
inZICHT
magazine boordevol tips & ideeën

In dit nummer:

■ Let op: de ene reisverzekering is de andere niet 

■ Welk beleggingsprofiel heb jij?

■ Ga voordelig naar een pretpark dankzij Aquilae

juni - augustus 20183-maandelijks | juni 2018 | P-922960 | afgiftekantoor Kortrijk



 03 Waarom een belastingaangifte indienen of wijzigen?

 04 Het nut van rechtsbijstand voor ons privé-leven

 05 Mijn kind is lid van een jeugd- of sportvereniging
  Hoe zit dat met de verantwoordelijkheden en ongevallen?

 06 Reisverzekeringen, een verhaal van vlag en lading

 07 Is het nog ver?
  Spelletjes om de lange autorit voor kinderen leuker te maken

 08 Aanpassing registratierechten bij aankoop woning:
  Vlaanderen boven?

 09 Welk type belegger ben jij? 3 beleggingsprofielen

 10 Voordelen: kortingen bij pretparken

Aquilae wordt gesteund door:

Wij beogen steeds de hoogste graad van betrouwbaarheid in onze teksten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld  worden voor de inhoud 
ervan. Gezien de complexiteit van sommige onderwerpen behouden wij ons bovendien het recht voor om deze summier of algemeen te 
behandelen. Wij raden u aan om concrete situaties persoonlijk voor te leggen.
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»» UW MENING IS BELANGRIJK
Hebt u vragen of opmerkingen bij 
één van de artikels in deze ‘Inzicht’? 
Of had u graag een specifiek 
onderwerp aan bod zien komen in 
een volgende uitgave? 
Laat het ons weten; 
mail naar info@aquilae.be.
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Waarom een belastingaangifte 
indienen of wijzigen?

Deadlines aangifte belastingen

• op papier: 29 juni 2018

• via Tax-on-web: 12 juli 2018

• via een mandataris: 25 oktober 2018

Dit jaar ontvangen zo’n drie miljoen 
belastingplichtigen een ‘voorstel van 
vereenvoudigde aangifte’. Dit is een 
berekening die door de fiscus zelf gebeurt 
en waarin men rekening houdt met de 
cijfers die reeds gekend zijn. Doorgaans 
zal dit voorstel wel kloppen, maar het is 
toch aangewezen om na te gaan of alle 
aftrekposten werden ingevuld.

Wat moet je zeker controleren: diensten-
cheques, pensioensparen, langeter-
mijnsparen, woonkredieten en giften 
van minimum 40 euro. De overheid krijgt 
de gegevens van de verschillende instanties 
binnen, maar er is altijd een mogelijkheid dat 
die niet tijdig verwerkt werden. Opletten is 
dus de boodschap!

Personen ten laste
Kinderen kunnen slechts ten laste zijn als ze 
op 1 januari 2018 in het gezin woonden en 
als hun inkomsten onder een vastgelegd 
bedrag van netto bestaansmiddelen valt. 
Kinderen mogen als student niet onbeperkt 
bijverdienen. Ook personen met een invali-
diteit tellen mee als een extra persoon ten 
laste.
Ouders kunnen persoon ten laste zijn van 
inwonende kinderen die reeds werken. Als 
voorwaarde geldt dat de ouder niet meer 
dan 3200 euro aan bestaansmiddelen mag 
ontvangen. Voor een ouder vanaf 65 jaar 
wordt er echter geen rekening gehouden 
met 25.750 euro aan pensioen. Dit geldt ook 
voor inwonende schoon- of grootouders, 
broers of zussen.

Vrijstelling op vergoeding 
woon-werkverkeer
Wie met de wagen of motorfiets naar het 
werk gaat, mag een vrijstelling van maximaal 
390 euro op de ontvangen vergoeding toe-
passen. Wie zich met het openbaar vervoer, 
(elektrische) fiets en speed pedelec, collec-
tief vervoer (vervoer georganiseerd door de 
werkgever) en carpooling naar het werk be-
geeft, kan een hogere vrijstelling toepassen.
Niet te vergeten: er is een extra voordeel 
voor wie meer dan 75 kilometer van het werk 
woont.

En verder ook nog…
Bij werkloosheidsvergoedingen mag je de 
betaalde vakbondsbijdrage inbrengen. Be-
taalde onderhoudsgelden zijn voor 80 % af-
trekbaar. Kinderopvang is aftrekbaar tot 11,20 
euro per dag voor kinderen tot de twaalfde 
verjaardag (tot 18 jaar voor kinderen met een 
zware handicap). Er wordt ook verwacht dat 
bankrekeningen en levensverzekeringen in 
het buitenland worden aangegeven. Ook ju-
ridische constructies en leningen die werden 
toegestaan aan een startende kleine ven-
nootschap via een crowdfundingplatform 
moet je vermelden.
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Het nut van 
rechtsbijstand 
voor ons privé-leven 
De verzekering familiale burgerlijke aansprakelijkheid, ook wel BA Familiale genoemd, 
beschermt je tegen elke vorm van materiële en lichamelijke schade die je toebrengt aan 
andere personen, die geen deel uitmaken van je huishouden, en dit binnen het kader van
 het privé-leven.

BA Familiale dekt ook de schade die je veroorzaakt door het gebruik van bijvoorbeeld een 
(elektrische) fiets, hoverboard, gyroboarder, … Schade aan derden veroorzaakt door je gezins-
leden (inwonende personen), je huisdieren of personen onder je hoede, wordt ook gedekt 
door deze polis.

Als jijzelf, je familie of je huisdier slachtoffer zijn, of als je materiële schade hebt geleden door 
de schuld van een derde partij, dan heb je de waarborg Rechtsbijstand nodig om een vergoe-
ding van je schade bij de aansprakelijke derde op te recupereren. Het is daarom aanbevolen 
om de waarborg rechtsbijstand privé-leven af te sluiten. Dit kan door ofwel deze bescherming 
te integreren in het bestaande contract, of door deze af te sluiten in een afzonderlijke polis via 
een gespecialiseerde maatschappij. Deze tweede mogelijkheid geniet onze absolute voorkeur.

De Rechtsbijstand biedt je juridische ondersteuning en zorgt voor de administratieve proce-
dures, onderhandelingen en buitengerechtelijke schikkingen die nodig zijn om de geleden 
schade te herstellen. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, dan zal de rechtsbe-
scherming de noodzakelijke juridische kosten dekken.

Let op: de rechtsbescherming van de waarborg geïntegreerd in een polis BA Familiale geldt al-
leen bij conflicten van niet-contractuele aard (bijvoorbeeld ongevallen) en is niet geldig wan-
neer er sprake is van contractuele conflicten. Contractuele geschillen kunnen wel als optie 
worden opgenomen in een aparte polis bij die gespecialiseerde maatschappij.

Contracten hebben hun beperkingen. Het is dus noodzakelijk om verschillende mogelijkhe-
den te vergelijken. Je Aquilae-makelaar is de geknipte persoon om de juiste oplossing uit te 
werken omtrent je rechtsbijstand.

TIP
Weet dat je voor de basiswaarborg rechtsbijstand Privé-leven aangevuld met de waar-
borg voor een personenwagen je ongeveer één uurloon van een advocaat betaalt. Hier-
voor gaan dan wel veel deuren open om je te verdedigen wanneer dit nodig is.
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Mijn kind is lid van een jeugd- 
of sportvereniging
Hoe zit dat met de verantwoordelijkheden en ongevallen?

5 redenen waarom ik mijn kind bij een 
jeugdbeweging of een sportvereniging 
aansluit
1. Spelen is belangrijk. Meer zelfs, het is één 

van de belangrijkste dingen die kinderen 
kunnen doen. Ze leren beslissingen ne-
men, oplossingen zoeken en dit op een 
andere manier dan in de klas. 

2. Ze leren er nieuwe vrienden kennen. Re-
laties uit het verenigingsleven blijven im-
mers lang duren.

3. Ze kunnen zich eens vuil en vermoeid ma-
ken. Dit helpt hen bij hun natuurlijke weer-
stand. De wasmachine doet de rest.

4. Ze leren sociale vaardigheden. Verschillen-
de karakters moeten er samen leren met 
elkaar omgaan. Ze overwinnen drempels 
en leren dat je als groep vaak veel sterker 
komt te staan dan als individu.

5. Ze leren creatief zijn en verantwoordelijk-
heid nemen, niet alleen voor zichzelf, maar 
ook voor anderen. Dit geldt zeker voor de 
leidinggevenden zoals de Jeugdleiders en 
de Jeugdtrainers in een sportvereniging. 

Wat als mijn kind over de schreef gaat?
• De jeugdbeweging en de sportclub zijn 

verplicht verzekerd voor de burgerlijke aan-
sprakelijkheid, met andere woorden voor 
schade die aan anderen wordt toegebracht

• Je kan ook terecht bij je eigen verzeke-
ringscontract Burgerlijke aansprakelijkheid 
of Familiale verzekering (en rechtsbijstand 
privéleven).

• Ook als leider of jeugdtrainer kan je de bo-
venstaande polissen aanspreken.

Wat als mijn kind gewond raakt?
• De jeugdbeweging of de sportverzekering 

heeft een ongevallenverzekering afgeslo-
ten voor de financiële gevolgen van licha-
melijke ongevallen of letsels.

• Deze polis is meestal wel een ‘basisverzeke-
ring’ die in eerste instantie medische kosten 
zal dragen en een beperkte tussenkomst 
bij blijvende invaliditeit en overlijden.

• Best is om hiervoor de verzekeringsbro-
chure of info op te vragen van de vereni-
ging waarbij je kind is aangesloten.

TIP voor de ouders
Neem even contact op met ons kantoor om na te gaan of een extra ongevallenverzekering voor 
de kinderen of voor het gezin aangewezen is om - vooral bij ernstige ongevallen - een afdoende 
bescherming te genieten.
Een kind laten spelen en sporten houdt risico’s van kwetsuren en aansprakelijkheden in. De ver-
eniging kan niet voor alles opdraaien. Als ouder kan je ook persoonlijk worden aangesproken en 
dien je te weten dat er toch een zekere aanvaarding van risico is. 
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Reisverzekeringen, 
een verhaal van vlag en lading

Ons advies
Heel vaak worden standaardformules online afgesloten via enkele klikken. Deze 
houden echter weinig rekening met de individuele behoefte van de reiziger, 
met het potentieel dubbel gebruik met andere verzekeringen of diensten zoals 
ziekenfondsen. Indien je meerdere keren per jaar reist, is een jaarcontract vaak 
een goedkopere oplossing met betere en bredere dekking. Een makelaar is hier-
voor het aanspreekpunt bij uitstek.

1. Annulering
Een reis mag altijd geannuleerd worden, wat ook de reden mag zijn. In het con-
tract staat steeds vermeld welke de daaraan verbonden kosten zijn. Een annule-
ringsverzekering dekt deze kosten, maar wel in een aantal heel duidelijk omschre-
ven gevallen.
De algemene voorwaarden overlopen is hierbij zeker geen overbodige luxe: een 
sportongeval wordt soms uitgesloten, soms wordt enkel tussengekomen bij een 
“zware acute ziekte”. Stakingen, onlusten, milieu- en natuurrampen in het land van 
bestemming komen meestal ook niet in aanmerking. Deze verzekering sluit men 
ook best af op dezelfde dag als de reisboeking. Latere boeking geeft soms aanlei-
ding tot moeilijkheden omdat de verzekeraar misbruik vermoedt.

2. Bijstand
Deze waarborg komt tussen bij letsel of gezondheidsproblemen van de reizi-
gers. Ook de wagen bij ongeval of defect valt normaal hieronder. De bijstand kan 
bestaan uit “hulp ter plaatse” (depannage, sturen van wisselstukken, geven van 
vervangwagen…) en/of terugbetaling van gemaakte kosten (medische kosten, 
hotelkosten, verplaatsingskosten, borgsom…)

3. Bagage
In geval van diefstal of beschadiging van reisgoed komt deze waarborg tussen. 
Voor dit onderdeel is het lezen van de algemene voorwaarden zeker de moeite 
waard: fototoestellen en andere waardevolle voorwerpen zijn beperkt verzekerd; 
juwelen zijn vaak uitgesloten. Diefstal uit een wagen wordt vergoed mits nale-
ving van een aantal voorzorgsmaatregelen, zoals voorwerpen in de bagageruimte 
plaatsen, ’s nachts het voertuig in een afgesloten garage parkeren…

Er wordt meestal niet lang stilgestaan bij het afsluiten van een reis- of bijstands-
verzekering. Vandaar dat er niet zelden misverstanden ontstaan: geen idee waar-
voor je precies verzekerd bent, of in de veronderstelling dat je voor veel meer ver-
zekerd bent … 

Er bestaan drie soorten waarborgen die bij een reisverzekering afzonderlijk of in 
pakket worden aangeboden: annulering, bijstand en bagage.
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Is het nog ver?

Autobingo
Alle passagiers krijgen een bingokaartje 
waarop allemaal zaken staan die te zien zijn 
onderweg (bijvoorbeeld boom, koe, rivier, 
restaurant, …). Wie als eerste alles op zijn 
kaartje gezien heeft, roept luid ‘BINGO’ en 
wint het spel. Je kan de bingokaarten zelf 
bedenken, of je kan ze gewoon downloaden 
via www.aquilae.be/nl/autobingo. Er bestaan 
zowel kaarten voor kleuters als voor school-
kinderen.

Nummerplaten spotten
Een klassieker is het zoeken naar buiten-
landse nummerplaten. Voor je vertrekt, maak 
je een lijst waarin je alle landcodes opsomt. 
Onderweg houden de kinderen bij welke lan-
den ze al gezien hebben. Je kan er zelfs een 
wedstrijdje van maken waarbij de eerste die 
10 buitenlandse auto’s of vrachtwagens kan 
spotten, een leuke verrassing krijgt. 

3 2 1 …. Ssssh!
Een ideaal moment om de rust terug te 
brengen in de auto. Dit spel is een klassieker 
en misschien wel het lievelingsspel van de 
chauffeur: wie kan het langst zwijgen? Tel af 
tot 0 en daarna moet iedereen zo lang mo-

gelijk stil zijn. Wie het eerste geluid maakt, is 
verloren.

Karaoke
Maak voor je vertrekt een cd of afspeellijst 
met allemaal leuke populaire songs (of kin-
derliedjes). Draai het volume uit en blijf door-
zingen. Zingen jullie nog goed wanneer het 
volume weer aan gaat?

Route intekenen
Print een overzichtskaart waarop de kinderen 
de vakantieroute zelf kunnen inkleuren. Zo 
zien ze welke weg reeds is afgelegd, en wat 
nog komt. Indien de kinderen al iets ouder 
zijn, kun je ze zelf laten kaartlezen en bepalen 
welke weg je moet volgen.

Kilometer inschatten
Hoe dan ook, dan komt de vraag ‘Is het nog 
ver?’. Vaak wordt geantwoord: nog … km. 
Maar hoelang duurt zo’n kilometer nu eigen-
lijk? De kinderen moeten de ogen toedoen 
en vanaf dan gaat de tijd in. Indien iemand 
denkt dat er één kilometer is afgelegd roept 
hij/zij ‘JA’ en mag men de ogen weer open 
doen. Wie zat er het dichtste bij? 

Spelletjes om de lange autorit voor kinderen leuker te maken



Aanpassing registratierechten bij aankoop 
woning: Vlaanderen boven?
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Sedert 1 juni 2018 is het eindelijk een feit: de aangekondigde wijziging van de registratie-
rechten bij een woningaankoop, kortweg koopbelasting, wordt van kracht. Ook Wallonië 
en Brussel hebben onlangs wijzigen doorgevoerd. Wij geven je dan ook een beknopt over-
zicht van de huidige situatie.

VLAANDEREN   Type vastgoed Registratierechten

Onroerend goed 10% op de aankoopwaarde

Enige/eigen gezinswoning 7%

Enige/eigen gezinswoning lager dan € 200.000 7% met een vrijstelling op 
de eerste € 80.000

Enige/eigen gezinswoning met ingrijpende energetische renovatie 6%

Woning verhuurd gedurende minimum 9 jaar bij Sociaal Verhuurkantoor 7%

Gezinswoning als beschermd monument met 6% investering 1%

 

WALLONIË   Type vastgoed Registratierechten

Onroerend goed met kad. ink. van minder dan € 745,00 6%

Onroerend goed met kad. ink. van meer dan € 745,00 12,5%

Enige/eigen gezinswoning 6% of 12,5% met vrijstelling 
op de eerste € 20.000

Verkoop op lijfrente 
(indien woning al minstens 5 jaar in gebruik door verkoper)

6% op een gedeelte van 
de marktwaarde, afhankelijk van 
de maximale looptijd van de rente

Woning verhuurd gedurende minimum 9 jaar bij Sociaal Verhuurkantoor 7%

Gezinswoning als beschermd monument met 6% investering 1%

BRUSSEL   Type vastgoed Registratierechten

Onroerende goed 12,5%

Enige gezinswoning tot max 500.000 EUR (ook geldig voor appartementen 
op plan of in aanbouw mits gezinsverblijf binnen de 3 jaar)

12,5% met een vrijstelling 
op de eerste 175.000 EUR

Bouwgrond tot max 250.000 EUR 
(en bebouwd met gezinswoning binnen de 3 jaar)

12,5% met een vrijstelling 
op de eerste 87.500 EUR

Verkoop op lijfrente (indien woning al minstens 5 jaar in gebruik door verkoper) 6% op een gedeelte van 
de marktwaarde, afhankelijk van de 
maximale looptijd van de rente

Woning verhuurd gedurende minimum 9 jaar bij Sociaal Verhuurkantoor 7%
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WELK TYPE BELEGGER BEN JIJ?
3 beleggingsprofielen

Je makelaar stelt jouw beleggersprofiel op aan 
de hand van een vragenlijst. Het is geen test of 
een examen, maar eerder een manier om je be-
ter te leren kennen en een helder beeld te krij-
gen van je kennis, ervaring, beleggingsdoelstel-
lingen, financiële situatie en de mate waarin je 
risico’s wil nemen. Zo zorgt de makelaar ervoor 
dat het aangeboden product of beleggingsad-
vies, perfect aansluit bij je profiel.

Over het algemeen worden de cliënten ge-
groepeerd in één van de volgende beleggers-
profielen:
Defensief (conservatief): je bent bereid ri-
sico’s te nemen om je prestatie te verbeteren, 
rekening houdend met enkele limieten. Je ma-
kelaar maakt hiervoor gebruik van obligatie-
fondsen met enkele gemengde fondsen, met 
een maximum van 35% aandelen.
Neutraal (gebalanceerd): je zoekt de gulden 
middenweg tussen risico en rendement. Je 
bent dus bereid om op termijn beperkte risi-
co’s voor je kapitaal te nemen en tussentijdse 
schommelingen te accepteren. Hiervoor biedt 
je makelaar je gemengde fondsen aan met en-
kele aandelenfondsen met een maximum van 
50% aandelen.

Dynamisch (speculatief): je wilt het ren-
dement verhogen en bent bereid risico’s te 
nemen. Je wilt echter wel een beperkte vei-
ligheidsmarge inbouwen. Om dit te doen, zal 
je broker een basis van gemengde fondsen 
aanbieden, maar met een meerderheid van 
aandelenfondsen, met een maximum van 75% 
aandelen.

Hoe weet ik dat mijn financiële instelling 
mijn beleggersprofiel correct vaststelt en 
respecteert?

De Belgische FSMA (Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten) houdt hier toezicht op. 
Door middel van inspecties bij je makelaar 
wordt de vragenlijst gecontroleerd op de vol-
ledigheid, consistentie en betrouwbaarheid. 
Maar de eerste die dit controleert, is je make-
laar.

Het gebruik van de vragenlijst is een van de 
wettelijke verplichtingen die makelaars heb-
ben om na te gaan of je begrijpt welk beleg-
gingsproduct je wil kopen of aangeboden 
wordt.

Potentieel
rendement

Risico

Zeer 
defensief

Defensief

Neutraal

Dynamisch

Zeer
dynamisch



Bij afgifte van deze bon en per aange-
kocht individueel ticket ≥1m aan de 
kassa in Plopsaland De Panne, Plopsaqua 
De Panne, Plopsa Indoor Hasselt of 
Plopsa Coo krijg je € 6 korting.

Niet geldig bij voorverkooptickets. Niet 
combineerbaar met andere acties en/of 
voordelen. Niet inwisselbaar in geld. Mag 
niet verkocht worden. Maximum 5 tickets 
per bon. Actie geldig t/m 30/06/2019.

 Plopsa    www.plopsa.be

ONLINE
Koop je ticket(s) via plopsa.be met promocode 
9344 om wachtrijen aan de kassa’s te vermijden!

-30€
tot

EXCLUSIEVE  -KORTING! 

9344

Aquilae.indd   2 31/05/18   18:04

€31,00
i.p.v.€38,50
hoogseizoen

WalibiBelgium

€28,00
i.p.v.€33,00
hoogseizoen

Bellewaerde

€16,50
i.p.v.€21,00

Aqualibi

UITZONDERLIJK AANBOD

KORTING BIJWALIBI BELGIUM,
BELLEWAERDE EN AQUALIBI

Surf naar
www.tickets-for-parks.be/nl

Deze actie is geldig in Walibi Belgium
en Bellewaerde tot 04/11/2018, en in
Aqualibi tot 06/01/19. Deze tickets zijn
geldig een dag naar keuze gedurende
het hele seizoen 2018 (volgens
openingsuren van het park).
Dit aanbod is niet cumuleerbaar met
andere promoties.

Geef uw kortingscode in en
volg de instructies op het scherm.
Diverse online betaalmogelijkheden.

uw kortingscode: OVL
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