
                  
 

AANMELDFORMULIER   

`Vragenuur’ belasting besparen, erven en schenken en vermogensplanning 

Ja, wij komen graag naar het `Vragenuur’ bij Witlox Van den Boomen: 
O dinsdag 27 februari 2018, aanvang 19:30 uur, algemeen (zoals voorheen). 
O dinsdag 6 maart 2018, aanvang 19:30 uur, voor wooninitiatieven. 
O Nee, ik kan deze avonden niet. Stuur mij wel de informatie over de bijeenkomsten. 
 

S.v.p. hierboven aankruisen wat voor u van toepassing is en vul onderstaand kader in met uw 
persoonlijke gegevens. 
 
 

Voor- en achternaam :  

Adres:  

Postcode en woonplaats: 

E-mailadres: 

Lid van oudervereniging:       in:  

Uw vragen kunnen gaan over de volgende onderwerpen (s.v.p. aankruisen): 

o Gevolgen van de veranderingen bij WMO en WLZ (Wet Langdurige Zorg, v/h ABWZ). 
o De eigen bijdrage: hoe verlaag/voorkom ik de eigen bijdrage en gevolgen voor erfrecht? 
o Vermogensrendementsheffing wordt progressief.  
o Afschaffing vermogenstoets en dus lagere eigen bijdrage CAK? 
o Welke aftrekposten zijn er nog? 
o Aftrek van uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis en uitgaven voor levensonderhoud. 
o Jonggehandicaptenkorting. 
o Hoe zit het nu met de vrijwilligersaftrek? Inspecteurs zijn onduidelijk. 
o Aftrek premies voor lijfrente t.b.v. verstandelijk gehandicapten. 
o Sparen voor ‘leuke dingen’ zonder vermogensopbouw. 
o Wat is een ‘familiebank’ en wat kan dat opleveren? 
o Behoud van vermogen voor later voor het verstandelijk gehandicapt kind. 
o Kunnen wij een fonds, trust, stichting of vereniging oprichten voor ons kind? Wat zijn de ervaringen? 
o Schenkingen op papier: zinvol, en kan dat ongedaan gemaakt worden? 
o Is onterven van uw kind wel of niet een goede zaak? 
o Moet iemand met een verstandelijke beperking een testament maken? 
o Levenstestament voor u en ZorgTestament van u voor uw kind. 
o Wat gebeurt met de mantelzorgboete? 

Mijn vragen zijn (meerdere vragen aangeven kan): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Mail dit formulier naar secretariaat@kansplus-sien.nl  
of stuur het per post naar: Secretariaat KansPlus-Sien, Langsteek 15, 5641 NG Eindhoven 

mailto:secretariaat@kansplus-sien.nl

