
Volgens de regels 
van de kunst

Onlangs las ik een opiniestuk in een krant 
dat vele, en vooral vrije beroepen, kreunen onder de last van de steeds toenemende 
regeltjes. In ons vak is dat niet anders. Mifid I en Mifid II zijn Europese richtlijnen 
die van toepassing zijn op verzekeringsproducten en op financiële producten 
zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Vanaf 25 mei komt daar nog de 
GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation) bij, beter bekend onder de 
Nederlandse naam ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. Deze nieuwe 
verordening is een wijziging van de Europese wetgeving inzake privacy. Verder worden 
wij geacht tegen het einde van dit jaar een deugdelijk verslag af te leveren aan elke 
klant. Dit document, dat ook digitaal aangeleverd mag worden, moet een overzicht 
vermelden van de lopende verzekeringscontracten, schadegevallen, beleggings- en 
spaarverzekeringen. Allemaal legitieme regels die ervoor moeten zorgen dat de 
belangen van de consument - u dus - beschermd zijn. Daar is niets mis mee. Maar het 
brengt wel extra administratief werk mee en slorpt tijd op die niet meer besteed kan 
worden aan de kerntaken van onze bedrijfstak. Kortom, alle regels beheersen zonder 
in te leveren op onze dienstverlening, dat is een hele uitdaging voor ons kantoor en 
onze medewerkers.

Ondanks de opmars van de online verkoop geven de meeste consumenten, zowel 
particulieren als bedrijven, nog steeds de voorkeur aan het persoonlijke contact 
met een tussenpersoon om hun verzekeringen af te sluiten. Dat betekent dat 
persoonlijke service en onafhankelijk advies nog altijd erg gewaardeerd worden. De 
verzekeringsmakelaar is een baken in de woelige zee van verzekeringsproducten. 
Competente expertise, analyse van de diverse risico’s, belangenverdediging en directe 
beschikbaarheid blijven belangrijk voor verzekerden.

De uitgebreide regelgeving biedt ook kansen. Het zet ons aan om dagelijks de vinger 
aan de pols te houden en onze beheerprocedures te verfijnen. Die zullen ons toelaten 
om in de nabije toekomst te blijven voldoen aan de verwachtingen van onze klanten, 
zelfs met alle nieuwe verplichtingen. En natuurlijk vindt u bij ons ook de link naar de 
digitale wereld op www.marcel-caenen.be.

Marcel Caenen

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

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

erfrecht

Vanaf september 2018 betaalt u in Vlaanderen minder erfbelasting, namelijk 
gemiddeld 10%. Dat is uiteraard een goede zaak, maar voor verre familie en 
niet-familie blijven de tarieven hoog. Hoe dichter de familieband, hoe lager de 
tarieven. Bovendien stijgen ze progressief bij een grotere erfenis. 

Voor de vererving van familiale bedrijven is er een vlak tarief van 3% voorzien 
als de partner of de kinderen erven en een tarief van 7% voor alle anderen. Niet 
enkel de tarieven dalen, maar er is ook meer keuzemogelijkheid: het deel dat de 
kinderen kunnen opeisen wordt beperkt tot 50% of maximaal de helft.

Wat is er nieuw?
De lagere tarieven tussen partners 
geldt zowel voor gehuwden, 
wettelijke samenwoners en feitelijke 
samenwoners als die laatste 3 jaar 
samenleven. Voor 50.000 euro aan 
roerende goederen geldt het nieuwe 
0%-tarief. Op de gezinswoning 
betaalt u geen erfbelasting.

Eigen kinderen, maar ook stief- en 
zorgkinderen genieten dezelfde 
voordelen op roerende goederen 
tot 75.000 euro, maar niet op de 
gezinswoning tenzij de kinderen 
jonger dan 21 jaar zijn.

Er zijn heel wat studies gewijd aan 
het nieuwe erfrecht, dus we kunnen 
helaas niet alles in detail bespreken. 
Informeer u tijdig bij uw notaris of makelaar!

Wat als u geen gebruik wil maken van de nieuwe regels?
Kan dat zomaar? Jazeker, indien u handelt vóór 1 september 2018! In het 
nieuwe erfrecht wordt de verplichting tot inbreng beperkt tot de afstammelingen. Tot 
1 september gaat men ervan uit dat de erflater die een mogelijke schenking deed, de 
bedoeling heeft de gelijkheid tussen zijn erfgenamen te behouden. Deze schenking 
komt terug in de nalatenschap en vanaf de nieuwe regeling geldt dit enkel nog voor de 
eigen afstammelingen. Wilt u dus geen gebruik maken van deze nieuwe regeling, dan 
moet u voor september 2018 een ‘verklaring van behoud’ afleggen bij uw notaris.

Vanaf september aanstaande zullen alle schenkingen gewaardeerd worden op de dag 
van de schenking, zowel roerend als onroerend. Tot eind augustus wordt geschonken 
onroerend goed geschat op het moment van de verdeling. Dit leidt soms tot 
vervelende en bizarre situaties. Roerend goed wordt tot dan geschat op het moment van 
de schenking zelf. 

Tot slot
Alle schenkingen die u doet tot 31 augustus kunt u na ‘verklaring van behoud’ bij 
de notaris verder laten behandelen volgens het oude erfrecht. Deze verklaring 
van behoud wordt geregistreerd in het Centraal Register van Testamenten. Als 
u dit leest, rest er dus niet veel tijd meer om dit orde te brengen… 

Schenkingen vanaf 1 september 2018 vallen zonder uitzondering onder de 
nieuwe regels, houd er dus rekening mee. Dit artikel heeft zeker niet de intentie 
om volledig te zijn en kan enkel aanleiding geven tot verdere bevraging. 
Informeer u dus tijdig en grondig bij de bevoegde diensten, uw notaris of 
makelaar!

Prettige
vakantie



Schuldsaldoverzekering: 
maak de juiste keuze!

Als u leent voor de aankoop of bouw van een woning wordt er meestal ook een 
schuldsaldoverzekering (SSV) afgesloten. Een SSV is een tijdelijke levensverzekering 
met dalend kapitaal die uitkeert als u overlijdt tijdens de looptijd van het contract, 
vandaar de naam ‘tijdelijke levensverzekering’. Bij een SSV is die looptijd gelijk 
aan de duur van het krediet en zal het kapitaal dat bij overlijden wordt uitgekeerd 
gelijk zijn aan het nog openstaande saldo van de kredietschuld. 

Hoewel deze verzekering niet wettelijk verplicht is, eist de bank of de financiële instelling 
bij wie u de lening aanvraagt dit als voorwaarde. Maar ook voor zij die na een vroegtijdig 
overlijden achterblijven is een SSV niet onbelangrijk, want zij worden dan vrijgesteld van 
de zware financiële last van het krediet.

Sinds jaar en dag maakt de schuldsaldoverzekering het voorwerp uit van gebundelde 
verkoop (koppelverkoop). D.w.z. dat u verplicht wordt om deze verzekering bij dezelfde 
financiële instelling af te sluiten als het hypothecair krediet. Doet u dat niet, dan heeft dat 
invloed op de intrestvoet van uw krediet. De regering maakt vooralsnog geen aanstalten om 
deze handelwijze af te schaffen ondanks een Europese richtlijn. Dit heeft tot gevolg dat niet 
altijd de meest voordelige voorwaarden worden aangeboden. Vaak wordt er onvoldoende 
aandacht geschonken aan de verschillende formules die mogelijk zijn.

Formule met dekking van 100% of minder?
Meestal eist de bank dat 100% van 
het kredietbedrag wordt gedekt 
door een SSV. Als u alleen leent, moet 
u dus een dekking van 100% nemen. 
Indien u samen met uw partner leent en 
ieder voor 100% een verzekering afsluit, 
bent u voor 200% gedekt. De meeste 
koppels kiezen voor dit laatste omdat bij 
een overlijden van één van hen de wo-
ning schuldvrij wordt. Het tweede con-
tract op naam van de overlevende part-
ner zal geen kapitaal meer uitkeren zelfs 
indien die andere partner ook overlijdt.

De overlevende partner kan er wel voor kiezen om zijn of haar contract SSV om te 
vormen naar een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal. Bij overlijden zal de 
verzekeraar het vast kapitaal dan uitkeren aan zijn of haar erfgenamen.

Vermits de bank maximaal 100% dekking vraagt, kunt u er ook voor kiezen om elk 50% 
te verzekeren. Bij een eventueel overlijden van één partner zal de verzekeraar 50% van 
de openstaande schuld terugbetalen zodat de overlevende partner de andere helft van 
het woonkrediet verder moet aflossen. Die keuze zal voornamelijk bepaald worden door 
de financiële draagkracht van de partners. In functie van het inkomen van de krediet-
nemers zijn ook andere formules mogelijk, 60 - 40, 75 - 25, 60 - 60 of 100 - 0, echt 
maatwerk dus. Zo kunt u de premie van uw SSV dus aanpassen aan uw budget.

Wat met de fiscaliteit?
In een levensverzekeringscontract is bijna altijd de verzekeringsnemer ook de 
verzekerde bij overlijden. Dat geldt ook voor de SSV en is zelfs noodzakelijk indien u 
de premie fiscaal wenst af te trekken in uw personenbelasting. In dat geval kunt u kiezen 
voor fiscale aftrek in de rubriek langetermijnsparen of pensioensparen. Voor aanslagjaar 
2019 (inkomsten 2018) bedraagt het maximaal aftrekbare bedrag in Vlaanderen voor 
het langetermijnsparen 1.520 euro, verhoogd met 760 euro gedurende de eerste 10 jaar 
van het krediet. U moet er dan wel rekening mee houden dat het uitgekeerde kapitaal 
belast wordt via het systeem van de omzettingsrente (zie tabel hierna). Het komt er dan 
op neer dat het uitgekeerde kapitaal wordt omgezet in een fictieve rente op basis van 
de leeftijd van de begunstigde van de levensverzekering. Deze fictieve rente moet de 
belastingplichtige bij zijn inkomsten voegen gedurende 10 jaar indien hij op het ogenblik 
van de uitkering 65 jaar is of ouder en gedurende 13 jaar indien hij jonger was. Wanneer 
u de premie hebt afgetrokken in het kader van het pensioensparen (960 euro of 1.230 
euro) wordt het uitgekeerde kapitaal eenmalig belast tegen 8%. Deze mogelijke eindbe-
lasting wordt natuurlijk alleen aangerekend als één van de kredietnemers overlijdt. Dat 
risico is klein, maar niet onbestaande. Als het vermelde plafond reeds is ingevuld door 
de rente en kapitaalaflossingen van uw krediet kunt u de premie SSV niet meer fiscaal 
inbrengen. U moet er dan voor zorgen dat u een niet-fiscaal contract afsluit.

Opgelet! 
Een voorwaarde om de premie fiscaal te kunnen aftrekken is dat de begunstigde(n) 
van de SSV “de personen zijn die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle 
eigenaar of vruchtgebruiker worden van de eigen woning”. Om te vermijden dat u 
successierechten moet betalen bij het overlijden van uw partner wordt een clausule van 
begunstigingsoverdracht in de polis opgenomen zodat de verzekeraar het kapitaal recht-
streeks aan de bank uitbetaalt.

Berekening omzettingsrente 

Leeftijd begunstigde bij uitbetaling Percentage toegepast op kapitaal
40 jaar of minder 1 %

41 - 45 jaar 1,5 %
46 - 50 jaar    2 %
51 - 55 jaar 2,5 %
56 - 58 jaar    3 %
59 - 60 jaar  3,5 %
61 - 62 jaar    4 %
63 - 64 jaar 4,5 %

65 jaar    5 %

Schuldsaldoverzekering op twee hoofden
Vaak is het niet meer mogelijk om de premies van de SSV fiscaal in te brengen omdat het 
maximaal aftrekbaar bedrag reeds ingevuld is door de intresten en kapitaalaflossingen 
van het krediet in het langetermijnsparen en de premie van een pensioenverzekering in 
de rubriek pensioensparen. In dat geval kan men er ook voor kiezen om een SSV op 
twee hoofden af te sluiten. Beide partners zijn dan tegelijk verzekerd in één contract. 
Bij het overlijden van één van hen (maakt niet uit wie van de partners eerst overlijdt) 
betaalt de verzekeraar het woonkrediet af. De premies zijn in dit geval niet fiscaal aftrek-
baar, maar een SSV op twee hoofden is wel goedkoper dan twee aparte polissen.

Jaarlijkse of eenmalige premie?
Als u beslist om de premie van uw SSV eenmalig te betalen zal dit merkelijk goed-
koper zijn dan met gespreide jaarlijkse premies. De verzekeraar ontvangt de totale 
risicopremie immers onmiddellijk waardoor zij een goedkoper tarief kunnen aanbieden. 
Kiest u voor jaarlijkse premies, dan betaalt u de premie gedurende 2/3 van de looptijd 
van het krediet. Voor een krediet van 20 jaar betaalt u dus 13 jaarpremies. Een andere 
mogelijkheid is dat uw premie jaarlijks wijzigt, maar dan betaalt u gedurende de volledi-
ge looptijd van het krediet. Jaar na jaar zal de verzekeraar haar risico berekenen. Meestal 
stijgt de premie in de eerste jaren en daalt ze halverwege de periode van de lening. 
Indien de verzekerde komt te overlijden vooraleer alle premies betaald zijn, wordt het 
contract vereffend (uitbetaald) en eindigt ook de premiebetaling. Sommige verzekeraars 
bieden enkel deze laatste formule aan als u kiest voor jaarlijkse premiebetaling.

Het kan ook zijn dat uw lening pas op het einde van het jaar wordt afgesloten waardoor 
er voor dat jaar onvoldoende rente en kapitaalaflossingen zijn om de fiscale korf te vul-
len. In dag geval kunt u ervoor kiezen om uw SSV met een eenmalige premie te betalen 
om een maximaal belastingvoordeel te genieten. U combineert zo het fiscale voordeel 
(40% in Vlaanderen) met het voordeel van de goedkopere eenmalige premie.

Ook nog even dit: sinds 21 december 2012 wordt er geen onderscheid meer gemaakt 
tussen mannen en vrouwen. De premie voor een man of vrouw van dezelfde leeftijdsca-
tegorie is dus identiek.

Wat bij medische antecedenten?
Een aanvraag voor een SSV wordt door de verzekeraar beoordeeld en geaccepteerd op 
basis van een medische vragenlijst. Tegenwoordig zijn die vragenlijsten zeer beperkt en 
in de meeste gevallen voldoende voor de verzekeraar om het contract te accepteren. In 
sommige gevallen (medische antecedenten, hoge kapitalen of hogere leeftijd) moet er 
een uitgebreidere medische vragenlijst ingevuld worden en is een medisch onderzoek bij 
een arts eventueel noodzakelijk. Op basis van dit onderzoek zal de verzekeraar de premie 
bepalen. Als u lijdt aan een chronische aandoening is het mogelijk dat de verzekeraar 
een bijpremie zal aanrekenen. Die bijpremie is sinds 30 december 2014 geplafonneerd 
op 125%. De verzekeraar kan een verzekerde met een chronische ziekte ook weigeren, 
maar dan moet die weigering voldoende geargumenteerd zijn. Sinds 2015 kunt u zich 
wenden tot het ‘Opvolgingsbureau van de Tarifering’ om een herevaluatie te vragen. 
Deze maatregel zorgt ervoor dat een SSV voor mensen met een zware chronische ziekte 
niet meer onmogelijk is!

Waarom eigenlijk een SSV?
De meeste kredietnemers gaan ervan uit dat ze deze verzekering nooit nodig zullen 
hebben en gelukkig gaat het meestal ook goed. Nochtans tonen statistieken aan dat het 
ook kan mislopen. Een 40-jarige man loopt 1 kans op 8 om tegen zijn 65ste levensjaar 
te overlijden. Hoewel u meestal verplicht wordt door de bank om een SSV af te sluiten 
(enkel voor 100%) neemt u die verantwoordelijkheid dus best in eigen hand.

Zoals de bovenvermelde info al doet vermoeden, is het afsluiten van een SSV 
vaak maatwerk. Elk dossier is anders omdat ook de criteria en parameters 
variëren. Gezien de vele premieformules en de complexe fiscaliteit is het niet 
altijd gemakkelijk om het juiste contract te kiezen. 

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar kunt u op ons rekenen 
om een oplossing op maat te zoeken. Heeft u nog vragen? 
Aarzel niet om ons te contacteren voor persoonlijke toelichting.



Het zomerakkoord van 2017 van de regering Michel 1 bevatte een groot hoofdstuk 
over de opbouw van een eigen pensioenspaarpot en voor zelfstandigen kwam de POZ 
of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen uit de bus. In onze vorige editie van ’t 
Nieuwsje (januari 2018) lichtten we al een tipje van de sluier op over de aankomende 
wijzigingen. Ondertussen is er meer klaarheid geschept, ook inzake de nieuwe 
mogelijkheden. Hoog tijd dus om alles op een rijtje te zetten…

Wie werkt voor een vennootschap als werk-
nemer of als zelfstandig zaakvoerder kan 
genieten van de voordelen van een groeps-
verzekering en/of een individuele pensi-
oentoezegging (IPT). Dit is niet gewijzigd in 
het zomerakkoord van 2017 en wordt hier 
dus ook buiten beschouwing gelaten. Wat 
bestaat er verder voor particulieren en zelf-
standigen inzake pensioenopbouw?

Klassieke 
pensioensparen

Dat onderschrijft u via uw verzekeraar of 
bankier. Het fiscale voordeel en de eind-
taxatie van 8% is identiek. Het voordeel van 
een verzekeraar is dat die kan werken met 
beleggingsfondsen afhankelijk van uw 
beleggersprofiel én/of (gedeeltelijk) met 
garantie (klassieke Tak 21). U betaalt geen 
premietaks op uw spaarbedrag en u kunt 
kiezen voor de oude formule met maximaal 
960 euro/jaar of de nieuwe formule van 
1.230 euro/jaar. In het eerste geval geniet 
u een fiscaal voordeel van 30% + gemeen-
tebelastingen en in formule 2 krijgt u een 
belastingvoordeel van 25% + gemeen-
tebelastingen. Houdt u rekening met de 
eindtaxatie van 8%, dan kiest u best voor 
de oude formule van 960 euro/jaar. Het 
belastingvoordeel van 25% op de nieuwe 
formule + eindtaxatie van 8% leidt tot een 
lager netto fiscaal voordeel dan dat wat u 
krijgt in de oude formule met 960 euro per 
jaar. Begrijpe wie begrijpen kan, maar zo is 
het. Laat u dus goed informeren door uw 
makelaar die u dit verschil in alle openheid 
en in detail kan uitleggen. De einddatum 
voor het pensioensparen ligt op 65 jaar en 
de eindtaxatie wordt berekend op 60 jaar 
zodat u nog 5 jaar kunt doorsparen zonder 
eindtaxatie.

Langetermijnsparen 
Dit lijkt een variant op het pensioensparen, 
maar het bestaat al langer dan het klassie-
ke pensioensparen dat pas startte in 1988 
met terugwerkende kracht naar 1987. Het 
langetermijnsparen biedt de mogelijkheid 
om een hoger bedrag te sparen dan het 
pensioensparen, namelijk 2.310 euro per 
jaar of 6% van het netto belastbaar inko-
men + 172,8 euro. Het laagste bedrag van 
beide is van toepassing. De premietaks be-
draagt 2%, het belastingvoordeel bedraagt 
30% + gemeentebelasting en de eindtaxatie 
op 60 jaar ligt op 10%. Ook hier kunt u nog 
sparen na uw 60ste met belastingvoordeel. 
Laat u het langetermijnsparen doorlopen 
tot maximaal 80 jaar (jawel, dat kan en is 
zeker interessant voor gepensioneerden die 
nog een gepeperde belastingbrief ontvan-
gen), dan wordt de eindtaxatie berekend 
bij de uitkering of ten laatste op 80 jaar. 

Ook hier kunt u kiezen tussen kapitaalga-
rantie en/of beleggingsfondsen en bestaat 
de mogelijkheid om te switchen tussen 
beide opties zoals bij het pensioensparen. 
Het langetermijnsparen is aan te bevelen 
indien uw pensioenspaarpot is volstort en 
u verder fiscaal wilt optimaliseren. De mini-
mumlooptijd bedraagt 10 jaar zoals bij het 
pensioensparen. Uw makelaar gidst u door 
alle mogelijkheden!

Vrij aanvullend 
Pensioen (VAPZ)

Het VAPZ wordt enkel onderschreven door 
zelfstandigen in hoofdberoep of door 
zij die minimale sociale bijdragen betalen 
als zelfstandige in hoofdberoep. Er is geen 
premietaks mee gemoeid en een zeer lage 
eindtaxatie van 5% fictieve rente geduren-
de 10 jaar, een beperkte solidariteitsbijdrage 
van maximaal 2% en 3,55% RIZIV-bijdrage. 
Dat maakt het VAPZ heel erg interessant. 
Het maximumspaarbedrag is beperkt tot 
8,17% van het belastbaar inkomen van 3 
jaar geleden en wordt afgetopt tot 3.187,04 
euro (of 9,40% voor het sociale VAPZ). De 
eindleeftijd is 65 jaar of de wettelijke pensi-
oenleeftijd. Bij pensionering stopt het VAPZ, 
ook al werkt u door als zelfstandige. Enkel 
formules met kapitaalgarantie staan open 
voor het VAPZ waardoor beleggingsfondsen 
niet tot de mogelijkheden behoren.

Pensioen-
overeenkomst voor 
Zelfstandigen (POZ) 

De POZ start op 1 juli 2018 en werd in 
het leven geroepen omdat er bij het VAPZ 
slechts een beperkte pensioenspaarpot 
opgebouwd kan worden die bovendien 
veel lager ligt dan bij zelfstandigen die 
werken vanuit een vennootschap met een 
Individuele Pensioentoezegging (IPT). Werkt 
u vanuit een vennootschap, dan kunt u geen 
POZ onderschrijven en u moet minimale so-
ciale bijdragen betalen als zelfstandige in 
hoofdberoep. Hebt u winsten, baten of be-
zoldigingen als meewerkende echtgenoot, 
dan kan de POZ mogelijk interessant zijn. 
Het gemiddelde belastbare inkomen van de 
3 laatste jaren + de sociale bijdragen en de 
VAPZ-premie in het geval van de winsten 
vormen de basis voor de berekening van de 
maximale spaarpremie (uw wettelijke pensi-
oen + uw spaarpot VAPZ en POZ mogen niet 
meer bedragen dan 80% van uw geraamde 
inkomen voor uw pensionering). Er zal een 
backservice of inhaalbeweging mogelijk zijn 
in de toekomst en mogelijk vermindert het 
VAPZ het maximale spaarbedrag voor de 
POZ. Net zoals bij het IPT zijn de POZ en 
het VAPZ communicerende vaten waarbij 
het maximale pensioenkapitaal berekend 
wordt voor beiden tezamen. De premietaks 
bedraagt 4,4%, de eindtaxatie op 65 jaar 
bedraagt 10% + max. 2% solidariteit en 
3,55% RIZIV-bijdrage. Het jaarlijkse belas-
tingvoordeel bedraagt 30% + gemeentebe-
lastingen. In tegenstelling tot het VAPZ kunt 
u wel kiezen voor beleggingsfondsen zoals 
bij het pensioensparen en langetermijnspa-
ren. Ook kunt u het POZ gebruiken voor 
vastgoedfinanciering zoals bij het VAPZ.

En nu concreet: pensioenopbouw 
voor zelfstandigen en/of 
particulieren

Wilt u initiatief nemen om te werken aan uw 
pensioenspaarpot, dan heeft u alleszins extra 
mogelijkheden die zeker te overwegen vallen.

Bent u particulier, dan start u bij voorkeur met 
pensioensparen. Dat kunt u nog uitbreiden met 
langetermijnsparen indien u geen woonlening in 
mindering brengt. Wilt u nog meer sparen voor uw 
pensioenspaarpot boven op deze maximumbedragen, 
dan kan uw makelaar u zeker adviseren over 
spaarformules en beleggings-fondsen vanaf 30 euro 
per maand (zonder fiscale voordelen). Wij adviseren 
sowieso om het verhoogde pensioensparen van 
1.230 euro niet te onderschrijven.

Pensioen- 
sparen

Lange 
termijn- 
sparen*

VAPZ* POZ

Taks op premie 0 2% 0 4,4%
Eindtaxatie -60 jaar 8% 10% niet mogelijk niet mogelijk
Eindtaxatie - 65 jaar fictieve rente 5% - 10 jr   10%

Extra taks max 2% solidariteit en 
3,55% Rizivbijdrage

max 2% solidariteit 
en 3,55%  

Rizivbijdrage

Maximum/jaar 960 2310 3187,04   "80% regel en  
NBI 3 jaar/3***

Fiscaal voordeel 30% 30% marginale aanslagvoet 30%

Maximum/jaar 1230 6% NBI** +  
172,8 euro 8,17% NBI** < 3 jaar  

Fiscaal voordeel 25% 30% marginale aanslagvoet

Extra     vermindering sociale 
bijdrage    

Overzicht
Dit schema helpt om alles wat meer overzichtelijk te maken, zonder echter volledig te zijn en 
alle details te vermelden:

*  Laagste maximum is van toepasssing  
**  Netto Belastbaar inkomen  
***  Gemiddelde inkomen 3 laatste jaren exclusief sociale bijdragen en VAPZpremie  
 indien niet inbegrepen in de aftrekbare beroepskosten 
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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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Al gedacht aan een waarborg voor uw fiets of drone in uw polis familiale verzekering?

Fietsen
Nu de zomer weer in het land is, worden de banden overal 
weer opgepompt en verschijnt de fiets volop in het straat-
beeld. Als u dit leest heeft u allicht al heel wat kilometers 
op uw fietscomputer geregistreerd. Maar ook occasionele 
fietsers verschijnen steeds meer op het uitgebreide fiets-
padennet. Op topzomerdagen is het fietsverkeer op de 
routes uiterst druk en net zoals in het autoverkeer gaat het 
weleens fout.

Pech of ongeval
Wat doet u als onverwachte fietspech of een onge-
val uw leuke tochtje verstoort? Fietsherstellers zijn niet 
onmiddellijk bereikbaar en niet iedereen is handig genoeg 
om het euvel te herstellen. Wat is dan de oplossing als u 
hulp nodig hebt?

Wel, uw familiale verzekering kan u te hulp snellen.
Verschillende verzekeraars bieden tegenwoordig in de 
polis BA-gezin de waarborg fietsbijstand aan. In geval 
van pech (zelfs bij een lekke band), ongeval, vandalisme, 
diefstal of poging tot diefstal van uw fiets kunt u een be-
roep doen op deze bijstand. Uw verzekeraar stuurt dan een 
pechdienst ter plaatse om uw fiets eventueel te herstellen. 
Lukt dat niet binnen het uur, dan wordt uw fiets naar een 
hersteller gebracht. Voor uw bagage en de terugkeer naar 
uw verblijfplaats wordt ook gezorgd. De fiets moet zich 
wel op een toegankelijke weg bevinden. Sommige verze-
keraars regelen de terugkeer naar de woonplaats per taxi 
en voorzien daarvoor een vergoeding van 80 euro. 

De bijstand geldt in België vanaf 1 of 2 km van de woning 
en tot 30 km voorbij de Belgische grens en dat 24 uur op 
24 en 7 dagen op 7. Diefstal moet gemeld worden bij de 
politie binnen de 24 uur. Enkele verzekeraars regelen ook 
een vervangfiets gedurende max. 7 dagen indien de her-
stelduur van de beschadigde fiets minsten 24 uur in beslag 
neemt. Het maximumaantal interventies - 2 tot 4 per jaar 
- varieert ook van verzekeraar tot verzekeraar. 

Wie is verzekerd?
Niet alleen u bent verzekerd maar ook uw partner, uw 
kinderen, de kinderen van uw partner, uw ouders en de 
ouders van uw samenwonende partner.

Welke fietsen zijn verzekerd?
Elke fiets (gewone fietsen, mountainbikes, …) met 2 of 
3 wielen (zonder motor) voor maximaal 2 personen. Ook 
elektrische fietsen waarvan de hulpmotor geen ondersteu-
ning meer biedt vanaf 45 km/uur. Bakfietsen, aangekop-
pelde aanhangwagen of aanhangfiets zijn eveneens verze-
kerd. In sommige contracten is de fietsbijstand inbegrepen 
in de standaardvoorwaarden van de familiale verzekering. 
Bij andere wordt een bijpremie aangerekend, maar dan zijn 
de voorwaarden ook wat uitgebreider.

De huidige fietstechnologie wordt steeds beter en uiter-
aard ook kostelijker. U kunt er dus ook voor kiezen om de 
fietsbijstand te combineren met een ‘alle risico polis’ bij een 
aparte maatschappij. Zo zal de materiële schade aan uw 
dure fiets in geval van een ongeval of bij verlies ten gevolge 
van diefstal ook vergoed worden. 

Drones
Een ander (lucht)
vaartuig dat aan-
dacht verdient 
in de polisvoor-
waarden van een 
familiale verzeke-
ring is de drone, 
zeker aangezien 
er steeds meer 
hobbyisten of pro-
fessionele piloten 

opduiken. Sinds 25 april 2016 is er een specifieke wet van 
toepassing om drones te besturen. 

Er zijn drie categorieën waarin men mag vliegen:
• Recreatief (maximaal tot 10 meter hoogte - 1 kg 

opstijgmassa)
• Klasse 2 (maximaal tot 45 meter hoogte - 5 kg opstijg-

massa) – attest van piloot noodzakelijk
• Klasse 1 (maximaal tot 90 meter hoogte - 150 kg opstijg-

massa) - bewijs van bevoegdheid als piloot noodzakelijk

Piloten die vliegen met drones van klasse 2 en klasse 1 zijn 
verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
af te sluiten die de luchtvaartrisico’s dekt van op afstand 
bestuurde luchtvaartuigen. Dat geldt voornamelijk voor 
professionele piloten. 

Maar de vele hobbyisten die met een drone vliegen, kunnen 
best ook hun familiale verzekering controleren om na te 
gaan of het gebruik overeenstemt met de voorwaarden van 
de polis. Belangrijk om te weten is dat de bestuurder van 
de drone 16 jaar of ouder moet zijn en een theoretische 
opleiding gevolgd moet hebben en praktische kennis 
aangetoond moet hebben aan een RPAS-examinator*. Ook 
moet er steeds visuele controle zijn met de drone en mag 
er niet gevlogen worden boven dichtbevolkte gebieden, 
luchthavens en kerncentrales. 
Ook de privacywetgeving  nageleefd worden.

Wenst u meer info over de specifieke waarborgen 
van verschillende verze-keraars? Wij helpen u graag 
verder!

(*) op afstand bestuurd  

luchtvaartsysteem

 

familiale verzekering

 089/73 08 60

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

Steeds tot uw dienst!

Beleg 
vandaag 
om morgen 
beter te 
leven
Beleg een persoonlijk  
beleggingsplan samen  
met uw makelaar.


