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DNieuwjaarswens

De familiale verzekering … een must!

Verzekering gewaarborgd inkomen

De nieuwe Europese nummerplaat

De verzekering studentenkamer

Een uiterst zachte herfst, die zich af
en toe de allures van een prille
lente toemeet, voert ons toch
stilaan naar de donkerste en
koudste periode van het jaar… de
winter.  
En met de winter komt meteen ook
het eindejaar in zicht.
Het einde van – alweer – een
turbulent jaar, 2011, dat heel wat
ups en downs kende, zowel op het
vlak van de financiële markten als
op politiek vlak.

2012 staat voor de deur!
Wordt 2012 het jaar waarin de
financiële markten in België, in
Europa en in de wereld zich
eindelijk gaan stabiliseren?
Wordt 2012 het jaar waarin de
economie eindelijk opnieuw op
volle kracht vooruit zal stevenen?
Wordt 2012 het jaar waarin …. ?

Veel vragen, heel veel vragen… en
alvast één zekerheid:
in 2012 staat uw makelaar opnieuw
tot uw dienst om je met raad en
daad bij te staan en uw persoonlijk
belang voor alles te stellen.

Aan het einde van 2011 willen we
u, onze klanten en lezers, vooreerst
van harte bedanken voor het
vertrouwen dat je in uw makelaar
hebt gesteld. 

We wensen jou en jouw familie
bovenal een hartverwarmende
eindejaarsperiode, een sfeervolle
kerst en een gezond, gelukkig,
voorspoedig, … 2012!

2012: een nieuw jaar…
een nieuwe start

Verantwoordelijke uitgever : voor cv Promotie van de Verzekeringsmakelaars : Jacques Nolf, Ten Akkerdreef 8, 8500 Kortrijk

Uw makelaar wenst u een
schitterend 2012 !
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Wellicht is de familiale verzekering,
naast de brandverzekering, de meest
bekende onder alle verzekeringen.

Naar vorm en inhoud wordt de
familiale verzekering vastgelegd door
de bepalingen van het Koninklijk
Besluit van 12.01.1984, meer bepaald
artikel 1382 tot en met 1386bis, en de
bepalingen van de Wet op de
landsverzekeringsovereenkomst.

Wettelijke bepalingen

Samengevat bepaalt de wet dat
eenieder die schade veroorzaakt aan
een ander, door een daad, door
nalatigheid of door onvoorzichtigheid,
verplicht is de ontstane schade te
vergoeden.
Bovendien bepaalt de wet ook dat men
niet alleen aansprakelijk is voor de
schade die men zelf veroorzaakt door
zijn eigen daad, maar ook voor de
schade die wordt veroorzaakt door de
daad van personen voor wie men moet
instaan, of door zaken die men onder
zijn bewaring heeft.
Zo zijn ouders, meer bepaald de vader
en na zijn overlijden de moeder,
aansprakelijk voor de schade
veroorzaakt door hun minderjarige,
inwonende kinderen.
Personen die dienstboden of andere
aangestelden in dienst hebben, zijn
wettelijk gezien ook aansprakelijk voor
schade veroorzaakt tijdens de
bediening.
Ook onderwijzers en ambachtslui zijn
aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door hun leerlingen en leerjongens
gedurende de tijd dat ze onder hun
toezicht staan.
Ook de eigenaar van een dier, of een
persoon die een dier in gebruik heeft, is
aansprakelijk voor schade die door het
dier is veroorzaakt, ongeacht of het
onder zijn rechtstreeks toezicht stond
of dat het verdwaald of ontsnapt was.
Ook de eigenaar van een gebouw is
verantwoordelijk voor de schade
veroorzaakt door de instorting ervan
wanneer deze te wijten is aan verzuim

van onderhoud of een gebrek in de
bouw.

Al deze gevallen staan duidelijk
omschreven in de wet en laten geen
ruimte voor twijfel of discussie.

De wet is echter niet eenduidig ingeval
van schade veroorzaakt door een
persoon die zich in staat van
krankzinnigheid bevindt, of in een staat
van ernstige geestesstoornis of
zwakzinnigheid die hem voor de
controle van zijn daden ongeschikt
maakt. De rechter doet uitspraak naar
billijkheid, rekening houdend met de
omstandigheden en met de toestand
van de partijen, en kan de persoon in
kwestie veroordelen tot gehele of
gedeeltelijke vergoeding.

In de praktijk

De familiale verzekeringspolis
beschermt de verzekeringsnemer, met
hoofdverblijfplaats in België, en alle
verzekerden tegen de aanspraken van
derden voor schade die zij aanrichten
in het kader van het privéleven, en dit
zowel voor stoffelijke als lichamelijke
schade.
De waarborg van deze verzekering
geldt wereldwijd.

• De verzekeringsnemer en alle
verzekerden:

- De samenwonende echtgeno(o)t(e)
- Alle inwonende personen

De familiale verzekering… een must!
- Huishoudpersoneel of helpers in

privédienst
- De personen belast met de bewaking

van kinderen, echter buiten elke
beroepsbezigheid

- De personen belast met de bewaking
van dieren

- De minderjarige kleinkinderen en
kinderen van derden die onder
toezicht staan

- De studenten op kot van de
verzekeringsnemer 

- De niet-inwonende minderjarige
kinderen zonder inkomen

• Enkele voorbeelden uit het leven:
- Jouw (klein)kind, waarover je het

toezicht heeft, steekt de straat over en
veroorzaakt een ongeval met
stoffelijke en/of lichamelijke schade
…

- Jouw (klein)kind of jijzelf richt tijdens
een winkelbezoek, toevallig en
ongewild, schade aan (bv. in een
porseleinwinkel) …

- Jijzelf of jouw verzekerden rijden met
de fiets een voetganger aan …

- Jouw hond, of de hond van familie of
vrienden die (tijdelijk) onder jouw
hoede staat, brengt schade aan of
veroorzaakt een ongeval …

Een familiale verzekering is een must…
voor een relatief lage premie ben je
beschermd tegen mogelijks hoge
schadebedragen.

Samengevat bepaalt de wet dat eenieder die schade veroorzaakt aan een ander, door een daad,
door nalatigheid of door onvoorzichtigheid, verplicht is de ontstane schade te vergoeden.
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Verzekering gewaarborgd inkomen, onmisbaar
voor zelfstandigen en voor werknemers!
Alle voordelen op een rijtje

In tijden waarin we worden
geconfronteerd met een bankencrisis en
Eurocrisis die onze nieuwe regering (in
spe) ertoe dwingt te bezuinigen en
hogere belastingen te heffen, speelt het
inkomen een wel zeer prominente rol in
ons leven. 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat we
dit inkomen proberen te beschermen.
Een verzekering gewaarborgd inkomen
biedt dan ook een oplossing tegen een
mogelijke financiële aderlating.

Wie als loontrekkende ernstig ziek wordt
of door ongeval een tijdje
arbeidsongeschikt is, kan in eerste
instantie terugvallen op een uitkering om
het inkomensverlies te compenseren.
Toch kan het ook voor loontrekkenden
interessant zijn om een verzekering
gewaarborgd inkomen af te sluiten voor
een kortere looptijd, bijvoorbeeld voor
de duur van de hypothecaire lening. Zo
wordt het verlies aan loon door ziekte of
ongeval gecompenseerd met een
inkomen uit de verzekering.

Maar stel nu dat je zelfstandige bent. Je
verdient goed je brood, maar plots word
je ernstig (langdurig) ziek of ben je een
tijdje arbeidsongeschikt door een
ongeval. Gevolg: jouw inkomen daalt
aanzienlijk, maar ondertussen blijven de
rekeningen komen… Een verzekering
gewaarborgd inkomen bespaart je een
financiële kater.

Samengevat zorgt de verzekering
gewaarborgd inkomen voor een
financiële compensatie wanneer je, als
zelfstandige of werknemer, (lange tijd)
arbeidsongeschikt bent door ongeval of
ziekte. Deze verzekering waarborgt een
compensatie van jouw inkomensverlies
door de storting van een rente tot de
maximum leeftijd van 65 jaar. 

Naast het vervangingsinkomen biedt de
verzekering gewaarborgd inkomen
eveneens het voordeel dat ze volledig
fiscaal aftrekbaar is.
Daarenboven krijg je ook nog een
financiële tegemoetkoming ingeval van
arbeidsongeschiktheid.

De verzekering gewaarborgd inkomen als
zodanig

Een verzekering gewaarborgd inkomen
verschilt van maatschappij tot
maatschappij. 
Meestal dekt deze verzekering zowel de
fysiologische als de economische
invaliditeit, op voorwaarde dat één van
beiden minstens 25% bedraagt. De
economische invaliditeit, de verminderde
arbeidsgeschiktheid, wordt hierbij
beschouwd als het gevolg van een
fysische invaliditeit (lichamelijke
invaliditeit door ziekte of ongeval). Zo ben
je niet alleen verzekerd tegen de
lichamelijke gevolgen van een ongeval of
ziekte, maar ook voor het feit dat je niet
meer kan werken.

Hoeveel bedraagt de uitkering en hoe
lang kan je die genieten?

Het bedrag van de uitkering is afhankelijk
van een aantal factoren en verschilt van
maatschappij tot maatschappij.

Als verzekerde bepaal je zelf het
verzekerde jaarbedrag en de uitkering die
je maandelijks zou willen krijgen.
Bovendien speelt ook de gekozen formule
(soort van waarborgen: ziekte/ongeval,
privé/beroepsleven, …) van de verzekering
en de graad van invaliditeit een rol.
Bij blijvende invaliditeit kan de rente ten
langste uitbetaald worden tot de
verzekerde de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een verzekering gewaarborgd inkomen
met een kapitaal van 24.000 € en de
duurtijd tot de leeftijd van 65 jaar.
Na een ongeval stelt de onafhankelijke
arts volgende invaliditeit vast: 12 maand
100% tijdelijke invaliditeit en 50%
blijvende invaliditeit.

De eerste 12 maanden wordt maandelijks
2.000 € uitbetaald (100% van 1/12 van
24.000).

Vanaf de dertiende maand tot de leeftijd
van 65 jaar wordt per maand 1.000 €
uitbetaald (50% van 1/12 van 24.000).

Hoeveel kost een verzekering
gewaarborgd inkomen?

De premie is ook weer afhankelijk van
een aantal factoren, zoals:

• de verzekeringsmaatschappij
• de leeftijd van de verzekerde
• de soort van de gewenste waarborgen 
• het beroep van de verzekerde
• de gekozen risicotermijn*
• het gekozen bedrag van de rente

* De risicotermijn, ook nog wel wachttijd
genaamd, is de termijn die de verzekerde
zelf overbrugt vooraleer aanspraak te
maken op de verzekering gewaarborgd
inkomen. Meestal bedraagt die termijn een
veelvoud van 30 dagen, zodat de
verzekering gewaarborgd inkomen dus ten
vroegste na 31 dagen kan worden
aangesproken. Hoe langer deze
risicotermijn, hoe lager de premie zal zijn.
Mits een bijpremie kan
de vergoeding  ingaan vanaf de eerste dag
van de ongeschiktheid indien de totale
duur van de ongeschiktheid minimum 30
dagen duurt. (Ook genoemd : afkoop
carentie van 30 dagen of Engelse
vrijstelling)

Ook de duur van het verzekeringcontract
is belangrijk: de rente kan worden
uitbetaald ofwel tot het einde van de
invaliditeit is bereikt of tot aan de
einddatum die de verzekerde heeft
bepaald in de polis.

Je wenst meer informatie over een
verzekering gewaarborgd inkomen op
maat?

Ga eens langs bij uw verzekerings-
makelaar. Hij zal je de nodige informatie
verschaffen en een formule voorstellen die
het best beantwoordt aan jouw noden.

Samengevat zorgt de
verzekering gewaarborgd
inkomen voor een financiële
compensatie wanneer je, als
zelfstandige of werknemer,
(lange tijd) arbeidsongeschikt
bent door ongeval of ziekte.
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logement, al dan niet gemeubeld, m.a.w. aan
de studio of studentkamer die ze huren tijdens
hun studies.

Een aantal punten verdienen extra aandacht:

- De plaats waar de student zijn logement
huurt: sommige polissen verzekeren het
logement over de hele wereld, andere zijn
beperkt tot België en andere EU-lidstaten.

- Het bedrag van de dekking: in sommige
polissen wordt het logement gedekt voor
dezelfde kapitalen als de woning van de
ouders, andere polissen leggen een
beperking op tot bijvoorbeeld 75.000 €.

- De inhoud van het logement: ook hier weer
dezelfde verschillen. Sommige polissen
dekken de inhoud ten belope van de polis
van de ouders, andere polissen dekken dan
weer helemaal geen inhoud.

Neem dus even contact met jouw
verzekeringsmakelaar om dit issue van
dichterbij te bekijken.
Zo vermijd je onaangename verrassingen bij
een schadegeval.

De nieuwe Europese
nummerplaat …
enkele weetjes
Een nieuwe nummerplaat aanvragen

Sinds 16/11/2010 wordt voor elk voertuig,
nieuw of tweedehands, dat van eigenaar
verandert een nieuwe Europese nummerplaat
afgeleverd.

Om jouw nieuwe nummerplaat aan te vragen,
zijn er een aantal mogelijkheden. Om je de
snelste en gemakkelijkste manier te
garanderen staat jouw verzekeringsmakelaar
voor je klaar om de plaat online aan te vragen
via WebDIV. 
Wanneer alle documenten in orde zijn,
verstuurt het DIV de plaat en het
inschrijvingsbewijs van het voertuig per post
naar jouw thuisadres of naar een ander adres
naar keuze, bijvoorbeeld naar de
garagehouder.
Dit is niet alleen de gemakkelijkste, maar ook
de snelste manier. 
Misschien nog een tip: om deze toch al snelle
procedure nog te versnellen, ga je best in de
voormiddag naar jouw verzekeringsmakelaar
om de plaat aan te vragen.

Opgelet: de nieuwe Europese nummerplaat is
groter van formaat. Op sommige oudere
voertuigen past dit nieuwe formaat niet langer.
Daarom heb je de keuze uit een

standaardversie, waarbij de letters en cijfers
naast elkaar staan, of een aangepaste versie,
waarbij alles verspreid staat over 2 regels. Bij
de inschrijving kies je dus het gewenste type
plaat.

Wie een gepersonaliseerde nummerplaat wil
aanvragen, moet er wel een fors bedrag voor
neertellen: om en bij de 1.000 € +
leveringskosten. 

Meer informatie kan je steeds bekomen bij
jouw verzekeringsmakelaar.

De oude nummerplaat inleveren

Bij de nieuwe nummerplaat zit een sticker.
Die kleef je op de achterkant van de oude
plaat die je, zonder omslag, deponeert in een
gewone rode postbus. Zo komt de oude plaat
op het DIV terecht waar ze kan geschrapt
worden.

De verzekering
studentenkamer
Nu de kotstudenten zich stilaan weer
beginnen thuis te voelen in hun (nieuwe)
studieomgeving, willen we even stilstaan bij
de vraag of het logement, het ‘kot’ zeg maar,
van zoon- of dochterlief afzonderlijk verzekerd
moet worden.

De meeste brandpolissen dekken de schade
door de verzekerde kinderen aan het
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