
EEN NIEUWE REGERING: TAL VAN NIEUWE MAATREGELEN! 

  

 

Na meer dan 500 dagen is de nieuwe regering er. Eindelijk. Maar, zoals 

wel vaker, betekent dit ook een veelheid aan nieuwe maatregelen. Wij 

vatten ze graag voor u samen. 

lees meer

DE NIEUWE FISCALE AFTREKBARE BEDRAGEN 

  

 

Zoals elk jaar worden de fiscaal aftrekbare bedragen aangepast. Zowel 

voor pensioensparen als voor levensverzekeringen en 

kapitaalaflossingen. 

lees meer

NIEUWE SPAARACTIE EN CERTIRENTE  

  

 

AXA heeft momenteel 2 interessante aanbiedingen lopen. Enerzijds een 

spaaractie, anderzijds een Certirente. 

lees meer

VOLG UW FIDELISTEAM OP DE VOET 

  

 

Uw Fidelisteam kan u voortaan ook volgen op Facebook. 

lees meer

GELUKKIG 2012! 

  

 

Wij wensen al onze klanten een gelukkig maar vooral een gezond 2012 

toe. 

lees meer

HOE ONS CONTACTEREN  



Een nieuwe regering: tal van nieuwe maatregelen! 

Uw carrière 

Bijna 3,5% meer loon. Volgens voorlopige cijfers zal het loon van bedienden op 

01/01/2012 met 3,45% stijgen. Dit is het gevolg van de sterk stijgende inflatie en 

bepalingen in een sectorale cao. 

 

Uw auto 

Nieuw uitgereikte nummerplaten kosten voortaan 30 ipv 20 euro. 

 

Uw huis  

Het fiscale voordeel voor groene investeringen die we al een aantal jaren kennen valt weg. 

Gedaan met de belastingsvermindering van 40% voor zonnepanelen, voor dubbele 

beglazing of vervanging van een stookketel. Enkel de isolatie van daken blijft fiscaal 

voordelig. Bijgevolg valt ook de mogelijkheid van de groene lening volledig weg vanaf 

2012. 

 

Uw vermogen 

De roerende voorheffing(RV) op intresten stijgt van 15 naar 21%, (met uitzondering van 

de intresten op de laatst uitgegeven staatsbon). Wie per jaar meer dan € 20.000 verdient 

uit roerende inkomsten (dividenden en intresten), moet een extra 

vermogenswinstbelasting van  

4% betalen op het deel boven € 20.000. Hoe deze nieuwe belasting zal geïnd worden, 

moet nog concreet uitgewerkt worden. Aan de vrijstelling (1.830 euro, inkomstenjaar 

2012) van het spaarboekje wordt niet geraakt. 

Wie investeert in polissen die beleggen in vastrentende obligaties (tak 21 zoals o.a de 

Crest van AXA, Invest for Life van Allianz en Crescendo van Generali), betaalt nog steeds 

geen cent belasting als het contract langer dan acht jaar loopt. Hetzelfde geldt voor de 

verzekeringsproducten die beleggen in risicokapitaal (tak 23 zoals bv. de Piazza fondsen 

van AXA). 

Wie echter elk jaar zijn intrest opneemt zal voortaan ook 21% RV betalen. 

 

Uw pensioen  

De belastingvermindering voor pensioensparen en levensverzekeringen krijgt een uniform 

vast tarief van 30% (ipv een vermindering van 30 tot 40%). Ditzelfde regime geldt voor 

de persoonlijke bijdragen in de groepsverzekering.  

Toch blijft pensioen- en langetermijnsparen een interessante belegging. 

 

Uw budget 

- Nog geen prijsverhoging voor dienstencheques. 

- Een beroep doen op een notaris of gerechtsdeurwaarder kost vanaf 01/01/2012 meer.  

U moet dan 21% BTW betalen op het ereloon. 

- Digitale televisie wordt duurder: de btw op een abonnement verhoogt van 12 naar 21%.  
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De nieuwe fiscale aftrekbare bedragen 

Nieuwe fiscale maxima voor aanslagjaar 2013, inkomen 2012: 

 

- Voor pensioensparen stijgt dit van 880 euro naar 910 euro. 

 

- Voor levensverzekeringen en kapitaalaflossingen bedraagt dit 2.200 

euro in plaats van 2.120 euro. 
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Nieuwe spaaractie en Certirente  

Klanten, zowel nieuwe als bestaande, die tussen 1 januari en 29 

februari 2012 een nieuwe spaarplus rekening openen, en hierop 

tijdens deze actieperiode een eerste nieuwe storting van minimaal 10.000 euro verrichten, 

genieten een basisrentevoet van 1,25% op jaarbasis, gewaarborgd gedurende 12 

maanden na de eerste storting. Dit voor zover de rekening op 30 juni 2012 nog niet is 

afgesloten. Bovendien genieten ze een getrouwheidspremie van 1,50%, eveneens op 

jaarbasis, die gedurende 12 maanden wettelijk gewaarborgd is. 

 

Certirente aanbod: 3% bruto gewaarborgd gedurende 3 jaar. Dit aanbod is geldig voor 

zowel 'vers geld' als voor geld dat al bij AXA op een rekening staat of belegd is.  
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Volg uw Fidelisteam op de voet 

Word fan en volg uw Fidelisteam op de voet 

 

http://www.facebook.com/pages/Fidelisteam/131249700280476 

 

top 

Gelukkig 2012! 

Als dank voor uw vertrouwen, hebben wij nog een nieuwjaarsattentie 

liggen: u kunt uw dagkalender of uw zakagenda bij ons op kantoor 

komen afhalen.  
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