Aanhef,
Wij zijn het jaar gestart met hetzelfde plan als vorig jaar. U zoveel mogelijk voorzien van
bruikbare informatie voor financiële bescherming en besparing op erfbelasting.
Met groot genoegen sturen wij u daarom onze Winter Nieuwsbrief.
In deze editie kijken we naar waarschijnlijke ontwikkelingen in het
huwelijksvermogensrecht en welke mogelijkheden er nu al bestaan wanneer u op een
fiscaal prettige manier enig vermogen wil overdragen aan de volgende generatie,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van de maximale vrijstelling schenkbelasting.
Wij wensen u veel leesplezier.
Het team van 010Notaris

Straks vooraf afspraken maken over alimentatie?
Soms wordt ons gevraagd of je in de huwelijkse voorwaarden ook kunt vastleggen dat er
geen verplichting tot alimentatie ontstaat als het op een scheiding uitdraait. Op dit moment
is dat helaas wettelijk niet toegestaan. Hierin komt echter mogelijk een verandering met
een nieuw wetsvoorstel.
Lees hier meer over het Kamerinitiatief tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht.

De terugkeer van de ton
De kogel is door de kerk. Vanaf volgend jaar mag u eenmalig een schenking doen tot een
bedrag van €100.000 zonder dat hiervoor schenkbelasting betaald hoeft te worden. Uw
schenking moet dan wel gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een woning
of voor de aflossing van een woningschuld. Het wordt ook niet meer verplicht om
uitsluitend aan uw eigen kinderen te schenken zolang de begunstigde maar niet ouder is
dan 40 jaar.
Voor nu is het goed te weten dat er een overgangsrecht van toepassing is. U kunt dit jaar al
gaan schenken en er volgend jaar profijt van (laten) trekken.
Lees verder over de permanent verhoogde vrijstelling voor eenmalig schenken

Rauw op het dak
Ieder mens is uniek. Een cliché met een hoog waarheidsgehalte. Toch krijgen we in de
alledaagse praktijk regelmatig een déjà vu, wanneer er zich een probleem voordoet die we
al vaker hebben gezien. Die van Kees en Isabel bijvoorbeeld. Een stel dat dacht binnen het
huwelijk voldoende beschermd te zijn. De waarheid kwam echter rauw op het dak.
Lees hier onze nieuwe aflevering uit de serie "Uit de praktijk gegrepen"

De Bal
In deze nieuwe aflevering van De Bal introduceren we verder het team van 010Notaris.
Twaalf persoonlijke vragen die een indruk moeten geven wie er voor u een slag in de
rondte werken. In deze tweede aflevering mw. Irene Hoving, juriste Ondernemingsrecht.
Maak nu kennis met Irene Hoving

Kom naar het gratis 010Notaris Inloopspreekuur!
Wilt u weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw erfgenamen straks niet de hoofdprijs aan
erfbelasting hoeven te betalen? Of hoe u zelf kunt bepalen wie wel/niet van u gaan erven?
Kom dan naar ons laagdrempelige inloopspreekuur. Gratis informatie over Personen- en
Familierecht met alle tijd voor antwoord op uw persoonlijke vragen. De avonden vinden
plaats op ons kantoor aan de Jan Leentvaarlaan 2 te Rotterdam Tijd: 18:00 uur tot 20:00
uur.
Bekijk hier alle data en thema's

Wist u dat...
... u als samenwoner pas de maximale vrijstelling erfbelasting krijgt nadat u
reeds een half jaar hebt samengewoond met een samenlevingscontract?
... niet-verbruikte vakantiedagen ook tot de nalatenschap behoren?
... per 1 januari 2016 de vrijstelling voor ervende mantelzorgende kinderen is
komen te vervallen?

Vraag en antwoord
Waarom is het verstandiger slechts één persoon tot voogd te benoemen en niet
twee personen tezamen?
Indien meerdere personen tezamen tot voogd zijn benoemd, dienen zij de kosten
voor de opvoeding en verzorging uit eigen middelen te voldoen en zijn zij verplicht
het kind zelf op te voeden en te verzorgen. Indien één persoon tot voogd is
benoemd, is dit niet het geval. Er bestaat geen verplichting tot het zelf opvoeden en
verzorgen van de minderjarige en ook de kosten mogen veelal uit de financiële
middelen van het kind zelf worden voldaan. Een gedeelde voogdij is nog eens extra
onhandig wanneer de voogden een stel zijn. Wat als zij uit elkaar gaan?
Hebben huwelijkse voorwaarden die tijdens het huwelijk worden opgesteld
terugwerkende kracht tot de datum van het sluiten van het huwelijk?
Nee, huwelijkse voorwaarden zijn enkel en alleen van toepassing op de toekomst
(hetgeen na het tekenen van de akte zal gebeuren).
Met vriendelijke groet,
Het team van 010Notaris
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