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DDe ene elektrische fiets is de andere niet...
De lange-termijn-spaartaks op pensioensparen

Goed om weten en uit voorzorg!
Verzekering rechtsbijstand:

waarom een aparte polis afsluiten?
Beter één persoonlijke ongevallenverzekering dan...

Verantwoordelijke uitgever : voor cv Promotie van de Verzekeringsmakelaars : Jo Vandenbulcke, Dumolinlaan 7, 8500 Kortrijk

De ene elektrische fiets
is de andere niet….
Volgens de wet
Iedereen van ons kent wel een
vriend of kennis die recent een
elektrische fiets gekocht heeft.
Elektrische fietsen zitten in de lift,
want ze zijn gebruiks- en
milieuvriendelijk. Wat minder
bekend is, is het feit dat elektrische
fietsen volgens de wet gelijksgesteld
worden met bromfietsen van het
type A of B en dus met
motorvoertuigen, wat een aantal
belangrijke gevolgen meebrengt.

Verschillende types van elektrische
fietsen:
- de fiets met elektrische

ondersteuning: de elektrische
motor helpt de bestuurder tijdens
de inspanning, maar functioneert
enkel als de bestuurder op de
pedalen trapt;

- de fiets die zelf kan rijden, zonder
dat de bestuurder hoeft te trappen,
en die verder kan rijden wanneer
de bestuurder gestopt is met
trappen.

De fiets is niet vergelijkbaar met
een bromfiets:
voorwaarden en gevolgen
Opdat een elektrische fiets niet
gelijkgesteld wordt met een
bromfiets (artikel 1,3° van KB
23/013/1998 met betrekking tot het
rijbewijs), is nodig dat :
- de motor stopt wanneer de fietser

stopt met trappen en/of wanneer
de fiets een snelheid haalt van
25km/u;

- het vermogen van de motor niet
hoger is dan 250 watt.

Als beide voorwaarden vervuld zijn:
- moet de fiets niet in BA verzekerd

worden. In dit geval van
problemen kan de familiale
verzekering op een geldige en
adequate manier tussenkomen;

- moet de bestuurder van de fiets
geen rijbewijs hebben en ook geen
minimumleeftijd;

- zal de bestuurder beschouwd
worden als een zwakke
weggebruiker en beschermd
worden op basis van art 29 BIS
van de wet van 21/11/1989 met
betrekking tot de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering voor
motorvoertuigen.

De fiets is verglijkbaar met een
bromfiets:
voorwaarden en gevolgen
De term bromfiets wijst in dit kader
op elk voertuig met twee of drie
wielen, dat voorzien is van een
motor met inwendige verbranding
waarvan de cilinderinhoud niet
hoger is dan 50 cm3 of van een
elektrische motor en dat, door de
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De inhouding van de belastingen in
de maand volgend op de zestigste
verjaardag in het kader van het
pensioensparen wordt nogmaals
aangepast.

Even terug in de geschiedenis...

De oorspronkelijke inhouding van
lange termijnspaartaks van :
16,50 % op bijdragen van voor
01/01/1993 en 10 % op de
bijdragen van na 01/01/1993
(gewijzigd tijdens de vorige
legislatuur).
Een éénmalige vervroegde heffing
van 6,50 % (voorschot op 16,50 %)
op alle bijdragen van voor
01/01/1993 moest door de
verzekeringsmaatschappijen worden
doorgestort voor einde 2012.

In ruil werd een eindtaxatie op de
zestigste verjaardag van algemeen
10 % voorgesteld  (dus de taks van
16,50 % verdwijnt op de bijdragen
van voor 01/01/1993).
Het principe van de ‘vervroegde
heffing‘ langetermijntaks, wordt nog
verder doorgetrokken.
Vanaf het jaar 2015, zal op de
mathematische reserves bij de
verzekeringsmaatschappij jaarlijks
en vervroegde heffing van 1 %
gebeuren tot in het jaar 2019
(5 x 1 %).
In ruil zal op het einde van de rit
(60 jaar) nog slechts 3 % worden
ingehouden.
De uiteindelijke eindtaxatie daalt
dus naar : 5 x 1 % + 3 % = 8 % ipv
de huidige 10 %.

De langetemijnspaartaks op pensioensparen

bouw of door de kracht van de
motor, de volgende snelheden niet
kan overschrijden op een
horizontale weg:
- 25 km/u voor een bromfiets type A
- 45 km/u voor een bromfiets type B,

met uitsluiting van de bromfietsen
type A.

Als de fiets niet voldoet aan de
voorwaarden om het karakter van
‘fiets‘ te behouden en gelijkgesteld

kan worden met een bromfiets, dan
behoort hij tot de categorie van
motorvoertuigen:
- de fiets moet dan verzekerd

worden via een BA
motorvoertuigenverzekering;

- het dragen van een helm is
verplicht;

- de bestuurder moet minimum
16 jaar zijn;

- als de fiets gelijkgesteld is met een

bromfiets type B, dan moet de
bestuurder, als hij geboren is na
15/02/1961, over een rijbewijs
beschikken;

- DE BESTUURDER VERLIEST DE
HOEDANIGHEID VAN ZWAKKE
WEGGEBRUIKER.

De mogelijkheid om de
‘voorafname’ ad 5 x 1 % terug te
storten om het spaartegoed
(eindbedrag) onveranderd te houden
is NIET mogelijk. 

Het maximum bedrag voor 2014
wordt bevroren op 940 euro ipv
eerst het  toegelaten bedrag van
950 euro. Het fiscaal attest zal
hoogstwaarschijnlijk, voor diegenen
die het maximum (950 euro) bedrag
hebben gestort, 950 euro bedragen.
Men zal echter maar 940 euro mogen
vermelden in de belastingsaangifte.

Indien je nog vragen hebt contacteer
uw makelaar. 

Bij schadegeval brand of diefstal kan
het soms moeilijk zijn te bewijzen
wat verbrand of gestolen is.

Enkele raadgevingen : 

Bewaar de aankoopfacturen van de
belangrijkste voorwerpen.

Noteer het merk en het
chassisnummer van uw elektrische en
elektronische toestellen,
uw huishoudtoestellen, fietsen,
tuingerief...

Neem foto’s van kostbare voorwerpen

zoals meubels, porselein, kristal,
schilderijen, juwelen, beelden uit
collecties, ivoren stukken e.a.

Neem foto’s in uw living, keuken e.a.
plaatsen, zo kunt u aantonen wat er
aan meubilair staat en wat er
opgehangen is aan de muren.

Al deze gegevens kunt u bijhouden in
uw brandkast.

U kunt ook foto’s geven aan uw
makelaar die ze kan bijhouden in uw
dossier.

Goed om weten en uit voorzorg !

Bij expertise is het zo gemakkelijker
om de schade  of verliezen aan te
tonen.

U zult verstomd staan van verdwenen
voorwerpen die u zich niet
onmiddellijk herinnert maar die u bij
nazicht van uw documenten... zult
herinneren.
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Heel eenvoudig... In onze snel
evoluerende en steeds complexere
leefwereld groeit ook de kans om
vroeg of laat in één of ander geschil
verwikkeld te raken.

Niemand is er vrij van...

Dan is het belangrijk over de juiste
informatie te beschikken en op
professionele steun te kunnen
rekenen.

Wij staan u bij met raad en daad.
Wij kiezen uw kant en vergoeden de
experten en advocaten die u
bijstaan.

Op deze site vindt u dan ook een
overvloed aan voorbeelden uit het
dagelijks leven, waarbij wij voor u
het verschil kunnen maken.

In een recent verleden hebben
diverse consumentenmagazines
zoals "Test Aankoop" en "Budget en
Recht" reeds meerdere malen
het belang benadrukt van een
goede en uitgebreide
Rechtsbijstandsverzekering. Recent
is zelfs vanuit regeringskringen het
idee geopperd om een waarborg
rechtsbijstand verplicht aan de polis
BA familiale te koppelen.

De filosofie hierachter is dat men
eenieder een maximale toegang tot
het gerecht wil garanderen. Nu is
het nog vaak zo dat de
procedurekosten (dagvaardings-,
advocaats- en uitvoeringskosten)

Tenslotte bieden wij ook een aantal
polissen aan voor een aantal
specifieke beroepscategorieën, zoals
o.a. de medische- en paramedische
beroepen, de garagehouders,
de verzekeringsbemiddelaars en
spaarbankagenten, waarbij de
dekking rechtsbijstand een
noodzakelijke aanvulling inhoudt op
de aansprakelijkheidsverzekeringen.

Een minnelijke oplossing van het
geschil wordt door elke
rechtsbijstandsverzekeraar
vooropgesteld. Hier zullen onze
ervaren beheerders, welke genieten
van een doeltreffende vorming, met
hun juridische ervaring een
belangrijke rol spelen.

Mocht een minnelijke oplossing van
het geschil niet mogelijk zijn, dan
zal een gerechtelijke of
buitengerechtelijke of
administratieve weg gezocht
worden.

Zoals u kan vaststellen is de
rechtsbijstand veel ruimer dan men
in eerste instantie zou denken. Een
groot aantal waarborgen verzekeren
een uitgebreid toepassingsgebied.

Steeds groter wordt het belang van
de rechtsbijstandsverzekeraar in
onze samenleving.

zo hoog oplopen dat het instellen
van een gerechtelijke procedure
voor velen onder ons te duur blijkt
te zijn.

De onderschrijving van een polis
rechtsbijstand biedt een prima
oplossing. Voor een beperkt bedrag
opent de rechtsbijstandsverzekeraar
de toegang tot het gerecht, of het nu
gaat om de recuperatie van de
schade geleden door de fout van een
derde, een contractueel geschil,
een geschil met de werkgever,
een probleem met de fiscale
administratie, een erfeniskwestie,
enz., dan wel om een conflict
in het kader van een
ondernemingsactiviteit.

Inderdaad een
rechtsbijstandsverzekering kan
eveneens nuttig zijn voor
zelfstandigen en ondernemingen.
In dit geval zijn de verzekerde
personen de onderschrijver, zijn
vertegenwoordigers en of zijn
helpers in het kader van hun
beroepsactiviteit.

Onze basiswaarborgen Burgerlijk
Verhaal en Strafverdediging kunnen
bovendien uitgebreid worden met
een waaier aan bijkomende
waarborgen.

Verzekering rechtsbijstand:
waarom een aparte polis afsluiten?

Steeds groter wordt het belang van de rechtsbijstandsverzekeraar
in onze samenleving.
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U bent misschien lid van meerdere
sportploegen of clubs zoals een
voetbalploeg, een tennisploeg, een
wielertoeristenclub, een wandelclub
of een andere sportclub ... en
meestal is in het lidgeld een stukje
premie inbegrepen voor een
ongevallenverzekering of moet er
afzonderlijk betaald worden voor
een ongevallenverzekering.

Opgelet, wat is dan verzekerd?

Enkel de ongevallen tijdens de
activiteiten van die bepaalde club,
dus niet de ongevallen bij andere
clubs of buiten de werkuren zoals
privéongeval of verkeersongeval of
sportongeval.

Wat wordt uitbetaald?

- De medische kosten.
- Een beperkt kapitaal bij overlijden

of blijvende invaliditeit.
- Een uitbetaling van beperkte

dagvergoeding bij loonverlies.

Beter één persoonlijke ongevallenverzekering dan
snipperverzekeringen bij verschillende
verenigingen of clubs !

Al die premies samengeteld, stelt u
wellicht in staat een betere
persoonlijke ongevallenverzekering
te onderschrijven waarbij
desgevallend hogere bedragen
zullen uitbetaald worden bij een
ongeval bij om ’t even welke club of
thuis of in het verkeer.

De grootte van de jaarpremie hangt
af van de grootte van de door u
gekozen kapitalen.

Welke dekkingen  kunnen
onderschreven worden bij privé-
ongeval, sportongeval of
verkeersongeval:

- terugbetaling van de medische
kosten; 

- uitbetaling van een  kapitaal bij
overlijden;

- uitbetaling van een kapitaal bij
volledige en blijvende invaliditeit;

- uitbetaling van een kapitaal bij
gedeeltelijke- en blijvende
invaliditeit;

- uitbetaling van een dag- of
maandelijkse vergoeding bij
volledige- of gedeeltelijke en
tijdelijke invaliditeit.

Voor meer uitleg, raadpleeg uw
makelaar!
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