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Vakantieplannen?
Reisbijstandsverzekering niet vergeten!
Straks vertrekken weer miljoenen
landgenoten op vakantie. Zorgeloos
en met grootse verwachtingen pakken ze koffers, stouwen ze auto’s
vol en vallen de snelweg aan, de
bestemming van hun dromen tegemoet. Maar voor lang niet iedereen
wordt deze droom ook werkelijkheid. Velen onder hen zullen een
minder aangename vakantie beleven, die vaak heel wat korter is dan
voorzien.
Vandaar het belang van een reisbijstandsverzekering. Dankzij deze
polis wordt de pijn van een mislukte
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vakantie iets minder zwaar om dragen. Wat behelst deze verzekering?
Ze biedt drie categorieën hulpverlening, met mogelijkheid tot uitbreiding:
1 Bijstand voor het voertuig en de
geïmmobiliseerde personen als
gevolg van een defect, een ongeval of diefstal van het voertuig
• Pech of ongeval in België: het
voertuig wordt zo nodig gesleept
naar de dichtstbijzijnde garage
of naar de garage van uw keuze
als het voertuig niet de dag zelf
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hersteld kan worden. De geïmmobiliseerde personen worden naar
huis gebracht.
• Pech of ongeval in het buitenland
en het voertuig kan niet hersteld
worden binnen 5 dagen: (1) u
kunt het voertuig laten overbrengen naar de Belgische garage
van uw keuze; (2) u kunt het voertuig ter plaatse laten herstellen en
later ophalen; (3) u verkoopt het
wrak ter plaatse. De verzekeringsmaatschappij betaalt de
verblijfskosten van de bestuurder
en de familieleden gedurende de
herstellingsduur (met een bepaald
maximum).
(vervolg op p. 2)
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(vervolg van p. 1)
• De verzekeringsmaatschappij
stuurt op haar kosten onderdelen
als die in de streek van de garagehouder niet te vinden zijn.
• Bij diefstal of bij ongeval met
een herstellingsduur van meer
dan vijf dagen, worden de verzekerden desgewenst gerepatrieerd. Maar u kunt ook beslissen
de reis voort te zetten en pas
later naar België teruggebracht
te worden.
2 Bijstand aan personen in geval
van ziekte, ongeval of overlijden
• Bent u alleen op reis en belandt u
in een ziekenhuis, dan betaalt de
verzekering de heen- en terugreis
van een familielid om u te bezoeken.
• Kunt u om medische redenen niet
voor uw minderjarige kinderen
zorgen, dan regelt de verzekering
de begeleiding van de kinderen
naar huis.
• U wordt bij ziekte of ongeval
naar huis gerepatrieerd.

• Kunt u niet meer rijden, dan
stuurt de verzekering een plaatsvervangend chauffeur.
• In het buitenland gemaakte
medische kosten worden terugbetaald.
• De bijstand bij overlijden in
België of het buitenland van de
verzekerde persoon is heel uitgebreid.

aan uw woning worden vergoed
door de verzekeringsmaatschappij.
• De verzekering stelt ook geld of
een tolk in het buitenland ter
beschikking zo u daar nood aan
hebt.
• Er is bijstand bij gerechtelijke
vervolgingen in het buitenland.
4 Mogelijke uitbreidingen

3 Reisbijstand
• Bij verlies of diefstal van reisdocumenten of vervoersbewijzen
in het buitenland zorgt de verzekering voor nieuwe documenten.
• Als uw echtgenoot, vader, moeder, zoon, dochter, schoonmoeder
of schoonvader in België in het
ziekenhuis opgenomen wordt
tijdens uw reis, neemt de verzekering de kosten van de vervroegde terugkeer op zich mits
de ziekenhuisopname langer dan
5 dagen duurt.
• Ook de kosten van vervroegde
terugkeer wegens overlijden van
een familielid of zware schade

U kunt uw reisbijstandsverzekering
nog uitbreiden met bijvoorbeeld een
annulatieverzekering, bagageverzekering en/of een pechverhelping in België (ter vervanging
van Touring of VAB).
U merkt het: een reisbijstandsverzekering is een absolute noodzaak als u met een gerust gemoed
op vakantie wilt vertrekken. U weet
immers maar nooit dat niet alles
volgens plan verloopt. Bij uw makelaar komt u nog veel meer te
weten over deze reisbijstandsverzekering. Maak een afspraak,
zodat alles geregeld is voor een
zorgeloze vakantie!

Overdracht van nummerplaat
bij overlijden
Wat gebeurt er met de nummerplaat als de titularis ervan overlijdt? Dat is eigenlijk heel eenvoudig, want er zijn maar twee
mogelijkheden: de erfgenamen
kunnen ze houden of terugsturen.
Stel dat ze beslissen de plaat niet
te houden. Dan moeten ze binnen
vijftien dagen na het overlijden van
de titularis de plaat terugsturen
naar de DIV. Op de plaat brengen
ze een strookje aan met de

duidelijke vermelding “ter
schrapping”.
Maar de erfgenamen kunnen ook
beslissen de nummerplaat over te
dragen op een nieuwe titularis.
Omdat erfgenamen soms niet
meteen kunnen beslissen wie de
nieuwe titularis wordt, heeft de
wetgever hiervoor een termijn van
vier maanden voorzien. De
aanvragers moeten binnen deze
vier maanden een formulier richten
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aan de DIV via hun makelaar met
daarop de gegevens van de nieuwe
titularis – de echtgeno(o)t(e), het
kind of wettelijk samenwonende.
Op dit aanvraagformulier moeten
tevens 62 euro fiscale zegels
gekleefd worden.
Wie na vier maanden het voertuig
nog steeds niet heeft ingeschreven
met een oude plaat, bestelt het best
een nieuwe en stuurt de oude terug
naar de DIV.
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Kosten voor notarisakten
en honoraria
Onderhandse verkoping
(registratierecht 5%*)

Onderhandse verkoping
(registratierecht 10%*)

Onderhandse verkoping
(registratierecht 6%*)

Onderhandse verkoping
(registratierecht 12,5%*)

Hypothecaire
lening

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
120 000
130 000
140 000
150 000
160 000
170 000
180 000
190 000
200 000
210 000
220 000
230 000
240 000
250 000

1 363
1 756
2 134
2 498
2 862
3 198
3 533
3 868
4 178
4 792
5 373
5 930
6 487
7 044
7 601
8 158
8 715
9 272
9 829
10 386
10 943
11 500
12 057
12 614
13 171
13 728
14 285
14 842
15 399

1 938
2 581
3 209
3 823
4 437
5 023
5 608
6 193
6 753
7 867
8 948
10 005
11 062
12 119
13 176
14 233
15 290
16 347
17 404
18 461
19 518
20 575
21 632
22 689
23 746
24 803
25 860
26 917
27 974

1 463
1 906
2 334
2 748
3 162
3 548
3 933
4 318
4 678
5 392
6 073
6 730
7 387
8 044
8 701
9 358
10 015
10 672
11 329
11 986
12 643
13 300
13 957
14 614
15 271
15 928
16 585
17 242
17 899

2 188
2 956
3 709
4 448
5 187
5 898
6 608
7 318
8 003
9 367
10 698
12 005
13 312
14 619
15 926
17 233
18 540
19 847
21 154
22 461
23 768
25 075
26 382
27 689
28 996
30 303
31 610
32 917
34 224

881
1 020
1 150
1 265
1 348
1 488
1 595
1 700
1 797
1 985
2 160
2 326
2 492
2 658
2 824
2 989
3 155
3 321
3 487
3 653
3 818
3 984
4 150
4 316
4 482
4 647
4 813
4 979
5 145

(*) Toegepast tarief in het Vlaams Gewest sedert 01 01 2002
Bron: Notarieel zakboekje (2001-2002), uitgeverij Kluwer.
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Totale
handlichting

Bedrag van
de akte

Het te nemen bedrag is dit van het totaal van het kapitaal en de
aanhorigheden.

281
300
313
326
337
346
356
363
369
380
387
393
399
405
412
418
424
431
437
443
499
456
462
468
474
481
468
489
491

Wet voorrang
van rechts
verfijnd
De wetgever heeft de wet betreffende het verlenen van voorrang van rechts verfijnd. De
vorige wet was inderdaad te
weinig gedetailleerd en gaf nogal
eens aanleiding tot onlogische
situaties.
De nieuwe wet, die van kracht is
sinds 1 januari 2003, stelt uitdrukkelijk dat enkel wie nog op
een regelmatige manier van
rechts komt aanspraak kan
maken op voorrang. De bestuurder die van rechts komt
behoudt zijn voorrang tenzij een
andere tekst van het verkeersreglement hem verplicht te stoppen of voorrang te verlenen.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat u nooit voorrang hebt
als u rijdt in een verboden rijrichting. Vroeger was dat niet
zo: wie van rechts kwam, had
altijd voorrang.
Toch geldt de voorrang van
rechts niet absoluut. Hij vervalt
als bevelen van bevoegde personen, verkeerstekens of andere
verkeersregels de verkeerssituatie organiseren.
Onder verkeerstekens verstaat de
wetgever verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen
die regelmatig van vorm zijn.
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Hoe gebruikt u de nieuwe parkeerschijf?
Wellicht hebt u al een nieuwe parkeerschijf. Zo niet, dan kunt u er
een afhalen bij uw makelaar. Sinds
31 maart van dit jaar is deze schijf
immers verplicht in bepaalde zones.
We verduidelijken de werking ervan
even voor u.

2 op openbare wegen met blauwe
zones;
3 op plaatsen waar een P-bord
staat aangevuld met een onderbord “Parkeerschijf”;
4 als de parkeermeter of betaalautomaten het niet doen.

Het verkeersreglement schrijft in
art. 27.1.1. het volgende voor:
“Elke bestuurder die, op een werkdag of op de dagen vermeld op de
signalisatie, een auto parkeert in
een zone met beperkte parkeertijd,
moet op de binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is, op het
voorste gedeelte van het voertuig
een parkeerschijf aanbrengen, die
overeenstemt met het model dat
bepaald is door de Minister van
Verkeerswezen.”

Op al deze plaatsen moet de schijf
gebruikt worden van 9 uur ’s morgens tot 18 u ’s avonds, tenzij de
plaatselijke signalisatie anders aanduidt. Maar hoe moet u dat doen?
Heel eenvoudig: u stelt de parkeerschijf in op het streepje dat volgt op
het tijdstip van aankomst. Dat
streepje kan dus een half uur of een
heel uur aanduiden. Vanaf het aangeduide streepje hebt u twee uur
parkeertijd, maar de gemeente kan
door onderborden deze tijd langer of
korter maken. Laten we een concreet voorbeeld geven:
• U komt aan om 9.15 uur. U moet
dan uw schijf instellen op “uur
van aankomst” 9.30 u en mag

Het gebruik van de nieuwe parkeerschijf is dus verplicht:
1 in blauwe zones;

parkeren tot 11.30 u.
• U komt aan om klokslag 9 u. U
mag eveneens uw schijf instellen
op 9.30 u en mag blijven staan
tot 11.30 u.
Niet iedereen moet de nieuwe
parkeerschijf gebruiken. De volgende categorieën zijn vrijgesteld:
• alle voertuigen die geen auto’s
zijn (bv. motorfietsen);
• voertuigen die bestuurd worden
door een persoon met een handicap die de speciale parkeerkaart
voor gehandicapten plaatst;
• bewoners die een bewonerskaart
hebben als de signalisatie duidelijk vermeldt: “uitgezonderd
bewoners”.
De nieuwe parkeerschijf is dus heel
eenvoudig te gebruiken. Ga er zo
snel mogelijk een halen als u nog
niet in het bezit ervan bent. De wet
is al van kracht!

Bank en Verzekeringen
WIE ONS KENT, WINT
is part of the Fortis group
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