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Inhoudsopgave

Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen
Sinds 11 december 2015 geldt een inschrijvingsplicht
voor alle bromfietsen ongeacht het bouwjaar. Als
houder van een bromfiets hebt u 1 jaar de tijd om
alles in orde te brengen.
Hoe komt u aan een nummerplaat?
Lees meer

De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke
spaarproducten?
De zgn. “tax shift”, de fiscale hervorming die o.a. de
regels wijzigt inzake roerende voorheffing, is
gedeeltelijk in werking getreden op 1 januari 2016.
De roerende voorheffing op intresten verhoogt
van 25% naar 27%. Deze maatregel betreft iedereen
die in 2016 zal beleggen in obligaties en/of aandelen,
met uitzondering van spaarboekjes en investeringen
in kmo’s.
Lees meer

Annulaties door terreur worden niet verzekerd via
reisbijstandsverzekeringen
De maand december 2015 werd gekenmerkt door
terreur, niet alleen te Brussel & Parijs, maar ook in
veel andere steden.
Deze annulaties zijn niet verzekerd. De filosofie van
de verzekeraars is dat ze gebeurtenissen dekken die
persoonsgebonden zijn, zoals ziekte of overlijden van
een familielid. Omstandigheden van buitenaf
(overmacht) worden niet gewaarborgd.
Lees meer

Wat is een BOB waarborg?
U bent BOB
Als BOB brengt u, of één van de inwonende
gezinsleden, iemand met zijn eigen wagen naar huis.
Jammer genoeg veroorzaakt u hierbij een ongeval in
fout. Hierbij kan u terugvallen op de tijdelijke BOB
waarborg om de schade aan dit voertuig te
vergoeden.
U wordt door een BOB vervoerd
U laat zichzelf met uw eigen voertuig veilig naar huis
brengen door een BOB.
Lees meer

Voortaan moeten ook bromfietsen een nummerplaat dragen

Sinds 11 december 2015 geldt een inschrijvingsplicht voor alle bromfietsen
ongeacht het bouwjaar. Als houder van een bromfiets hebt u 1 jaar de tijd om
alles in orde te brengen.
Hoe komt u aan een nummerplaat?

1. U zorgt voor een gelijkvormigheidsattest.
Hebt u er geen? Dan kunt u bij de politie een
attest van verlies halen of een duplicaat
aanvragen bij de invoerder/constructeur van
de bromfiets.
2. U gaat met het gelijkvormigheidsattest naar
een Bpostkantoor.
Hier wordt de administratieve aanvraag in orde
gebracht en krijgt u een aanvraagformulier
voor inschrijving.
3. Aan de hand van dit document zorgen wij voor de inschrijving via
WebDIV.
Wij passen uw polis aan na het verkrijgen van het plaatnummer en
bezorgen u een groene kaart.
4. U ontvangt uw nummerplaat en het inschrijvingscertificaat, na
betaling van 42 €.
Deze worden enkele dagen later via Bpost bezorgd.
U vindt de procedure in detail en alle bijkomende info op de website van de FOD
Mobiliteit: klik hier voor meer info.
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De roerende voorheffing stijgt naar 27 %: voor welke
spaarproducten?

De zgn. “tax shift”, de fiscale hervorming die
o.a. de regels wijzigt inzake roerende
voorheffing, is gedeeltelijk in werking
getreden op 1 januari 2016.
De roerende voorheffing op intresten
verhoogt van 25% naar 27%. Deze maatregel betreft iedereen die in 2016 zal
beleggen in obligaties en/of aandelen, met uitzondering van spaarboekjes en
investeringen in kmo’s.
Concreet
Het nieuwe tarief van 27% is van toepassing vanaf 1 januari 2016 voor alle Tak
21 polissen waarbij:
de looptijd korter is dan 8 jaar en één dag
een afkoop of switch naar Tak 23 wordt aangevraagd binnen de eerste 8

jaar van het contract en indien er geen overlijdensdekking voorzien is.

De roerende voorheffing van 27% wordt zoals vroeger ingehouden op het
gekapitaliseerde bedrag of de afkoopwaarde en wordt steeds berekend op een
minimaal rendement van 4,75% op jaarbasis.
Hoewel de “tax shift” ook een speculatietaks inhoudt, kunnen wij u geruststellen:
Tak 21 en Tak 23 fondsen die in aandelen beleggen zijn niet onderworpen aan
deze speculatiebelasting.
Beleggen in Tak 23 fondsen biedt dus een aantal voordelen: U betaalt geen
roerende voorheffing of speculatietaks.
Vraag ons meer info hierover, want de rente op spaarrekeningen is bedroevend
laag: de intrestschijf tot 1.860 € blijft vrijgesteld van roerende voorheffing .
Ook de taks op de intrest van de staatsbon Leterme blijft 15 % en stijgt niet mee
tot 27 %.
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Annulaties door terreur worden niet verzekerd via
reisbijstandsverzekeringen

De maand december 2015 werd gekenmerkt
door terreur, niet alleen te Brussel & Parijs,
maar ook in veel andere steden.
Deze annulaties zijn niet verzekerd. De
filosofie van de verzekeraars is dat ze gebeurtenissen dekken die
persoonsgebonden zijn, zoals ziekte of overlijden van een familielid.
Omstandigheden van buitenaf (overmacht) worden niet gewaarborgd.
Volgende verzekeringen bieden wel bijstand bij terreurdaden indien u gewond
raakt:
arbeidsongevallenverzekering
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto
burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing op openbare plaatsen
brandverzekering van woningen en kleine handelszaken
ongevallenverzekering
hospitalisatieverzekering
levensverzekering

Slechts één reisbijstandsverzekeraar biedt een oplossing.
Allianz Global Assistance dekt annulaties naar aanleiding van terreur via hun
jaarformule World Royal Protection.
Mocht u specifieke vragen hebben omtrent deze materie kan u ons steeds
contacteren.
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Wat is een BOB waarborg?

U bent BOB
Als BOB brengt u, of één van de inwonende
gezinsleden, iemand met zijn eigen wagen
naar huis. Jammer genoeg veroorzaakt u
hierbij een ongeval in fout. Hierbij kan u
terugvallen op de tijdelijke BOB waarborg om
de schade aan dit voertuig te vergoeden.
U wordt door een BOB vervoerd
U laat zichzelf met uw eigen voertuig veilig naar huis brengen door een BOB. U
kan zonder zorgen de sleutel van uw voertuig aan deze BOB toevertrouwen.
Veroorzaakt hij een ongeval in fout, dan verzekeren sommige maatschappijen de
schade aan uw voertuig . Dit voordeel geldt eveneens voor de inwonende
gezinsleden.
Kortom: Met deze waarborg kan u met een gerust hart de weg op, of u nu zelf
BOB bent of door een BOB naar huis wordt gebracht; bij een schadegeval geniet
u extra bescherming.
Vraag ons welke verzekeringsmaatschappijen deze waarborg aanbieden en
tegen welke voorwaarden.

top

Hoe ons contacteren

Fidelis nv Marktplein 15, 8460
Oudenburg
Tel. 059 26 73 69
Fax. 059 26 55 70
email: info@fidelisteam.be
FSMA 11230
Fidelis cvba Gistelsteenweg 341a,
8490 Jabbeke
Tel. 050 81 12 60
Fax 050 81 59 28
email: info@fidelisteam.be
FSMA 20312
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