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Geachte heer  Snoey Kiewit,

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

* Exit Grexit? 
  De Caring Capital View van juli 2015 door Maarten Friederich, Portfolio Manager..
* IVanaf 17 augustus: Europese Erfrechtverordening 
* Nieuwe regels voor partneralimentatie voorgesteld
* Pensioenfondsen: lager rendement, hogere dekkingsgraad
* Woningmarkt weer bijna op oude niveau 
* Kwart minder faillissementen
* Méér jongeren hebben een baan 

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

Exit Grexit? 

http://myclang.com/2/4/29/43/-QBANQ8I_YG5c25E-7nNOXQxAS9p0uNS7mL_Pp0-znhZJUu0TFzO7_XoL7SN1Dg5


CARING CAPITAL VIEW
Maarten Friederich, Portfolio Manager IVM Caring Capital 

Griekenland blijft voorlopig in de euro. De grootste vrees van de Europese Commissie, het
Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank is dus geen werkelijkheid
geworden. Dat is in ieder geval de verwachting nu diverse parlementen, waaronder het
Griekse, hebben ingestemd met nieuwe onderhandelingen. 
Lees verder 

Vanaf 17 augustus: Europese Erfrechtverordening

Op 17 augustus a.s. treedt de Europese Erfrechtverordening in werking in alle EU-lidstaten,
behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe verordening geldt voor
nalatenschappen van mensen die overlijden op of na 17 augustus 2015 en regelt onder meer
welk erfrecht van toepassing is, als er geen testament is.
Lees verder 

Nieuwe regels voor partneralimentatie voorgesteld

http://myclang.com/1/4/29/43/vr7fcHjbgsRuRPnko8-13azAoJDCkwXpHkR5wLIosU-Y_8hjOjeZG1H6uhuZm20Y
http://myclang.com/1/4/29/43/pHLd136BbOG5xMKqDFoXuSLarJLbIu3eTSOvaLqjG5dhbyoNOCaPf3s1_FdUfFzg


Vorige maand dienden de Tweede Kamerleden Van Oosten (VVD), Recourt (PvdA) en
Berndsen-Jansen (D66) een initiatiefwetsvoorstel in voor een nieuwe regeling van de
partneralimentatie. De grondslag hiervoor zou voortaan beperkt moeten blijven tot het verlies
aan verdiencapaciteit, ontstaan tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. 
Lees verder 

Pensioenfondsen: lager rendement, hogere
dekkingsgraad

Voor de grote pensioenfondsen is de eerste helft van 2015 tumultueus verlopen, zo blijkt uit
de vorige week gepubliceerde halfjaarcijfers. Met name het tweede kwartaal zorgde voor
flinke deuken in de beleggingsrendementen. Zo meldt het ABP, het grootste pensioenfonds
van ons land, een rendement van 8,8 procent in het eerste kwartaal, gevolgd door een verlies
van 4,3 procent in het tweede, wat neerkomt op 16 miljard euro.
Lees verder 

Woningmarkt weer bijna op oude niveau

http://myclang.com/1/4/29/43/mHwMQV1bLP_-1CEC0-VOi8VJe0-QErqHYbX7lcXjoPkZCCq282tm4tEgp71x4AwE
http://myclang.com/1/4/29/43/FJutLAo9IzaoNCxJtQf-BqIfPw3hUB0b7ifcdH-9cKUm1uUzAG_4TWXN1CjEHa4Y


Voor het achtste kwartaal achtereen is het aantal huizenverkopen gestegen, blijkt uit de
laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Qua transacties is
de markt nu weer bijna op het niveau van vóór de crisis. De huizenprijzen liggen nu 4,9
procent hoger dan eind juni vorig jaar, waarmee ze nu op het niveau zijn van oktober 2003. 
Lees verder 

Kwart minder faillissementen

In de eerste helft van dit jaar werden bijna 26 procent minder faillissementen uitgesproken
dan in dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het recordjaar 2013 bedraagt de
vermindering zelfs 42 procent. 
Lees verder 

Méér jongeren hebben een baan

http://myclang.com/1/4/29/43/KTJTPNUAUAq8j2gPfcGZJwWFILeki3OiJ-3mz6qitkWYJdj9SWFfo3E_H2vwnAuv
http://myclang.com/1/4/29/43/f4L57YQRvwBqo4MiiUzx0CjLyJiwjcNSl2g7h-Ahq5O5mZ6jmONrtpqhJCt52HHP


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.

Eind juni van dit jaar waren er maar liefst 63 duizend personen tussen de 15 en de 25 jaar
méér aan het werk dan een jaar geleden. De afgelopen maanden nam het aantal werkende
jongeren toe met gemiddeld tweeduizend per maand. In totaal hebben nu 1,3 miljoen mensen
in deze leeftijdsgroep een baan. 
Lees verder 

http://myclang.com/2/4/29/43/MmGpkVebau9kNfRze9sbW4xS2meZOM7FQZATTnnjuM13_BQEr_QUeaMkdSResJVC
http://myclang.com/1/4/29/43/uuVCT2Cx3zAAGMubT4eGf2KsYB925fCl6OZIfWb87Pb3LCje_SuU7_9El_QPR8Wq

