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Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier 

Welkom! 

Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes.  

Inhoudsopgave 

STUDENTENJOB? OPGELET VOOR DE VALKUILEN! 

 

Vakantie betekent niet altijd hetzelfde als farniente... Studenten, die 

vaak een lange examenperiode achter de rug hebben, kunnen nog niet 

op hun lauweren rusten! Vol goede wil en motivatie gaan ze aan de slag 

als jobstudent. Ze zijn nog onbekommerd en zijn vaak niet goed op de 

hoogte van de rechten, plichten en wettelijke bepalingen in die materie. 

Vandaar dit overzicht. 

lees meer

 

ELEKTRISCHE FIETS: WAT MET VERZEKERINGSPLICHT? 

 

De elektrische fiets is al langer een begrip in ons verkeer. Oorspronkelijk 

diende de fiets met elektrische trapondersteuning vooral voor oudere of 

minder bewegelijke mensen. De fiets wordt daarom ook wel 'pedelec' 

(pedal electric) genoemd. Deze fietsen evolueren waardoor ze ook 

steeds harder en harder gaan. Vandaag kan je vrij een zogenaamde 

'speed pedelec' aanschaffen.  

lees meer

 

HERINNERT U ZICH HET ZWARE NOODWEER/ HAGELSTORM? 

 

Begin juni werd ons land getrakteerd op de eerste zomerstorm. 

Sommige regio's kregen het zwaar te verduren. Zo'n 42.000 voertuigen 

werden door hagelbollen beschadigd. De eigenaars die niet kunnen 

terugvallen op een persoonlijke verzekeringsdekking kijken hoopvol in 

de richting van het 'Rampenfonds'. Maar dit is zeker geen volledig 

vangnet. Integendeel. 

lees meer



 

GROTE UITTOCHT NAAR HET ZUIDEN GESTART, MAAR.... 

 

Veel klanten gaan met de auto op vakantie of huren ter plaatse een 

wagen. Samen rijden zij in de vakantieperiode miljoenen kilometers 

extra. Dat gaat ook nog eens over onbekende, vaak drukke wegen in 

landen waar de rijstijl nu eenmaal anders is dan bij ons.  

lees meer

 
 

Studentenjob? Opgelet voor de valkuilen! 

Voornaamste bepalingen wat de student betreft: 

Hij/zij moet minimaal 15 jaar zijn en voltijds school lopen. Er 

bestaan specifieke voorwaarden voor het deeltijds onderwijs.  

 

De arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst voor de student moet als volgt worden afgesloten:  

- schriftelijk, ten laatste op het ogenblik van de indiensttreding;  

- voor een bepaalde duur van maximaal 12 maanden.  

De eventuele clausule over een proefperiode beslaat minimaal 7 en maximaal 14 dagen. 

 

Dekking 

Op grond van hun overeenkomst, zijn studenten gedekt door de verzekering van hun 

werkgever, voor een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van of naar het werk. De 

studenten moeten hun werkgever en mutualiteit hiervan onmiddellijk op de hoogte 

brengen.  

 

Ziekte 

In geval van ziekte, moeten studenten hun werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen 

en binnen de twee dagen een medisch attest afleveren. De student moet minstens één 

maand gewerkt hebben voor de werkgever om aanspraak te kunnen maken op de betaling 

van de niet-gepresteerde dagen.  

 

Fiscaliteit 

Ongeacht het ontvangen loon, is de student verplicht om een belastingaangifte in te dienen 

waarop het belastbaar inkomen staat (met inbegrip van de onderhoudsuitkering). 

Als het netto-inkomen van de student bepaalde bedragen overschrijdt:  

- is de student niet langer ten laste van zijn/haar ouders, 

- moet de student bijdragen betalen.  

Indien de werkgever bedrijfsvoorheffing heeft afgehouden op het brutoloon, dan zal de 



student het bedrag geheel of gedeeltelijk terugtrekken van de fiscus. 

 

Bijdragen 

Gespreid over een heel kalenderjaar beschikken studenten over 50 dagen waarop ze mogen 

werken en waarvoor ze minder sociale bijdragen betalen dan een gewone werknemer. 

Boven die 50 dagen wordt studentenwerk minder interessant. 

Om bovendien verminderde bijdragen te genieten: 

- moet het werk plaatsvinden gedurende de periodes waarin de student niet verplicht 

aanwezig hoeft te zijn op school;  

- moet de werkgever een Dimona-aangifte doen (aangifte van de tewerkstelling bij de 

RSZ).  

 

Kinderbijslag  

De kinderbijslag blijft behouden als de student werkt in de maanden juli, augustus, 

september, en voor de rest van het jaar de 240 arbeidsuren per trimester niet overschrijdt. 

 

Einde van de studies  

Er kan nog een arbeidscontract voor studenten worden afgesloten gedurende de 

schoolvakanties (juli, augustus, september) die volgen nadat de student is afgestudeerd. 

 

Opzoeken 

Naast de sites van Actiris en van de VDAB (of Forem) bestaan er verschillende 

zoekmachines die nuttig zijn om de ideale studentenjob te vinden! 

 

Problemen/Vragen?  

Aarzel niet om contact op te nemen met: 

- het Toezicht op de sociale wetten (voor problemen betreffende de overeenkomst, de 

arbeidsduur, het loon, enz.), 

- het Toezicht op het welzijn op het werk (voor problemen betreffende de veiligheid op het 

werk, de gezondheid van de werknemers, enz.).  

top 

Elektrische fiets: wat met verzekeringsplicht? 

Waar ligt het onderscheid tussen een fiets en een bromfiets? 

Hoe zit het met de verzekeringsplicht?  

Moet de E-bike als bromfiets of motorfiets verplicht verzekerd 

worden?  

 

De WAM-wet voorziet in een verzekeringsplicht voor rijtuigen die door een mechanische 

kracht kunnen worden gedreven. De E-bike is echter een wat bijzonder voertuig. De 

aandrijving start immers maar wanneer er ook met de pedalen getrapt wordt en in principe 

stopt de motorassistentie zodra men terug stopt met trappen. Zonder de aanwending van 



enige spierkracht zal de E-bike geen snelheid kunnen ontwikkelen. Op basis hiervan lijkt er 

ons geen verzekeringsplicht te zijn. Het gaat niet om een 'motorrijtuig' in de zin van de 

WAM-wet.  

 

Het belangrijkste gevolg is dat de bestuurder van een E-bike een zwakke weggebruiker 

blijft, en zich bij een ongeval met letsels kan beroepen op de objectieve aansprakelijkheid 

van artikel 29bis.  

 

Opgelet bij valpartijen zonder derden! 

Indien u als fietser niet voorziet in een persoonlijke ongevallenverzekering valt u tussen de 

mazen van het net. Bij breuken is alle gevolgschade voor u. 

Vraag ons niet alleen info over een fietsomnium, maar bovendien over de bescherming voor 

u als fietser! 

top 

Herinnert u zich het zware noodweer/ hagelstorm? 

De eigenaars die een volledige of kleine omniumverzekering 

onderschreven, kunnen op hun twee oren slapen. De verzekeraar 

zal de voertuigschade betalen. In de meeste, zo niet alle polissen, 

is er geen sprake van een vrijstelling. De reden hiertoe: het 

aanzetten tot voorzichtigheid van de chauffeur, ontbreekt immers voor schade door een 

natuurramp. Ook voorzichtige chauffeurs moeten de gevolgen van een storm ondergaan... 

 

Slechts enkele verzekeringsmaatschappijen vormen een uitzondering: 

Beschikt u over een iets oudere wagen en u hebt geen omnium noch mini omnium meer, 

weet dat de hagelschade aan uw voertuig vergoed wordt tot 22.000 euro/voertuig 

WANNEER uw auto in het gebouw of de onmiddellijke omgeving geparkeerd staat. 

Dit kan dank zij de optie 'gestald voertuig' toe te voegen in uw brandpolis bij AXA of Fidea. 

 

Wie niet op een eigen verzekeraar kan terugvallen, zal mogelijk vergoed worden door de 

Nationale Kas voor Rampenschade. 

 

De Directie Rampenschade van het FOD Binnenlandse zaken bepaalt - na advies van het 

KMI - of een storm een uitzonderlijk fenomeen uitmaakt. Hierna neemt de Ministerraad een 

beslissing, die in het Staatsblad wordt gepubliceerd.  

 

Als de storm als ramp wordt erkend, kan men een aanvraag tot vergoeding indienen 

(uiterlijk voor het verstrijken van de derde maand na de maand van publicatie in het 

Staatsblad). Mensen met een omnium hebben geen vrijstelling, dus ook geen belang bij een 

aangifte.  

Schadelijders moeten ook rekening houden met een vrijstelling van 250 euro.  

Er wordt maximaal slechts één auto per gezin vergoed. Vandaar dat bij de aanvraag steeds 



een attest van de gezinssamenstelling moet worden gevoegd. Dit kan bij de gemeente 

bekomen worden.  

top 

Grote uittocht naar het Zuiden gestart, Maar.... 

Dat betekent alleszins: meer brokken, niet alleen aan de auto zelf, 

maar ook de aanhangwagen of caravan. 

Wat als de tegenpartij een buitenlander is of zijn 

verzekeringsmaatschappij met andere wetten en regels van het 

betreffende land schermt of je de taal niet kent? Wat als je 

plaatselijk een overtreding begaat? 

 

Volgend voorval bewijst het belang van een volledige polis rechtsbijstand zoals DAS of 

Euromex: 

De familie Martens besluit om een VW Golf te huren voor een rondreis over het eiland 

Sicilië. Van de verhuurfirma krijgen ze alle papieren, met inbegrip van een check-out 

document om de staat van het voertuig vast te stellen. Na een leuke vakantie volgt de 

koude douche: via hun Visakaart werd een belangrijke som van de rekening gehaald voor 

toegebrachte schade. De familie Martens is stomverbaasd. Het achter gelaten voertuig was 

immers in perfecte staat. Maar ze beschikken niet over het check-in document om dit te 

bewijzen. 

Dit gaat over een contractueel geschil dat NIET gewaarborgd is als de waarborg 

rechtsbijstand afgesloten is in de BA polis van uw wagen, maar wel bij een aparte polis 

rechtsbijstand bij de onafhankelijke verzekeringsmaatschappij als DAS of Euromex.  

top 

Hoe ons contacteren 

 

Fidelis team: 

uw vangnet! 

Fidelis 

Fidelis nv Marktplein 15, 8460 Oudenburg 

Tel. 059 26 73 69 

Fax. 059 26 55 70 

e-mail: info@fidelisteam.be 

FSMA 11230 Rek nr. 751-0010793-66  

Hr. O.46.012 BTW BE 439.645.867 

 

Fidelis cvba Gistelsteenweg 341a, 8490 Jabbeke 

Tel. 050 81 12 60 

Fax 050 81 59 28 

e-mail: info@fidelisteam.beFSMA 20312 Rek. nr. 



 

751-0039595-59 

Hr. Br.70.767  

Openingsuren Oudenburg en Jabbeke 

maandag 9 - 12 u op afspraak 

dinsdag 9 - 12 u op afspraak 

woensdag 9 - 12 u op afspraak 

donderdag 9 - 12 u op afspraak 

vrijdag 9 - 12 u op afspraak 

zaterdag op afspraak 
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