
MAESTRO BUITEN EUROPA: BEPERKT VANAF 17/01/2011. 

  

 

Het gebruik van de AXA-bankkaart in NIET-Europese landen is sinds 

17/01/2011 beperkt. 

Axa-bank zal het gebruik van de debetkaart niet volledig afblokken, maar 

enkel die verrichtingen die niet voldoen aan de EMV-veiligheidsnormen.  

lees meer 

 

OVERSTROMING: RAMPENFONDS VERSUS TARIFERINGSBUREAU? 

  

 

In onze vorige nieuwsbrief hadden we het vooral over hoever uw 

brandverzekering gaat bij natuurrampen. U vond er ook preventietips om 

erger te voorkomen. 

Deze keer willen we inzoomen op een aantal begrippen: wat is het 

Rampenfonds en wat is het Tariferingsbureau? 

lees meer 

 

WIST JE DAT? 

  

 

Giften in geld, die in aanmerking komen voor een fiscaal attest, vanaf 1 

januari 2011; € 40 moeten bedragen in plaats van € 30 om recht te 

geven op een fiscale aftrek. 

lees meer 

 

PENSIOENSPAREN EN VOORTIJDIG OVERLIJDEN 

  

 

Anders geformuleerd: welk bedrag wordt er uitgekeerd aan uw 

erfgenamen en hoe worden zij erop belast? 

lees meer 

 

FACEBOOK 

  



 

Voortaan zijn wij ook te volgen op facebook. 

lees meer 

 

HOE ONS CONTACTEREN  

Maestro buiten Europa: beperkt vanaf 17/01/2011. 

EMV staat voor Europay, Mastercard Visa. EMV-betalingen gaan via 

de chip op de betaalkaart en niet meer via de magneetstrip. De 

magneetstrip wordt dus niet meer door de betaalterminal gehaald. 

Doel is het tegengaan van fraude door het kopiëren van de 

magneetstrip (= skimming) 

Aangezien buiten Europa, het aantal EMV-conforme betaalterminals 

veel lager ligt dan binnen Europa, is de kans dat je daar een 

verrichting kan doen gering. 

In principe kunt u uw debetkaart daar wel nog gebruiken voor verrichtingen: 

- die werken op basis van de chip op de kaart;  

- waarbij de geheime code vereist is;  

- én die voldoen aan de EMV-veiligheidsnormen. 

Een beter alternatief is een Visa of Mastercard. 

top 

Overstroming: Rampenfonds versus Tariferingsbureau ? 

Het Rampenfonds komt tussen in drie gevallen: 

- De brandpolis waarover industriële bedrijven beschikken, hebben 

niet automatisch een waarborg natuurrampen zoals de gezinnen of 

kleinhandel. De ondernemingen die niet kunnen terugvallen op hun 

brandpolis, kunnen een dossier indienen bij het Rampenfonds. 

- Ook landbouwbedrijven zijn vaak afhankelijk van het Rampenfonds voor de geleden 

schade aan teelten en gewassen. 

- De niet verzekerde bedrijven en niet verzekerde gezinnen, die een OCMW attest kunnen 

voorleggen, kunnen de geleden schade aangeven bij het Gemeentebestuur, zodat hun 

dossier kan geopend worden bij het Rampenfonds. 



Voor elk van deze gevallen moet de zone officieel erkend zijn als rampgebied door publicatie 

in het Belgisch Staatsblad. 

 

Het Tariferingsbureau komt tussen voor die gezinnen die al in een erkend rampgebied 

wonen en die niet meer op een normale wijze verzekerd kunnen worden tegen 

natuurrampen bij hun eigen verzekeringsmaatschappij. Het gaat om hetzelfde principe als 

diegenen die geen autopolis meer kunnen verkrijgen omwille van hun schadestatistiek. 

 

Onze raad: het sluiten van een brandverzekering is nog steeds niet verplicht, maar 

absoluut aan te raden zowel voor eigenaar als huurder.  

top 

Wist je dat? 

De verhoging van het minimumbedrag is een gevolg van de 

indexering van het basisbedrag.  

Schenkers die gebruik maken van stortingen via een doorlopende 

opdracht zorgen er best voor zij de nodige instructies geven aan 

hun bank zodat het totale bedrag van de stortingen in 2011 het 

minimumbedrag van € 40 bereikt, indien zij in de toekomst nog 

van de fiscale aftrek gebruik wensen te maken. 

 

Wist je ook dat een duolegaat verrassend eenvoudig is en een aanzienlijke besparing aan 

successierechten kan opleveren? De vereiste is wel dat er een testament gemaakt wordt. U 

wijst twee begunstigden aan in uw testament. In het testament koppelt u een last aan een 

van de legaten. Wat is hier de last? Een van de begunstigden in uw testament moet ook de 

successierechten betalen op het legaat voor de andere begunstigde. Deze laatste krijgt dus 

een legaat vrij van successierechten. 

Voor meer info: www.donorinfo.be.  

top 

Pensioensparen en voortijdig overlijden 



Welk bedrag uitgekeerd wordt, verschilt naargelang het gaat om 

een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering.  

Bij die laatste is de uitkering gelijk aan de gestorte premies en de 

gewaarborgde intrest samen met de winstdeelname of bonus.  

Bij een fonds vormt de uitkering de gestorte bijdragen samen met 

de meerwaarde. 

In de beide gevallen worden er nog kosten en belastingen 

afgetrokken. 

 

Bij een overlijden voor 60 jaar wordt er twee maal taks ingehouden: de anticipatieve heffing 

van 10% EN de successierechten te betalen door de begunstigde. 

Bij een overlijden na 60 jaar werd de heffing van 10% al ingehouden en zal de 

rechthebbende, erfgenaam enkel successierechten moeten betalen. 

top 

Facebook 

De sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze 

hedendaagse communicatiemaatschappij. Dus zetten ook wij die 

stap.  

 

Volg ons vanaf nu ook via Facebook: "Fidelisteam"  

top 

Hoe ons contacteren 

Fidelis 

 

 

 

 

 

Fidelis nv Marktplein 15, 8460 Oudenburg 

Tel. 059 26 73 69 

Fax. 059 26 55 70 

e-mail: info@fidelisteam.be 

CBFA 11230 Rek nr. 751-0010793-66  


