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DReisbijstandsverzekering: goed verzekerd op reis 
Kentekenplaat voor bromfietsen

TAK 23 
Maximum aftrekbare bedragen inkomsten 2016

Speculatietaks: ook voor de aandelen van uw
vennootschap?

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

Reisbijstandsverzekering:
goed verzekerd op reis
De zomer staat voor de deur en u kijkt
wellicht ook al reikhalzend uit naar een
paar weekjes welverdiende vakantie.
Om in alle rust te kunnen genieten,
plant u uw reis en bereidt u uw
vakantie tot in de puntjes voor.

Wellicht hebt u bij de boeking in het
reisbureau een specifieke
reisverzekering afgesloten, voorgesteld
door de touroperator. Maar hebt u er
toen ook bij stilgestaan of u misschien
al niet verzekerd was? Of hebt u erbij
stilgestaan of u wel goed verzekerd
bent?

De formules voorgesteld door
touroperators zijn meestal tijdelijke

formules, specifiek voor één bepaalde
reis. Met andere woorden: de
annuleringsverzekering dekt enkel de
eventuele annulering van die bepaalde
reis, en de bijstandsverzekering is enkel
geldig voor de periode waarin u op reis
bent. Toch bent u gerustgesteld, want u
bent goed verzekerd…

Een reisverzekering omvat minstens
twee essentiële delen: een
annuleringsverzekering, enerzijds en
een bijstandsverzekering, anderzijds. In
feit kan elk van die verzekeringen
afzonderlijk afgesloten worden.

U moet een annuleringsverzekering
afsluiten wanneer u uw geld wilt
terugkrijgen wanneer u wegens
onvoorziene omstandigheden niet op
reis kunt vertrekken. Onder
onvoorziene omstandigheden verstaan
we meestal: ziekte, ongeval, een
sterfgeval, ontslag om economische
redenen,…  Om aanspraak te kunnen
maken op de annuleringsverzekering
zult u een bewijs moeten voorleggen
waaruit de reden van annulering blijkt.
Wanneer u een dure reis onderneemt,
controleert u best of de
annuleringsverzekering geen maximum
dekking vermeldt. Desnoods moet u om

een uitbreiding van dekking vragen.

Op de bijstandsverzekering kunt u een
beroep doen bij pech in het buitenland:
een ongeval, ziekte, uw geld,
betaalkaarten of reisdocumenten
worden gestolen of raken verloren, …
of ook nog wanneer u niet meer terug
naar huis kunt door een staking in het
buitenland of omwille van slechte
weersomstandigheden. Deze
verzekering komt ook tussen in de
kosten bij ziekenhuisopname,
onvoorziene hotelkosten en medische
kosten, het repatriëren van zieken,
gewonden en overlevenden. Om de
bijstandsverzekering snel te kunnen
contacteren, krijgt u het nummer van
een alarmcentrale. Noteer dit nummer
op een aantal duidelijk zichtbare
plaatsen.

De bijstandsverzekering kan ook
worden afgesloten onder de vorm van
een jaarabonnement. Zo bent u het
hele jaar rond verzekerd. Deze polis
dekt niet alleen privéreizen in binnen-
en buitenland, maar ook professionele
verplaatsingen. Bovendien kan
dergelijke polis worden afgesloten voor
het hele gezin.
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Deze twee onontbeerlijke
verzekeringen kunt u aanvullen met
een bagageverzekering. Deze dekt de
inhoud van uw koffers bij verlies of
beschadiging. Dergelijke verzekeringen
zijn niet standaard. Daarom informeert
u best naar eventuele uitzonderingen.

Avonturiers hebben er alle baat bij een
reisongevallenverzekering af te sluiten.

In geval van een ernstig ongeval hebt u
recht op een uitkering. Dat kan gaan
van een tussenkomst bij medische
kosten tot een vergoeding bij invaliditeit
of overlijden. Dergelijke verzekering
wordt altijd aangerekend onder de
vorm van een dagpremie.

Deze twee laatste types van
verzekeringen worden meestal

gecombineerd in één verzekering zodat
u een voordeliger premie kan bekomen.

Vraag dus eerst raad aan uw
verzekeringsmakelaar voor u uw reis
boekt. Hij staat u met raad en daad bij
om de best passende vakantiepolis af te
sluiten.

Kentekenplaat voor bromfietsen
Sinds 31 maart 2014 geldt dat alle
nieuwe bromfietsen die in België in het
verkeer worden gebracht, moeten
worden ingeschreven. Deze
verplichting is echter ook van
toepassing voor de bromfietsen en
lichte vierwielers aangeschaft vóór
31 maart 2014. 

Sinds 11 december 2015 moeten alle
bromfietsen en lichte vierwielers die in
België aan het verkeer deelnemen,
verplicht een kentekenplaat hebben.
Om dit te kunnen realiseren, is er
gedurende een jaar een
regularisatieprocedure voorzien. 

De voertuigen die men ook met deze
maatregel beoogt, zijn de voertuigen
die na 31 maart 2014 uit een andere
lidstaat van de Europese Unie (EU) zijn
ingevoerd in België en die nog niet
werden ingeschreven. 
Deze regularisatiemaatregel wordt
opgestart om de verkeersveiligheid te
vergroten: op die manier zullen alle
betrokken voertuigen verzekerd zijn,
wordt de identificatie ervan makkelijker
gemaakt en kunnen de bestuurders
meteen geïdentificeerd worden.

De regularisatieprocedure
De normale regularisatieprocedure voor
een brommer of lichte vierwieler
aangekocht vóór 31 maart 2014
verloopt als volgt:
• Stap 1: De gebruiker  gaat naar bpost

met zijn gelijkvormigheids-
documenten. Ter plaatse voert bpost
de technische gegevens van het
voertuig in en stuurt deze door naar
de DIV.

• Stap 2: De gebruiker krijgt van bpost
een aanvraagformulier voor
inschrijving dat hij moet invullen,
ondertekenen en voorleggen aan zijn
verzekeraar.

• Stap 3: De verzekeringsmakelaar
voert de inschrijving uit via de
WebDIV-toepassing en overhandigt
de gebruiker een samenvattings-
formulier van de inschrijving.

• Stap 4: De gebruiker wacht de komst
van de postbode af die hem de
kentekenplaat bezorgt die hij op zijn
voertuig moet aanbrengen en het
kentekenbewijs dat hij zorgvuldig
moet bewaren (het kentekenbewijs
bestaat uit twee delen: een deel om
thuis te bewaren en een ander om
aan boord van het voertuig te
bewaren).

Naargelang de leeftijd van het voertuig
voorziet de regelgeving aanpassingen
van deze normale procedure voor
voertuigen met een “oldtimer”-
kenteken, voertuigen van voor of na
1975 en voor voertuigen ouder of
jonger dan 25 jaar.

HERINNERING: Procedure voor
voertuigen die na 31 maart 2014
in het verkeer zijn gebracht.
Bij de aankoop van een nieuw of
tweedehandsvoertuig dat in België in
het verkeer wordt gebracht, krijgt de
aanvrager een aanvraagformulier voor
inschrijving waarop de
voertuiggegevens afgedrukt staan. De
inschrijving van deze voertuigen via de
WebDIV-toepassing zal mogelijk zijn in
zoverre de autobouwers en invoerders
deze voertuigen vooraf hebben
geregistreerd in de gegevensbank van
de DIV.

Betrokken voertuigen
De voertuigcategorieën waarop deze
regularisatiemaatregel betrekking heeft,
zijn:
• De brommers, meer bepaald

voertuigen met twee wielen
(categorieL1e) of met drie wielen

(categorie L2e) uitgerust met een
maximum cilinderinhoud van 50 cc
of 4kW en waarvan de
maximumsnelheid niet hoger ligt dan
45km/uur.

• De lichte vierwielers, meer bepaald
de voertuigen waarvan het lege
gewicht niet meer bedraagt dan 350
kg, uitgerust met een cilinderinhoud
van 50 cc of 4kW en waarvan de
maximumsnelheid niet hoger ligt dan
45km/uur.

Uitgesloten zijn:
• Voertuigen uitsluitend bestemd voor

fysiek gehandicapten
• Gemotoriseerde voortbewegings-

toestellen
• Voertuigen die niet minstens één

plaats hebben.
• Minibikes
• Voertuigen met een

maximumsnelheid van 6km/uur
moeten niet worden ingeschreven.

Kentekenplaat
Nieuwe of opnieuw ingeschreven
voertuigen krijgen een kentekenplaat
die begint met de letter "S".
• De "brommers" en rijwielen krijgen

een kentekenplaat van hetzelfde
formaat als de "motorfietsen" (21 cm
breed en 14 cm hoog):
Klasse A (maximum 25 km/uur):
begint met "A" (S-ABC 001)
Klasse B (maximum 45 km/uur):
begint met "B" (S-BAE 001)

• De "lichte vierwielers" kunnen kiezen
uit twee kentekenplaatformaten
beginnend met "U" (S-UAB 001)

De kentekenplaat van de "voertuigen":
52 cm breed en 11 cm hoog
De kentekenplaat van de "motoren":
21 cm breed en 14 cm hoog

De voertuigen die zijn uitgerust met
een koetswerk en een montageplaats
voor een kentekenplaat, moeten
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vooraan een reproductie van de
kentekenplaat dragen 

Bijdrage
Voor de regularisatie, het doorsturen
door bpost van de technische gegevens

Voor een normale inschrijving, de
kentekenplaat en het kentekenbewijs
bedraagt de prijs 30 euro, contant te
betalen aan de postbode bij aflevering
van de kentekenplaat.

naar de DIV, de kentekenplaat en het
kentekenbewijs bedraagt de prijs 42
euro, contant te betalen aan de
postbode bij aflevering van de
kentekenplaat.

Maximum
aftrekbare
bedragen
inkomsten 2015
Lange-termijn sparen: maximum 6%
van het gezamenlijk belastbaar netto
beroepsinkomen + € 169.20 met een
algemeen maximum van € 2260
(Vlaanderen)
Pensioensparen: 940

TAK 23
De levensverzekering is veel meer
dan een gewoon beleggingsproduct
of een vorm van langetermijnsparen.
Het is ook een uitzonderlijk
vermogensbeheerinstrument. Het
betreft immers een juridisch en fiscaal
instrument dat de mogelijkheid biedt
om de begunstigden van het contract
te bepalen en zo de
vermogensoverdracht aan uw naasten
te verzekeren, binnen een veilig en
fiscaal interessant juridisch kader.
Een doordacht gebruikt
levensverzekeringscontract biedt tal
van troeven die zich nog laten
ontdekken of doorgronden.
Het levensverzekeringscontract is een
overeenkomst waarbij de
verzekeringsmaatschappij zich
tegenover de verzekeringsnemer
verbindt, bij betaling van een premie,
om de prestatie te verlenen aan de
begunstigde op het door de
verzekeringsnemer bepaalde moment,
hetzij bij het overlijden van de
verzekerede, hetzij op een bepaalde
datum.
De betaling van de premie brengt een
eigendomsoverdracht met zich mee
tussen de verzekeringnemer en de
verzekeringsmaatschappij die de
juridische eigenaar van de premie
wordt en, na belegging volgens de
door de verzekeringnemer
gedefinieerde strategie, van de
onderliggende activa van het
levensverzekeringscontract.
Als tegenprestatie wordt de
verzekeringnemer een schuldeiser van
eerste rang op de
verzekeringsmaatschappij ten belope
van de tegenwaarde van het contract.
Het overdrachtsmechanisme bezegeld
in de begunstigingsclausule van het
verzekeringscontract wordt een
derdenbeding genoemd:
• De verzekeringnemer formuleert

(bepaalt) in het verzekerings-
contract zijn wil om de
tegenwaarde van het contract over
te dragen aan een derde, meestal
bij zijn overlijden.

• De verzekeringsmaatschappij
belooft aan de verzekeringnemer
om zijn wil te respecteren en de
begunstiging te betalen aan de
aangewezen derde(begunstigde van
het contract).

De opstelling van de
begunstigingsclausule is dus van
cruciaal belang, omdat de werking
ervan vergeleken kan worden met een
testament. De resultaten zijn dan wel
vergelijkbaar, maar de opstelling van
een begunstigingsclausule en alle
latere wijzigingen ervan zijn veel
minder dwingend op administratief
vlak dan een openbaar testament, en
tevens biedt een dergelijke clausule
een juridische zekerheid die het
eigenhandig geschreven testament
niet geeft.
Aanwijzing van de begunstigden
De verzekeringnemer heeft de
mogelijkheid om de persoon of
personen aan te wijzen die de
begunstiging zullen ontvangen op het
einde van het verzekeringscontract,
onder boorbehoud van naleving van
de delen van de eventuele
reservataire erfgenamen. De
aanwijzing van begunstigden is echter
niet verplicht.
Het zou echter jammer zijn mocht de
verzekeringnemer zich niet bewust
zijn van de voordelen die het
mechanisme van het derdenbeding
biedt en dit niet zou gebruiken in het
kader van een vermogensoverdracht.
In geval van aanwijzing:
De verzekeringnemer heeft het recht
de aangewezen begunstigde(n) te
herroepen op elk moment voor het de
einddatum van het contract wat de

begunstigde(n) in geval van leven
betreft, en voor overlijden van de
verzekerde wat de begunstigde(n) in
geval van overlijden betreft, behalve
als de begunstiging van het contract
volledig of gedeeltelijk werd
aanvaard.
In geval van niet-aanwijzing: 
Bij afwezigheid van een begunstigde
zal de begunstiging toegewezen
worden volgens de bepalingen
voorzien in de algemene
voorwaarden van het
verzekeringscontract aan de
(overlevende) verzekeringnemer of
aan zijn rechthebbenden, met dien
verstande dat die de begunstiging van
het contract ontvangen krachtens een
derdenbeding en niet in hun
hoedanigheid van erfgerechtigden.
De maatschappij zal enkel rekening
houden met de aanwijzing of
herroeping van de begunstigde(n)
indien dit schriftelijk (origineel
document) wordt betekend, hetzij op
het moment van het afsluiten van het
contract, hetzij later, maar in elk
geval voor het overlijden van de
verzekerde persoon of de einddatum
van het contract voor de
begunstigde(n) in geval van leven.

Bron: http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/bromfietsen 
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Speculatietaks: ook voor de aandelen van uw
vennootschap?

aangekocht in januari 2016, kunt u
zonder probleem verkopen vanaf
augustus 2016. Verkoopt u diezelfde
aandelen echter in mei 2016 met
winst, dan zal u een privébelasting
moeten betalen op die winst.

Bij de speculatietaks wordt u dus
privé belast op het verschil tussen de
netto aankoopprijs en de netto
verkoopprijs, en dit a rato van 33%.
Verliezen kunt u in principe niet in
rekening brengen, tenzij het gaat om
in de tijd gespreid aangekochte
aandelen met hetzelfde
identificatienummer of dezelfde ISIN-
code. Wanneer dergelijke aandelen
bij eenzelfde verkoop worden
verkocht, kan een minderwaarde wel
gecompenseerd worden met een
meerwaarde.

Er dient te worden opgemerkt dat
enkel privé gehouden
beursgenoteerde effecten onder de

speculatietaks vallen. In principe kunt
u dus perfect een aantal aandelen
van uw vennootschap met winst
verkopen aan een nieuwe
zakenpartner zonder dat u de 33%
belasting met betalen.

Alleen als u privé aangekochte
beursgenoteerde aandelen binnen de
zes maanden na aankoop ervan met
winst verkoopt, betaalt u 33%
speculatietaks. De verkoop van
aandelen van uw eigen vennootschap
of de verkoop door uw vennootschap
van belegginsgaandelen is onder
bepaalde voorwaarden nog steeds
belastingvrij!

Op 1 januari 2016 traden een aantal
wijzigingen in voege. Zo moet er een
speculatietaks betaald worden op de
winst bij de verkoop van
privéaandelen. 

Voor de toepassing van deze nieuwe
wet is de datum van aankoop van de
aandelen uiterst belangrijk. De
speculatietaks is immers enkel van
toepassing op beursgenoteerde
effecten die u privé hebt aangekocht
na 1 januari 2016. Wanneer u echter
eenzelfde aandeel verschillende
keren aankoopt, geldt de laatste
aankoopdatum. Hebt u een aandeel
voor de laatste keer aangekocht in
2016, dan kan een winst bij verkoop
wel onderworpen worden aan de
speculatietaks.

Verder is de speculatietaks enkel van
toepassing indien u uw aandelen met
winst verkoopt binnen de zes
maanden na aankoop. Aandelen
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