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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 

FISCALE MAXIMA 2014 

 

Elk jaar worden de maximum bedragen voor een aantal "spaarvormen" 

geactualiseerd. De betreffende fiscale maxima voor het aanslagjaar 

2014 zijn:  

lees meer

 

UW SPAARBOEKJE: WAT VERANDERT ER OP 1 JANUARI? 

 

Wie vandaag op zoek gaat naar de hoogste rentes op een spaarboekje 

komt bijna steeds terecht bij de getrouwheidsrekeningen. Dat zijn 

rekeningen waarbij de getrouwheidspremie (veel) hoger ligt dan de 

basisrente. Banken zetten in op die premie om klanten langer aan zich 

te binden.  

lees meer

 

CAP : BANKGEHEIM? 

 

Sinds de nieuwe wet op het fiscaal bankgeheim beschikt de fiscus over 

het recht om, in welbepaalde gevallen en volgens strikt wettelijke 

procedures, aan de banken die in België actief zijn, inlichtingen te 

vragen over de rekeningen en contracten van de klanten. 

Waarom oprichting CAP? 

lees meer

 

 

 

 

 



D@YLIFE PROTECT 

 

U volgt de laatste nieuwtjes graag op de voet, waardoor internet 

onmisbaar is geworden in uw dagelijkse leven. De virtuele wereld is 

echter niet zonder risico's.  

lees meer

 

HOE ONS CONTACTEREN 

 

Fiscale maxima 2014 

- Uw pensioensparen wordt verhoogd tot maximum € 950 en het 

lange termijnsparen tot max € 2.280. 

- Uw spaarrekening: de intresten tot € 1.900 zijn vrij van 

roerende voorheffing per belastingplichtige natuurlijke persoon, 

ongeacht het aantal gereglementeerde spaarrekeningen waarvan 

men titularis is. 

De vrijstelling wordt op € 3.800 gebracht wanneer de rekening geopend is op naam van 

twee echtgenoten of twee wettelijk samenwonende partners. 

Als u titularis bent van meerdere spaarrekeningen, moet u alle ontvangen intresten 

samentellen en het bedrag van de intresten dat de vrijgestelde schijf overschrijdt, in uw 

jaarlijkse belastingaangifte aangeven. 

 

Op de intrest die de kaap van € 1.900 overstijgt, betaalt u een roerende 

voorheffing van 15% en geen 25% zoals op de meeste andere spaar- en 

beleggingsproducten. 

top 

Uw spaarboekje: wat verandert er op 1 januari? 

De getrouwheidspremie wordt immers pas verworven als het spaargeld 

minstens 12 maanden op de rekening blijft staan. Dat spaarders het 

best meer aandacht besteden aan de aangeboden getrouwheidspremie 

wordt ook in de hand gewerkt door de hervormingen van het 

spaarboekje, die volop op kruissnelheid komen.  

Een belangrijke wijziging gebeurde al op 1 oktober 2013. Zie onze 

vorige nieuwsbrief. Sindsdien wordt de getrouwheidspremie per 

kwartaal gestort. Voorbeeld: stel dat u 100.000 euro stortte op 1 juli 2013 op een 

spaarboekje met een getrouwheidspremie van 0,5 procent. Dan komt het geld de volgende 



dag op de rekening. Als die 100.000 euro op 2 juli 2014 nog steeds op de rekening staat, 

dan verwerft u de premie. De storting van de premie gebeurt dan op de eerste dag van het 

kwartaal die volgt, de premie van 500 euro wordt gestort op 1 oktober 2014. Dat is drie 

maanden vroeger dan in het vorige systeem, toen de getrouwheidspremie samen met de 

basisrente op 1 januari 2015 zou worden gestort.  

Een tweede belangrijke wijziging gaat in op 1 januari 2014. Die wijziging bestaat erin dat 

overschrijvingen tussen rekeningen van dezelfde bank geen invloed meer hebben op de 

verwerving van de getrouwheidspremie. Schrijft u geld over van de ene spaarrekening naar 

de andere bij dezelfde bank, dan blijft de periode voor de getrouwheidspremie gewoon 

lopen. 

U kunt dus overschrijven van een gezamenlijke rekening naar een rekening waarvan u 

alleen de titularis bent zonder de verwervingsperiode te verliezen. 

De getrouwheidspremie die u verwerft na 12 maanden is de gemiddelde premie van de 

rekeningen waarop het geld heeft gestaan. Het gaat wel om een gewogen gemiddelde. 

Stonden uw centen 11 maanden op een rekening met 1 procent premie (bij storting) en 1 

maand op een rekening met 0,5 procent premie (bij storting), dan is uw premie gelijk aan 

elf twaalfde van 1 procent vermeerderd met één twaalfde van 0,5 procent. Opgelet, het 

moet wel gaan om een overschrijving van minstens 500 euro. En het aantal 

overschrijvingen waarop die regel van toepassing is, is beperkt tot drie per jaar.  

Bron: Netto Geldworp van 03.01.2014  
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CAP : bankgeheim? 

Om te vermijden dat de belastingsadministratie verschillende 

banken moet aanspreken, komt er een Centraal Aanspreekpunt 

(CAP) bij de Nationale Bank van België. Vanaf 1 januari 2014 zijn 

alle Belgische banken verplicht om alle rekeningnummers van de 

klanten, die op 1 januari 2010 bestonden of nadien zijn 

geopend aan dit CAP te bezorgen. Er worden geen saldo's doorgegeven. 

Vanaf 31 maart 2015 zal ook moeten doorgegeven worden of de klant een lopend krediet 

heeft bij de bank. 

Ieder heeft het recht om bij de NBB de gegevens in te kijken die door het CAP op zijn/haar 

naam geregistreerd zijn. Zijn die gegevens onjuist of ten onrechte geregistreerd, dan hebt 

u het recht om ze door uw bank te laten verbeteren of te laten verwijderen. 

De gegevens worden maximaal 8 jaar in het CAP bewaard. 
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D@ylife protect 

Snel nog wat foto's van een feestje met vrienden posten of 

reageren op een bericht op een sociale website van uw favoriete 

sportman of -vrouw. 

De virtuele wereld is echter niet zonder risico's. Wanneer u actief 

aanwezig bent op sociale websites, stijgt de kans op aantasting 

van uw e-reputatie aanzienlijk. 

D@ylife protect van AXA, beschermt u tegen de belangrijkste internetrisico's en biedt een 

bescherming tegen ongevallen in het dagelijkse leven. Lees ook het kranten artikel 

hierover: http://www.fidelisteam.be/Kinderen/Imagoschade-op-het-

internet/True/1/764/NewsPromoDetails.aspx 

 

Contacteer ons gerust voor meer informatie.  
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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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