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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 

U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT IS NIEUW? 

 

Bijzonder dit jaar is dat er minder codes zijn, terwijl er de vorige jaren 

steeds waren bijgekomen. Er werden heel wat overbodig geworden 

rubrieken geschrapt. Anderzijds waren er door wetswijzigingen ook 

enkele nieuwe codes nodig, die nu werden toegevoegd. 

lees meer

 

DE FISCUS EN HET REGISTER VAN BANKREKENINGEN 

 

Zoals eerder gemeld in onze nieuwsbrief begin dit jaar wordt de CAP 

operationeel. 

Vanaf 1 mei krijgt de fiscus onder voorwaarden toegang tot een 

databank die toont bij welke banken u een rekening hebt.  

lees meer

 

EEN SCHADEGEVAL? WAT TE DOEN? EN WAT ZEKER NIET? 

 

Er kunnen achteraf problemen optreden als u bij het invullen van een 

aanrijdingsformulier: 

- slordig te werk gaat, zoals geen tekening maken of geen vakjes 

aankruisen  

- geen bewijsstukken verzamelt 

- een onnauwkeurig relaas geeft 

- niet oplet wat uw tegenpartij invult  

- voor akkoord ondertekent terwijl u eigenlijk niet (helemaal niet) 

akkoord gaat 

lees meer



 

HOSPITALISATIEFACTUUR: MINIFORFAIT WEER MOGELIJK 

 

Ingevolge een beslissing van de overheid, mochten ziekenhuizen vanaf 

1/1/2014 geen miniforfait meer aanrekenen.  

Omdat het geenszins de bedoeling was dat deze wijziging een financiële 

impact zou hebben op de patiënten, vermelden de ziekenhuizen sinds 1 

maart opnieuw de prestaties van het miniforfait op de 

ziekenhuisfactuur.  

lees meer

 

OPGELET: NIEUWE OPENINGSUREN VANAF 2 JUNI 

 

Om u een nog persoonlijker advies te geven, hebben wij vanaf 

02/06/2014 nieuwe openingsuren. 

 

Vanaf dan hanteren wij volgende openingsuren:  

lees meer

 
 

U ontving de belastingaangifte? Wat is nieuw? 

Welke codes verdwijnen er? Roerende voorheffing opnieuw 

eenvoudiger! 

In de aangifte van 2013 waren er heel wat codes bijgekomen om 

de roerende inkomsten juist te kunnen aangeven. U herinnert zich 

heel de heisa nog wel rond de zogenaamde rijkentaks: de 

bijkomende heffing van 4% bovenop de 21% roerende voorheffing die verschuldigd was 

door belastingplichtigen die (bepaalde) roerende inkomsten verkregen boven de 20.020 

EUR. Het systeem werd ondertussen evenwel opnieuw hervormd: de 'rijkentaks' bestaat 

niet meer, want werd vervangen door een algemene verhoging van het tarief van de 

roerende voorheffing tot 25%. Het gevolg is dat er heel wat minder codes nodig zijn. 

 

Minder belastingverminderingen = minder codes 

Er werden de afgelopen twee jaar heel wat belastingverminderingen afgeschaft. Van alle 

belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen, is enkel de vermindering 

dakisolatie overgebleven. 

Andere geschrapte codes zijn: 

- vermindering voor verbouwing van woningen in een zone voor positief grootstedelijk 

beleid; 

- obligaties van het CIW (Caisse d'Investissement de Wallonie, te vergelijken met het 



Vlaamse Arkimedesfonds); 

- elektrische personenwagens; 

- installatie van een oplaadpunt van elektrische wagens aan de woning. 

 

Nieuwe code: dienstencheques opsplitsen voor/na 1 juli 2013 

Het maximale bedrag waarop de vermindering van 30% berekend wordt, werd vanaf 1 juli 

2013 verlaagd tot 1.380 EUR. Het tarief van het voordeel blijft 30%. Dit betekent dat uw 

dienstencheques een maximaal voordeel van 414 EUR kunnen opleveren (= 30% van 1.380 

EUR). Omdat deze wijziging in het midden van het jaar werd doorgevoerd, moet u dit jaar 

het voordeel opsplitsen in cheques betaald voor 1 juli en cheques betaald na 1 juli. Het 

fiscaal attest dat u voor de belastingvermindering nodig heeft, zal deze bedragen duidelijk 

vermelden. 

 

Nieuwe code: tarieven voor aanvullende pensioenen 

De heffing op aanvullende pensioenen werd vanaf 1 juli 2013 verhoogd. Het tarief bedraagt 

nu naargelang de leeftijd van de begunstigde op het ogenblik van de uitkering 20% 

(uitkering op 60 jaar), 18% (uitkering op 61 jaar) of 16,5% (uitkering op 62 jaar). 

 

Nieuwe code: gelegenheidswerk in de horeca 

Sinds vorig jaar bestaat er een bijzonder regime voor gelegenheidswerk in de horeca. 

Bezoldigingen betaald aan gelegenheidswerknemers in de horeca worden afzonderlijk 

belast tegen 33%.  

 

Nieuwe code: bijkomende meldplicht voor juridische constructies 

Ten slotte komt er nog een meldplicht bij: iedere oprichter of begunstigde van een 

juridische constructie (bv. een trust of stichting) moet dit melden. Deze meldplicht komt 

naast de al bestaande meldplicht voor buitenlandse bankrekeningen en 

levensverzekeringen.  

top 

De fiscus en het register van bankrekeningen 

Die databank bevat al uw Belgische rekeningen. Gaf u in uw 

belastingaangifte van 2012, 2013 en/of 2014 aan dat u een 

buitenlandse rekening had, dan mag u vanaf november een brief 

van de federale overheidsdienst Financiën verwachten met het 

verzoek het rekeningnummer, de financiële instelling en het land 

van oorsprong van die rekening te bezorgen aan de Nationale Bank. Dat laatste is cruciaal. 

De databank is weliswaar bedoeld voor de fiscus, maar die mag de databank enkel onder 

strikte voorwaarden raadplegen, bijvoorbeeld bij bewijzen van belastingontduiking.  

top 



Een schadegeval? Wat doen? En wat niet? 

Vandaar onze gouden tips: 

- Bewaar steeds twee of drie exemplaren van het Europees 

aanrijdingsformulier in uw auto. In een kettingbotsing 

bijvoorbeeld hebt u steeds twee formulieren nodig. Eén vult u in 

met uw voorligger, het ander met de tegenpartij die u achteraan 

aanreed. 

- Neem op reis een Frans- of Engelstalig exemplaar mee. 

- Bel steeds het telefoonnummer dat op uw groene kaart staat, indien uw auto immobiel is 

en moet gedepanneerd worden naar de garage van uw keuze.  

top 

Hospitalisatiefactuur: miniforfait weer mogelijk 

De behandelingen die voor de aanrekening van een dergelijk     

forfait in aanmerking kwamen, werden vanaf die datum dus 

beschouwd als puur ambulante behandelingen. Concreet 

betekende dit dat deze behandelingen slechts vergoed 

werden indien ze binnen de pre/post(30/60 dagen voor of 

90/120 dagen na) periode vielen van een gedekte hospitalisatie en ze verband hielden met 

de reden van de opname, of indien de behandeling gedekt was in het kader van een 

contractueel voorziene 'zware ziekte'. 

 

Kortom: Miniforfait wordt voortaan weer beschouwd als een ééndagsopname. 

 

Omdat het geenszins de bedoeling was dat deze wijziging een financiële impact zou hebben 

op de patiënten, vermelden de ziekenhuizen sinds 1 maart opnieuw de prestaties van het 

miniforfait op de ziekenhuisfactuur. De ziekenhuizen kunnen ook de kosten voor de periode 

tussen 1 januari 2014 en 1 maart 2014 regulariseren. 

 

TIP: zorg ervoor dat u een goede hospitalisatiepolis hebt, want de kwaliteit zit hem juist in 

deze kortstondige opnames die in de realiteit een steeds groter in aantal worden.  

top 

  



Opgelet: nieuwe openingsuren vanaf 2 juni 

  Van maandag tot en met vrijdag: 

 

  - open van 9 uur tot 12 uur 

  - in de namiddag enkel op afspraak 

top 

Hoe ons contacteren 

 

Fidelis team: 

Uw vangnet!  

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 op afspraak 

woensdag 9 - 12 u op afspraak 

donderdag 9 - 12 u op afspraak 

vrijdag 9 - 12 u op afspraak 

zaterdag op afspraak 
 

 

 

 

 

top 


