
Actuele informatie over verzekeringen, hypotheken, pensioensparen, hospitalisatie, kredieten, sparen en beleggen, 
bankzaken en algemene dienstverlening voor particulieren, zelfstandigen en KMO's - Januari 2020.

Beste 
wensen

Menselijk contact  
in digitale tijden 

Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Smartschool, YouTube 
en andere apps… Het zijn tools die voor basisschoolkinderen 
geen geheimen meer hebben. De kinderen van vandaag groeien 
op in een digitale wereld. In tegenstelling tot hun ouders en 
voorouders is een leven zonder internet voor hen ondenkbaar. 
Via het world wide web ligt de wereld aan hun voeten. De 
mogelijkheden van het internet lijken oneindig. Reizen of 
theatertickets boeken, e-mails sturen, inkopen doen, opleidingen 
volgen, contacten leggen, … De technologische evolutie verandert 
ons leven razendsnel. De afgelopen 50 jaar was de technologische 
ontwikkeling al indrukwekkend. De mens verkende de maan en 
Mars en zond ruimtesondes naar de verst afgelegen planeten van 
ons zonnestelsel. Artificiële intelligentie en de ontwikkeling van 
nieuwe computers zullen het dagelijkse leven van toekomstige 
generaties beheersen. Zijn processen en procedures vandaag nog 
actueel, dan zijn ze morgen passé. 

Worden computers slimmer dan mensen en nemen robots 
onze jobs over? Het blijven vooralsnog open vragen. Wat 
wel een vaststaand feit is: de invloed van de technologische 
revolutie is ook in onze bedrijfstak voelbaar. Het overgrote deel 
van onze werkzaamheden verloopt digitaal, bv. het opmaken 
van verzekeringscontracten. Meer dan 80% van onze klanten 
ondertekenen hun contracten intussen al digitaal met hun eID-
kaart of online via hun smartphone en reageren positief. Deze 
nieuwe evolutie schept kansen en geeft ons de gelegenheid om 
onze administratieve processen te vereenvoudigen. Zo blijft er 
meer tijd over voor wat écht belangrijk is: menselijk contact en 
persoonlijk advies! 

Marcel Caenen 

't nieuwsje

Overname van AXA BANK door CRELAN
U las het wellicht in de pers: in oktober werd AXA BANK overgenomen door CRELAN. 
De twee banken slaan de handen in elkaar en worden na de fusie de vijfde grootste 
bank van het land. 

Het resultaat is een sterkere bank, met nóg betere service en een uitgebreide digitale 
dienstverlening. De definitieve fusie is gepland voor de zomer van 2020.

Download de gratis  
app MyBroker
Dankzij MyBroker kan u 24/24 uw 
dossier, contracten en schadegevallen 
raadplegen of documenten elektronisch 
ondertekenen via uw smartphone of 
tablet.

Zijn er alternatieven voor de 
spaar- en zichtrekening? 
Als de waarde van goederen en diensten blijft stijgen en u met hetzelfde geld 
minder kan kopen, dan spreken we van inflatie. Uw koopkracht daalt dus als de 
interest op uw spaarboekje lager ligt dan de inflatie. Spaart u op korte(re) termijn 
voor een reis, nieuwe tv, dure fiets, dan is het effect van de inflatie en negatieve 
rente beperkt. Voor spaardoelen op lange termijn is het echter nefast. Denk maar 
aan spaarrekeningen voor jonge kinderen waarop geld blijft staan tot ze gaan 
studeren of alleen wonen, spaargeld voor een (tweede) huis, spaargeld voor na uw 
pensioen of andere langetermijnsplannen. 

Gevolgen van de 
negatieve rente
De Europese Centrale Bank (ECB) bepaalt 
de interestvoeten voor lokale banken. Die 
krijgen een negatieve rente als ze spaargeld 
parkeren bij de ECB en deze laatste hoopt 
zo de lokale banken te stimuleren om 
spaargeld te investeren voor kredieten 
van particulieren en bedrijven. Momenteel 
genieten particulieren en bedrijven dan ook 
van historische lage rentes voor allerhande 
leningen. Is de rente lager dan de inflatie, 
dan maakt u winst op uw lening. Dat 
is de (financiële) wereld op zijn kop, zeg 
maar. Een lage rente zet de consument 
er ook toe aan om meer uit te geven 
(i.p.v. te sparen) en laat bedrijven sneller 
investeren. Beide gevolgen zijn goed voor 
onze economie, de werkgelegenheid, de 
fiscus en de overheidskas… De ECB heeft 
een zeer omlijnd doel om de rente laag 

te houden en niets zegt ons dat het lage 
rentebeleid spoedig zal wijzigen. Kijk maar 
naar Japan waar de lage rente al bijna 30 
jaar aanhoudt.

Waar naartoe met 
spaargeld?
Lokale banken maken (licht) verlies op 
spaargeld van klanten door de ECB-
politiek en de wettelijke verplichtingen die 
opleggen hoe spaargeld mag/moet belegd/
geïnvesteerd worden. Banken rekenen deze 
kosten door aan hun klanten, wat wettelijk 
gezien ook mag. Voor particulieren is er 
in België een wettelijke minimumrente 
verplicht. Voor bedrijven geldt deze wet 
niet en ook in vele Europese landen hoeven 
banken geen minimumrente te voorzien. 
Logisch dus dat spaarders op zoek gaan 
naar alternatieven voor hun spaargeld. Ook 
op dat vlak kan uw verzekeringsmakelaar 
advies bieden.
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Bij een juridisch geschil wegen de erelonen van een advocaat 
en de gerechtskosten vaak niet op tegen de gevorderde 
schadevergoeding. Voor een vestzak-broekzakoperatie 
passen veel mensen dan ook. Dit moet volgens de minister 
veranderen, want wie verzekerd is, hoeft die afweging niet 
meer te maken. De fiscale aftrekbaarheid moet mensen dus 
stimuleren om in hun verzekeringspakket ook rechtsbijstand 
te voorzien.

Wat zegt de nieuwe wet?
Koen Geens is niet de eerste minister die zich inmengt 
in de rechtsbijstandsverzekering. In 2007 werd er al een 
polis rechtsbijstand in het leven geroepen door toenmalig 
minister van Justitie Laurette Onkelinx. Ook toen was het 
de bedoeling om de toegang tot rechtspraak voor iedereen 
te democratiseren. Destijds werd er gekozen voor een 
vrijstelling van de verzekeringstaks van 9,25%.

De nieuwe wet, die in voege is sinds 1 september 2019, 
vervangt de vrijstelling van taksen (wet Onkelinx - KB 
15/01/2007). Die vrijstelling wordt dus afgeschaft. Om 
fiscale aftrekbaarheid te genieten, moet uw verzekering wel 
voldoen aan enkele minimumvoorwaarden.

Verplicht: maximale tussenkomst 
en minimale voorwaarden
De maximumtussenkomst van de verzekeraar is wettelijk 
bepaald op 13.500 euro per geschil inzake burgerlijke 
geschillen en 13.500 voor geschillen in strafzaken. Die 
maximumwaarborg kan beperkt worden tot 3.375 euro 
per persoon voor geschillen bij echtscheiding en 6.750 euro 
voor bouwgeschillen waarbij een architect betrokken is en 
een bouwvergunning vereist is.

De verzekeraars mogen een eigen risico voorzien van 
maximaal 250 euro per schadegeval behalve als de 
verzekerde het geschil tracht op te lossen via vrijwillige 
bemiddeling of verzoening. De partijen kiezen er in dat geval 
voor om hun geschil buiten de rechter om met een erkend 
bemiddelaar te regelen. 80% van de geschillen worden 
door de rechtsbijstandsverzekeraars minnelijk opgelost. Het 
is dus logisch dat de nieuwe wet bemiddeling dan ook sterk 
aanmoedigt.

De gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars hebben 
hun polisvoorwaarden aangepast aan de nieuwe wet. 
De minimale voorwaarden die de wet voorziet zijn mee 
opgenomen, een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid. 
Met uitzondering van bouwgeschillen boden de 
verzekeraars in hun meest uitgebreide contracten de 
wettelijke minimumwaarborgen al aan. 

Onderstaande tabel toont u een overzicht van de wettelijke 
minimumvoorwaarden en die van de verzekeraars.

Voortaan fiscaal voordeel
De wet kent de verzekeringsnemer een fiscaal voordeel 
toe van 40% op de premies die betaald worden vanaf 1 
september 2019. Dat voordeel geldt voor een premie 
tot 310 euro (geïndexeerd) per jaar. Die aftrek levert een 
belastingvermindering op van 124 euro. 

Ook nog dit meegeven…
U kunt uw advocaat steeds zelf vrij kiezen en ook de 
bijstand van een gespecialiseerd expert naar keuze is 
voorzien. Houd er ook rekening mee dat er voor bepaalde 
waarborgen een wachttijd voorzien is van 12 maanden. 
Voor echtscheidingsgeschillen mag de wachttijd maximaal 
36 maanden bedragen en voor bouwgeschillen maximaal 
vijf jaar. De gespecialiseerde verzekeraars hebben die 
wachttijden overgenomen of in sommige gevallen wat 
ingekort.

Rechtsbijstand bij Marcel Caenen 
Verzekeringen
De rechtsbijstandsverzekering is u wellicht vooral bekend in 
het kader van uw autoverzekering. Ons kantoor biedt steeds 
een contract rechtsbijstand verkeer aan van gespecialiseerde 
verzekeraars. Wij doen dit o.a. omdat de waarborggrenzen 
hoger zijn dan bij traditionele verzekeraars, maar vooral om 
belangenconflicten te voorkomen. Deze contracten kunnen 
uitgebreid worden met een fiscaal luik zodat u bij een 
geschil een beroep kunt doen op juridische bijstand. Het 
is onmogelijk om alle details van dit nieuwe contract hier 
te bespreken. Neem gerust contact op. Wij adviseren u 
vrijblijvend!

Minimumwaarborg Maximale tussenkomst

Burgerlijk verhaal Vorderingen gebaseerd op contractuele (conflicten 
omtrent de aankoop van goederen of voorwerpen) 
of extracontractuele aansprakelijkheid

13.000 euro (wettelijk max.)
100.000 tot 125.000 euro (verzekeraars)

Strafrechtelijke 
verdediging

Uitgezonderd misdaden en gecorrectionaliseerde 
misdaden

13.500 euro (wettelijk max.)
100.000 tot 125.000 euro (verzekeraars)

Burgerlijke 
verdediging

Als u aansprakelijk bent en geen verzekering hebt 
of als er tegenstrijdige belangen zijn tussen u en uw 
verzekeraar B.A.

13.500 euro (wettelijk max.)
100.000 tot 125.000 euro (verzekeraars)

Fiscaal recht Geschillen met belastingdiensten over uw 
beroepsinkomen, kadastraal inkomen of 
gemeentelijke taksen

13.000 euro (wettelijk max.)
13.000 tot 15.000 euro (verzekeraars)

Administratief recht Conflicten tussen overheid en burgers 13.000 euro (wettelijk max.)
13.000 tot 15.000 euro (verzekeraars)

Arbeidsrecht Geschillen met uw werkgever, statuut ambtenaren 
en het sociaal statuut van zelfstandigen

6.750 euro (wettelijk max.)
6.750 tot 14.000 euro (verzekeraars)

Algemene contracten Onder andere geschillen met verzekeraars 30.000 tot 37.500 euro (verzekeraars)

Bouwgeschillen 6.750 euro (wettelijk max.)
6.750 tot 7.000 euro (verzekeraars)

Erf-, schenkings- en 
testamentrecht

 13.000 euro (wettelijk max.)
13.000 tot 15.000 euro (verzekeraars)

Echtscheidingsrecht Verdediging bij de eerste echtscheidingsprocedure 
of het einde van wettelijke samenwoning

3.375 euro p.p. (wettelijk max.)
3.375 tot 3.500 euro (verzekeraars)

Personen- en 
familierecht

Geschil i.v.m. onderhoud en verblijfplaats van de 
kinderen (alleen de eerste bemiddeling)

3.375 euro p.p.(wettelijk max.)
13.000 tot 15.000 euro (verzekeraars)

Zakenrecht Geschillen over vruchtgebruik, hypotheken en 
erfdienstbaarheden

13.000 tot 15.000 euro (verzekeraars)

Op 4 april 2019 keurde het 
parlement het wetsvoorstel van 
minister Koen Geens goed voor een 
fiscaal aftrekbare rechtsbijstands-
verzekering. Met dit initiatief hoopt 
de minister de toegankelijkheid 
naar justitie te bevorderen en het 
gevoel van rechtsonzekerheid bij de 
bevolking terug te dringen. 

Rechtsbijstandsverzekeringen wor-
den door gespecialiseerde verzeke-
raars al langer aangeboden en toch 
hebben slechts weinig gezinnen een 
uitgebreide versie.

Rechtsbijstandsverzekeringen  
voortaan fiscaal aftrekbaar



“Bestuurder rijdt in één klap 19 everzwijnen 
dood in Heusden-Zolder! Had ik een kleine 
wagen gehad, dan kon ik het waarschijnlijk 
niet meer navertellen”, zo luidde een artikel 
uit Het Laatste Nieuws van 16 oktober 2019. 
De aanrijding liep voor de bestuurder van 
de personenauto gelukkig goed af, voor de 
everzwijnen iets minder... 

Dit spectaculaire ongeval was een uitschieter in een stijgende 
reeks van aanrijdingen met dieren in en buiten onze 
provincie, het gevolg van o.a. een groeiende wildpopulatie 
in België. Bovendien lopen veel verkeerswegen door bossen 
of natuurgebieden waardoor het risico op een aanrijding 
met dieren stijgt. Niet alleen everzwijnen vormen een risico, 
maar ook reeën, herten, vossen en sinds kort ook wolven. 

Wie vergoedt de schade aan het 
voertuig?
Als de bestuurder een volledige of gedeeltelijke (mini)
omniumverzekering heeft afgesloten, wordt de schade 

volledig vergoed (zelfs zonder eigen risico). De meeste 
verzekeraars verzekeren de schade veroorzaakt door 
aanrijding met dieren, dus ook een aanrijding met een hond, 
kat of vogel. Ook schade veroorzaakt door knaagdieren (bv. 
steenmarters die aan kabels knagen) wordt gedekt in geval 
van een omnium of mini-omnium.

Het is wel aan de bestuurder om te bewijzen dat de 
schade werd veroorzaakt door een aanrijding met een dier. 
Contacteer de politie en vraag om de feiten en de schade te 
komen vaststellen. Kunnen zij niet ter plaatse komen, doe 
dan binnen de 48 uur aangifte op het politiekantoor. Dit 
is een vereiste bij de meeste verzekeraars. Ook foto’s van 
het beschadigde voertuig, eventueel van het dier of van de 
bloed- of andere sporen helpen als bewijslast, net zoals de 
getuigenissen van omstaanders. 

Opgelet!
Schade wordt alleen vergoed als er rechtstreeks contact is 
met het dier. Een uitwijkmanoeuvre voor een overstekend 
konijn of vos waardoor u tegen een boom botst, wordt enkel 
vergoed als u een volledige omnium heeft, met eventueel 
de aftrek van het eigen risico. Met een mini-omnium zal u 
in dit geval geen schadevergoeding ontvangen. 

Wat bij een aanrijding met wilde 
dieren?
Schade aan uw voertuig, veroorzaakt door de botsing met 
een wild dier, is sowieso voor eigen rekening. Dat geldt ook 
voor de kwetsuren die u als bestuurder oploopt, tenzij u 
een bestuurdersverzekering heeft afgesloten. Passagiers die 
gekwetst raken als gevolg van een botsing met een dier 
hebben wel recht op een vergoeding in de hoedanigheid 
van zwakke weggebruikers. Zij worden vergoed door de 
B.A.-verzekeraar van het voertuig.

Als u moet uitwijken voor een wild dier dat plots de 
weg oversteekt en hierbij een ander voertuig aanrijdt, 

zal u de schade aan uw eigen voertuig dus niet kunnen 
verhalen. Daarentegen zal het aangereden voertuig wel 
een schadevergoeding kunnen bekomen via het Belgische 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Men zal wel 
moeten bewijzen dat de aanrijding onverwachts was en 
gebeurde op Belgisch grondgebied. 

Als een wild dier opgejaagd wordt door jagers (drijfjachten) 
en tijdens het wegvluchten tegen uw auto botst, kunt u 
eventueel proberen om de jager aansprakelijk te stellen. 
De organisator van de jacht kan tot 24 uur na de drijfjacht 
aansprakelijk worden gesteld. De jager kan dan een beroep 
doen op zijn wettelijk verplichte jachtverzekering.

Wat bij een aanrijding van 
huisdieren?
Voor aanrijdingen met een huisdier (hond, kat, paard, 
...) gelden er andere regels. In de meeste gevallen kan 
een huisdier gelinkt worden aan een eigenaar. Die kan 
aansprakelijk gesteld worden overeenkomstig artikel 
1.385 van het Burgerlijk Wetboek. Dat artikel bepaalt dat 
de eigenaar (of hij die toezicht houdt) van een dier altijd 
aansprakelijk is voor de schade die het dier veroorzaakt. 
Zijn B.A.-familiale verzekering zal in dat geval de schade 
vergoeden.

De eigenaar van het dier kan zijn aansprakelijkheid enkel 
ontlopen als hij (of de toezichthouder) kan aantonen dat 
de schade te wijten is aan overmacht, schuld van een derde 
partij of de fout van de benadeelde partij of slachtoffer.

De wet van 31 juli 2017 omschrijft de nieuwe of 
meest recente regeling van erfenissen in ons land. 
Erfenissen zijn tot nader order nationale materie en 
worden bepaald in het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe 
maatschappelijke omstandigheden zoals gewijzigde 
samenlevingsvormen dwongen onze politiekers tot 
wijzigingen aan het erfenisrecht. 

Wat met de erfenis in een nieuw samengesteld gezin 
met kinderen van verschillende ouders? Wat in gezinnen 
met meer dan 2 volwassenen, al dan niet met kinderen? 
Wat met gehuwden, al dan niet samenwonend, wettelijk 
samenwonenden, feitelijk samenwonenden, koppels 
met een latrelatie, …? In onze samenleving komen deze 
situaties steeds meer voor en daarom moest de wetgever 
het burgerlijk wetboek (deel erfenis) ook herschrijven. Op  
1 september 2018 trad het nieuwe erfrecht in voege, samen 
met het aangepaste huwelijksvermogensrecht. Nadien 
volgde ook de decreetgever met een hervormde erfbelasting 
in Vlaanderen. 

Hoe zit het nu precies?
Een overzicht van alle wijzigingen kunnen we hier niet 
geven. U kunt daarvoor terecht op diverse infoavonden, 
raad vragen aan uw notaris of de juni-editie 2018 van ’t 
Nieuwsje erbij nemen. Voor heel wat mensen wijzigt er niets 
als u als erflater geen bijzondere regeling heeft getroffen 
tijdens uw leven (testament, schenking, …) en ook uw 
erfgenamen blijven dezelfde. Wie een erfenisplanning 
had van voor 1 september 2018 moet wel even nagaan 
of die nog toegepast kan worden zoals gepland en steekt 
bij voorkeur zijn licht op bij de notaris. Voor algemene, 
betrouwbare en correcte informatie kunt u ook terecht op 
www.wikifin.be, een website van de overheid. 

Wat met uw levensverzekering?
Het erfrecht van voor 1 september 2018 liet al toe om 
enkele vormen van levensverzekering te benutten in functie 
van erfenis- en successieplanning. Dat is niet veranderd. 

Levensverzekeringen blijven een handig middel om (een 
deel van) uw erfenis te regelen en hebben eenzelfde effect 
als een testament. Uiteraard zijn de kosten, belastingen en 
procedures niet identiek. Wie wil, kan de levensverzekering 

gebruiken voor een schenking aan erfgenamen als 
‘voorschot op erfenis’. Bij de uiteindelijke afrekening (als de 
erflater overlijdt) verrekent men het voorschot en dit noemt 
men de inbrengplicht. Wil men via een levensverzekering 
schenken ‘buiten erfdeel’, dan verrekent men het voorschot 
niet. Er is geen inbrengplicht, tenzij er een aantasting is van 
het voorbehouden deel van de reservataire erfgenamen (dan 
spreekt men van een inkorting: het te veel geschonkene 
moet verrekend worden). Ook voor schenkingen aan niet-
erfgenamen, dus buiten erfdeel, is de levensverzekering een 
optie. Ook hier moet u rekening houden met een mogelijke 
inkorting.

In het voorbeeld wordt de inbreng verrekend aan de 
geïndexeerde waarde (200.000 euro geschonken, 
geïndexeerd verrekend aan 230.000 euro). Zowel roerende 
als onroerende goederen waardeert men op het moment 
van schenking, weliswaar met indexatie bij overlijden van de 
erflater. Het voorbeeld maakt ook het belang en het verschil 
duidelijk van schenken als voorschot of schenken buiten 
erfdeel. Alle schenkingen zijn onderworpen aan inkorting 
als het reservatair gedeelte of het maximale beschikbare 
gedeelte overschreden wordt. Reservataire erfgenamen 
kunnen schenkingen terugvorderen.

 Erfenis en successie, het blijft een 
boeiende materie. Informeer u goed 
op voorhand, zo bespaart u uw 
erfgenamen de nodige kopzorgen en 
zeker ook onnodige erfbelasting. Ook 
uw verzekeringsmakelaar adviseert u 
graag over wat mogelijk is op vlak van 
levensverzekeringen.

Aanrijding met dieren: wie betaalt?

Uw erfenis- en successieplanning  
anders bekeken

Samengevat
Schadevergoeding bekomen na een aanrijding 
met een dier is vaak onzeker. Een volledige 
of beperkte omnium kan u dus veel ellende 
besparen. Daarnaast is voorzichtigheid uiteraard 
altijd geboden, vooral ook ’s nachts en in beboste 
gebieden.

Een voorbeeld maakt dit duidelijker:

Tom heeft twee kinderen, Anna en Marie. Bij 
overlijden laat Tom een spaarverzekering na met  
€ 300.000. Tien jaar geleden schonk hij Anna  
€ 200.000 via een levensverzekering.

-> Schenking als voorschot op erfenis:

Inbrengplicht voor € 200.000, geïndexeerd  
€ 230.000 (inflatie 15% over 20 jaar).
De nalatenschap bedraagt dan € 530.000, dus 
krijgt Marie € 265.000 en Anna nog € 35.000.

-> Schenking buiten erfdeel:

Anna en Marie krijgen elk de helft van  
€ 300.000, zijnde € 150.000. De wettelijke 
reserve (1/4 per kind) werd niet aangetast,  
dus er is geen inkorting nodig.



Alternatieven voor uw 
spaarrekening
Zonder volledig te willen zijn, zetten we 
enkele alternatieven voor de spaarrekening 
op een rijtje. Uw beleggersprofiel en 
financiële planning bepalen mee wat voor u 
de meest geschikte spaarformule is. U vraagt 
best goed na wat de voorwaarden en kosten 
zijn en of er al dan niet kapitaalgarantie 
voorzien is. 

• U kunt rechtstreeks beleggen in 
aandelen van bedrijven, storten in 
beleggingsfondsen, obligatiefondsen en 
andere afgeleide producten.

• Beleggingsplannen geven u de kans 
om gespreid in te stappen in elke 
beleggingsvorm bv. door maandelijks 
een (klein) bedrag te investeren in een 
aandelenfonds. Zo vermijdt u de grotere 
risico’s van beleggen.

• Pensioensparen levert fiscale voordelen 
op. U kiest daarbij ofwel voor bank-
pensioensparen (aandelenfondsen), 
ofwel voor de verzekeringsformule (met 
kapitaalgarantie, met beleggingsfondsen 
of een gemengde formule). De eindleeftijd 
is uw pensioenleeftijd.

• Langetermijnsparen onderschrijft u via een 
levensverzekering met mogelijke fiscale 
voordelen. U kiest voor een formule met 
kapitaalgarantie, met beleggingsfondsen 
of gemengd. De eindleeftijd is uw 
pensioenleeftijd + 10 jaar voor fiscale 
plannen en zonder eindleeftijd voor niet-
fiscale plannen.

• Het Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers 

(VAPW) biedt werknemers de mogelijkheid 
om extra te sparen voor het pensioen als 
er geen groepsverzekering voorzien is en 
het levert fiscale voordelen op.

• Het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen 
(VAPZ) geeft zelfstandigen de kans om 
een extra pensioenspaarpot op te bouwen 
met fiscale voordelen en korting op de 
sociale bijdragen.

• De Pensioenovereenkomst Zelfstandigen 
(POZ) is een aanvulling op het VAPZ en 
is geschikt voor zelfstandigen die niet 
werken met een vennootschap.

• De Groepsverzekering en Interne 
Pensioentoezegging (IPT) laat werknemers 
of zelfstandige zaakvoerders toe om een 
extralegaal pensioen op te bouwen via de 
werkgever of de vennootschap.

• Vastgoed geeft zekerheid qua 
woonkosten en garandeert een lagere 
kost op lange termijn in vergelijking 
met huren. Huren loopt levenslang en 
wordt geïndexeerd. Ook qua spreiding in 
allerhande beleggingen is het raadzaam 
om onroerend te investeren.

• Kredieten voor de aankoop van duurzame 
goederen (grond, woning, …) mag u 
zien als een vorm van sparen als de te 
betalen interest lager is dan de inflatie. 
Wie een minimumspaarpotje heeft, wacht 
best niet te lang met de aankoop van 
onroerend goed. De inflatie knaagt aan 
uw spaarcenten en onroerend goed wordt 
(voorlopig) niet goedkoper. 

• Andere opties zijn goud en andere edele 
metalen, afgeleide financiële producten, 
cryptomunten, ...

Verzekeringen • Bankagentschap

Steenweg 150 • 3621 Rekem-Lanaken

FSMA nr 11998 A - 101262 cB • Ondernemingsnr 0436.071.517

OPENINGSUREN
Ma 09u tot 12u30 - 14u tot 17u
Di  09u  tot 12u30 -  gesloten
Wo  09u  tot 12u30 -  14u tot 17u
Do  09u  tot 12u30 -  gesloten
Vrij  09u  tot 12u30 -  14u tot 16u
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 089/73 08 60

E-mail kantoor@marcel-caenen.be 
Fax 089/73 08 69
www.marcel-caenen.be

Steeds tot uw dienst!

Een 
woonlening 
met ruimte 
om goed te 
leven
Van woondroom 
tot werkelijkheid.

 

Weerverzekering
Vervolg pagina 1 >

Vanaf 1 januari 2020 wordt het 
Rampenfonds in de land- en tuinbouw 
afgeschaft. In de sector moet u zich 
voortaan dus zelf verzekeren tegen 
allerhande natuurfenomenen zoals 
storm, hagel, vorst, ijs, regenval en 
droogte.  

De investeringsportefeuille van land-
bouwers ligt open en bloot op het veld. 
Daarmee wordt verwezen naar de grote 
impact die extreme weersomstandigheden 
kunnen hebben op het inkomen van land- 
en tuinbouwers. De laatste jaren mochten 
ze dat meermaals ervaren: de extreme 
droogte van 2018 en de overvloedige 
regen in 2016 hadden een enorme impact 
op heel wat akkerbouwgewassen en 
grove groenten. 

Tussenkomst van de 
overheid
De Vlaamse overheid voorziet in de 
aanvangsjaren alvast een subsidie 
van 65% op de premie die de land- 
en tuinbouwers betalen. Land- en 
tuinbouwers verzekeren zo hun open teelt 
zoals fruitteelt of akkerbouw bij schade 
n.a.v. storm, hagel, vorst, ijs, regenval en 
droogte. Niet alleen kwantiteitsschade, 
maar ook kwaliteitsschade. Als u door één 
van deze oorzaken uw opbrengst niet kunt 
realiseren, dan hebt u schade en kunt u 
dus aanspraak maken op een vergoeding. 
De verzekering moet afgesloten worden 
voorafgaand aan het teeltseizoen en 
om de subsidie van 65% van de totale 
verzekeringspremie te ontvangen, moet 
u in uw verzamelaanvraag aangeven voor 
welke percelen u een verzekering heeft 
afgesloten.

Hoe werkt de 
weerverzekering?
• U kiest zelf welke gewassen u verzekert.
• Per gewas biedt u alle percelen aan 

voor verzekering.
• U kunt kiezen uit verschillende vrij- 

stellingen.
• Bij schade betaalt de verzekeraar uw 

volledige schade, rekening houdend 
met een eventuele vrijstelling.

• De risico’s ‘natuurramp’, sneeuw en 
brand door blikseminslag zijn, volgens 
de criteria van de Vlaamse overheid, 
niet verzekerd.

Wat kost het?
Omdat elk bedrijf anders is, wordt er 
een premie op maat bepaald. In totaal 
werden vijf aanbieders van die brede 
weersverzekering erkend door de Vlaamse 
overheid.

Voorbeeld: 
U verzekert zich voor hagelschade aan 
graangewassen met een vergoeding 
die hoger is dan 20% (schade < 20% 
= vrijstelling of geen vergoeding) en u 
betaalt daarvoor 100 euro per hectare plus 
taksen (9,25 euro) of een totale premie 
van 109,25 euro. De Vlaamse overheid 
subsidieert 65 euro, dus uw kostprijs voor 
een brede weersverzekering bedraagt 
44,25 euro per hectare. 

Vraag tijdig advies aan uw makelaar voor een  
gepaste offerte voor uw bedrijf!

Ons advies
De lage of zelfs negatieve rente stimuleert spaarders om op zoek te gaan naar 
alternatieve spaarformules. Meer dan ooit is uw onafhankelijke makelaar uw 
aanspreekpunt om u wegwijs te maken in de boeiende wereld van sparen en 
beleggen. Doe er dus zeker een beroep op!
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