
 

  

 

 

   

 

Nieuwsbrief oktober - november 2016  
 

 

 

1. Hoe een jonge bestuurder verzekeren 

2. Inschrijving elektrische fietsen 

3. Overgangsmaatregel bromfietsen 

4. Wagen staat buiten? 

 

 

   

Hoe een jonge bestuurder verzekeren?  

 

 

 

Van zodra ze hun rijbewijs behalen, kiezen sommige jongeren voor een verzekering op hun eigen 

naam. Anderen rijden met een wagen die verzekerd is op naam van hun ouders. De hoofdbestuurder 

is dan vaak één van de ouders, terwijl de jongere is opgenomen als gewone bestuurder. Blijkt echter 

in de praktijk de jongere de hoofdbestuurder te zijn, dan is hij wettelijk verplicht om dat aan de 

http://fidelisteam.us13.list-manage.com/track/click?u=bb7b58a9034caa44b063732af&id=d4b18cbcb4&e=e9edfabc5e


verzekeraar te laten weten. 

  

Rijdt de jongere met een auto verzekerd door zijn ouders? 

  

In dat geval zijn er 2 mogelijkheden:  

1. Hij/zij rijdt af en toe met het voertuig: 

 Dan moet hij als gewone bestuurder worden opgegeven. Dat betekent een lichte verhoging 

van de premie, maar de verzamelde jaren rijervaring tellen dan mee bij de latere berekening 

van de bonus-malus. Bovendien zal, als de jongere minder dan 23 jaar oud is, de vrijstelling 

BA niet van toepassing zijn als hij een ongeval veroorzaakt. 

2. Hij/zij is de voornaamste bestuurder van het voertuig:  

Dan moet dat worden gemeld aan de verzekeringsmaatschappij, die de premie bijgevolg zal 

aanpassen. Is de jongere minder dan 23 jaar oud, dan is ook in dit geval de vrijstelling BA 

niet van toepassing als hij een ongeval veroorzaakt. 

Staat in dit laatste scenario de jongere echter niet vermeld als hoofdbestuurder, en veroorzaakt hij zo 

een ongeval, dan kan de verzekeringsmaatschappij:   

 zich tegen zijn ouders keren en van hen de volledige terugbetaling eisen van de gestorte 

schadevergoedingen aan de slachtoffers. Dat bedrag kan zeer hoog oplopen, zeker als er 

sprake is van lichamelijke letsels; 

 beslissen om de schade aan het verzekerde voertuig niet te vergoeden en de betaalde 

premies toch te houden.  

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u bij ons terecht voor een oplossing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inschrijving elektrische fietsen verplicht vanaf oktober  

 

  

 

Vanaf 1 oktober 2016 wordt de inschrijving van een nieuwe categorie van elektrische fietsen, de speed 

pedelecs, verplicht. Deze verplichte inschrijving gaat gepaard met de invoering van een kleinere 

inschrijvingsplaat (10x12 cm) en een wijziging van de wegcode. 

 

Een handige samenvatting van de verschillende fietsen en verplichtingen, vindt u terug op onze 

website: www.fidelisteam.be 

 

De verzekering: 

Idee van premie: voor minder dan 80 € per jaar geniet u alle waarborgen van de verzekering BA Auto voor 

uw elektrische fiets, alsook Onmiddellijke Bijstand bij ongeval. Voor een nog volledigere dekking kan u 

opteren:  

 voor de waarborg Rechtsbijstand bij een totaal onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, 

 een Ongevallenverzekering als bestuurder en verkeersdeelnemer, 

 bijstand en repatriëring voor uw kapotte elektrische fiets (vb: lekke band, platte batterij, ...) 

Wenst u meer inlichtingen of een offerte op maat, neem gerust contact met ons op.   
 

Overgangsmaatregelen voor bestaande bromfietsen Klasse A en B  
 

 

 Alle bromfietsgebruikers krijgen tijd tot 

13/12/2016  om zich in regel te stellen: aanvraag 

van een nummerplaat via het Postkantoor. 

Voor de modaliteiten: zie onze nieuwsbrief van 

januari – februari 2016 op www.fidelisteam.be  
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Nieuws voor diegenen waarvan de wagen steeds buiten staat  
 

 

 

 

 

 

 

Najaarsstormen, de eerste vrieskou, steenmarters, …. mogelijks zorgt dit ’s morgens voor 

startproblemen.   

 

 Wat te doen?  

 Ofwel geniet u wegenhulp met al dan niet ter beschikking stelling van vervangwagen via uw 

erkende merkgarage waar u geregeld op controle gaat ( Best na te vragen! ), 

 Ofwel geniet u van een uitgebreid jaarcontract reisbijstand, 

 Ofwel geniet u nog van de omnium of mini omnium, 

 Ofwel beschikt u over de optionele waarborg hulpverlening en bijstand in uw autopolis, 

 Ofwel hebt u deze waarborg niet en raden wij u aan om deze waarborg te overwegen. 

Vraag bij ons advies op maat voor uw situatie. 

   

    

 
 

 
  



 

 

Fidelis NV 

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 

 

E-mail: info@fidelisteam.be 

 Volg ons op facebook! 

 Onze website 
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