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Ann Mortier heeft de groep Fidelis verlaten op 31 mei.

Wij willen Ann graag bedanken voor

verdere carrière.

Voor u verandert er niets. U

beleggingen, verzekeringen en kredieten zoals steeds terecht bij uw Fidelisteam.

Ons team staat garant voor continuïteit 

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. We kijken uit naar versterking en investeren verder in

opleidingen en ondersteuning voor onze mensen. Zo worden ze experts in hun vak!
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Opgelet bij gebruik van verschillende applicaties op uw smartphone

Tips bij de belastingaangifte 

Overstromingsgevaar bij aankoop van een onroerend goed  

Wat met de wetgeving rond drones? 

 

  

Ons team is gewijzigd  
 

Mortier heeft de groep Fidelis verlaten op 31 mei.

Wij willen Ann graag bedanken voor haar toewijding en inzet en wensen haar succes in haar 

verdere carrière.

Voor u verandert er niets. U kunt voor deskundig en gepersonaliseerd advies voor al uw 

beleggingen, verzekeringen en kredieten zoals steeds terecht bij uw Fidelisteam.

Ons team staat garant voor continuïteit en aangenaam financieel zaken doen in vertrouwen.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. We kijken uit naar versterking en investeren verder in

opleidingen en ondersteuning voor onze mensen. Zo worden ze experts in hun vak!

Kan u deze nieuwsbrief niet 

lezen, klik dan hier  

 

Opgelet bij gebruik van verschillende applicaties op uw smartphone 

Mortier heeft de groep Fidelis verlaten op 31 mei. 

en wensen haar succes in haar 

verdere carrière. 

kunt voor deskundig en gepersonaliseerd advies voor al uw 

beleggingen, verzekeringen en kredieten zoals steeds terecht bij uw Fidelisteam. 

en aangenaam financieel zaken doen in vertrouwen. 

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. We kijken uit naar versterking en investeren verder in 

opleidingen en ondersteuning voor onze mensen. Zo worden ze experts in hun vak! 



 

Blijven eveneens van belang: 

• Digitaal versus persoonlijk contact. We zetten verder in op de ontwikkeling van onze 

website. 

• Ook smartphone en tablet verdienen en krijgen onze aandacht. 

• De bankautomaat is dagelijks toegankelijk van 6 u tot 22 u 

• Vakkundig geselecteerde producten op maat van de klant 

• Wij informeren u, u staat centraal 

 

 

Opgelet bij gebruik van applicaties op uw smartphone - Dieven lezen mee  
 

 

 

Apps als Strava en Runkeeper, waarmee 

sporters hun fiets- en loopactiviteiten 

bijhouden, zijn goud waard voor inbrekers. 

Als mensen hun hardloop- en fietsroutes 

delen met de buitenwereld, kunnen dieven 

daaruit afleiden waar mensen wonen. Erger 

wordt het wanneer sommige gebruikers ook 

foto's plaatsen van hun dure racefiets.   

 

Als inbrekers de app van hun doelwit een 

tijdje in de gaten houden, kunnen ze zien 

dat iemand op vaste tijdstippen de deur 

uitgaat.  Zo weten ze wanneer ze in de buurt 

van het huis moeten zijn en in hoeveel tijd 

ze hun slag kunnen slaan. 

 

TIP: sportprestaties best niet delen met 

Jan en alleman. U kunt deze info beter 

afschermen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



De belastingaangifte 

  

Het is weer bijna zover.  Hebt u een papieren aangifte, dan heeft u

de aangifte digitaal via tax on web, dan hebt u tijd tot 13 juli om de aangifte in te dienen.

de aangifte op een correcte wijze in te vullen, moet heel wat info doorgegeven worden aan de 

fiscus. 

  

Enkele veel voorkomende vragen zijn:

• Ik werk als student. Ben ik nog ten laste van mijn ouders? 

• Wij zijn net gaan samenwonen. Hoe worden wij belast? 

• Ik ben in 2015 gescheiden. Welke imp

Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u steeds terecht op de website

www.financien.belgium.be of het nummer 02 572 57 57 (elke werkdag tussen 8 en 17 uur).

 

  

Welke tips kunnen we u meegeven:

• hypothecaire leningen:

De belastingaangifte - inkomstenjaar 2015 - TIPS
 

 

Hebt u een papieren aangifte, dan heeft u tot ten laatste 30 juni, doet u 

tax on web, dan hebt u tijd tot 13 juli om de aangifte in te dienen.

de aangifte op een correcte wijze in te vullen, moet heel wat info doorgegeven worden aan de 

Enkele veel voorkomende vragen zijn: 

Ik werk als student. Ben ik nog ten laste van mijn ouders?  

Wij zijn net gaan samenwonen. Hoe worden wij belast?  

Ik ben in 2015 gescheiden. Welke impact heeft dit op mijn belastingaangifte in 2016? 

Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u steeds terecht op de website

of het nummer 02 572 57 57 (elke werkdag tussen 8 en 17 uur).

 

Welke tips kunnen we u meegeven: 

hypothecaire leningen: de nieuwe codes aan het begin van vak IX

TIPS  

tot ten laatste 30 juni, doet u 

tax on web, dan hebt u tijd tot 13 juli om de aangifte in te dienen.  Om 

de aangifte op een correcte wijze in te vullen, moet heel wat info doorgegeven worden aan de 

act heeft dit op mijn belastingaangifte in 2016?  

Heeft u nog andere vragen? Dan kunt u steeds terecht op de website 

of het nummer 02 572 57 57 (elke werkdag tussen 8 en 17 uur). 

de nieuwe codes aan het begin van vak IX  zijn enkel van 



 

toepassing voor wie in 2015 een hypothecaire lening heeft afgesloten. 

• in vak III moet u het KI van uw persoonlijke woning niet aangeven.  Dit hoeft al enkele 

jaren niet meer. 

• de codes voor dienstencheques zijn verdubbeld doordat dit een gewestelijke 

bevoegdheid geworden is. Als koppel kunt u best elk maximaal het aantal 

dienstencheques bestellen waarop u recht hebt.  Concreet, voor 2015 is dit €1.400 per 

belastingplichtige. 

• rekening of levensverzekering in het buitenland: De verplichting om het bestaan van 

een bankrekening, levensverzekering of juridische structuur in het buitenland te 

vermelden, bestaat al enkele jaren. 

Vergeet bovendien niet om de rekeningen die u in 2015 in het buitenland opende te melden 

aan de NBB vooraleer deze worden vermeldt in uw belastingsaangifte. 

  

Wat zijn de meest gemaakte fouten? 

• Het vergeten aangeven van bepaalde inkomsten, vooral wie een papieren aangifte 

indient. 

• Onjuist aangeven van personen te laste of fouten in de samenstelling van het gezin. 

• Belastingsvermindering voor uw woonlening: dit vormt het meest complexe deel van de 

aangifte.  Bovendien krijgt u geen hulp/wizard via tax-on-web. 

• Geen beperking van het bedrag van de kosten voor kinderopvang: u kunt niet zomaar 

alle facturen bij elkaar tellen.  Het belastingsvoordeel is beperkt tot 11,2 € per dag per 

kind. 

• Het bedrag van uw giften klopt niet.  De fiscus blijkt niet telkens op de hoogte te zijn 

van alle giften. Ga daarom goed na welke giften u in de loop van 2015 hebt gedaan. 

  

Waar kunt u terecht voor het invullen van uw belastingsaangifte?  

In veel gemeenten komen er beambten op een aantal zitdagen de aangiften invullen. 

Hebt u deze zitdag gemist, dan kunt u zich richten bij het gewest waartoe u ressorteert: dit 

adres is te vinden op uw belastingaangifte. 

 

 
 
 
 
 
 



Overstromingsge

  

 

Ook in West-Vlaanderen was het afgelopen week alle hens aan dek. Tal van kelders en huizen 

liepen onder water. 

Sinds eind 2013 geldt er bij aankoop van een onroerend goed een informatieplicht rond 

overstromingsgevoelig vastgoed.Wie nu een 

attest, het keuringsattest van de elektriciteit, het verplicht melden of de woning beschermd is en 

of het onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied ligt (= waterparagraaf in de 

vastgoedakte). 

Ook in de publiciteit voorafgaand aan de verkoop moet dit vermeld worden: ligging in geheel of 

gedeeltelijk afgebakend overstromingsgebied of oeverzone.

 

Bent u op zoek naar een woning, dan neemt u best een kijkje op volgende websites:

        of   

 

 

TIP: kom zeker bij ons langs en win inlichtingen in alvorens u overgaat tot het afsluiten van 

een krediet. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Overstromingsgevaar bij aankoop van een onroerend goed
 

 

Vlaanderen was het afgelopen week alle hens aan dek. Tal van kelders en huizen 

Sinds eind 2013 geldt er bij aankoop van een onroerend goed een informatieplicht rond 

overstromingsgevoelig vastgoed.Wie nu een huis koopt wordt uitvoerig geïnformeerd: het EPC 

attest, het keuringsattest van de elektriciteit, het verplicht melden of de woning beschermd is en 

of het onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied ligt (= waterparagraaf in de 

publiciteit voorafgaand aan de verkoop moet dit vermeld worden: ligging in geheel of 

gedeeltelijk afgebakend overstromingsgebied of oeverzone.

Bent u op zoek naar een woning, dan neemt u best een kijkje op volgende websites:

         

kom zeker bij ons langs en win inlichtingen in alvorens u overgaat tot het afsluiten van 

vaar bij aankoop van een onroerend goed  
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attest, het keuringsattest van de elektriciteit, het verplicht melden of de woning beschermd is en 

of het onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied ligt (= waterparagraaf in de 
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kom zeker bij ons langs en win inlichtingen in alvorens u overgaat tot het afsluiten van 



Een cadeau? De hype van dit moment: de drone.  
 

 

 

 

Eén van de populairste cadeaus van het moment moeten wel de drones zijn.  

Maar wat zegt de wetgeving nu precies over drones? En wat is verzekerd? 

 

Wat zegt de wet? 

Uw drone mag tot maximaal 200 meter hoogte stijgen, in een straal van 400 meter rondvliegen, 

op 200 meter afstand van huizen blijven (behalve wanneer de eigenaar of huurder zijn 

toestemming gegeven heeft). 

 

Wat zeker niet mag: 

uw drone laten opstijgen vanuit uw tuin om de wijk en de bewoners te filmen of fotograferen, 

vliegen over een openbaar park, een stad of het platteland, uw drone gebruiken voor 

commerciële doelen. 

 

Nieuwe regels in de maak 

Er ligt een nieuw Koninklijk Besluit klaar dat de regels voor drones versoepelt, maar dat KB is 

nog niet in voege. Om veiligheidsredenen zal het sowieso verboden blijven om bepaalde zones 

te overvliegen. 

 

 

 



 

Verzekerd via uw familiale verzekering?

Het is mogelijk dat uw familiale verzekering tussenkomt en de schade vergoedt die een drone 

aan anderen veroorzaakt (op voorwaarde dat de drone

ingezet voor professionele doeleinden).

Aarzel niet om ons hierover te contacteren.

 

 

 

 

 

Deel deze nieuwsbrief op Facebook
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Verzekerd via uw familiale verzekering? 

Het is mogelijk dat uw familiale verzekering tussenkomt en de schade vergoedt die een drone 

aan anderen veroorzaakt (op voorwaarde dat de drone geen goederen vervoert en niet wordt 

ingezet voor professionele doeleinden). 

Aarzel niet om ons hierover te contacteren. 

 

Fidelis NV 

Marktplein 15

8460 Oudenburg

T: 059 26 73 69

F: 059 26 55 70

FSMA 11230A

Fidelis CVBA

Gistelsteenweg 341A

8490 Jabbeke

T: 050 81 12 60

F: 050 81 59 28

FSMA 20312A

 

E-mail: info@fidelisteam.be

 Volg ons op facebook!

 Onze website

 

   

Deel deze nieuwsbrief op Facebook

 

Mail deze nieuwsbrief door naar een kennis
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marc@fidelisteam.be 
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Het is mogelijk dat uw familiale verzekering tussenkomt en de schade vergoedt die een drone 

geen goederen vervoert en niet wordt 

Marktplein 15 

8460 Oudenburg 

T: 059 26 73 69 

F: 059 26 55 70 

FSMA 11230A-B  

Fidelis CVBA 

Gistelsteenweg 341A 

8490 Jabbeke 

T: 050 81 12 60 

F: 050 81 59 28 

FSMA 20312A 

info@fidelisteam.be 

Volg ons op facebook! 

Onze website 

Mail deze nieuwsbrief door naar een kennis


