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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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Weet waarvoor  
je verzekerd bent

In reclame kunnen verzekeringen altijd beter en goedkoper… 
Klopt dit? Soms wel, maar veelal ook niet.
Een brandpolis is daar een mooi voorbeeld van. 
Stond je bijvoorbeeld ooit al eens stil bij de vraag wat het kost 
om je inboedel opnieuw te kopen?
Alles verzekeren moet zeker niet. Wel moet je weten wat wel en niet verzekerd is. 
En vooral, zijn er specifieke zaken die voor jou dierbaar zijn? 
Vandaar dat een regelmatige check-up met je verzekeringsmakelaar meer dan 
noodzakelijk is. 

Appelen met appelen vergelijken
De prijs? Goedkoop, ja graag. Maar verge-
lijken we appelen met appelen? Voor een 
niet-verzekeringsdeskundige is die vraag niet 
gemakkelijk te beantwoorden.

Zijn dat dan kleine lettertjes? Soms wel, maar 
zeker niet altijd. De afwerkingsgraad van je 
woning kan heel verschillend zijn. Een mas-
sief parket of een vloer in natuursteen is in 
waarde anders dan een ‘gewone’ tegel. Een 
nieuwbouwwaardeschatting legt zoiets vast 
en vermijdt discussies na schade. Door een 
juiste waardebepaling kan je tarief sterk ver-
beteren. Soms wordt het ook duurder om-
dat de correcte waarde van je woning hoger 
uitvalt dan in een eenvoudiger systeem met 
een bepaling op basis van aantal ruimtes. 

Naar inhoud toe is een waardebepaling 
moeilijker. Alles wat per kamer los staat of 
hangt, wordt dan meegerekend in een ge-
detailleerde opsomming: kledij voor de ver-
schillende seizoenen, schoenen, maar ook 
bestek, glazen en dergelijke meer.

Ook in functie van diefstaldekking kan er een 
belangrijk verschil zijn tussen diverse polis-
sen. Heb je veel of weinig juwelen, heb je een 
duurder stuk en zit dit binnen de limieten 
van je polis?

Niet alleen verschillen bij brandpolis
Ook een polis hospitalisatie is verschillend. 
De goedkopere formules hebben steeds be-
perkingen die je niet zomaar beseft. Als het 
er echt op aankomt, dan kan je niet meer ver-
anderen, want je gezondheid draag je mee 
voor de rest van je dagen. Voor persoonsge-
bonden verzekeringen is de juiste keuze dan 
ook extreem belangrijk. 

En die auto dan… Prijsverschillen zijn soms 
heel groot, naargelang de keuze van de 
waarborgen en het type van je wagen kun-
nen we het beste of goedkoopste kiezen. Zo-
maar kiezen is geen optie. Weten wat je kiest 
en waarom het ene wel en het andere niet, 
is het belangrijkste. Een grotere vrijstelling 
kan een belangrijk prijsvoordeel betekenen, 
maar is dit voor jou wel de beste keuze?

Kortom, je Aquilae verzekeringsmakelaar 
denkt graag met je mee en zal de beste 
keuze helpen bepalen, met kennis van zaken!
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De nieuwe kinderbijslag: het Groeipakket
Vanaf dit jaar is de federale kinderbijslag in 
Vlaanderen vervangen door het Groeipak-
ket. De uitbetaling gebeurt door een Vlaamse 
uitbetaler naar keuze, en niet meer via het 
kinderbijslagfonds waarbij de werkgever van 
de vader is aangesloten.

Het uitgangspunt? Ieder kind is gelijk. Je ont-
vangt voor ieder kind dat vanaf 1 januari 2019 
geboren werd 163,20 euro per maand als 
basisbedrag. Er wordt geen onderscheid meer 
gemaakt naargelang de leeftijd of het aantal kin-
deren in het gezin. Het vroegere kraamgeld 
werd vervangen door een startbedrag van 
1122 euro. Dit kan nog steeds vanaf vier maan-
den voor de geschatte geboortedatum aange-
vraagd worden.

Naast het maandelijkse basisbedrag voorziet 
het groeipakket extra toeslagen om gezinnen 
meer te ondersteunen.

Schoolbonus
In plaats van de vroegere schoolpremie wordt 
de schoolbonus uitbetaald bovenop de normale 
kinderbijslag van juli. Het bedrag van de school-
bonus stijgt naargelang de leeftijd van het kind.

Sociale toeslag
Deze toeslag is van toepassing voor alle gezin-
nen met een bruto belastbaar gezinsinkomen 
van minder dan 30984 euro (inkomen van twee 
jaar geleden). Ook werkende ouders komen in 
aanmerking en de inkomensgrens wordt niet 
naar beneden aangepast voor eenoudergezin-
nen. Voor gezinnen met drie kinderen is er een 
nieuwe inkomenscategorie tussen 30984 euro 
en 61200 euro die voortaan een toeslag krijgen 
voor het derde of vierde kind dat geboren is 
vanaf 1 januari 2019. De kinderen die voor die 
datum geboren zijn, krijgen het bedrag van de 
oude kinderbijslagregels.

Participatietoeslag voor kinderen  
in Nederlandstalige crèche of school
Ouders die in Brussel of het Waals Gewest 
gedomicilieerd zijn en die hun kinderen naar 
een Nederlandstalige crèche of school sturen, 
krijgen naast de kinderbijslag van hun eigen 
gewest een participatietoeslag.

Schooltoelages
Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de school-
toelages of studiebeurzen voor kleuter-, lager 
en secundair onderwijs geïntegreerd in het 
Groeipakket en zullen automatisch toegekend 
worden. Voor hoger onderwijs verandert het 
systeem van de studiebeurzen niet.

Zorgtoeslag
De toeslagen voor wezen, halfwezen, pleeg-
kinderen en kinderen met een specifieke 
zorgnood door een handicap, een chronische 
ziekte of aandoening, blijven bestaan. In het 
nieuwe systeem verlies je de toeslag niet als 
de overblijvende ouder gaat samenwonen 
met een nieuwe partner.

Wallonië en Brussel zullen pas in 2020 het sys-
teem van kinderbijslag volledig aanpassen, 
nu werden enkele beperkte aanpassingen 
doorgevoerd.
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Mijn huisdieren  
zijn als mijn kinderen
Huisdieren zijn een deel van het gezin en vallen dus ook onder de verzekeringscontracten 
die gelden voor het gezin. Maar waar moet je specifiek op letten?

In de eerste plaats stelt zich de vraag: wat als je huisdieren schade  
berokkenen aan iemand anders? Bijvoorbeeld je hond loopt de straat  
over en veroorzaakt een ongeval met een fietser.
De polis Burgerlijke aansprakelijkheid Privé-leven, of de Familiale zoals  
dit contract in de volksmond wordt genoemd, zal hier soelaas bieden.

Quasi alle ‘huisdieren’ zijn in dit contract verzekerd. Let op met paarden  
in eigendom. Hiervoor raadpleeg je best de voorwaarden en laat je het  
contract desnoods aanpassen.

Rechtsbijstand
Als je huisdier wordt verwond door iemand 
anders of een ander dier, waarbij die derde 
verantwoordelijk gesteld kan worden, dan 
zal de waarborg rechtsbijstand Privé-leven je 
helpen om de kosten vergoed te krijgen. Deze 
waarborg vind je terug in een apart contract 
rechtsbijstand privé-leven, de beste oplossing, 
of is opgenomen in het contract BA Familiale.

Medische kosten
Wil je verder gaan, dan kan je ook de huis-
dieren zelf verzekeren tegen bijvoorbeeld 
kosten van medische behandeling. De voor-
waarden en premies zullen bepaald worden 
volgens de gekozen formule en het te ver-
zekeren huisdier.

Let wel, het gaat hierboven om huisdieren. Wanneer de hobby uit de hand begint te 
lopen en er bijvoorbeeld een kennel ontstaat waar dieren worden gekweekt om te ver-
kopen, dan zullen de bovenvermelde polissen geen oplossing meer bieden. Een bezoek 
aan je makelaar is dan zeker aangewezen.
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Grootouders die kleinkinderen  
iets willen nalaten

Grootouders kunnen op verschillende manie-
ren iets geven of iets nalaten aan hun oogap-
pels. Naargelang de situatie en het vermogen 
van de grootouders kan men ervoor kiezen 
om dit al dan niet tijdens het leven te doen.

Geregeld door de grootouders
Zo kunnen de grootouders tot 12500 euro per 
kleinkind overmaken via bankgift zonder dat er 
schenkbelasting moet betaald worden. Zelfs 
bij overlijden binnen de drie jaar betaalt het 
kleinkind geen erfbelasting als het niet 
meer dan 12500 euro erft. 

Wil de grootouder het bedrag nog niet af-
staan tijdens het leven, dan zijn er andere 
mogelijkheden. Men kan het bedrag dat men 
wil nalaten aan de kleinkinderen opnemen in 
een testament. Ziet men het niet zitten om 
een testament op te maken, dan kan men de 
kleinkinderen aanduiden als begunstigde van 
een beleggingsverzekering. Zolang men 
leeft, blijft men baas over zijn eigen geld. De 
begunstiging kan op ieder moment gewijzigd 
worden zonder dat men de personen naar wie 
het zou gaan hierover moet inlichten. Bij over-
lijden wordt de belegging rechtstreeks aan de 
vermelde begunstigden uitbetaald. Zolang 
men niet meer dan 12500 euro per kleinkind 
nalaat, wordt geen erfbelasting betaald. Wil 
men meer nalaten aan de kleinkinderen dan 
is de erfbelasting in rechte lijn van toepassing.

Het kan natuurlijk aangewezen zijn om 
dit met de eigen kinderen te bespre-
ken. Doorgaans hebben die daar 
geen probleem mee zolang de ge-
lijkheid tussen erfgenamen wordt 
gerespecteerd.

Keuze door ouders
Stel dat de grootouder niets geregeld heeft en 
het kind wil zelf dat de erfenis naar het klein-
kind gaat, dan kan het kind de erfenis verwer-
pen. Deze generatiesprong zorgt er dan 
voor dat er slechts één keer erfbelasting wordt 
betaald. Het probleem is wel dat men de vol-
ledige erfenis moet verwerpen, men kan niet 
kiezen om bijvoorbeeld het onroerend goed 
te behouden en enkel het spaargeld naar het 
kleinkind te laten gaan.

Sedert 1 september 2018 kan men in Vlaan-
deren kiezen voor de doorgeefschenking. 
Hierdoor kan het kind een deel van de erfenis 
doorgeven aan het kleinkind. De schenking 
gebeurt in twee stappen : bij het overlijden 
van de grootouder gaat de nalatenschap 
naar het eigen kind dat hierop erfbelasting 
betaalt. Het kind kan de nalatenschap, of een 
deel ervan, doorschenken naar het kleinkind. 
Als dit binnen het jaar gebeurt dan is er geen 
schenkbelasting verschuldigd. De tussenge-
neratie beslist zelf welk deel er belastingvrij 
naar de kleinkinderen gaat, maar betaalt wel 
erfbelasting op de volledige nalatenschap.  

Zowel bij de generatiesprong als bij de door-
geefschenking ligt de beslissing bij de tussen-
generatie en niet bij de grootouders.
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Je motor, je vrijheid
Dit is één van de meest gehoorde uitspraken. 
Motorrijden spreekt velen aan omwille van di-
verse redenen: vlotter woon-werkverkeer, ont-
spannende uitstapjes, alternatieve vakantie of 
opwindend sportief gebruik.

Genieten van de rijwind, de duo achterop, 
mooie landschappen, bochtige wegen, 
bergstreken, de kick van de acceleratie, de 
roffel van uitlaten of het motorblok … Iedere 
motorrijder zal deze unieke beleving beamen.

Je motor, je veiligheid
Spijtig genoeg wordt deze uitspaak door velen 
niet naar waarde geschat. Dagelijks worden we 
met onze neus op de feiten gedrukt door de 
berichtgeving van zowel lichte als zware onge-
vallen met mogelijk dodelijke afloop.

Jaarlijks worden er in Vlaanderen meer dan 
30 dode en 1500 gewonde motorrijders in de 
statistieken opgetekend. Zonder het bescher-
mende koetswerk van een auto zijn de onge-
vallen voor een motorrijder vaak veel drama-
tischer. De verhalen van de bijna-ongevallen 
laten we hierbij nog buiten beschouwing.

De grootste oorzaken van ongevallen zijn over-
dreven snelheid, onervarenheid met de moge-
lijkheden en beperktheden van de motor, een 
gebrekkige basiservaring als gevolg van geen 
of te weinig scholing en foutieve inschattingen 
van verkeerssituaties.

Rijvaardigheid
Deze cursussen zijn erop gericht vaardiger 
en veiliger te kunnen meedraaien in de cha-
otische verkeersmolen zoals we die de dag 
van vandaag kennen. Bijgestaan door profes-
sionele en ervaren instructeurs zal je zonder 
risico’s en in alle veiligheid de grenzen van je 
motor leren kennen en die van jezelf leren ver-
leggen. Omdat velen de motor niet het hele 
door gebruiken, is een rijvaardigheidscursus als 
opfrissing geen overbodige luxe.

Veilig  
motorrijden  
kan je leren
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De groepsverzekering,  
onbekend is onbemind

De groepsverzekering is een verzekering die de werkgever 
aangaat voor al zijn personeelsleden of voor een bepaalde 
categorie onder hen. De onderneming kan ook een groeps-
verzekering aangaan voor zelfstandige bedrijfsleiders. Naast 
het aanvullend rustpensioen en/of een overlevingspensioen 
voor de nabestaanden kunnen ook andere zaken gedekt zijn, 
zoals arbeidsongeschiktheid en opname in een ziekenhuis.

Groepsverzekering pensioen
De betaalde premies worden beheerd door 
een verzekeraar. De reserves die zo worden 
opgebouwd, zijn wettelijk definitief verwor-
ven door de verzekerde, ook als de firma fail-
liet gaat of als de verzekerde het bedrijf verlaat. 
Als de verzekerde na afloop van het contract 
— normaal op de pensioenleeftijd — nog in 
leven is, is hij de begunstigde en krijgt hij het 
opgebouwde kapitaal uitbetaald. Als hij voor 
de einddatum van het contract overlijdt, gaat 
dat kapitaal naar de begunstigde(n), meestal 
de partner en/of de kinderen. 

Cafetariaplan
Een duidelijke tendens is dat groepsverzeke-
ringen steeds flexibeler worden. Vaste pre-
mies betekenen niet per se dat de verzekerde 
een keurslijf krijgt aangemeten. Bij sommige 
polissen (het zogenaamde cafetariaplan) 
kan hij zelf bepalen welke dekking hij voor 
die premie wil (aanvullend pensioen, over-
lijdensdekking, verzekering tegen arbeids-
ongeschiktheid) en kan hij deze dekkingen 
veranderen. Eventueel kan hij aan de hand 
van zijn risicoprofiel de vermogensbeleggin-
gen van de groepsverzekering sturen van laag 
tot hoog risico. De term cafetariaplan verwijst 
naar de mogelijkheid om een polis volgens 
eigen behoeften en voorkeuren samen te 
stellen, net zoals je in een cafetaria je bord 
vult met datgene waarin je zin hebt.

Veranderen van werkgever
Wat gebeurt er met het geld van een groeps-
verzekering als je van werkgever verandert?
Op dat ogenblik kan je de al verworven reserve 
meenemen naar de groepsverzekering van je 
nieuwe werkgever. Uiteraard kan je deze re-
serve ook gewoon tot je pensioen bij de pen-
sioeninstelling van je vorige werkgever laten 
staan. Werknemers die overstappen naar een 
werkgever die niet in een regeling voor een 
aanvullend pensioen voorziet, kunnen hun 
nieuwe baas ook vragen om jaarlijks een deel 
van hun loon in de bestaande groepsverzeke-
ring te laten storten. 
Het al vergaarde kapitaal meenemen naar je 
nieuwe werkgever heeft soms nadelen, bij-
voorbeeld als je van de ene groepsverzekering 
overstapt naar een andere. Op de bedragen 
waarvoor je bij storting in het verleden nog 
een gegarandeerd rendement van 4,75 had, 
zal je na de transfer nog slechts het huidige ge-
garandeerde rendement van maximaal 3,75 
krijgen. In je nieuwe groepsverzekering wor-
den deze bedragen immers als een nieuwe 
storting beschouwd.

Ons advies? 
Weten wat je wel of niet hebt, is belangrijk, 
want we kunnen daarmee aan de slag om je 
eigen waarborgen te optimaliseren. 
Spreek er ons over.
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Woning energiezuinig maken
Sedert begin dit jaar is er een nieuw EPC (EnergiePrestatieCertificaat) in gebruik. Het 
moet eigenaars helpen om goed geïnformeerd hun woning energiezuiniger te maken.

Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van een 
woning. Het is verplicht sinds 2008 bij een verkoop of een verhuring van meer dan 2 
maanden. Tot nu toe werd de score uitgedrukt in een cijfer tussen 0 en meer dan 700. 
Het vernieuwde EPC heeft nu ook een letter en een kleur, vergelijkbaar met de labels 
die wasmachines en koelkasten krijgen. Zo zie je in één oogopslag hoe energiezuinig 
een woning is.

Tegen 2050 moeten alle 3 miljoen Vlaamse 
huizen en appartementen even energie-
zuinig zijn als een nieuwbouwwoning 
vandaag. 

Voordelen van een goed EPC
Hoe energiezuiniger, hoe hoger de prijs die 
je als verkoper kunt vragen en hoe sneller de 
woning verkocht wordt. Woningen met een 
B-label werden de afgelopen 8 jaar gemid-
deld 10 duurder verkocht dan woningen 
met een E-label, en 25 dagen eerder.

Het vernieuwde EPC adviseert ook hoe je 
voor je woning een betere energiescore kan 
behalen. Per onderdeel van je huis kan je 
bekijken wat je kan verbeteren. De isolatie 
van je dak, de energiezuinigheid van je mu-
ren, de vensters en de beglazing worden af-
zonderlijk bekeken. Er wordt bovendien ook 
duidelijk gezegd hoeveel het zal kosten om 
energiezuinige maatregelen te nemen. Om 
je EPC te verlagen weet je niet alleen hoe-
veel je extra moet investeren, maar in welke 
mate je energiekosten zullen dalen.

Een goede EPC is ook niet onbelangrijk om 
een hypotheek te krijgen. Een woning met 
een goede EPC vraagt een minder grote in-
vestering van de kopers naast de aankoop.

Breng je makelaar ook op de hoogte als je 
wijzigingen aan je woning aanbrengt. Dit 
kan een impact hebben op je verzekeringen.
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Handige tuinkalender  
voor groene vingers

We hebben er lang genoeg op gewacht!  
De lente is opnieuw in het land en voor velen betekent het vele ontspannende uurtjes  

doorbrengen in de tuin, wroetend in de aarde.  
Deze tuinkalender helpt je om je tuin in topconditie te houden  

en er volop van te genieten.

APRIL
• Haal de laatste sporen van de winter weg: bladeren, oude 

stengels … zodat de nieuwe planten ruimte krijgen.

• Zomerbloembollen planten (dahlia’s, lelies, …). 

• Eenjarige bloemen zaaien.

• Klimplaten voorzien van een klimrek of steun geven.

• Meststoffen strooien bij de vaste planten,  

heesters, rozen.

MEI
• Borders bemesten.
• Opgelet bij buxus: behandel nu preventief tegen de eerste  generatie van de buxusmot. Wacht niet tot deze insecten  aanwezig zijn, want in geen tijd vreten ze je buxus kaal.• Nieuw gazon zaaien of graszoden leggen  

kan nog.
• Maai het gazon regelmatig,  

steek graskanten af.  

JUNI
• Slakken en insecten bestrijden.

• Uitgebloeide bloemen verwijderen.

• Buxus snoeien, best niet bij felle zon om 

verbranding te vermijden.

• Bij langdurige warmte het gazon niet te kort  

maaien en regelmatig besproeien.  

• Bescherm jezelf en je huisdieren tegen teken.

• Water geven doe je best ’s morgens of ’s avonds niet te laat.
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