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driemaandelijks

Dat er iemand op uw auto inrijdt en flink wat brokken maakt, is op zich al geen

pretje. Maar nog erger wordt het als er geen verzekeraar is die u kan vergoeden

voor de opgelopen schade. In dergelijke gevallen treedt het Gemeenschappelijk

Motorwaarborgfonds op als uw redder in nood.

Dit fonds werd al in 1957 opgericht, nadat het verplicht was geworden om
een auto te laten verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Het
geld dat het fonds bevat komt van verplichte stortingen van verzekerings-
maatschappijen (dus eigenlijk van wat u in de premie betaalt). Het
vergoedt de slachtoffers van een ongeval dat zij niet veroorzaakt hebben in
volgende gevallen.

Hoewel het verplicht is om de auto te verzekeren, gebeurt dit vaak niet.
Het bewijs hiervan is dat het fonds in 2005 maar liefst 8165 aanvragen
kreeg voor een vergoeding na een ongeval met een niet-verzekerd voertuig
in België en 2592 voor zulke ongevallen in het buitenland.
Wat moet u doen als blijkt dat de andere bestuurder die het ongeval
veroorzaakt heeft geen verzekering heeft? Roep er in elk geval de politie
bij. Weigert die te komen, ga dan zo snel mogelijk na het ongeval zelf naar
het politiebureau en leg er een verklaring af.

De andere autobestuurder heeft zijn auto niet laten verzekeren

Het Gemeenschappelijk

Motorwaarborgfonds:

soms redder in nood!
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Daarnaast moet u ook het aanrijdingsformulier zo
nauwkeurig mogelijk invullen en laten ondertekenen
door de tegenpartij. Ook de identiteitsgegevens moet u
noteren en neem eventueel ook foto’s van de auto’s en
zelfs van de documenten van de tegenpartij. Stuur dan
al deze documenten zo snel mogelijk naar uw makelaar.

Stel dat u aangereden bent door een wagen die begon te
slippen op een olievlek. Of door een bestuurder die de
controle over het stuur verloor na een klapband. De
tegenpartij is dan ook niet aansprakelijk en zijn
verzekeraar zal dus de schade niet vergoeden.
Ook in een dergelijk geval kunt u zich richten tot het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.

Ook bij een vluchtmisdrijf of wanneer de bestuurder
zich van geen kwaad bewust door is gereden, staat u niet
met lege handen. Toch zal het fonds u enkel vergoeden
voor de lichamelijke schade, de schade aan uw voertuig
blijft voor uw rekening.

Om evidente redenen zal de verzekeraar van de
rechtmatige eigenaar van het voertuig de schade niet
betalen. Vanzelfsprekend komt het fonds dan
tussenbeide.

In een heel zeldzaam geval kan de verzekerings-
maatschappij de kosten niet betalen, bijvoorbeeld
omdat ze in vereffening is gegaan. Het fonds springt bij.

Als de verzekeraar binnen drie maanden na uw verzoek
om een schadevergoeding geen gemotiveerd antwoord
stuurt, kunt u een beroep doen op het fonds. Dat
probeert dan de verzekeraar alsnog te bereiken. Als ook
hun pogingen na twee maanden niets uithalen, betaalt
het fonds u.

Bij een ongeval in het buitenland, kunt u een beroep
doen op de schaderegelaar die de verzekeraar heeft
aangesteld. Heeft hij dat, hoewel het verplicht is, niet
gedaan, dan kunt u aankloppen bij het fonds. Het zal u
vergoeden volgens dezelfde regels als wanneer de
verzekeraar niet reageert wanneer u hem verzoekt om
schadevergoeding.

Daarnaast moet ook aan een aantal voorwaarden
voldaan zijn alvorens het Gemeenschappelijk Motor-
waarborgfonds tussenbeide komt:

Een motorrijtuig moet aan de basis van het ongeval
liggen met een auto, motorfiets, fietser, voetganger ...

Reed u zelf met een motorvoertuig, dan moet u
kunnen bewijzen dat de ander aansprakelijk is of dat
het ongeval te wijten was aan een “toevallig feit”. Een
zwakke weggebruiker moet alleen aantonen dat het
voertuig bij het ongeval betrokken was.

Bij de gevallen “insolvabel”, “diefstal” of “toevallig
feit” komt het fonds enkel tussenbeide als het ongeval
in België heeft plaatsgehad.

In alle andere gevallen, moet het ongeval zich binnen
de EER (Europese Economische Ruimte = EU +
IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) voorgedaan
hebben.

Bij een ongeval in het buitenland moet u bewijzen dat
uw hoofdverblijfplaats in België is.

U moet uw aangifte binnen vijf jaar na het ongeval aan
het fonds richten. Er zijn twee uitzonderingen. Ten
eerste, als bij een rechtszaak of strafonderzoek blijkt dat
het ongeval te wijten was aan een “toevallig feit”, dan
gaat de termijn pas in op de dag dat de benadeelde dit
heeft vernomen. Ten tweede, bij een insolvabel
verzekeraar begint de termijn pas op de dag dat het
bericht van de faillissement in het Staatsblad
verschenen is.

Geen van beide bestuurders is aansprakelijk voor het

ongeval

De auto van de tegenpartij kan niet worden

geïdentificeerd

De tegenpartij reed met een gestolen auto

De verzekeraar is insolvabel

De verzekeraar reageert niet

De verzekeraar heeft geen schaderegelaar aan-

gesteld
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Regels voor het woonkrediet

De
geïndexeerde

aftrekken
in euro

voor 2006
en 2007

Al sinds januari 2005 zijn er nieuwe regels van kracht in

verband met het woonkrediet. U vindt ze hier nog eens op een

rijtje.

Vrijstelling kadastraal inkomen

Aftrek voor enige en eigen woning per belastingplichtige

Af te trekken bedragen in 2007

En de tweede woning?

Een eerste regel stelt dat het kadastraal inkomen van een
eigen woning onbeperkt vrijgesteld wordt in de personen-
belasting. De forfaitaire aftrek van het huis en de verrekening
van een deel van de onroerende voorheffing vervallen dus, op
voorwaarde dat er aftrek was van een hypothecair krediet.

Hier zijn twee elementen van belang. Op de eerste plaats
vervallen de gewone en de bijkomende intrestaftrek.
Daarnaast vervallen in verband met de eigen woning de
voorheen gebruikte termen “bouwsparen” en “lange-
termijnsparen”.
Vandaag de dag trekt u de kapitaalsaflossing en de intresten
van het hypothecair krediet voor de enige en eigen woning
zonder begrenzing af van het netto belastbaar inkomen tegen
marginaal tarief. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de
premies van de aan het hypothecair krediet gekoppelde
premies. De notie “zonder begrenzing” betekent dat wat
afgetrokken mag worden niet meer afhangt van het inkomen
van de belastingplichtige noch van het bedrag van het
krediet.

Per belastingplichtige (man en vrouw) mag jaarlijks

maximaal 1950 euro afgetrokken worden. Dit bedrag wordt
gedurende tien jaar verhoogd met 650 euro per belasting-
plichtige op voorwaarde dat die geen eigenaar wordt van een
tweede woning. Bovendien wordt dit bedrag ook tien jaar
lang verhoogd met 70 euro voor gezinnen met drie kinderen
of meer op datum van de afsluiting van de lening.
Komt de ontlener binnen de belastbare periode toch in het
bezit van een tweede woning, dan vervalt definitief het recht
op de extra aftrek van 650 euro en 70 euro.

Ook voor nieuwe hypothecaire kredieten voor een tweede
woning geven de premies levensverzekering en de
kapitaalsaflossing recht op belastingvermindering. Voor de
premie levensverzekering gebeurt dit via het lange-
termijnsparen. Wat de kapitaalsaflossing betreft, geldt de
vermindering enkel voor de eerste schijf van 50.000 euro van
de lening.
Kapitaalaflossing en levensverzekering kunnen maximaal
een vermindering geven van 15% van de eerste schijf van
1630 euro van het nette belastbare inkomen + 6% op het
saldo met een maximum van 1950 euro.
Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat al
afgetrokken werd bij de “aftrek voor enige en eigen woning”,
als er intussen bijvoorbeeld een nieuw hypothecair krediet
“enige en eigen woning” werd ingebracht.

Voor meer uitleg bij deze al bij al niet eenvoudige materie,
neemt u gerust eens contact op met uw makelaar. Hij beheerst
ze tot in de details.

Huwelijksquotiënt 30% met maximaal 8560 8270
Pensioensparen of werkgeversaandeel 800 810
Dienstencheques 2310 2360
Levensverzekering 1920 1930

1600 1630

25% tot 7290 7420
30% tot 10.380 10.570
40% tot 17.300 17.610
45% tot 31.700 32.270
50% boven 31.700 32.270

2006 2007

Inkomsten

Vrijstelling intrest spaarrekening

Belastingtarieven
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Het gerecht toegankelijk voor iedereen
Op 12 januari heeft de ministerraad een modelpolis voor de

verzekering “rechtsbijstand” goedgekeurd. Dit deed ze omdat ze

ernaar wilde streven om het gerecht toegankelijk te maken voor

iedereen. Nu was het vaak zo dat lagere en middeninkomens de

kosten die een procedure met zich meebrengt, niet konden betalen en

dus maar afzagen van gerechtelijke stappen.

De “rechtsbijstand” is een eenvoudig, efficiënt en niet-
verplichtend middel waarover de burgers kunnen beschikken
om zich te beschermen tegen de financiële risico’s van een
rechtszaak (zowel als eiser als verweerder).

De regering heeft na overleg met Assuralia een model
opgesteld dat als basis moet dienen voor verzekerings-
maatschappijen die een dergelijke polis aan hun klanten
aanbieden. Dit model biedt een ernstige oplossing voor het
probleem van de toegankelijkheid van de rechtbank, is van
een hoog kwalitatief niveau, betaalbaar en biedt een dekking
voor de meest voorkomende situaties die iemand voor de
rechtbank kunnen brengen. De premie werd vastgelegd op
144 euro, waarop geen taksen betaald hoeven te worden (wat
een besparing betekent van 9,25% of 13,32 euro), waardoor
het een interessante formule wordt!

Waarborgen Maximale tussenkomst Territoriale uitbreiding

Burgerlijk verhaal 12.500 België en aangrenzende landen
Verdediging in strafzaken 12.500 België en aangrenzende landen
Burgerlijke verdediging 12.500 België en aangrenzende landen
Fiscaal recht 5000 België
Administratief recht 5000 België
Verbintenissenrecht 5000 België en aangrenzende landen
Erf-, schenkings- en testamentenrecht 5000 België
Personen- en familierecht met
echtscheidingsprocedure
met onderlinge toestemming 750 p.p. België

Welke minimale voorwaarden zijn voorzien?

Een vrijstelling kan voorzien worden tot maximaal 250 euro, evenals een minimumgeschil
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