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Er is het principe van "bevriezing van de indexatie" voor aanslagjaar 2015 tot 

en met 2018: 

• het maximum te storten bedrag voor pensioensparen is 940 €, voor 

het lange termijnsparen 2.260 €.  

• Uw spaarrekening: de intresten tot 1.880 € zijn vrij van roerende 

voorheffing per belastingplichtige natuurlijke persoon, ongeacht het 

aantal gereglementeerde spaarrekeningen waarvan men titularis is. 

De vrijstelling wordt op 3.760 € gebracht wanneer de rekening 

geopend is op naam van twee echtgenoten of twee wettelijk 

samenwonende partners. 

Bent u titularis van meerdere spaarrekeningen dan  moet u alle 

ontvangen intresten samentellen, en moet u het bedrag van de 

intresten dat de vrijgestelde schijf overschrijdt, in uw jaarlijkse 

belastingsaangifte aangeven. 

Op de intrest die de kaap van 1.880 € overstijgt, betaalt u een 

roerende voorheffing van 15 % (en geen 25 % zoals op de meeste 

andere spaar- en beleggingsproducten). 
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Vanaf 1 oktober 2014 werden 

huispersoneel en dienstboden 

volledig onderworpen aan RSZ 

bijdragen.  Een vrijstelling van 

RSZ is in de toekomst enkel nog 

mogelijk voor occasionele 

activiteiten van maximum 8 uur 

per week, zoals babysitten, chauffeur zijn van minder mobiele personen, hen 

gezelschap houden of boodschappen voor hen doen.   Dit werd zo beslist op 

de internationale arbeidsconventie over waardig werken voor huisarbeiders. 

Manuele huishoudelijke arbeid kan bijgevolg onder geen enkele 

omstandigheid nog beschouwd worden als "occasionele arbeid" en wordt in 

alle gevallen onderworpen aan de sociale zekerheid: poets- of tuinhulp. 

  

Concreet, indien u deze hulp in dienst  hebt:  

1. Men dient zich in te schrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid: een sociaal secretariaat kan dit voor u doen. 

2. Er dient aangifte te worden gedaan van alle personeel dat wordt 

tewerkgesteld via de Dimona-aangifte; 

3. Ieder kwartaal moet een aangifte aan de RSZ bezorgd worden 

(DmfA); 

4. Men moet de nodige sociale bijdragen storten aan de RSZ; 

5. Er moet een arbeidsongevallenverzekering worden afgesloten. 

Beschikt u al over een polis voor dienstboden?   Uw 

verzekeringsmaatschappij zal u dit RSZ nummer vragen in een brief die u 

mogelijks al ontvangen hebt.  

 



 

Geen uitsluitingen meer vanaf 1 januari 2015 : wet Partyka  

 

Tot nu was het voor het chronisch zieken 

zoals kanker patiënten of diabetici vaak 

moeilijk een schuldsaldoverzekering af te 

sluiten voor een woon krediet. De wet 

Partyka, die op 1 januari in werking trad, 

moet zo'n verzekering voor chronisch 

zieken toegankelijker maken. 

  

Partyka voorziet de creatie van twee 

nieuwe instanties die betrokken zullen worden in het beslissingsproces tot het 

al dan niet toekennen van een schuldsaldoverzekering:  

• Opvolgingsbureau voor de tarifering 

Is de medische bijpremie hoger dan 75 % of wordt het dossier 

geweigerd en is de klant niet akkoord met de motivatie, dan kan hij/zij 

zich wenden tot het opvolgingsbureau voor de tarifering.  

Het voorstel dat dit bureau formuleert is bindend: ofwel past de 

verzekeraar het verlaagde tarief toe (als dit het geval is), ofwel weigert 

de verzekeraar het dossier.  

1. Van zodra de medische bijpremie > 125 % komt de 

compensatiekas tussen, een tussenstap via het 

opvolgingsbureau is niet verplicht. 

2. Het initiatief om naar het opvolgingsbureau voor de tarifering te 

stappen ligt steeds bij de klant, de contactgegevens worden op 

de medische aanvaardingsbrief vermeld.  

De bank, makelaar noch de verzekeraar komen hier 

tussenbeide.  

Pas na het openen van een dossier licht het bureau de 

verzekeraar in. 



 

• Compensatiekas 

Indien de medische bijpremie hoger is dan 125 % kan de klant 

rekenen op een tussenkomst van de compensatiekas voor het 

gedeelte boven de 125 %, maar beperkt tot 800 %. 

De compensatiekas wordt gefinancierd door zowel de bank– als de 

verzekeringssector, elk voor een gelijk deel. 

top 

 

 

Toekomst: geen verhuur woning meer indien geen 

dakisolatie!  

 

Dakisolatie is niet direct hét woord dat tot 

de verbeelding spreekt, maar je woning 

voldoende isoleren is geen vrijblijvende 

aangelegenheid. Sterker nog, vanaf 1 

januari 2015 introduceert de wetgever een 

nieuwe dakisolatienorm voor alle 

zelfstandige woningen (studio, 

eengezinswoning, of appartement). Voldoe je niet aan die norm, dan krijg je 

strafpunten. Tussen 2015 en 2020 werkt het systeem met beperkte 

strafpunten. Vanaf 2020 maakt de wetgever de dakisolatie verplicht: indien 

de dakisolatie niet in orde is krijg je 15 strafpunten in één keer waardoor je de 

woning niet meer kan verhuren, of zelfs bewonen. 

 

Wij raden aan om er vroeg aan te beginnen, want nu kan je nog genieten van 

een belastingsvermindering. 

De Vlaamse overheid maakt voortaan een onderscheid tussen een in 

grijpende energetische renovatie en een gewone. Een renovatie is 

 ingrijpend als u de technische installaties zoals de verwarming, de 



 

verlichting of het sanitair volledig vervangt en minstens 75 procent van de 

buitenmuren (na)isoleert. 

Zo’n renovatie moet aan allerhande eisen voldoen op het vlak van 

energieprestatie, ventilatie of warmtedoorlating. Die bijkomende 

isolatienormen maken verbouwen onvermijdelijk duurder. Bij een gewone 

renovatie worden voortaan ook minimale eisen opgelegd als u het dak, de 

vloeren of de muren bijkomend isoleert. Sinds 1 december komt u niet meer 

in aanmerking voor een renovatiepremie, maar wel voor een 

belastingvermindering van maximaal 3.333 euro over drie opeenvolgende 

jaren.  
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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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