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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 

NIEUWIGHEDEN IN HET ERFRECHT, O.A. ERFENISSPRONG 

 

De recente wijzigingen in het erfrecht zijn van kracht geworden sinds 

21 januari 2013 en zijn op te delen in drie topics: 

lees meer

 

BELASTING OP INVERKEERSTELLING GEREGIONALISEERD 

 

De belasting op inverkeerstelling (BIV) wordt niet langer op federaal, 

maar op regionaal niveau berekend. De gewesten hebben deze 

wijziging aangegrepen om de autofiscaliteit te vergroenen door 

milieuvriendelijke wagens te belonen. Hoe zit het in Vlaanderen? 

lees meer

 

ZWART GELD TERUG NAAR BELGIË BRENGEN? 

 

Door het afbrokkelen van het bankgeheim, verzamelt de fiscus steeds 

gemakkelijker informatie bij buitenlandse overheden.  

lees meer

 

KOOP EEN HUIS MET UW GROEPSVERZEKERING 

 

Het is perfect mogelijk om met uw groepsverzekering vastgoed te 

kopen, nog voor het kapitaal wordt uitgekeerd. 

lees meer



 

KANTOOR OUDENBURG WORDT VERBOUWD 

 

Dit jaar wordt ons kantoor in Oudenburg grondig verbouwd. Je kan dit 

volgen via de Fidelis-Facebook pagina! 

lees meer

 

HOE ONS CONTACTEREN 

 

Nieuwigheden in het erfrecht, o.a. erfenissprong 

- De erfenissprong: kleinkinderen kunnen voortaan rechtstreeks 

van hun grootouders erven. 

- De regels m.b.t. personen die onwaardig zijn om te erven en dus 

uitgesloten zijn van de erfenis, worden geactualiseerd en 

uitgebreid. 

- Het aan banden leggen van de mogelijkheid om reservataire erfgenamen te onterven via 

een levensverzekering. 

 

Wenst u meer info te bekomen over deze aanpassingen, verwijzen wij naar het laatste 

nummer van het Happy You magazine van AXA dat verkrijgbaar is bij ons op kantoor. 
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Belasting op inverkeerstelling geregionaliseerd 

Voor nieuwe wagens is de regionale berekening al volledig in 

voege. De vergroende BIV wordt berekend op basis van 

diversemilieukenmerken: - CO2 uitstoot 

- type brandstof 

- aanwezigheid van een roetfilter 

- euronorm 

Bij tweedehandswagens zal de nieuwe BIV gefaseerd ingevoerd worden. Tot eind 2013 

wordt nog gedeeltelijk rekening gehouden met de oude methode. Vanaf 2014 wordt de BIV 

net zoals voor de nieuwe wagens berekend op basis van bovenstaande milieukenmerken; 

bijkomend wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de wagen. 

Gezien de milieukenmerken voor elke klant verschillend zijn, hebt u uw 

inschrijvingsformulier nodig om de berekening te kunnen maken via 

https://belastingen.fenb.be. 

De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er  
onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te  

openen of dat de afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op  
en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt  
voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw 
invoegen.

De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de  
afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de 

afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.

De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de  
afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de 
afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.



 

top 

Zwart geld terug naar België brengen? 

De Europese spaarrichtlijn voerde in 2005 een systeem van 

fiscale informatie-uitwisseling in tussen 25 van de 27 lidstaten 

van de EU. Twee lidstaten - Luxemburg en Oostenrijk - kozen 

ervoor hun bankgeheim te behouden in ruil voor een verhoogde 

roerende voorheffing. Maar ook dat is een aflopend verhaal: de 

spaarrichtlijn bepaalt dat alle landen vroeg of laat zullen moeten 

overstappen naar het systeem van informatie-uitwisseling over het interestinkomen dat 

buitenlanders ontvangen. Levensverzekeringen ontsnappen nog aan deze regeling zolang 

ze niet worden opgenomen in het toepassingsgebied van de wet.  

 

In België is de afschaffing van het bankgeheim al een feit. Is het dan nu het moment 

voor vermogende Belgen om hun spaarcenten naar ons land terug te halen? In Zwitserland 

en Luxemburg sporen de banken hun klanten alvast aan te biecht te gaan bij de 

belastingadministratie van het land waar ze wonen. De regering Di Rupo speelt gretig in op 

die tendens door de procedure van fiscale regularisatie, zoals in 2006 ingevoerd, te laten 

aflopen eind 2013. Op die manier hoopt de regering het voorlopig opgehaalde bedrag van 

516 miljoen euro in één jaar te verdubbelen.  

 

De voorwaarden zijn gekend: kleine zondaars komen er van af met een boete van 15% 

boven op de 25% belasting die ze betalen op de roerende inkomsten die ze regulariseren. 

Zware fraudeurs betalen een boete van 35% op het volledige geregulariseerde kapitaal. In 

ruil hiervoor krijgen ze de garantie dat ze niet strafrechtelijk vervolgd worden. Drie bronnen 

van zwart geld worden expliciet uitgesloten: witwassen van geld, daden van terrorisme en 

ernstige en georganiseerde fraude. 

 

Het valt zeer te betwijfelen of de procedure werkelijk de verwachte terugstroom zal 

teweegbrengen. Een eerste probleem is dat de grenzen tussen de categorieën niet 

duidelijk zijn. Zo zou het begrip 'ernstige en georganiseerde fraude' zeer ruim 

geïnterpreteerd worden. Daarnaast is niet zeker of dit echt wel de laatste ronde is: wat als 

het budget binnen enkele jaren opnieuw te krap wordt? Tenslotte steken ook geruchten de 

kop op van een vermogensregister en bijgevolg een vermogensbelasting.  
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Koop een huis met uw groepsverzekering 

De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de  
afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de 
afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.



Tijdens uw carrière bouwt u een aanvullend pensioenkapitaal op. 

Doordat u of uw werkgever regelmatig premies stort, groeit het 

kapitaal aan: de 'reserve'. U kunt die reserve gedeeltelijk 

aanspreken om te beleggen in vastgoed, ook al bent u nog 

niet met pensioen. In bepaalde gevallen kan dat een interessant 

alternatief zijn voor een klassieke hypothecaire lening met vaste 

afbetalingen of als aanvulling op een klassieke banklening. 

Ga wel eerst na of het reglement van de groepsverzekering de mogelijkheid voorziet om 

een voorschot op te nemen voor een vastgoedproject.  

Het voorschot wordt toegestaan om een onroerend goed te bouwen, te verwerven of om uw 

bestaande woning te renoveren.  

Opgelet: het gaat om een voorschot en geen afkoop! U kunt tot maximaal 60% van de al 

opgebouwde reserve opnemen.  

Meestal gaat het om "een voorschot met intrestbetaling". U betaalt dan jaarlijks intresten 

op het opgenomen voorschot. De rentevoet wordt vastgesteld op het moment dat u het 

voorschot opneemt en blijft ongewijzigd. Omdat u zelf rente betaalt, blijft u het volledig 

rendement van uw polis genieten en dit de volledige reserve, voorschot inbegrepen. De 

terugbetaling van het voorgeschoten kapitaal gebeurt in één keer, namelijk wanneer u met 

pensioen gaat. 

Wanneer de verzekeraar uw pensioenkapitaal uitbetaalt, trekt hij het bedrag van het 

voorschot af. 
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Kantoor Oudenburg wordt verbouwd 

Ons kantoor te Oudenburg wordt volledig verbouwd: 

Je kan de werken volgen via onze Facebook-pagina. 

Klik vandaag nog de link 

https://www.facebook.com/#!/pages/Fidelisteam/131249700280476?f

ref=ts aan en volg de verbouwingen van op de eerste rij! 
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Hoe ons contacteren 

De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de  
afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de 
afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.

De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de  
afbeelding te openen of dat de afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de  
afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.



 

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.be FSMA 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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