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Geachte heer  Snoey Kiewit,

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

* Gemengde vooruitzichten voor 2016 na renteverhoging FED 
  De Caring Capital View van december 2015 door Hans Molenaar, CIO.
* Kerst & Nieuwjaar
* Internetveiling niet aansprakelijk voor vertraging bod 
* NSW voordelen ook voor appartementseigenaren op landgoed 
* CPB en DNB positief over economie in 2016
* Europese Commissie wil ton garantie voor eurospaarders
* Onze zes verrassingen in 2016 

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

Gemengde vooruitzichten voor 2016 na renteverhoging
FED

http://myclang.com/2/4/29/43/r-OfrAsyon9UIhMO3V7wgGtT_syyuiQkhRkoKOYFl6vSYvW5o-LjS7yEY_q9aEHc


CARING CAPITAL VIEW
Hans Molenaar, IVM Caring Capital CIO

Het is een goed gebruik om aan het eind van het jaar terug te blikken. Zeker zo belangrijk is
het om vooruit te kijken, maar dit doen wij altijd al. 2015 was een jaar met verschillende
gezichten. Het begon positief. De ECB kondigde forse stimuleringsmaatregelen aan, wat
leidde tot positieve verwachtingen over de economische ontwikkelingen. De
aandelenmarkten waren heel optimistisch en stegen fors in de eerste vier maanden van het
jaar.
Lees verder 

Kerst & Nieuwjaar

Aan al onze relaties

In deze eerste aflevering van alweer de 7e jaargang van deze nieuwsbrief wil ik u graag
bedanken voor het vertrouwen dat u het afgelopen jaar weer in IVM Caring Capital hebt
gesteld. Voor ons was 2015 een zeer positief jaar. Wij werden voor de tweede
achtereenvolgende keer genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie
Vermogensbeheer. Daarnaast waren er dit jaar veel ontwikkelingen die ons bevestigen in

http://myclang.com/1/4/29/43/ox2LDbb7mfl1CqgcWOCEtFgITslayiVyNxspNGbNtw8A7SlPnHe-8ezErQ1yscFq


onze duurzame visie op vermogensbeheer, culminerend in het recente Klimaatakkoord van
Parijs. Wij zullen in 2016 voortgaan op de ingeslagen weg en hopen dat u ons daarop blijft
volgen! 

Ilco Snoey Kiewit
Chief Commercial Officer

Internetveiling niet aansprakelijk voor vertraging bod

Het is een bekend beeld van Britse antiekprogramma’s op tv: aspirant-kopers bieden tegen
elkaar op in de zaal en via internet en/of telefoon. In Nederland zorgt de Stichting Notarieel
Instituut Internetveilen (NIIV) ervoor dat er tijdens executieveilingen van onroerend goed ook
online kan worden geboden. Onlangs moest de Rechtbank Rotterdam zich uitspreken over
een geschil ontstaan bij zo’n veiling. 
Lees verder 

NSW voordelen ook voor appartementseigenaren op
landgoed

Als een landgoed is verdeeld over meerdere appartementsrechthouders, kan elk van hen dan
in aanmerking komen voor de fiscale voordelen van de Natuurschoonwet (NSW) 1928? Over
deze vraag boog zich recent de Rechtbank Gelderland. Het antwoord is van belang, omdat
eigenaren die hun landgoed laten schikken onder de NSW recht hebben op fiscale voordelen,
als steunmaatregel om het landgoed in stand te houden. 
Lees verder 

http://myclang.com/1/4/29/43/Is3MyguQQfGvcZDmNeF1wFjElCmTXUaQUEp6nv--Rf01xoKdntDOadP4vsh3dkoe
http://myclang.com/1/4/29/43/9nKjjLNDaCW3NYG2yXWj-IvbzMyexp5LWUs9cRuodYEBIOxBY1uRAyM19TpIZnga


CPB en DNB positief over economie in 2016

Deze maand kwamen zowel het Centraal Plan Bureau (CPB) als De Nederlandsche Bank
(DNB) met positieve, zij het licht uiteenlopende, berichten over de Nederlandse economie en
de vooruitzichten voor het nieuwe jaar. Voor 2016 voorziet het CPB voor Nederland een groei
van 2,1% en een groei van de wereldhandel met 4,3%, al waarschuwt het planbureau voor
grote internationale onzekerheden. 
Lees verder 

Europese Commissie wil ton garantie voor eurospaarders

Eind vorige maand kwam Europees Commissaris Jonathan Hill (Financiële Stabiliteit en
Kapitaalmarkten) met een plan voor een garantiestelsel voor spaarders in de eurozone. In
alle eurolanden zouden spaartegoeden dan tot 100.000 euro zijn gegarandeerd. Valt de
betreffende spaarinstelling om, dan moeten spaarders tot dit bedrag worden gecompenseerd
uit een nieuw op te richten verzekeringsfonds. 
Lees verder 

Onze zes verrassingen in 2016

http://myclang.com/1/4/29/43/Ti0iwRIbG_komeNkyBHBVQHJiL7v32rc1zgXZzzewaI7yruCTXNLHeMEPwCVOwHt
http://myclang.com/1/4/29/43/Fu2mxchBbPJq8qRunaJRSd3JWUK1okjW6jd4f9-W4x3wtb0GEzW9GtfsQUV8ZCxg


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.

CARING CAPITAL VIEW EXTRA 
Hans Molenaar, CIO IVM Caring Capital

Net als voorgaande jaren wil ik zes mogelijke verrassingen noemen, die in 2016 het beeld en
de verwachtingen voor de economie en de financiële markten zomaar kunnen veranderen.
En net als vorige jaren is het goed om nog even terug te kijken naar de verrassingen die wij
vorig jaar met u hebben gedeeld. In hoeverre zijn deze uitgekomen? 
Lees verder 

http://myclang.com/2/4/29/43/yTZBzoWdCkf12j9y9jvYYkrCTMtJMXlp3YfvO-K2AjSrJA6XJs7JMxXeotTgUGYa
http://myclang.com/1/4/29/43/PgJx3O1bTEJJmeGM_9PeR31_czBt_V8P0tSrrWHH5IhatR15Kg9eOc0MXP-jF2Ww

