
 

                       

  
 
 
 

 
 

Het Vragenuur staat weer voor de deur. Het Platform VG ZoB organiseert 27 februari en 6 maart twee 
interessante bijeenkomsten, samen met KansPlus-Sien, Netwerk Rondom en RPSW, over belasting 
besparen, erven en schenken en vermogensplanning. 
Dinsdag 27 februari en dinsdag 6 maart bent u van harte welkom in het gastvrije kantoor van Witlox 
Van den Boomen, Eindhovenseweg 136 in Waalre (bij het viaduct van de snelweg, aan de kant van 
Waalre). De avonden starten om 19.30 uur en om 22.30 uur sluiten we af. De zaal gaat om 19.00 uur 
open. Mr. Sander Jongerius van Witlox Van den Boomen zal de bijeenkomsten leiden en wordt 
ondersteund door zijn collega’s mr. Joris ten Brink en mr. Eri Saito. 

 
LET OP! Nieuwe opzet van de avonden 
 

Dinsdag 27 februari komt de laatste wetgeving voor box 1,2 en 3 aan de orde en de eigen bijdragen 
WLZ (AWBZ) en WMO. We geven ook een vooruitblik op belangrijke wijzigingen en bovendien is er 
ruimte voor al uw vragen.  
 
Dinsdag 6 maart staan alle vragen in relatie tot ouder-wooninititatieven. Vanzelfsprekend komen ook 
basale zaken over box 1, 2 en 3 aan bod, maar dan toegespitst op uw kind in een wooninitiatief. Ook 
deze avond is er ruimte voor al uw vragen. 
 
Wat wilt u weten van de deskundigen? E-mail uw vragen van tevoren naar secretariaat@kansplus-
sien.nl of stuur uw vragen per post naar het secretariaat. Vragen kunnen gaan over specifieke 
zorgkosten, huurtoeslagbeperking, de aftrekbaarheid van personenalarmering, groensparen, het 
voorkomen van erfbelasting en de opzet van een vereniging i.v.m. de eigen bijdragen. Denk ook aan: 
moet uw kind zelf een testament maken, de tweetrapsmaking voor successie-rechtenbeperking, de zin 
van een levenstestament of een zorgtestament samen met Netwerk Rondom.  
Zie ook het bijgevoegde aanmeldformulier voor mogelijke onderwerpen. 
 
Vul het bijgevoegde aanmeldformulier volledig in (naam, woonplaats, welke avond u komt en van 
welke ouder-organisatie u lid bent) en zet uw vragen voor de deskundigen erbij. Mail of stuur het 
formulier daarna naar het secretariaat van KansPlus-Sien. 
 
Tot ziens in Waalre en met vriendelijke groet,     

       
Theo Magermans,  
namens Platform VG Zuidoost Brabant 
 

TELKENS MAKEN WIJ ELKAAR SLIMMER 

Uitnodiging `Vragenuur’ 
Thema-avonden over belasting besparen,  
erven & schenken en vermogensplanning 
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