf 2001

tijdvak: 01-01 / 30-06

****************************************************************************************
Inhoudingsplichtige
Voor
Supermarkt Dirk de Boer
dhr. M. Dijkstra
Parkweg 43
Blokstraat 32
2266 KT Dubbeldam
2287 GT Dubbeldam
****************************************************************************************
Omschrijving
Bedrag
Loon
€ 1.584
Ingehouden loonheffing
€
0
Verrekende arbeidskorting
€
0

Jaaropgaaf 2001

tijdvak: 01-08 / 31-12

****************************************************************************************
Inhoudingsplichtige
Voor
Openbare Scholengemeenschap ‘De Berg’
dhr. M. Dijkstra
Postbus 205
Blokstraat 32
2215 KT Kortweg
2287 GT Dubbeldam
****************************************************************************************
Omschrijving
Bedrag
Loon
€ 4.741
Ingehouden loonheffing
€
902
Verrekende arbeidskorting
€
68

informatie 2

Aftrekbaarheid van studiekosten

HBO-studie
De regeling
Studiekosten mogen tot een bepaald maximum bedrag – het normbedrag – opgevoerd
worden als aftrekpost voor de loon- en inkomstenbelasting.
Volgens de Wet op de Studiefinanciering (WSF) zijn dat voor 2001 de volgende vaste
bedragen per maand.
periode

normbedrag per maand

1 januari – 31 augustus 2001
1 september – 31 december 2001

€ 154,46
€ 156,56

De berekening
totale aftrekpost = totaal maandelijkse normbedragen − basisbeurs
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ANDERE KOFFIE?
informatie 3

Voorwaarden voor koffie

Eén van de voorwaarden waaraan de koffie moet voldoen om het Max Havelaar keurmerk te
krijgen is:
“een prijs die de productiekosten dekt en genoeg is voor het doen van noodzakelijke
investeringen.”
Max Havelaar garandeert de koffieboeren een prijs die nooit beneden een bepaalde grens zal
gaan. Deze minimumprijs is vastgelegd op 240 dollarcent per kilogram. De Max Havelaar prijs
volgt de wereldmarktprijs en ligt daar altijd 10 dollarcent boven. Als de wereldmarktprijs zakt
onder de 230 dollarcent, blijft Max Havelaar de gegarandeerde minimumprijs betalen.

informatie 4
Op de
•
•
•

school van Ramon:
zijn per dag gemiddeld 66 docenten aanwezig;
drinkt een docent gemiddeld 3 koppen koffie per dag;
worden gemiddeld per dag 3 pakken koffie van 250 gram gebruikt.
prijsopbouw in % van een 250 grams pak koffie
gewone koffie
€ 1,65

Max Havelaar
€ 1,98
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NIEUWE POLITIEK?
informatie 5
Rijksbegroting 2002: ontvangsten/totaal 129,6 miljard
Niet-belastingontvangsten

18,7

Kansspelbelasting 0,2
Successierechten

1,7

Dividendbelasting

3,7

Vennootschapsbelasting

19,1

Loon- en inkomstenbelasting

28,3

Verbruiksbelastingen 0,3
Invoerrechten

1,8

Motorrijtuigenbelasting

2,0

Belasting op personenauto's
en motorrijwielen
Belastingen op milieu

2,9
3,6

Overige belastingen

4,3

Accijnzen

8,0

Omzetbelasting

35,0
0
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Rijksbegroting 2002: uitgaven/totaal 125,7 miljard
4,2

Overige
Economische Zaken

1,8

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

2,1

Financiën

3,4

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

3,4

Binnenlandse Zaken

4,5

Justitie

4,8
7,0

Defensie
Verkeer en Waterstaat

8,0

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

8,3
10,4

Buitenlandse Zaken

11,9

Rente staatsschuld

13,3

Gemeente- en Provinciefonds

19,5

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

23,1

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
0
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NIEUWE POLITIEK?
informatie 6

Een selectie van belangrijke punten uit het partijprogramma van de LPF:

Nationaal bestuur
• veel bezuinigen op de uitgaven van de rijksoverheid door overbodige ministeries en
onderdelen te schrappen: o.a. een kleiner kabinet met premier en maar vijf ministers en
25% minder ambtenaren
• verlagen van de belasting op de winst van de bedrijven, want zij zijn het die voor Nederland
het geld verdienen
Gezondheidszorg
• uitgaven voor de zorg twee jaar lang op hetzelfde peil houden
• vrije prijsvorming in de zorg: dokters en specialisten stellen zelf tarieven vast
Sociale zekerheid
• stoppen met individuele inkomenssubsidies, zoals bijvoorbeeld de huursubsidie
• werkgevers mogen ziekte van de werknemer ter discussie stellen bij twijfel; in dat geval
moet de werknemer aantonen dat hij of zij echt ziek is
Onderwijs
• voorlopig geen extra geld voor onderwijs
• stoppen met experimenten als basisvorming en studiehuizen
• niet meer investeren in computers in de scholen; leerlingen moeten thuis maar met
computers leren omgaan
Economie
• nutsbedrijven (gas/water/licht) niet privatiseren en de NS wordt weer een staatsbedrijf
• kerncentrale Borssele openhouden en een tweede kerncentrale bouwen
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VOORDELIG CD’S KOPEN
informatie 7

(vrij bewerkt op basis van de site van de Belastingdienst)

GOEDEREN KOPEN VIA INTERNET
Via het World Wide Web is het mogelijk over de hele wereld artikelen te bestellen. Deze
artikelen kunnen worden aangeschaft bij speciale internetbedrijven, maar ook bij winkels waar
producten via internet worden aangeboden.
Voor particuliere kopers via internet is het belangrijk om te weten dat voor inkopen buiten de
Europese Unie douanerechten (voorheen invoerrechten) en BTW moeten worden afgedragen.
Douanerechten: moeten worden betaald over de aankoopprijs van het artikel.
BTW: wordt geheven over de aankoopprijs + douanerechten.
Als de aankoopprijs van de zending € 22 of lager is dan geldt er een vrijstelling van
douanerechten en van BTW.
Voor zendingen met een aankoopprijs hoger dan € 22 geldt het volgende:

aankoopprijs van de zending
douanerechten 3,5%(*) =

€ ………… Æ

BTW 19%

€ .……….. Æ

=

totaal

€ ……………………
€ ……………………
-------------------------- +
€ ……………………
€ ……………………
-------------------------- +
€ ……………………

(*) als er minder dan € 10 aan douanerechten moet worden betaald volgt vrijstelling van
douanerechten
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LONDON, HERE WE COME
informatie 8

Kortlopende reisverzekering: premies
exclusief

inclusief

geneeskundige kosten

basisdekking
basisdekking incl. langlaufen
basisdekking incl. skiën en gevaarlijke
sporten

geneeskundige kosten

Europa
€ 0,64
€ 1,00

wereld
€ 1,25
€ 1,72

Europa
€ 0,77
€ 1,25

wereld
€ 1,50
€ 2,09

€ 1,36

€ 2,04

€ 1,75

€ 2,54

•

Premies zijn per persoon per dag, kinderen t/m 4 jaar zijn gratis meeverzekerd.

•

Minimumpremie per polis € 5,67; poliskosten € 3,40. Assurantiebelasting 7%.

informatie 9

Kortlopende reisverzekering: een selectie uit de basisdekking

Ongevallen (per persoon)

verzekerde bedragen

• Bij overlijden
* t/m 18 jaar en vanaf 70 jaar

€ 4.538,€ 2.723,-

• Bij blijvende invaliditeit
* vanaf 70 jaar
Tandheelkundige behandeling,
maximaal per persoon
Reisbagage (per polis)
Totaal verzekerd bedrag per reis:
waarbij maximaal verzekerd voor
• foto-, film-, videoapparatuur
• sieraden
• horloges
• brillen en contactlenzen
• fietsen
• muziekinstrumenten
informatie 10

€ 68.068,€ 2.723,kostprijs
€ 454,€ 5.000,€ 1.135,€ 378,€ 378,€ 378,€ 681,€ 454,-

Tarieven camping ABBEY WOOD; prijzen per nacht in ponden

Off Peak Season

Shoulder Season

Peak Season

1 januari – 27 maart

10 juni – 17 juli

28 maart – 14 april

15 april – 2 mei

9 september – 3 oktober

3 mei – 10 mei

11 mei – 30 mei

20 december – 31 december

31 mei – 9 juni

4 oktober – 19 december

18 juli – 8 september

per tent

£ 2,-

per tent

£ 3,-

per tent

£ 3,-

per persoon van

£ 3,75

per persoon van

£ 4,50

per persoon van

£ 4,75

17 jaar en ouder
per kind

17 jaar en ouder
£ 1,20

(0 t/m16 jaar)

koers van 1 Brits Pond (£)
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17 jaar en ouder

per kind

£ 1,20

(0 t/m16 jaar)

per kind
(0 t/m16 jaar)

inkoop
€ 1,60

verkoop
€ 1,64

7

£ 1,20

VERZEKERD BROMMEN
1)

informatie 11 Overzicht jaarpremies en uitkeringsregels bromscooterverzekeringen
verzekeraar

regio

2)

WA
premie
(€)

WA+casco
3)

premie (€)

premie (€)

uitkering bij verlies of diefstal

cataloguswaarde

cataloguswaarde

1 jaar

2 jaar

3 jaar

€ 1.000

€ 2.000

100% CW

80% CW

60% CW

Goed

E,M,Z

181,06

469,66

831,78

DW

DW

DW

A,T

216,46

515,95

876,71

afs: 1,5%

afs: 1,5%

afs: 1,5%

M

127,06

277,06

427,06

DW

DW

DW

Z

197,37

347,37

497,37

afs: 2%

afs: 2%

afs: 2%

E

213,28

363,28

513,28

A,T

226,89

376,89

526,89

alle

225,45

373,43

1.166,30

100% CW

80% CW

60% CW

Paris

4)

Zomerdeur

1.237,65

e

alle

4)

378,24

e

Fortuna
Geluk

120,90

e

1) jaarpremies voor bestuurders van 16 jaar inclusief kosten en
assurantiebelasting
jaarpremies andere leeftijden op aanvraag
2) A= Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht
E= Echt
M= Middelburg
T= Tilburg
Z= Zwolle
3) CW = cataloguswaarde
DW = dagwaarde; de dagwaarde wordt bepaald door de
afschrijving per maand
afs = maandelijkse afschrijving van de cataloguswaarde (CW)
4) naast de afschrijving op de cataloguswaarde rekenen deze
verzekeringsmaatschappijen ook met een eigen risico:
bij diefstal: 20% van de cataloguswaarde
bij cascoschade: 15% van het schadebedrag
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