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Verzekeren tegen diefstal?
Het kan zonder hoge kosten!
Een diefstal valt nooit uit te sluiten.
Immers, inbrekers laten niet alleen
hun oog vallen op weelderige
ingerichte kasten van huizen, maar
schrikken er ook niet voor terug om in
“gewone” rijtjeswoningen hun slag te
slaan. Hoe kunt u zich daartegen
wapenen? Door een alarminstallatie?
Tja, dat kost u dan wel handenvol
geld. Een goed alternatief is een
diefstalverzekering. Die is helemaal
niet duur, en verzacht althans de
financiële pijn van het verlies.
Uiteraard houdt een diefstalverzekering dieven niet buiten. Dat
doet een peperdure alarminstallatie

trouwens ook niet altijd. En inderdaad, het grootste leed na een diefstal
is niet zozeer financieel van aard, als
wel emotioneel. U vergeet immers
nooit dat een of andere onverlaat uw
kasten en laden opengetrokken heeft,
alles doorsnuffeld heeft, allerlei zaken
nauwkeurig onderzocht en soms
meegenomen heeft. Het is een trauma,
een psychologische schok die lang
blijft nazinderen.
De diefstalverzekering helpt u althans
de financiële pijn te verlichten nadat u
het slachtoffer geworden bent van
indiscreet bezoek. Bovendien is deze
polis helemaal niet zo duur.
Bijvoorbeeld: een inboedel verzekeren
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van 50.000 euro kost u jaarlijks
ongeveer 60 euro. Bovendien biedt deze
polis heel wat meer waarborgen dan
vroeger het geval was. U hebt dus heel
wat meer voor heel wat minder!
Een diefstalverzekering is echt geen
overbodige luxe. Politiestatistieken
leren ons dat 70% van de aangiften
diefstallen betreft! Toch een indrukwekkend cijfer, niet? Wel, tegenwoordig is het mogelijk om u daar mits
u een redelijke kostprijs betaalt tegen
te verzekeren. Waarom nog aarzelen?
Een inbraak kan u elke dag overkomen.
Neem daarom zo snel mogelijk contact
op met uw makelaar. Hij komt graag
bij u langs voor meer uitleg en een
gratis prijsofferte.

Verantwoordelijke uitgever : voor cv Promotie van de Verzekeringsmakelaars
Jacques Nolf, Ten Akkerdreef 8, 8500 Kortrijk,
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Het aanrijdingformulier:
goed invullen is belangrijk!
In het razend drukke verkeer van
tegenwoordig is een ongeval
onverwacht snel gebeurd. Niemand
kan beweren dat het hem nooit zal
overkomen. Wie het slachtoffer
wordt van een ongeval moet er
zeker voor zorgen het aanrijdingformulier behoorlijk in te vullen.
Immers, enkel met een degelijk
ingevuld formulier kan de afhandeling van een schadegeval snel
gebeuren. Bovendien hoeft de politie
geen strafdossier meer op te stellen.
Wat moet u zeker vermelden op het
aanrijdingformulier?
=de datum en de plaats van het
ongeval, alle gegevens over de
betrokken voertuigen (naam en
voornaam van de chauffeur, het
adres van de verzekeringsnemer,
de bestuurder en de verzekeringsmaatschappij en de polis);
=een duidelijke situatieschets, een

aanduiding van de zichtbare
schade;
=opmerkingen, zoals een korte
beschrijving van het ongeval
volgens de betrokken bestuurder,
eventueel een oordeel over de
aansprakelijkheid.

opsteller. Ten tweede kunnen beide
betrokkenen op het gezamenlijk
ingevulde formulier uitdrukkelijk
melden dat ze het niet eens zijn wat
de precieze toedracht van de feiten
betreft.

Het ingevulde aanrijdingformulier
heeft enkel bewijskracht als beide
partijen het ondertekenen. Door de
handtekening aanvaardt men zonder
voorbehoud de erop vermelde
gegevens. Wat op de achterzijde
nog vermeld staat, heeft geen
bewijskracht. Deze verklaringen
blijven steeds ondergeschikt aan wat
op de voorkant geschreven staat.

Latere wijzigingen of aanvullingen
gelden in principe niet, tenzij ze wat
meer duidelijkheid scheppen. De
voorzijde van het aanrijdingformulier moet altijd ter plaatse
ingevuld en ondertekend worden.
Wie nog iets op de achterzijde
wenst te schrijven, kan dat gerust
later doen. Bovendien kan hij
hiervoor een beroep doen op de
deskundige hulp van zijn makelaar.

Soms raken beide partijen het niet
onderling eens over wat er nu
precies gebeurd is. In dat geval zijn
er twee mogelijkheden. Vooreerst
kan elke partij een afzonderlijk
aanrijdingformulier invullen, met
daarop de handtekening van de

Als u uw aanrijdingformulier op de
besproken wijze invult, staat niets
een snelle afhandeling van het
dossier en dus een snelle betaling
van de geleden schade in de weg. De
moeite waard dus om het zorgvuldig
te doen!

Hogere belastingverminderingen voor
levensverzekering, pensioensparen en
woonkredieten
Wat volgt is een overzicht van de geïndexeerde
bedragen in EUR zoals ze van toepassing zijn voor het
aanslagjaar 2005 – inkomstenjaar 2004. De ter
vergelijking tussen haakjes vermelde bedragen slaan op
de inkomsten van 2003 (aanslagjaar 2004).

Na jaren van bevriezing werd het indexeringsmechanisme van alle bedragen die betrekking
hebben op de personenbelasting sinds het
aanslagjaar 2000 gereactiveerd. Ook voor het
aanslagjaar 2005 heeft dat zijn positieve gevolgen.
De grensbedragen voor het pensioensparen, de
klassieke individuele levensverzekering en de
kapitaalaflossingen voor woonkrediet worden
verhoogd.

Pensioensparen
Het maximumbedrag van de in 2004 gedane stortingen
waarmee rekening gehouden wordt bij de berekening
van de belastingvermindering bedraagt 610,00 euro
(600 euro).
vervolg op blz. 3

2

Belichten XP

06-09-2004

11:54

Pagina 3

krant

Persoonlijke ongevallenverzekering
of gewaarborgd inkomen?
Heel wat mensen stellen ons vragen over deze twee gelijksoortige verzekeringen. Want dat de persoonlijke
ongevallenverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen heel wat gemeen hebben, staat buiten kijf. Toch zijn er
genoeg verschillen om bewust voor een van de twee te kiezen. De hierna volgende vergelijking wil u daarbij een handje
helpen.
Praat er eens over met uw makelaar, zodat u de polis afsluit die het beste aan uw eisen voldoet.
Persoonlijke ongevallenverzekering

Verzekering gewaarborgd inkomen

1
2
3
4
5
6
7
8

1 Renteverzekering: bij ongeval of ziekte ontvangt u een
rente (overlijden door ziekte = levensverzekering)
2 Een jaarlijkse rente tot 60 of 65 jaar + een
terugbetaling van de premie (vrouwen tot 55 of 60
jaar).
3 Dagvergoeding na een wachttijd van 30 dagen (tenzij
u 10% bijbetaalt).
4 Fiscaal aftrekbaar bij bewijs van onkosten.
5 Wel fiscaal belastbaar, maar geen voorheffing.
6 Geen vaste duur.
7 Premie: berekend op basis van leeftijd, geslacht en
beroep.
8 Kapitaal mag maximaal 80% van het inkomen
bedragen.
9 De maatschappij blijft gebonden en kan de polis nooit
zelf opzeggen!
10 Kan voor werknemers beperkt worden tot hun privéleven.
11 Cumuleerbaar met andere verzekeringen.
12 Kan gevoegd worden bij een hypotheek met korte
duur.

Kapitaalverzekering enkel bij ongeval.
Bij invaliditeit wordt een eenmalig bedrag uitbetaald.
Dagvergoeding: van 200 dagen tot maximaal 3 jaar.
Medische kosten na ongeval worden terugbetaald.
Niet fiscaal aftrekbaar!
Niet fiscaal belastbaar.
Afgesloten voor een vaste duur.
Geen geneeskundig onderzoek (dus zeker nuttig voor
zelfstandigen die ouder zijn dan 45 jaar).
9 De premie wordt berekend op basis van beroep en
geslacht.
10 Het kapitaal bij overlijden en invaliditeit is vrij te
bepalen.
11 De polis is opzegbaar na ongeval.
12 Kan voor werknemers beperkt worden tot hun
privé-leven.
13 Cumuleerbaar met andere verzekeringen.

Hoger belastingverminderingen voor levensverzekering,
pensioensparen en woonkrediet (vervolg van blz. 2)
=Het maximumbedrag van de beroepsinkomsten van
een van de echtgenoten dat toe te schrijven is aan de
andere echtgenoot (toekenning van het
“huwelijksquotiënt”) ligt op 8160,00 euro (8030,00
euro).

Individuele levensverzekering en woonkrediet
=Het grensbedrag voor de berekening van
belastingvermindering werd vastgelegd op 15% van
de eerste schijf van de nettoberoepsinkomsten, plus
6% extra, met een maximum van 1830,00 euro
(1800,00 euro).
=Het bedrag van de eerste schijf waarop de 15% van
toepassing is, is gelijk aan 1520,00 euro (1500,00
euro) voor het aanslagjaar 2005.

Dankzij deze verhoging van de grensbedragen houdt u
weer wat meer in de hand!
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De successierechten
in het Vlaamse Gewest
1 Tussen echtgenoten(*), ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen
(a) gedeelte van het nettoaandeel van elk der rechthebbenden,
afzonderlijk toe te passen op de onroerende en roerende goederen;
(b) successierecht op de vorige schijf;
(c) toepasselijk percentage op deze schijf.

(a)
Tot 50.000
50.000,01 – 250.000
Meer dan 250.000

(b)
/
1500
19.500

(c)
3%
9%
27%

(a)
Tot 75.000
75.000,01 – 125.000
Meer dan 125.000

(b)
/
22.500
50.000

(c)
30%
55%
66%

(a)
Tot 75.000
75.000,01 – 125.000
Meer dan 125.000

(b)
/
33.750
61.250

(c)
45%
55%
65%

(*) Tarief eveneens geldig voor de wettelijk samenwonenden.
In dat geval is een samenlevingscontract of inschrijving in het
bevolkingsregister vereist; de minimumduur voor samenwonen
bedraagt 1 jaar.
2 Tussen broers en zussen: tarief toe te passen op het nettoaandeel van elke
rechtverkrijgende
(a) schijven;
(b) successierecht op vorige schijf;
(c) toepasselijk percentage op deze schijf.
3 Tussen andere personen: tarief toe te passen op de som van de
nettoaandelen verkregen door de rechtverkrijgenden van deze groep
(a) schijven;
(b) successierecht op vorige schijf;
(c) toepasselijk percentage op deze schijf.
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