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Welkom! 

Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes.  

Inhoudsopgave 

NIEUW WAPEN VOOR DE FISCUS 

 

Tegen 2014 moeten alle Belgische financiële instellingen de 

rekeninggegevens van hun klanten gelinkt hebben aan een centrale 

database, waar de fiscus eventueel informatie over u kan opvragen 

wanneer hij uw belastingaangifte controleert.  

 

CAR@TTEST CENTRALISEERT SCHADEATTESTEN BA AUTO 

 

Op 1 april werd Car@attest gelanceerd. Dankzij dit nieuwe platform kan 

elke verzekeringsnemer op een snelle en eenvoudige manier zijn 

schadeattesten BA auto raadplegen en opvragen. 

 

NIEUW REGLEMENTAIR STATUUT VOOR OLDTIMERS 

 

Vanaf 1 juli 2013 krijgen houders van oldtimers nieuwe richtlijnen. 

Hierna volgt een samenvatting: 

 

ZIEKE TOERISTEN:EEN GEPEPERDE REKENING?  

 

Opgelet als u een reis plant naar Spanje, Portugal, Italië of Roemenië. 

De Europese Commissie heeft eind april een procedure van 

ingebrekestelling gelanceerd tegen Spanje omdat het land de Europese 

Ziekteverzekeringskaart (EZVK) weigert. 



 

VERBOUWINGSWERKEN OUDENBURG 

 

De verbouwingen aan ons kantoor te Oudenburg zijn volop in 

uitvoering.  

 

HOE ONS CONTACTEREN 

 

Nieuw wapen voor de fiscus 

Ambtenaren van de belastingdiensten zullen vanaf 1 mei volgend 

jaar een beroep kunnen doen op het Centraal Aanspreekpunt 

(CAP). Via die weg kan de fiscus, bij vermoeden van fiscale 

fraude, een inzicht verwerven in uw situatie. De regel geldt niet 

alleen voor banken, maar ook voor wissel-, krediet- en 

spaarinstellingen en beursvennootschappen - overal waar u iets van waarde kunt hebben.  

 

Om u meteen maar gerust te stellen: de nieuwe regel geeft de fiscus allerminst een Big 

Brother-achtige macht over u en uw vermogen. De database is alleen beschikbaar voor 

hoge belastingambtenaren, er moet een duidelijk vermoeden zijn van fiscale fraude, en de 

belastingdienst moet u schriftelijk melden dat uw gegevens worden opgevraagd. Ook, en 

niet onbelangrijk: er zullen geen geldbedragen te zien zijn voor de belastingdiensten. 

 

Wat dan wel? Om te beginnen uw identiteitsgegevens en rekeningnummers, zowel van 

zicht- als spaarrekeningen. De fiscus weet dus bij welke banken u een rekening hebt. Maar 

ook alle 'contracten' die u afsluit. En die definitie spoort bijzonder breed: het gaat om alle 

hypothecaire en andere kredietovereenkomsten die u heeft afgesloten, maar ook 

beleggingsactiviteiten, termijndeposito's en geldtransfers die u bij en tussen verschillende 

financiële instellingen uitvoert.  

 

Nogmaals: er kunnen geen bedragen worden opgevraagd. Maar het geeft de fiscus wel een 

duidelijk beeld van de geldstromen waarmee uw vermogen wordt opgebouwd. De regel 

werkt overigens met terugwerkende kracht: alle geregistreerde gegevens van 2010 tot 

2013 zullen zichtbaar zijn voor de fiscus, ook wanneer u bepaalde rekeningen en contracten 

die toen liepen intussen heeft afgesloten.  

 



Car@ttest centraliseert schadeattesten BA Auto 

Sinds enkele jaren moet elke autoverzekeraar een schadeattest 

afleveren telkens een verzekeringsnemer dat vraagt en bij 

beëindiging van het contract. Dit document vermeldt alle 

schadegevallen BA auto die tijdens de waarborgperiode zijn voorgevallen gedurende de 

laatste 5 jaar. Het schadeattest laat de nieuwe verzekeraar toe het profiel en de premie 

voor de mogelijke klant te bepalen. 

Car@attest is 24 op 24 uur beschikbaar via de beveiligde website www.carattest.be 

Inloggen gebeurt via de elektronische IDkaart en de bijhorende pincode. Daarna volgt u de 

instructies en kunt u de schadeattesten raadplegen, afdrukken of per e-mail versturen.  

 

Nieuw reglementair statuut voor oldtimers 

- De leeftijdsvereiste is voor alle types van auto's op 25 jaar 

gebracht 

- Goed nieuws is dat de beperkende gebruiksvoorwaarden, die 

golden voor wagens met een "O"plaat, grotendeels zijn 

afgeschaft. Deze wagens mogen voortaan 24u/24u gebruikt 

worden. 

- Evenmin moet de chauffeur rijden binnen een straal van 25 km 

van zijn woonplaats 

- Volgend gebruik is uitgesloten: bezoldigd personenvervoer, woon-werkverkeer en woon-

schoolverkeer, commercieel of professioneel gebruik 

 

Het maakt dus niet meer uit of de wagen al dan niet onderweg is naar een manifestatie. 

 

Zieke toeristen:een gepeperde rekening?  

Die kaart zorgt ervoor dat Europese toeristen medische verzorging 

kunnen krijgen tegen hetzelfde tarief als de inwoners van het land 

waar ze verblijven. Maar bepaalde ziekenhuizen in verschillende 

landen van de Europese Unie weigeren de EZVK. Zonder die kaart 

wordt de buitenlander beschouwd als een privépatiënt, waardoor 

de factuur tot vier keer zo hoog kan oplopen!  

De problemen van 'overfacturatie' zijn juist te wijten aan het feit dat het zorgsysteem in 

bepaalde landen gemengd is - vaak in eenzelfde instelling. De patiënt wordt dus geholpen 

door een privé- of een publieke dokter. De crisis heeft tot gevolg dat sommige ziekenhuizen 

het privésysteem bevoordelen. 



Wat moet u doen? 

Bevindt u zich in een dergelijke situatie, neem dan zo snel mogelijk contact op met de 

hulpcentrale van uw ziekenfonds. Professionelen zullen dan de onderhandelingen en de 

discussies met de ziekenhuizen voor hun rekening nemen. 

Hospitalisatie in een publieke instelling: De patiënt toont zijn EZVK aan het ziekenhuis, 

dat er een kopie van maakt. De medische kosten (volgens de tarieven die gelden in het 

land van verblijf) worden rechtstreeks aan het Belgische ziekenfonds gefactureerd. De 

patiënt moet enkel het remgeld betalen, net als in België. Niets meer. 

Ambulante zorg: Privéziekenhuizen en privéartsen aanvaarden de EZVK niet. De patiënt 

moet in dat geval zijn factuur betalen en bij zijn terugkomst een terugbetaling vragen via 

de aanvullende verzekering van het ziekenfonds en/of bij de reisverzekering die hij 

eventueel afgesloten heeft. Hij heeft er in elk geval belang bij de noodhulpcentrale van zijn 

ziekenfonds te contacteren om een bijkomende tussenkomst te vragen. 

Wat er ook gebeurt, de patiënt zal dus nooit extra kosten moeten betalen. De bijkomende 

kosten zullen gedragen worden door de aanvullende verzekering van het ziekenfonds of 

door de reis- en/of hospitalisatieverzekering die de toerist heeft afgesloten WAT WIJ 

TROUWENS STERK AANBEVELEN OM DIE STRESSTOESTANDEN NIET TE MOETEN 

MEEMAKEN!  

Nog beter is het hebben van een goede hospitalisatiepolis: in dit geval raden wij u aan om 

vooraf een vooraf ingevuld schadeattest mee te nemen in de Engelse of Franse taal. 

 

Erger is het in de Verenigde Staten waar een opname in het ziekenhuis of een banale 

operatie u financieel de das kan om doen. Ook voor ogenschijnlijk kleine kwetsuren betaalt 

u zich blauw als u geen reisbijstandsverzekering hebt.  

 



Verbouwingswerken Oudenburg 

Wil je de verbouwingen op de voet volgen, like ons op Facebook, 

via onderstaande link. 

https://nl-nl.facebook.com/pages/Fidelisteam/131249700280476 

 

KANTOOR OUDENBURG:  

VOLG ONZE VERBOUWINGEN VIA FACEBOOK  

 

Hoe ons contacteren 

 

Woelige tijden?  

Uw Fidelisteam  

staat paraat!  

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 13.30 - 17.30 u 

woensdag op afspraak op afspraak 

donderdag 9 - 12 u 13.30 - 17.30 u 

vrijdag 9 - 12 u 13.30 - 17.30 u 

zaterdag op afspraak 
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