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Gauw vakantie !

De zomer staat voor de deur en u 
kijkt wellicht al uit naar uw paar 
weekjes welverdiende vakantie die u 
tot in de puntjes wil voorbereiden. 
De boeking in het reisbureau of 
bij een touroperator is wellicht al 
gebeurd !
Zo ja, hebt u er aan gedacht om ook 
een reisverzekering af te sluiten ?
Of herinnert u zich destijds een 
reisverzekering bij uw makelaar te 
hebben afgesloten ?
De formules voorgesteld bij uw 
touroperator zijn meestal tijdelijke 
verzekeringen enkel voor die 
bepaalde reis terwijl een polis 
afgesloten bij uw makelaar meestal 
telt voor al uw reizen en uitstappen 
gedurende het ganse jaar en voor alle 
leden van het gezin.
Een reisverzekering omvat meestal 
bijstand en annulering.  Ook bagage 
kan meeverzekerd worden evenals 
lichamelijke schade bij ongevallen.

HEB JE ER AL EENS BIJ STIL 
GESTAAN ???

Ziek worden en niet kunnen 
vertrekken op reis : annuleren van de 
reis ? 
Toch vertrokken met de wagen en 
na honderd(en) km rijden : pech of 
ongeval ?
Uw wagen en/of uw boordocumenten 
worden gestolen ?
Op reis of In buitenland ziek worden 
of gehospitaliseerd worden en/of 
repatriëring ?
Op reis of In buitenland en iemand 
van uw thuisblijvende familie komt te 
overlijden : repatriëring ? 
Uw geld, bankkaart of 
reisdocumenten zijn verloren of 
gestolen ?
Uw bagage is gestolen of verloren of 
komt te laat aan ?
Staking in het buitenland of slechte 
weersomstandigheden ?

WAT KOST HET U ?
WIE ZAL U HELPEN ?
WAT MOET U DOEN ?

U STAAT ER ALLEEN VOOR en ALLE 
KOSTEN ZIJN VOOR UZELF, tenzij ?

Ja, tenzij u een 
REISBIJSTANDSVERZEKERING hebt 
afgesloten. 

Na een simpel telefoontje 
komt BIJSTAND, HULP 
en VERGOEDING van uw 
REISBIJSTANDSVERZEKERAAR. 

NATUURLIJK en ALTIJD EEN 
REISBIJSTANDSVERZEKERING, liefst 
een jaarabonnement bij uw makelaar.



Verzekering, gewaarborgd inkomen, onmisbaar 
voor zelfstandigen en voor werknemers !
Alle voordelen op een rijtje.

In tijden waarin we worden gedwongen 
te bezuinigen en hogere belastingen te 
betalen 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 een 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 duurtijd 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 
wordt 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 
maximum 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 arbeidsongeschiktheid, 
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).

Samengevat zorgt de verzekering 
gewaarborgd inkomen voor een 
financiële compensatie wanneer je, als 
zelfstandige of werknemer, (lange tijd) 
arbeidsongeschikt bent door ongeval of 
ziekte.

Hoeveel kost een verzekering 
gewaarborgd inkomen ?

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

• de verzekeringsmaatschappij
• de leeftijd van de verzekerd
• de soort van de gewenste waarborgen
• het beroep van de verzekerde
• de gekozen risicotermijn*
* 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 bij-premie 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 
verzekeringscontract 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 je 
verzekeringsmakelaar.  Hij zal je 
de nodige informatie verschaffen en 
een formule voorstellen die het best 
beantwoordt aan jouw noden.



Arbeidsongeval – Begrip de weg van en naar het werk

Mag ik naar het zuiden met fietsen op een fietsrek ?

Weetjes

Een vrouw woont in een appartement op 
de 3e verdieping.

Bij het verlaten van het huis om te gaan 
werken, nam ze de gemeenschappelijke 
trap.  Zij mist een trede en kwam zwaar 
ten val met meervoudige breuken tot 
gevolg en een afwezigheid op het werk 
van verscheidene maanden.
Is dit een arbeidsongeval dat door de 
verzekeraar van de werkgever gedekt 
wordt ?
Een ongeval op de arbeidsweg wordt 
behandeld als een arbeidsongeval.
Artikel 8 § 1 van de wet van 10 april 
1971 wat betreft arbeidsongevallen luidt 
als volgt :
• Onderweg naar en van het werk wordt 

verstaan het normale traject dat de 
werknemer moet afleggen om zich van 
zijn  verblijfplaats te begeven naar de 

Welke regels gelden er voor het 
vervoeren van fietsen op een trekhaak en 
voor het gebruik van een fietshelm.

Belgische reglementering 
• Op het fietsrek moet een reproductie 

van het retro-reflecterende type van je 
nummerplaat aangebracht.

• Fietsrek met lading mag niet meer dan  
1 meter achter het voertuig uitsteken.

• Fietsrek mag enkel gebruikt worden 
voor fietsen en rolstoelen

• Het fietsrek moet uitgerust zijn met 
een verlichtingssysteem dat elektrisch 

Mag je hond mee in de auto ?
Ja, maar je hond moet wel ingeënt 
zijn tegen hondsdolheid en hij moet 
een identificatiechip hebben, die je 
onderhuids laat aanbrengen door de 
dierenarts. Bij de identificatie krijgen  
honden sinds 2004 ook een paspoort.  
DogID is de nieuwe benaming van 
de databank voor de identificatie en 
registratie van honden in België die je 
kan raadplegen.
(www.dogid.be)

plaats waar hij werkt en omgekeerd ;
• Het traject van of naar de verblijfplaats 

begint zodra de werknemer de deur 
van zijn  hoofd-of tweede verblijf 
verlaat en eindigt zodra deze weer 
wordt betreden.

De voorbereidende werken van 
voornoemde wet preciseren dat de 
woning zich beperkt tot het strikt privé-
gedeelte.  Daaruit volgt dat de gangen, 
liften, hal van appartementsgebouwen 
evenals privéwegen  die het huis of 
gebouw van de openbare weg scheiden 
deel uitmaken van de weg naar het werk.
De weg naar het werk begint en eindigt 
zodra de werknemer de deur van zijn 
privéwoning uitstapt.
Zo werden als ongevallen op weg naar 
het werk beschouwd : het uitglijden op 
de mat op de drempel van het huis of 

op het voertuig aangesloten is indien  
de reflectoren en lichten  van het 
voertuig niet voldoende zichtbaar zijn.

Indien je in orde bent met de Belgische 
regels mag je ook in Frankrijk.
In Italië en Spanje moet achteraan op het 
fietsrek een vierkant bordje aangebracht 
met schuine afwisselend witte en rode 
reflecterende strepen .
In Portugal is het gebruik van een fietsrek 
achteraan een personenwagen verboden.
Een fietshelm is verplicht in Spanje : 
altijd en overal voor kinderen onder 

Mag je op de busstrook rijden 
als je rechts moet afslaan ?
Met je wagen mag je niet op de 
busstrook rijden, behalve om een 
hindernis op de rijbaan te ontwijken 
en als je een kruispunt nadert en  van 
richting moet veranderen, dus ook om 
rechts af te slaan.

een ongeval op de privéweg van het huis 
van het slachtoffer naar de rijweg.  Aan 
de andere kant werd terecht geoordeeld 
dat het ongeval in de garage met directe 
toegang in het huis of het ongeval op de 
binnentrap die leidt naar de garage geen 
arbeidsongeval is.
Nadat de werkgever 100 % van haar 
eerste maandsalaris heeft betaald, heeft 
de vrouw recht op de tussenkomst van 
de wetsverzekeraar die 90 % van haar 
salaris zal betalen.
Als het ongeval niet als arbeidsongeval 
wordt erkend maar als een huishoudelijk 
ongeval zal de werkgever het salaris 
van de eerste maand 100 % betalen en 
vervolgens valt het slachtoffer ten laste 
van het ziekenfonds die tussen de 50 en 
60 % van het salaris zal betalen.

16 jaar en voor fietsers boven de 16 jaar 
buiten de bebouwde kom tenzij op lange 
hellingen en bij zeer warm weer.
In Portugal is de helm enkel verplicht 
voor de kinders die men vervoert.

Omdat je op reis vertrok, 
heb je je vuilniszakken een 
dag te vroeg buiten gezet en 
een boete gekregen. Kan dat 
zomaar ? 
Toch wel. Het politiereglement bepaalt 
op welk moment je ten vroegste je 
huisvuil op straat mag zetten. Doe je dat 
te vroeg, dan kan je een administratieve 
sanctie oplopen, die varieert van 
gemeente tot gemeente. Zo betaal je van 
€ 50 tot € 120.



Goed en onmiddelijk invullen van aanrijdingsformulier

Tips om een aanrijdingsformulier in 
te vullen

1. Zo correct mogelijk de datum, de 
tijd en de plaats van het ongeval 
noteren, aangeven van gewonden. 
Vermeld de gegevens van 
gewonden op de achterkant.

2. Noteer de namen en gegevens van 
de eventuele getuigen

3. Iedere bestuurder noteert zijn 
gegevens in de passende vakken 
en verifieert de gegevens van de 
andere bestuurder. Uw gegevens 
kunt u gewenst op voorhand 
invullen om tijd te besparen.

4. Duid met een pijl de plaats aan 
waar het eerste contact met de 
voertuigen plaats had en beschrijf 
de zichtbare schade aan het 
voertuig

5. Bij opmerkingen kunt u de 
omstandigheden invullen en 
eventueel onenigheid met de 
andere bestuurder noteren.

6. In de middelste kolom antwoorden 
beide bestuurders op de gestelde 
situaties door aan te vinken waar 
nodig en onderaan tekent u de 
situatieschets met richting van 
de voertuigen A en B evenals de 
straatnamen en de verkeersborden. 

Nooit panikeren, blijf rustig.

Het is aangeraden het formulier 
onmiddellijk na het ongeval in te 
vullen om niet voor onaangename 
verrassingen te staan en om eventuele 
problemen van personen met slechte 
bedoelingen te vermijden.

Vul altijd ter plaatse het formulier 
in, achteraf invullen kan moeilijk 
worden. 
Het kan nadien nog altijd vernietigd 
worden.

De voorkant moet ingevuld en 
getekend worden door beide 
bestuurders.  Controleer de gegevens 
met de identiteitskaart van de 
bestuurder en de groene kaart (het 
verzekeringsbewijs).

Elke partij ontvangt een deel (na het 
afscheuren) dat achteraf niet meer 
mag gewijzigd worden.

Indien  meerdere partijen 
betrokken zijn dient telkens een 
aanrijdingsformulier ingevuld.


