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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 

NIEUWIGHEDEN ROND DE SPAARREKENING 

 

Vanaf 1 oktober wordt de getrouwheidspremie op een spaarboekje elk 

kwartaal uitbetaald. 

lees meer

 

BTW OP ERELONEN ADVOCATEN: IMPACT OP DE RECHTSBIJSTANDPOLIS 

 

De advocaten zien hun btw-vrijstelling op kosten en erelonen sneuvelen.  

België is momenteel veruit het enige land van de Europese Unie waar de 

diensten van advocaten vrijgesteld zijn van btw. 

lees meer

 

TIPS VOOR CORRECT INVULLEN ONGEVALAANGIFTE 

 

We hopen er nooit mee geconfronteerd te worden, maar als het dan toch 

gebeurt kunnen we best goed voorbereid zijn. Enkele tips. 

lees meer

 

NIEUW BIJ DE DIENST INSCHRIJVING VOERTUIGEN  

 

Twee belangrijke wijzigingen. Vooreerst de invoering van het dubbel 

kentekenbewijs (CIM). En ook nog het stopzetten van de schrappingen aan 

hun loketten. 

lees meer

 



VERBOUWINGEN KANTOOR OUDENBURG 

 

De verbouwingen aan ons kantoor te Oudenburg zijn volop in uitvoering.  

lees meer

 

HOE ONS CONTACTEREN  

 

Nieuwigheden rond de spaarrekening 

De getrouwheidspremie is de premie die een spaarder ontvangt op het 

spaargeld dat minstens 12 maanden onafgebroken op de rekening 

staat. Ze komt dus bovenop de basisrente die spaarders uitgekeerd 

krijgen voor de periode waarin het spaargeld op de rekening stond. In 

het oude systeem werd de premie samen met de basisrente gestort op 

1 januari van het jaar volgend op de verwerving. Vanaf 1 oktober wordt de premie gestort in het 

begin van het kwartaal dat volgt op de verwerving. Wie stort op 1 maart 2013, verwerft de 

getrouwheidspremie op 2 maart 2014. De storting zal dan gebeuren op 1 april 2014 i.p.v. 1 januari 

2015.  
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BTW op ereloon advocaten: de rechtsbijstandpolis 

Dit voorrecht kostte de Belgische staat in het verleden heel wat geld 

daar zij hiervoor jaarlijks een aanzienlijke financiële bijdrage diende te 

leveren aan de Europese Unie. 

Onlangs bereikte onze federale regering een akkoord over de nieuwe 

begrotingsmaatregelen. Niet echt verrassend, maar toch wordt de afschaffing van de btw-

vrijstelling voor advocaten vanaf 1 januari 2014 een feit. Na de notaris en gerechtsdeurwaarder 

ziet nu ook de advocaat zijn diensten niet langer vrijgesteld van btw.  

 

Deze nieuwe begrotingsmaatregel heeft een rechtstreekse impact op de 

rechtsbijstandsverzekeraars: wanneer zij de kosten en erelonen op zich nemen voor een advocaat 

die de belangen van haar verzekerde verdedigt, komt er een meerkost bij van 21% die zij niet 

kunnen recupereren. De rechtsbijstandverzekeraars kunnen dan ook niet anders dan deze extra 

kost te verrekenen in de premies, eveneens vanaf januari. 

DAS verhoogde al haar tarieven met start vanaf 1 oktober. De rest volgt per 1 januari 2014.  
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Tips voor correct invullen ongevalaangifte 

-Zorg er steeds voor dat er een aanrijdingformulier in uw wagen ligt. Vul 

deze altijd zelf in OOK AL komt de politie ter plaatse. 

-De eerste versie van het ongeval is de enige die telt. 

-Enkel bij een volledige identiteit van de getuige (naam, voornaam, 

adres) telt de getuige. Passagiers kunnen nooit getuige zijn. M.a.w. een 

naam en GSM nr. ernaast is een onvolledige identiteit! 

- Een ongeval gaat veelal gepaard met paniek, vul daarom al één zijde in 

met uw identiteit en verzekeringsgegevens. 

TIP: mocht u geen blanco versie hebben, kunt u deze bij ons opvragen. 
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Nieuw bij de Dienst Inschrijving voertuigen  

De invoering van het dubbel kentekenbewijs (CIM) vanaf 1 september 

2013: 

- één deel voor in het voertuig  

- een ander origineel deel dat thuis bewaard moet worden 

- aflevering kentekenbewijs door Bpost tegen betaling van € 26 indien u 

al over een plaat Europees model beschikt, 

- kan enkel geadresseerd worden aan het officieel adres van de titularis (geen tweede 

leveringsadres mogelijk)  

- bij elke transactie waarbij een nieuw kentekenbewijs moet afgeleverd worden: € 26 

- geen omruiling aan loket van beschadigd exemplaar = steeds nieuw kentekenbewijs in de plaats 

- bij verlies/diefstal van één deel: verklaring bij politie + aanvraag duplicaat mits voorlegging 

politieattest én resterend deel. 

- bij periodieke keuring volstaat het deel "voertuig", want alle gegevens op het deel "thuis" zijn 

hetzelfde 

- bij een keuring voor verkoop moeten de twee delen worden voorgelegd. 

 

Voor de aflevering van een kentekenplaat nieuw Europees model + kentekenbewijs door Bpost 

blijft de kostprijs € 30. 

 

De DIV voert vanaf 1 november 2013 geen schrappingen meer uit aan hun loketten. Er zijn twee 

mogelijkheden om uw kentekenplaat te laten schrappen : 

- U brengt uw kentekenplaat naar een bpostkantoor (niet in een postpunt). 

- U deponeert uw plaat in de daarvoor voorziene bus van een DIV kantoor zoals in Oostende.  
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Verbouwingen kantoor Oudenburg 

Wil je de verbouwingen op de voet volgen, like ons op Facebook, via 

onderstaande link. 

https://nl-nl.facebook.com/pages/Fidelisteam/131249700280476 

 

KANTOOR OUDENBURG:  

VOLG ONZE VERBOUWINGEN VIA FACEBOOK  
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Hoe ons contacteren 

 

Woelige tijden?  

Uw Fidelisteam  

staat paraat!  

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 13.30 - 17.30 u 

woensdag op afspraak op afspraak 

donderdag 9 - 12 u 13.30 - 17.30 u 

vrijdag 9 - 12 u 13.30 - 17.30 u 

zaterdag op afspraak 
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