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Tips voor een goede ongevallenverzekering
2014: cash-betalingen worden gelimiteerd

Het tweedelig kentekenbewijs
Rechtsbijstand wordt duurder

Autokeuring controleert de verzekering
Voor u gelezen

Nu de winter zich schoorvoetend
aankondigt, komt ook het eindejaar in
zicht.
Met deze laatste Infokrant van het jaar
willen we u, onze klanten en lezers,
bedanken voor het vertrouwen dat u
ook ik 2013 in uw makelaar hebt
gesteld. We hopen dan ook van ganser
harte dat u supertevreden bent over de
service die hij u het afgelopen jaar
heeft verleend. 

Op economisch, politiek en financieel
vlak, was 2013 een iets rustiger jaar.
2014 heeft vast heel wat voor ons in
petto. Laat ons hopen dat 2014 het
jaar van de relance wordt. Dat 2014
het jaar wordt waarin
verkiezingsuitslagen België niet zullen
verlammen. Dat 2014 het jaar wordt
waarin (wereld)leiders zich laten
leiden door het gezond verstand en zo
een gunstig (economisch) klimaat
creëren. 

We staan voor een fijne periode
waarin familie, sfeer, vreugde en vrede
centraal staan. We hopen dat u met
volle teugen zult kunnen genieten van
de komende weken en zullen ook in
2014 voor u klaar staan met raad en
daad. 

Nieuwjaarswens

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

Uw makelaar wenst u een prettige kerst
en een schitterend 2014!
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Tips voor een goede ongevallenverzekering
Wist u dat in België dagelijks meer
dan 500 personen het slachtoffer
worden van een ongeval in hun
privéleven. Meestal gaat het om
kleinere ongevallen zonder veel erg,
maar andere hebben blijvende
lichamelijke letsels tot gevolg. Dit kan
uiteraard ook een financiële terugslag
met zich meebrengen. Velen gaan er
van uit dat de polis “familiale” deze
eigen lichamelijke schade zal
vergoeden. Maar niets is minder
waar. Een bijkomende polis
"ongevallen tijdens het privéleven" is
dus geen overbodige luxe.

Standaardpolis
"ongevallenverzekering"
De meeste ongevallenverzekeringen
bevatten waarborgen met vaste
verzekerde kapitalen zoals:
• Medische kosten
• Kapitaal bij blijvende invaliditeit
• Kapitaal bij overlijden

Maar voor wie dit wil, kan de
ongevallenpolis aangepast worden
aan zijn persoonlijke behoeften.

• Een polis “op maat”
Hierbij kunt u zelf bepalen op welk
risico u het meeste nadruk wilt
leggen, zo stelt u een polis samen
die u het beste past.

• Worst-case scenario
Het is de bedoeling dat de
verzekering u voldoende vergoedt
bij de zwaarste tegenslag. Houd

daarom steeds rekening met een
worst-case scenario.

• Voldoende en correcte informatie
Bij het afsluiten van uw polis dient
u steeds volledige en correcte
informatie te verstrekken aan uw
verzekeringsmakelaar.
Competitiesporten worden
bijvoorbeeld door heel wat
verzekeringsmaatschappijen
uitgesloten. Als fervent

wintersporter kan uw
verzekeringsmaatschappij u ook
een hogere premie aanrekenen.

• Individueel of voor het hele gezin
De ongevallenpolis kan worden
afgesloten voor een bepaalde
persoon of voor het hele gezin. Bij
sommige
verzekeringsmaatschappijen hebt u
ook de mogelijkheid om een
ongevallenpolis voor jongeren af te
sluiten.

• (Sport)verenigingen en scholen
Heel vaak verzekeren de
verenigingen en scholen hun leden
tegen persoonlijke ongevallen.
Deze tussenkomsten zijn dikwijls
echter onvoldoende en beperkt bij
zware ongevallen. Ga ook steeds na
of deze polis ook tussenkomt in

geval zich een ongeval voordoet op
weg van en naar de club of school.

• Extralegaal voordeel
Sommige werkgevers breiden de
arbeidsongevallenpolis uit met een
polis “ongevallen privéleven” als
extralegaal voordeel voor hun
werknemers.

• Zelfstandigen
Zelfstandigen kunnen een
ongevallenpolis afsluiten die hen

ook verzekert tijdens een
zelfstandige activiteit. Het is echter
wel zo dat bij een langdurige
werkonbekwaamheid door ziekte
deze ongevallenpolis zelfstandigen
niet zal vergoeden. Ziekte kan
worden verzekerd via een polis
‘’Gewaarborgd Inkomen’’.

• Aanvulling
Een goede hospitalisatie- en
rechtsbijstandsverzekering zijn
altijd nuttige aanvullingen. De
hospitalisatieverzekering is nuttig
omdat niet elke opname in een
ziekenhuis het gevolg is van een
ongeval. De
rechtsbijstandsverzekering dekt dan
weer schadeposten die niet vergoed
worden door de ongevallenpolis en
die moeten worden gerecupereerd
bij een aansprakelijke derde.

Een bijkomende polis "ongevallen tijdens het
privéleven" is dus geen overbodige luxe.

2014: cash-betalingen worden gelimiteerd
Elektronisch bankieren is nog steeds
in opmars. Het aantal belangrijke
transacties in cash neemt dan ook
gestaag af. Toch houden sommigen
halsstarrig vast aan cashstortingen of 
-afhalingen. Heel vaak wordt
vermoed dat zij iets te verbergen
hebben. Het kan inderdaad gaan om
zware criminele feiten, zoals ernstige
of georganiseerde fiscale fraude,

sociale fraude, drugshandel of
mensenhandel.

Om illegale transacties aan banden te
leggen heeft de overheid in het
verleden al diverse maatregelen
genomen om het gebruik van cash
geld te beperken. Momenteel zijn
volgende regels in voege:

• De verplichting om klanten te
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uitgebreid:
• Handelaren zullen nog maar

€ 3000 in cash mogen aanvaarden.
• Bij de verkoop van een onroerend

goed mag niet langer cash geld
aanvaard worden.

• Goudhandelaars mogen niet langer
goudaankopen in cash betalen als
het gaat om meer dan
€ 5000.

• Fiscale fraude hoeft niet langer
“georganiseerd” te zijn om te
worden beschouwd als een
onderliggend witwasmisdrijf.

identificeren in sectoren waar veel
cash circuleert, zoals casino's,
diamanthandel, wisselkantoren,…

• Handelaren mogen voor bepaalde
kostbare goederen, zoals diamanten
en auto's, nog maar € 5000 in cash
aanvaarden.

• Ook bij de verkoop van een
onroerend goed mag nog amper
€ 5000 in cash worden aanvaard.

Voor de nabije toekomst, en meer
bepaald vanaf 1 januari 2014,
worden deze maatregelen nog verder

Compliance
Tot slot dient te worden opgemerkt
dat transacties, die op korte tijd
werden uitgevoerd voor een
totaalbedrag van meer dan € 100.000
(smurfing), steeds kunnen worden
opgespoord. In dit opzicht worden
repatriëringen dan ook heel
nauwgezet onderzocht op hun
herkomst.

Het tweedelig kentekenbewijs
Tweedelig kentekenbewijs, in voege
sedert 1 september 2013. (zie
infokrant 3/2013)
Het bovenst deel, met afbeelding
voertuig, moet altijd in de wagen
aanwezig zijn.
Het onderste deel, met afbeelding
domicilie (huis),  moet afgeknipt en
thuis bewaard worden.

Goed bewaren dus, want de twee
delen vormen samen één geheel dat
moet voorgelegd worden bij : 

De keuring tot verkoop (niet bij
gewone keuring)
De verkoop van het voertuig
De inschrijving of her-inschrijving van
het voertuig
Een adreswijziging
De aanvraag van een duplicaat (bij
beschadiging)

Rechtsbijstand wordt duurder
De rechtsbijstand, best in een
afzonderlijke polis en bij een andere
maatschappij of begrepen  in de
schadeverzekeringen, wordt duurder. 
Rechtsbijstand is geen verplichte
verzekering doch voor u klant, de
meest noodzakelijke en nuttigste
verzekering, voor het goed en
volledig regelen van alle schade en
het verdedigen van uw belangen.
U kiest zelf uw advocaat, expert,
hersteller ……. De maatschappij geeft
de opdracht en betaalt.
De federale regering besliste om op
01 januari 2014 de BTW van 21 %
op erelonen van advocaten in te

voeren. Met andere  woorden het
ereloon van een advocaat wordt
verhoogd met 21 %. Om deze extra
kosten te neutraliseren dringt zich
voor de verzekeringsmaatschappijen
een verhoging van de
rechtsbijstandspremie op.
De premie van uw
rechtsbijstandsverzekering is evenmin
onderhevig aan een automatische
jaarlijkse indexatie maar de
gerechtskosten, gerechtsexperten en
erelonen van advocaten ….. stijgen
meer dan de inflatie, vandaar dringt
zich hier ook een tariefverhoging op. 
In ruil voor een duurdere premie

worden de maximum bedragen van
tussenkomst verhoogd met het bedrag
van de niet-recupereerbare BTW.
Een stijging van de premie voor de
klant is het automatisch gevolg van
een stijging van de uitgaven voor de
maatschappijen deels als gevolg van
stijgende kosten en deels ten gevolge
het invoeren van 21 % BTW op de
erelonen van advocaten door de
federale regering.

Zijn recht hebben is meer dan
in zijn recht zijn.

Je makelaar is je beste verzekering!

2013_december_promotie  10/12/13  10:44  Pagina 3



Afgiftekantoor
3840�Borgloon�1

Erkenningsnummer
P208061

Hayen Hoofding_2011  3/04/14  09:07  Pagina 1

Autokeuring controleert de verzekering
Wie met zijn auto naar de keuring gaat
moet voortaan ook de groene kaart
kunnen voorleggen, het bewijs dat de
auto verzekerd is. Het is één van de
maatregelen waarmee de federale
staatssecretaris van mobiliteit  Melchior
Wathelet onverzekerde wagens van de
weg wil houden.  Naar schatting rijden
zo’n 70 tot 100.000 wagens zonder
verzekering.
Als u naar de keuring moet na zware
schade door een ongeval of gewoon
omdat de wagen ouder is dan 4 jaar dan
moet u zich voortaan niet alleen bezorgd
maken over uw banden of zo. U moet
ook het groene verzekeringsbewijs
kunnen tonen dat trouwens sowieso altijd

in uw auto moet zitten.  Het doel is om
het aantal onverzekerde voertuigen die
op de baan rijden terug te dringen. Dit is
een eerste stap die het ministerie van
mobiliteit wil zetten om de aandacht van
de  mensen erop te vestigen hoe
belangrijk het is om verzekerd te zijn .
Het meest efficient zou zijn dat de
keuring voertuigen zonder verzekering
meteen gewoon aan de kant zet, afkeurt,
maar zover komt het niet.
Indien men geen geldig groen
verzekeringsattest kan voorleggen wordt
men niet afgekeurd maar krijgt men wel
een keuringsbewijs met de melding dat
men niet in orde is met de verzekering.
Er moet niet herkeurd worden maar de

keuringscentra hebben de plicht om op
regelmatige basis de lijst over te maken
van alle niet-verzekerde voertuigen aan
het ministerie van mobiliteit en zo komt
uw inbreuk uiteindelijk toch terecht bij de
politie of eventueel rechtbank. Er kan een
boete volgen tot 600 € en intrekking van
het rijbewijs van 2 weken tot 5 jaar of 6
maand gevangenis.
Voor het zover komt ontvangt u eerst een
brief van het fonds van motorongevallen
als verwittiging en biedt u de
mogelijkheid om u binnen de maand
alsnog in orde te stellen met uw vervallen
verzekering te verlengen of er een
nieuwe aan te schaffen.Bron

BRT nieuws van 01.11.2013

Voor u gelezen
Nummerplaat verplicht  voor alle
gemotoriseerde voertuigen die zich op de
weg begeven, moeten wellicht vanaf
maart 2014 een nummerplaat dragen.
Het gaat om alle zogenaamde
‘brommobielen’, golfkarretjes en
tienduizenden bromfietsen.
Brommobielen, auto’s waarvoor geen
rijbewijs vereist is, bromfietsen van
minder dan 125 cc en golfkarretjes zijn
de enige gemotoriseerde voertuigen die

nog steeds geen nummerplaat hebben en
dus moeilijk kunnen geverbaliseerd
worden wanneer ze een overtreding
begaan.  Volgende lente komt daar dus
verandering in ! Een uitzondering geldt
voor elektrische fietsen en automatisch
aangedreven rolwagentjes.
Hoe de nummerplaten er zullen uitzien
en wat ze gaan kosten, wordt nog
onderhandeld. Voor de nieuwe regel
moet ook nog de wegcode worden

aangepast. Volgens het kabinet van
staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet
zal alles rond zijn tegen  volgende lente.
Door een kenteken te geven, wordt het
immers makkelijker om ze te verbaliseren
voor misbruiken zoals overdreven
snelheid of niet betalen van een
parkeerticket.  
Wellicht meer informatie in onze
volgende editie 1/2014.
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