
 

 

 

 

 

 

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

 

 

Inhoudsopgave  

 

 

 

 

De zomer staat voor concerten, festivals en rommelmarkten: Hoe bent u 
beschermd? 

  

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier  

  

De zomer staat voor concerten, festivals en rommelmarkten: Hoe bent u 

Plezier gegarandeerd tijdens al deze evenementen! 

Normaal nemen de organisatoren alle nodige 

maatregelen om alles veilig in goede banen te 

leiden maar slecht weer, pech of onvoorzichtigheid 

kunnen roet in het eten gooien.  

 

Als er problemen zijn, is het goed dat u op de 

hoogte bent van de mogelijke vergoedingen, of u 

nu particulier, professionele deelnemer of 

organisator bent. 

 

Lees meer  
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Vanaf 1 juli lagere schenkingsrechten op onroerende goederen.

In Vlaanderen moet vanaf 1 juli veel minder 

belasting worden betaald op de schenking van 

vastgoed. 

 

Lees meer  

 

 

 

De belastingsaangifte 

 

 

 

Regelmatig gestelde vragen: FAQ

 

Wij selecteren voor u de 2 meest gestelde vragen van de afgelopen 2 maand. Het 

antwoord hierop vindt u terug op onze website. 

• Hagelschade:  Wat is wel en wat is niet gedekt?

• Zit tandverzorging in mijn hospitalisatieverzekering?

De antwoorden hierop vindt u terug onder de rubriek FAQ via
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De belastingsaangifte - inkomstenjaar 2014  

 

Omwille van het alsmaar complexer worden van de 

aangifte in de personenbelasting bieden wij vanaf 

dit jaar geen service meer aan bij het invullen van 

belastingsaangiften. 

Dit neemt niet weg dat wij u graag  wijzen op een 

tweetal  voorname wijzigingen voor dit jaar.

 

Lees meer  
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onvoorzichtigheid kunnen roet in het eten gooien.

 

Als er problemen zijn, is het goed dat u op de hoogte bent van de mogelijke 

vergoedingen, of u nu particulier, professionele deelnemer of organisator 

bent. 

  

U staat op een rommelm

Schade aan een derde is vlug gebeurd.

Uw tent waait weg of een voorbijganger struikelt over een slecht bevestigde 

piket… Uw verzekering BA Familiale

derden als u als particulier deelneemt aan een rommelmarkt in uw 

U raakt gewond of u lijdt materiële schade

te wijten aan een gebrek in de organisatie of aan het materiaal dat de 

organisatoren ter beschikking stellen dan 

organisatoren. Normaal

verzekering afgesloten.

 Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de omvang van het 

evenement, gaat het om een BA Feestelijkheden, BA

Evenementen. 

Is de schade te wijten aan de fout van een derde, kunt u verhaal inroepen 

tegen deze derde die eventueel verzekerd is via

  

U bent op een festival of een stadsfeest slachtoffer van een incident
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De organisatoren van het evenement sluiten doorgaans een verzekering af 

zodat zij gedekt zijn als zij aansprakelijk worden gesteld voor de lichamelijke 

en materiële schade van de deelnemers. 

Bent u het slachtoffer van een incident of ernstig ongeval, neem dan zo snel 

mogelijk contact op met de organisatoren en stel hen officieel in gebreke. 

Doe eventueel ook aangifte bij de politie. 

  

In meer tragische gevallen – denk maar aan de Pukkelpopstorm – kan het 

nuttig zijn om een rechtsbijstandsverzekering te onderschrijven. Dan krijgt 

u hulp van specialisten om uw rechten te verdedigen en een vergoeding te 

ontvangen. Deze dekking neemt ook de honoraria ten laste van advocaten en 

experts, en de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure. 

Mijn advies: bent u een fervent festivalganger of gaat u maar heel af en toe 

naar een concert? Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn! 

Neem gerust contact met ons op, dan kunnen we er samen over praten. 

 

U kunt ook een beroep doen op uw eigen verzekeraar naargelang de 

dekkingen waarover u beschikt, een overzicht: 

  

Individuele Ongevallen of Hospitalisatie: voor uw eigen lichamelijke 

letsels. 

Omnium of Rechtsbijstand Auto: voor de schade aan uw wagen. 

Brand:  als een dief bijvoorbeeld met geweld of bedreiging uw handtas steelt. 

Bijstand aan personen: als u uw sleutels verliest of ze gestolen worden. 

Rechtsbijstand: om uw rechten te doen gelden tegenover een 

aansprakelijke derde via een minnelijke schikking of langs gerechtelijke weg 

als het echt niet anders kan. 

Overlijdensverzekering: voor zeer extreme gevallen. 

  

U speelt muziek op straat of in een park? Organiseert u een activiteit, zoals 

een namiddag Street Salsa? 

Als u een derde kwetst (uw materiaal valt, iemand struikelt over de kabels 



 

van uw boxen,…) komt uw verzekering BA privéleven tussen, op 

voorwaarde dat u deze activiteit als particulier uitoefent. 

Voor uw eigen materiaal kan een verzekering ‘Alle Risico’s 

Voorwerpen’ nuttig zijn. Dankzij deze specifieke verzekering kunt u heel wat 

schade laten verzekeren die de klassieke brand- of diefstalverzekering niet 

dekt. Bijvoorbeeld: uw materiaal staat buiten tijdens een storm en raakt 

beschadigd. 

U zet uw gitaar naast u, een onoplettende voorbijganger loopt ertegen en 

beschadigt ze. Het is de verzekering BA Familiale van de voorbijganger die 

zal tussenkomen. 

Als u een evenement organiseert, raad ik u aan om een specifieke 

verzekering af te sluiten. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de 

omvang van het evenement, gaat het om BA Feestelijkheden, BA 

Organisator of BA Evenementen. Op die manier is uw aansprakelijkheid als 

organisator gedekt bij lichamelijke en materiële schade aan genodigden en 

andere derden, personen die helpen met de organisatie, enz. 
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Vanaf 1 juli lagere schenkingsrechten op onroerende 

goederen.  

 

In Vlaanderen moet vanaf 1 juli 

veel minder belasting worden 

betaald op de schenking van 

vastgoed. Dat is goed nieuws voor 

wie aan zijn (klein)kinderen 

schenkt. En een ware revolutie 

voor wie geen kroost heeft. Of het 

nu een gezinswoning, een tweede verblijf of een investeringspand is, 

vastgoed is altijd een beetje een blok aan het been geweest binnen 

vermogensplanning. In tegenstelling tot cash kan het niet belastingvrij worden 

geschonken. Op een schenking van vastgoed moet u altijd "schenkbelasting", 

 de nieuwe naam voor schenkingsrechten,  betalen. Tot nog toe was die 

belasting torenhoog, zeker als u schonk aan iemand met een beperkte of 

zonder familieband konden de tarieven oplopen tot 80 procent. Het gevolg 

was dat schenken vaak geen optie was: het was fiscaal voordeliger het 

vastgoed te laten vererven en erfbelasting te betalen. Als het Vlaams 

Parlement het ontwerpdecreet goedkeurt, verlaagt de Vlaamse overheid 

vanaf 1 juli de tarieven van de schenkbelasting op vastgoed. De lagere 

tarieven gelden voor schenkingsakten die vanaf 1 juli bij de notaris worden 

verleden. Door schenkbelasting te betalen rekent u definitief af met de fiscus: 

er moet geen erfbelasting op het geschonken goed meer worden betaald. ‘De 

afweging die mensen moeten maken, is dat de schenkbelasting onmiddellijk 

moet worden betaald en de erfbelasting pas bij het overlijden. Maar als je het 

kostenplaatje vergelijkt, zullen veel mensen bereid zijn onmiddellijk te 

betalen. 

Of een schenking goedkoper is dan een erfenis, hangt af van de waarde van 

het goed, het aantal begunstigden en het aantal schenkers. 

 



 

De tarieven worden verlaagd en 

vereenvoudigd. Ze blijven 

afhangen van de verwantschap 

tussen de schenker en de 

begiftigde, maar in plaats van vier 

categorieën zijn er voortaan nog 

maar twee. De laagste tarieven 

gelden voor schenkingen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen,  in het 

vakjargon de rechte lijn,  en tussen partners. Onder de laatste groep vallen 

echtgenoten, wettelijke samenwoners en mits voorwaarden feitelijke 

samenwoners. Voor schenkingen aan anderen is het tarief hoger. De tarieven 

zijn progressief: ze nemen toe met de waarde van het geschonken goed. Ook 

hier wordt het aantal tariefschijven teruggebracht. Het laagste tarief geldt 

voor schenkingen 150.000 euro:  3 % voor schenkingen aan (klein)kinderen 

en partners en 10 % aan anderen. Het toptarief is er voor het deel van de 

schenking boven 450.000 euro: respectievelijk 27 en 40 procent. 
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De belastingsaangifte - inkomstenjaar 2014  

 

Omwille van het alsmaar complexer 

worden van de aangifte in de 

personenbelasting bieden wij vanaf dit 

jaar geen service meer aan bij het 

invullen van belastingsaangiften. 

Dit neemt niet weg dat wij u graag  wijzen 

op een tweetal  voorname wijzigingen 

voor dit jaar: 

 

- Omwille van de 6de staatshervorming is de woonfiscaliteit van uw eerste 

woning gewijzigd. 

De kapitaalaflossingen, intresten en levensverzekeringspremies die u in 2014 

hebt betaald voor een lening gesloten ter financiering van de aankoop van uw 

enige en eigen woning genieten de gewestelijke woonbonus en dat tegen de 

oude, voordelige voorwaarden. Belangrijk is dat uw lening werd afgesloten 

voor 1 januari 2015: de akte van de hypothecaire inschrijving moet ten laatste 

op 31 december 2014 verleden zijn. U neemt de betaalde bedragen op in 

VAK IX onder de codes 3370/4370 van uw belastingaangifte. Het 

maximaal aan te geven bedrag is 2.280 euro per belastingplichtige. 

Gedurende de eerste 10 jaar van de looptijd van de lening, hebt u recht op 

een verhoging van 760 euro. Ten slotte hebt u ook recht op een verhoging 

van 80 euro als u op 1 januari 2015 drie of meer kinderen ten laste had. 

 

- De aftrek van energiebesparende uitgaven is afgeschaft. 

De onderhoudskosten van uw verwarmingsketel die u in 2014 heeft gemaakt, 

komen niet meer in aanmerking voor een belastingvoordeel. Enkel de 

uitgaven voor dakisolatie genieten nog een belastingvermindering. Alle 

andere energiebesparende uitgaven (inclusief het onderhoud van uw 

verwarmingsketel) zijn afgeschaft. Wel is het nog steeds mogelijk om een 



 

belastingvermindering te genieten door een overdracht van 

energiebesparende uitgaven die u heeft gedaan in het jaar 2011 of 2012 (op 

basis van een overeenkomst gesloten met de aannemer voor 28 november 

2011). Mogelijke investeringen zijn de vervanging van oude stookketels, 

onderhoud van stookketels, de plaatsing van dubbele beglazing, isolatie van 

daken, muren en vloeren, de plaatsing van thermostatische kranen of het 

uitvoeren van een energieaudit. Wanneer bijvoorbeeld het grensbedrag van 

het maximaal fiscaal voordeel werd overschreden in 2011, kon het overschot 

naar de drie volgende jaren overgedragen worden. Zo kan een overschot van 

2011 worden overgedragen tot aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014). De 

overdrachten kan u terugvinden op uw aanslagbiljet van vorig jaar (voor 

aanslagjaar 2014, inkomsten 2013). 
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Hoe ons contacteren  

 

 

 

Fidelis nv Marktplein 15, 8460 

Oudenburg 

Tel. 059 26 73 69 

Fax. 059 26 55 70 

e-mail: info@fidelisteam.be 

FSMA 11230 

 

Fidelis cvba Gistelsteenweg 341a, 

8490 Jabbeke 

Tel. 050 81 12 60 

Fax 050 81 59 28 

e-mail: info@fidelisteam.be 

FSMA 20312 

 

   

OPENINGSUREN 

MA 09 - 12U – namiddag op afspraak 

DI 09 - 12U – namiddag op afspraak 

WOE 09 - 12U – namiddag op afspraak 

DO 09 - 12U – namiddag op afspraak 

VR 09 - 12U – namiddag op afspraak 

ZA Op afspraak 
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