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 25 maart 2015                 Kunt u deze e-mail niet lezen? Klik dan hier             nummer 65

Geachte heer  Snoey Kiewit,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van IVM Caring Capital van april 2015. We vragen uw
aandacht voor de volgende onderwerpen:

* De balans tussen groei en risico. 
  De Caring Capital View van april 2015 door Hans Molenaar, CIO.
* Geen bewind, want levenstestament
* Nieuw aangifteprogramma erfbelasting 2015
* Laag BTW-tarief op verbouwen stopt per 1 juli
* Artikel IVM Caring Capital CIO in fd
* Alternatief voor vermogensrendementsheffing?
* DNB waarschuwt voor effecten lage rente

We hopen en vertrouwen erop dat de informatie in deze artikelen voor u nuttig is en wensen
u veel plezier bij het lezen. 

Met vriendelijke groet, 

Ilco Snoey Kiewit
Chief Commercial Officer

De balans tussen groei en risico 
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CARING CAPITAL VIEW
Hans Molenaar, IVM Caring Capital CIO

In Europa zien en voelen we dat de economie aantrekt. Het vertrouwen van de consumenten
neemt toe en daarmee ook de bereidheid weer geld uit te geven. Consumenten zijn nog
voorzichtig, omdat ze de gevolgen van de kredietcrisis stevig hebben gevoeld. Maar in de
meeste Europese landen is het optimisme zichtbaar. 
Lees verder 

Geen bewind, want levenstestament

Een recente uitspraak van de kantonrechter in Oost-Brabant laat mooi zien hoe het
levenstestament in de praktijk kan werken. Het ging om een man die in 2013 bij notariële akte
een levenstestament had laten opstellen. Zijn twee dochters ontvingen daarin elk afzonderlijk
een volmacht om namens hem beslissingen te nemen op zakelijk en medisch gebied. 
Lees verder 

Nieuw aangifteprogramma erfbelasting 2015
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Sinds 20 april jl. kunnen de erfgenamen van iemand van wie het overlijden dit jaar plaats
vindt voor de aangifte erfbelasting gebruikmaken van een digitaal aangifteprogramma van de
Belastingdienst. Begunstigden kunnen hiervan gebruikmaken na ontvangst van een
aangiftebrief erfbelasting en het daarin vermelde erfbelastingnummer.
Lees verder 

Laag BTW-tarief op verbouwen stopt per 1 juli

Per 1 juli a.s. vervalt het lage BTW-tarief van 6% op arbeidskosten voor renovatie en herstel
van woningen ouder dan twee jaar. Omdat dan het standaardtarief van 21% weer van kracht
is, wordt verbouwen in één klap 14,15% duurder. Het 6%-tarief geldt alleen voor
werkzaamheden afgerond tussen 1 maart 2013 en 1 juli 2015.
Lees verder 

Artikel IVM Caring Capital CIO in fd
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Op 27 maart jl. plaatste Het Financieele Dagblad (fd) een artikel van de hand van Hans
Molenaar, Chief Investment Officer bij IVM Caring Capital, onder de kop Mario Draghi heeft
zijn hand overspeeld. Een groot deel van het artikel kwam overeen met de Caring Capital
View voor maart 2015, die integraal verscheen in de vorige editie van deze nieuwsbrief onder
de afwijkende kop Europese Centrale Bubbel. 
Lees verder 

Alternatief voor vermogensrendementsheffing?

Vorige week berichtte minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vanuit New York dat hij op
Prinsjesdag 2015 met een alternatief wil komen voor de impopulaire
vermogensrendementsheffing. Volgens de minister bestaat er in de coalitie een breed
draagvlak voor lastenverlichting, met name voor spaarders. 
Lees verder 

DNB waarschuwt voor effecten lage rente
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Afmelden voor deze nieuwsbrief

Heeft u tips, vragen of opmerkingen laat het ons weten.
Telefoon +31 23 531 01 85 Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Op 14 april jl. publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) een ‘Overzicht Financiële
Stabiliteit’, waarin DNB de financiële situatie en risico’s in Nederland en internationaal in kaart
brengt. Het geschetste beeld is gemengd. Enerzijds staat de financiële sector een stuk
steviger in de schoenen dan een jaar geleden.
Lees verder 
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