Terecht worden er veel vragen gesteld
over ons toekomstig pensioen.
Komt ons pensioen in het gedrang?
Wat met de vergrijzing van de
bevolking?
Stijgen de pensioenen mee met de
stijging van de levensduur?
Hieronder enkele antwoorden en
oplossingen.
Een opvallende vaststelling is dat 2
op 3 Belgen niet correct kunnen
inschatten welk pensioen ze mogen
verwachten. Anderzijds beseft de
Belg ook maar al te goed dat
pensioenvoorbereiding nodig is om
de pensioenkloof te dichten.
In de categorie van de 50 tot 64jarigen weet 15% van de bevolking
niet welk inkomen hij of zij mag
verwachten als pensioen. Bij de
jongeren is dat maar 2 %.

De Belg en zijn pensioen
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De Kids-ID
Laat uw vakantie niet in duigen vallen:
neem een reisbijstandsverzekering
Ken uw pensioen
De overheid heeft de voorbije jaren
al heel wat inspanningen gedaan om
de Belg een beter zicht te geven op
het pensioen dat hij mag verwachten.
Belangrijk in dat kader is de
lancering van de website
www.kenuwpensioen.be. Op deze
website kunnen alle Belgen een
waarheidsgetrouwe inschatting
maken van hun toekomstig pensioen
op basis van hun concrete
loopbaangegevens.
Geen pensioengeheimen meer voor
werknemers
Specifiek voor werknemers lanceerde
de Rijksdienst voor Pensioenen
verleden jaar ook het online
pensioendossier My Pension. Met
deze interactieve (en beveiligde)
toepassing op de website

www.rvp.fgov.be kunnen werknemers
en iedereen die dat ooit geweest is,
hun pensioendossier stap voor stap
volgen.
Vroeg begonnen is half gewonnen
Een tweede belangrijke conclusie is
dat -ondanks de beperkte kennis over
het toekomstig pensioen- de
‘gemiddelde’ Belg niet nalaat om zijn
pensioen financieel voor te bereiden.
Uit een studie blijkt dat 62% van de
Belgen daar al mee is gestart. De
gemiddelde leeftijd waarop de
ondervraagden begonnen zijn met de
voorbereiding van hun pensioen
bedraagt 32 jaar. In 2000 lag de
gemiddelde startleeftijd nog op 42
jaar. Bovendien geeft 60% van de
ondervraagden die nog niet
begonnen zijn met de voorbereiding
van hun pensioen toe dat ze van plan
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zijn om daar in de toekomst mee te
starten.
Als startleeftijd waarop ze van plan
zijn met hun pensioenvoorbereiding
te beginnen, vermelden ze gemiddeld
de leeftijd van 49 jaar.

gestoeld is op herverdeling. Of in
mensentaal: met de sociale bijdragen
van de werkende bevolking worden
de pensioenen van onze
gepensioneerden betaald. De groep
gepensioneerden zal de komende
decennia tegen een snel tempo

Sparen voor later is voor de huidige generatie dan ook
belangrijker dan ooit.
De Belg wil voorbereid zijn op zijn
pensioen
Het idee dat pensioenvoorbereiding
noodzakelijk is, wint dus terrein.
Geconfronteerd met de stelling ‘het
pensioen is iets dat financieel moet
worden voorbereid’ geeft 92 % van
de ondervraagden aan dat ze het
hiermee eens zijn. En kijken we
enkel naar de jongeren (25-34jarigen), dan beaamt zelfs 98% deze
uitspraak.
Gepensioneerden komen niet toe
met hun wettelijk pensioen
Dat de Belg zoveel belang hecht aan
pensioenvoorbereiding komt doordat
we maar al te goed beseffen dat we
ook na onze pensionering nog een
behoorlijk inkomen nodig hebben
om van te leven.
Op de vraag naar het maandelijks
inkomen dat men verwacht nodig te
hebben om als gepensioneerde een
‘normaal’ leven te kunnen leiden,
geven de respondenten die nog niet
met pensioen zijn een bedrag van
2.069 euro op. Diegenen die wel al
met pensioen zijn, geven zelfs een
gewenst inkomen op van 2.524 euro.
Deze cijfers steken schril af tegen het
gemiddelde pensioen dat in ons land
wordt uitbetaald. Dat bedraagt 1.047
Euro voor werknemers, 2.550 Euro
voor ambtenaren en 762 Euro voor
zelfstandigen. (cijfers 2010)
Help! Ons pensioen is in gevaar
De veelbesproken pensioenkloof is
dus harde realiteit. En die zal er de
komende jaren wellicht niet kleiner
op worden, want het Belgisch
pensioenstelsel staat onder grote
druk. Dat heeft te maken met het feit
dat ons pensioensysteem volledig

aangroeien. Niet alleen omdat we
gemiddeld langer leven dan vroeger,
maar ook omdat de hele naoorlogse
generatie babyboomers klaar staat
om met pensioen te gaan.
Daar tegenover staat dat de groep
nieuwkomers op de arbeidsmarkt
eerder klein is, wat ook wel eens de
ontgroening van de arbeidsmarkt
wordt genoemd.
Vergrijzing en ontgroening
Beide effecten samen - de vergrijzing
en de ontgroening - trekken de
afhankelijkheidsverhouding volledig
scheef. Terwijl in het jaar 2000 de
werkende bevolking nog 2,5 keer zo
groot was dan het aantal
gepensioneerden, zal die verhouding
tegen 2020 onder de 2 teruggevallen
zijn. En tegen 2050 zullen er nog
maar 1,45 werkenden zijn om het
pensioen van één gepensioneerde te
betalen (volgens de
bevolkingsvooruitzichten van het
Nationaal Instituut voor de Statistiek).
Sparen voor later is geen overbodige
luxe, maar een noodzaak
Sparen voor later is voor de huidige
generatie dan ook belangrijker dan
ooit. Zoals eerder aangegeven komt
het klassieke pensioensparen daarbij
voor de Belg op de eerste plaats.
Hiervoor bestaan twee formules,
namelijk de
pensioenspaarverzekering en de
pensioenspaarrekening (bijv. een
pensioenspaarfonds).
Speel op zeker met een
pensioenspaarverzekering
Kiest u voor een
pensioenspaarverzekering, dan weet
u bij elke storting met zekerheid welk

rendement u daar minimaal op zal
ontvangen. Die rendementsgarantie
loopt door tot de vervaldag van het
contract. Bovenop het gegarandeerd
minimum kan mogelijk ook nog een
winstbonus worden toegekend . Hoe
hoog die zal liggen, weet u niet op
voorhand.
Sparen met een fonds
Pensioenspaarfondsen werken op een
totaal andere manier. Net zoals bij
een gewoon beleggingsfonds hebt u
hier geen minimumrendement en
evenmin een kapitaalbescherming. U
hebt wel de mogelijkheid om in
functie van uw persoonlijk
beleggingsprofiel te kiezen voor een
pensioenfonds met meer of minder
risico. Hoe meer risico u aanvaardt,
hoe hoger uw winstpotentieel, maar
hoe groter ook de
koersschommelingen kunnen zijn.
De fiscus spaart mee voor uw
pensioen
Op fiscaal vlak geven de betaalde
premies op beide formules tot 880
Euro recht op een
belastingvermindering (inkomsten
2011, aanslagjaar 2012). De omvang
van uw vermindering
is afhankelijk van uw fiscale situatie,
maar ligt sowieso tussen 30 en 40%
van de betaalde jaarpremie,
vermeerderd met de gemeentelijke
opcentiemen.
Denk aan de spreuk: ‘vroeg
begonnen, is half gewonnen ‘.

U verandert van adres?
Uw telefoonnummer wijzigt?
U geeft uw vaste lijn op en
bent enkel nog bereikbaar via
gsm? Breng dan uw makelaar
op de hoogte van deze
wijzigingen!
Alleen zo kan hij de service
leveren waar u op wacht!

Opgelet voor CO, de ‘stille moordenaar’
In 2009 stierven in België 35 mensen
ten gevolge van CO-intoxicatie. Niet
alleen tussen november en maart wanneer onze verwarming op volle
toeren draait- horen we in de media
over voorvallen met dramatische
afloop. Dag in dag uit zorgen in vele
badkamers ook gasboilers voor gevaar!
Maar hoe vermijden we dat die ‘stille
moordenaar’ in onze woning
binnensluipt? En wat als dit lukt; is het
dan a priori te laat?

“CO of koolstofmonoxide ontstaat bij
een onvolledige verbranding van gas,
kolen, hout, petroleum, pellets, mazout
of stookolie. Op zich zijn dit geen
‘slechte’ brandstoffen, maar als er te
weinig zuurstof in de kamer wordt

aangevoerd, worden ze wel gevaarlijk.
Ventilatie is dus cruciaal”, legt COexperte Dr. Bernadette Tissot van het
Antigifcentrum uit.
“Het probleem is dat CO een geurloos
en kleurloos gas is. Je merkt dus niet
wanneer het in je huis rondhangt.”
Daarom wordt het vaak ‘de stille
moordenaar’ genoemd.
Symptomen
Koolstofmonoxide dringt via de
ademhaling in het bloed door en
verstoort het transport van zuurstof
door de rode bloedlichaampjes.
Doordat de organen zo onvoldoende
zuurstof krijgen, kan misselijkheid
optreden, moet de bewoner braken of
valt hij flauw. In het ergste geval heeft
de CO de dood tot gevolg. Dr. Tissot :
“doordat men de CO niet ziet, ruikt,
proeft of voelt, komt het er op aan alert
te blijven. Worden meerdere personen
binnen dezelfde ruimte tegelijkertijd
misselijk, dan is de kans groot dat COintoxicatie de oorzaak is. Het effect
ervan is het snelst merkbaar bij
huisdieren en kinderen (66% van de
slachtoffers is dan ook jonger dan 40
jaar). Daarnaast wijzen een aantal
indicatoren op
koolstofmonoxidevergiftiging: roet op
de muren rond gasboilers, gele

vlammen in plaats van blauwe, een
verhoogde vochtigheid en condensatie
in huis.
Preventie
U kunt zich echter wapenen tegen COintoxicatie. In de eerste plaats door
voldoende te verluchten. “En dat is nu
net het probleem. Door de
economische crisis proberen de
mensen het energieverlies zoveel
mogelijk te beperken”, stelt Dr. Tissot.
“Woningen zijn steeds beter geïsoleerd
en dus verlaagt de aanvoer van
zuurstof. Let er ook op dat de verse
lucht niet via dezelfde weg weer naar
buiten gaat. Open dus steeds ramen en
deuren, zet het verwarmingstoestel uit
en bel 112 wanneer het slachtoffer
bewusteloos is.”
Tevens is een onderhoud van de
schoorsteen door een specialist
essentieel. De schoorsteen moet
voldoende trekken, want als
verbrandingsgassen niet via die weg
naar buiten kunnen, komt de CO de
kamer binnen.
Tenslotte moeten we weten dat er bij
elektrische toestellen geen CO kan
ontstaan. Deze vormen dus een
veiliger, maar weliswaar duurder
alternatief.

De Kids-ID
De Kids-ID vervangt het witte,
kartonnen identiteitsdocument dat
kinderen vroeger op zak hadden. Ze
is moeilijker vervalsbaar. Maar er is
nog meer dat ouders omtrent het
kleinood moeten weten.
De Kids-ID is een elektronisch
identiteitsdocument voor kinderen
van 0 tot 12 jaar. Ze moeten het bij
zich hebben als ze naar het
buitenland willen, bijvoorbeeld op
reis samen met de ouders. De kaart
wordt bij de dienst Bevolking van de
stad of gemeente aangevraagd en
kost zo’n 3 Euro. Maar let op : de

Wanneer een kind verloren loopt, kan de persoon die
het kind vindt, bellen naar het ‘Hallo Ouders’-nummer
op de Kids-ID.
procedure duurt 2 tot 3 weken. Wie
de Kids-ID te kort bij een vertrek
aanvraagt, riskeert om de
spoedprocedure te moeten gebruiken.
De kostprijs van de kaart kan dan
oplopen tot 170 Euro
(+ gemeentelijke taksen).
Meer dan een identiteitsbewijs
Kinderen kunnen dankzij de chip en
pincode op de kaart veilig chatten,
namelijk enkel met personen van de
eigen leeftijdscategorie. Ook is de

kaart bruikbaar als bibliotheekpas,
lidkaart van de sportclub, bij
inschrijving op school,.... En wanneer
een kind verloren loopt, kan de
persoon die het kind vindt, bellen
naar het ‘Hallo Ouders’-nummer op
de Kids-ID. Die dienst neemt dan
contact met ouders of familie op. Bij
de aanvraag van de kaart moeten
ouders immers een lijst met
maximaal zeven telefoonnummers
opgeven van mensen die kunnen
worden opgebeld.

Laat uw vakantie niet in duigen vallen: neem een
reisbijstandsverzekering
Reizen betekent avontuur, maar
avontuur houdt ook risico’s in.
Houd deze risico’s zo klein mogelijk
door een reisbijstandsverzekering af te
sluiten.
Tip: als u verschillende keren per jaar
op reis gaat, neemt u beter een
jaarcontract i.p.v. een tijdelijk contract.
Laat dit even vooraf uitrekenen door
uw makelaar.
De korte inhoud van een
reisbijstandsverzekering: er zijn twee
luiken (mogelijk samen te verzekeren)
namelijk: de personen en de personen
+ voertuigen
Dekking voor de personen
Een kleine opsomming :
1. Polis kan worden afgesloten voor
alleenstaanden; feitelijke of wettelijke
echtparen of 2 personen die onder hetzelfde
dak leven; voor families (wettelijk of feitelijk
echtpaar, hun ouders, hun ongehuwde
kinderen en allen die onder hetzelfde dak
leven)
2. Ook afstammelingen tot de 2de graad van de
verzekerde kunnen worden verzekerd
wanneer verzekerde deze begeleidt tijdens

een buitenlandse verplaatsing
3. Ruime wereldwijde dekking (uitgesloten
landen zijn op te vragen bij uw makelaar)
4. Duur van dekking in overeenkomst met
maatschappij (ofwel tijdelijk contract, tijdelijk
snow-contract of jaarcontract)
5. Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
6. Ruime terugbetaling van medische kosten
(volgens algemene polisvoorwaarden)
7. Verlengd hotelverblijf -op doktersvoorschriftvoor patiënt en verzekerde persoon die
patiënt vergezelt (globaal bedrag van
maximaal 500 Euro)
8. Reiskosten voor dringende terugkeer
9. Familiale bijstand (bezoek in het ziekenhuis)
bij hospitalisatie in buitenland
10.Extra retourkosten na verlengd verblijf
11. Verzending van geneesmiddelen
12.Doorgeven van dringende boodschappen
13.Opsturen van vervangingsbagage bij verlies of
diefstal van bagage
14.Kosten voor vervanging reisdocumenten bij
verlies ervan
15.Terugbrenging van tamme huisdieren
16.Bijstand bij hospitalisatie van een minderjarig
kind in België
17.Voorschieten van geld in buitenland
18.Opzoekings-en reddingskosten
19.Voorschieten honoraria advocaat in het
buitenland.
20.Voorschieten strafrechterlijke borgsom
21 Kosten voor terugkeer naar de woning vanuit
andere verbijfplaats

Dekking voor de personen +
voertuigen
1. Mogelijk voor voertuigen tot 4,5 ton
2. Geldig in Europa (plus het Europees gedeelte
van de Russische Federatie, Wit-Rusland en
het Europees gedeelte van Turkije) (geen
dekking voertuig in Madeira en Canarische
Eilanden)
3. Repatriëring voertuig en inzittende bij brand,
diefstal, ongeval of mechanische pech met
herstelling van meer dan 5 werkdagen
4. Depannage - of sleepkosten
5. Opsturen wisselstukken
6. Stallingskosten
7. Vervangchauffeur
8. Hotelkosten ( bij herstelling ter plekke) of
vervangend vervoer om vakantiebestemming
te bereiken.

U ziet dat dit een veelomvattende polis
is, die nog kan worden uitgebreid (
bijv. bagage, skigarantie, annulatie,...)
Een ware must voor iedere reiziger.
Vertrek nooit op reis voordat u
optimaal bent verzekerd!
Neem vrijblijvend contact op met uw
makelaar, die weet er alles van en
zorgt er voor dat u met een gerust hart
kunt vertrekken...

