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Geachte heer  Snoey Kiewit,

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

* Het China Syndroom
  De Caring Capital View van augustus 2015 door Hans Molenaar, CIO.
* Schenkbelasting géén voorheffing erfbelasting
* Nieuwe Europese erfrechtverordening ingegaan
* Fiscus weet niet wat aangiftecontrole oplevert
* Pensioenknip terug van weggeweest
* Moody’s verhoogt groeiverwachting voor Nederland
* Nederlanders geven meer geld uit 

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

Het China Syndroom 

http://myclang.com/2/4/29/43/CH7EYhzuxZiKOJAoCVlCwTt2N1LT_wpPOt4uPsmmfoNFagA4UeN6EjSfrGiQQe_Y


CARING CAPITAL VIEW
Hans Molenaar, IVM Caring Capital CIO

In de zomermaanden is het vaak ook wat rustiger op de financiële markten. Behalve dan dit
jaar! In juni en juli waren het vooral de problemen rond Griekenland die onrust veroorzaakten.
Maar inmiddels is het akkoord tussen de Eurolanden en Griekenland goedgekeurd door
zowel het Grieks parlement als de Eurolanden.
Lees verder 

Schenkbelasting géén voorheffing erfbelasting

Een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag laat goed zien hoe belangrijk het is
verstandige keuzes te maken tussen ‘schenken’ en ‘erven’, met name als overlijden van de
erflater op korte termijn waarschijnlijk is. Het geschil speelde tussen de Belastingdienst en
een vrouw, die in oktober 2013 een schenking van € 37.500 had ontvangen van haar vader. 
Lees verder 

Nieuwe Europese erfrechtverordening ingegaan

http://myclang.com/1/4/29/43/JFPCNcWEarLeUt-PID12b8h-HrJ6FFeAA0lq8lF-rZ1z_kXDRs-mi5J5pMtq_aMs
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Op 17 augustus jl. werd de nieuwe Europese Erfrechtverordening van kracht, waarover wij u
in onze vorige nieuwsbrief informeerden. Deze geldt in alle EU-lidstaten, met uitzondering
van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en heeft betrekking op nalatenschappen
van mensen die vanaf deze datum overlijden. 
Lees verder 

Fiscus weet niet wat aangiftecontrole oplevert

De Belastingdienst heeft geen idee hoeveel (extra) inkomsten er worden binnengehaald
dankzij de controle op aangiften. Dit blijkt uit een onderzoek van de Organisatie voor
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarbij 34 ontwikkelde economieën zijn
aangesloten. Als één van de weinige OESO-landen kan Nederland niet aangeven wat het
resultaat is van de belastingcontrole.
Lees verder 

Pensioenknip terug van weggeweest

http://myclang.com/1/4/29/43/tS2sYSVHkl_0-6FnYuuHycQ1Oxl2YLXJd2D0128-L_YJkhlCNccdhF62Vd3ygBbD
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Sinds 8 juli jl. kunnen mensen die vóór 1 januari 2017 met pensioen gaan weer
gebruikmaken van de pensioenknip. Dit maakt het mogelijk om het pensioen in twee delen
aan te kopen. Normaal moet op de ingangsdatum van het pensioen het volledige
pensioenkapitaal worden gebruikt voor de aankoop van een levenslange pensioenuitkering. 
Lees verder 

Moody’s verhoogt groeiverwachting voor Nederland

Volgens de gerenommeerde Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s staat de Nederlandse
economie er positiever voor dan eerder verwacht. Voor dit jaar voorziet het bureau een
groeipercentage van 2,1%; in eerdere prognoses werd nog uitgegaan van een groei van
1,7%. 
Lees verder 

Nederlanders geven meer geld uit

Afmelden voor deze nieuwsbrief

De Nederlandse consument gaf afgelopen juni 2,2% méér uit dan in dezelfde maand vorig
jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week in een
‘Conjunctuurbericht’. Met een plus van 5,7% werd vooral méér besteed aan duurzame
goederen, met name aan huishoudelijke apparaten en woninginrichting. 
Lees verder 

http://myclang.com/1/4/29/43/4PIAclsOvLVvbiGOALjXoeYdYqQAauTD5YA5kn2iDXM8BayNfWIt-IwfDY9SZB5s
http://myclang.com/1/4/29/43/RpCxV1O3xkjMzIuE_sepaxjOP9dmb8wRqROLxNqX9IntvMDm80NaVzxVqui0HWNZ
http://myclang.com/2/4/29/43/bF6ygidFCXom1orEx_wmRCHtFWI3gafKwymIZqFcF5J2YAmWg4FiiHA9x5pBeBrP
http://myclang.com/1/4/29/43/6J7L74UKusq58u92JfY-tiqf2J_fbZePJY1hLMdniPOJ0a32bw7E5z54R2sUVKAf


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.


