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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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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.
V.U.: Patricia De Valck, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B (bus 109), 9000 Gent
© Artikels scannen, digitaal opslaan, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken is alleen toegestaan na voorafgaandelijk akkoord van de uitgever.

Nieuw in je
belastingaangifte
De belastingadministratie bezorgde in mei aan ruim 3,3 miljoen belastingplichtigen
een “voorstel van vereenvoudigde aangifte”. De fiscus verwerkte daarvoor alle
ontvangen informatie van diverse instanties. Let op: u moet deze aangifte steeds
nakijken op juistheid en volledigheid. Houd rekening met deze nieuwigheden voor
inkomsten 2018 (aanslagjaar 2019).
Nieuw hypothecair krediet in 2018
Als je in 2018 een hypothecair krediet hebt
afgesloten en je had al betalingen verricht
op dit krediet in 2018, dan staan deze bedragen niet vooraf ingevuld. Je moet deze
zelf aanvullen.
Meer dan één effectenrekening
Indien je titularis bent van één effectenrekening hoef je niks te vermelden in de aangifte, maar ben je titularis van meerdere
effectenrekeningen, bij één of meerdere
banken, zowel in België als in het buitenland, dan ben je verplicht bij codes 1072-92
en code 2072-62 (voor 2 belastingplichtigen)
“Ja” aan te kruisen.
Waarom? Begin 2018 is de taks op de effectenrekeningen ingevoerd voor belastingplichtigen met effectenrekeningen met
een totale waarde van minimum 500.000
euro. Heb je één effectenrekening van bijvoorbeeld 600.000 euro, dan werd door de
bank die taks automatisch ingehouden. Heb
je bij drie banken effectenrekeningen van
telkens 200.000 euro, dan is die taks ook
verschuldigd. Ofwel geef je toestemming
aan de drie banken om die taks in te houden, ofwel moet je zelf een aangifte doen
(complexe procedure).

Verrekenbare ingehouden roerende
voorheffing
Indien een belastingplichtige in 2018 dividenden ontving op gewone aandelen of
op coöperatieve aandelen (zoals bij Crelan, Argenta,…) dan moet de ingehouden
roerende voorheffing teruggevraagd worden via de belastingaangifte.
Voor inkomstenjaar 2018 moet je het bedrag
van de ingehouden roerende voorheffing
vermelden in de codes 1437-18 en 2437-85
(voor 2 belastingplichtigen), voor maximum
192 euro.
Stortingen in POZ-contract (Pensioenopbouw Zelfstandigen)
Sedert 2018 kunnen zelfstandigen met een
éénmanszaak stortingen uitvoeren voor
een aanvullende pensioenopbouw in een
POZ-contract. Het gestorte bedrag vermeld je bij codes 1342-16 en 2342-83 (voor
2 belastingplichtigen).
Deadlines aangifte belastingen
• Op papier: 28 juni 2019
• Via Tax-on-web: 11 juli 2019
• Via een mandataris: 24 oktober 2019

Opgelet:

doe je voor het eerst beroep op een
mandataris (bijv. boekhouder), dan
moet je die volmacht wel verlenen
voor 11 juli 2019. Na die datum zal de
fiscus veronderstellen dat je laattijdig
bent met je aangifte!
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Zin of onzin van een
kilometerverzekering
“Rijd je minder dan x km per jaar? Dan is
de kilometerverzekering zo goed als zeker
goedkoper.” Klinkt dit bekend in de oren? Je
zal het wellicht opgemerkt hebben in een
radio- of tv-spot.
Een groot aantal verzekeraars biedt inderdaad
extra korting als je verklaart dat je de wagen
weinig gebruikt. Deze kortingen kunnen fors
oplopen en worden meestal toegepast op de
premie BA en Omnium. Sommige verzekeraars
vragen een jaarlijkse opgave van de kilometerstand van de wagen en vragen op basis daarvan een bijpremie of voeren een terugstorting
uit. Andere verzekeraars geven een korting na
registratie van de kilometerstand en zullen pas
bij een schadegeval controleren of de kilometerbeperking werd gerespecteerd.
Bewust of onbewust meer kilometers dan
toegelaten
Indien het aantal kilometers veel meer blijkt
te zijn, dan kan bij een schadegeval de verzekeraar een extra vrijstelling aanrekenen. Hij
verwijst dan naar de algemene voorwaarden
waarin staat dat de maatschappij een deel van
de uitkering kan verhalen op basis van een “onopzettelijk verzwegen of een onopzettelijke
onjuiste mededeling van het risico”. Gebeurt
dit opzettelijk, dan kan hij zelfs een volledig
verhaalrecht inroepen.
Bekwam je korting door een kilometerbeperking, dan controleer je best regelmatig of de
opgegeven kilometerbeperking niet wordt
overschreden.
Polissen waarin de premieafrekening wordt uitgevoerd op de werkelijk gereden kilometers,
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zijn bij frequent gebruik meestal niet meer
voordelig. De uiteindelijke afrekening bij een
opgegeven gebruik van 5.000 km kan bij een
werkelijk gebruik van 25.000 km al 200% duurder zijn. Bij frequent gebruik van de wagen
is een “gewone” autoverzekering bijna altijd
goedkoper en ben je ook zeker van de jaarlijkse
verzekeringspremie.
Minder kilometers, minder risico?
Een bedenking: moet de automobilist die
slechts sporadisch rijdt werkelijk als een verminderd risico aanzien worden? Het gebrek
aan rijervaring en de onwennigheid in het
verkeer door sporadisch gebruik van de wagen, zullen er dikwijls voor zorgen dat het
risico op een ongeval per gereden kilometer
net groter is.

Op reis met de auto in Europa
Waar heb je een milieuvignet nodig?
Waar je vroeger enkel een Autobahnvignet nodig had in Zwitserland en Oostenrijk, word
je nu geconfronteerd met talloze milieuzones waar je een milieuvignet moet voorleggen.
Bij ons introduceerden ook Antwerpen en Brussel een lage-emissiezone en verschillende
Franse steden kondigden een al dan niet tijdelijke milieuzone aan.
In Duitsland is een groot aantal stadscentra enkel toegankelijk met een milieusticker
(Umweltplakette). Duitse autosnelwegen
maken geen deel uit van een milieuzone,
voor een doorreis naar Oostenrijk of Zwitserland heb je dus geen Duitse milieusticker
nodig. De prijs voor een Duitse milieusticker
is 15 euro en je kan hem voor je vertrek kopen via de Duitse openbare diensten of bij
VAB. Rijden zonder goed aangebrachte sticker kan een boete van 80 euro opleveren.
In Nederland stellen hoe langer hoe meer
steden ook een milieuzone in. Momenteel
geldt enkel in Utrecht en Rotterdam een
milieuzone die dieselauto’s van voor januari
2001 uit de stadskern weert.
Frankrijk werkt momenteel met twee milieuzones: een permanente, bijvoorbeeld in
de binnenstad van Parijs, en een tijdelijke
zoals in Lyon. Voor een tijdelijke milieuzone
heb je alleen een sticker nodig wanneer er
sprake is van langdurige en extreme luchtvervuiling. De Franse milieusticker is enkel
online te koop, voor 4,21 euro inclusief verzending naar België. Het duurt 10 werkdagen vooraleer het Crit’Air vignet in jouw
brievenbus belandt. Maak er dus op tijd

werk van. Wanneer je rijdt op de ring van
de steden waar een tijdelijke of permanente
milieuzone geldt, dan heb je in principe
geen sticker nodig.
Ook sommige Spaanse steden, zoals Madrid, hebben milieuzones. Deze autoluwe
zones worden aangegeven met borden
met het opschrift ‘Area de prioridad residencial’. Wie geen vergunning heeft, mag
de zone niet inrijden. Er wordt gecontroleerd met behulp van camera’s. Ligt je hotel
in zo’n zone, dan moet je op voorhand je
nummerplaat doorgeven.
In Italië, waar de zones zijn ingesteld om
luchtvervuiling tegen te gaan en om de
monumenten te beschermen, is de situatie vrij ingewikkeld: per stad en gebied
zijn de regels immers verschillend. Zo is de
binnenstad van Milaan van maandag tot
en met vrijdag (tussen 7u30 en 19u30) alleen toegankelijk voor voertuigen met een
vignet, dat voor 5 euro kan worden aangeschaft bij kiosken en tabakszaken. Wie naar
Italië gaat en in het bijzonder naar Toscane,
moet waakzaam zijn, want daar geven de
onderborden aan wat de regels zijn. In heel
Italië zijn er boetes van rond de 100 euro.
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Zorgeloos
zonnen
Voel jij je ook veel energieker en vrolijker als
de zon schijnt? De warmte en het licht van de
zon bezorgen de meeste mensen een aangenaam gevoel. Zonnestralen zijn echter ook
schadelijk, zeker voor een kinderhuid.
De zon helpt je huid ook vitamine D aan te
maken, belangrijk voor de versteviging van
je beenderen, celgroei, afweersysteem, hormoonhuishouding en zenuwstelsel. Dagelijks
vijftien tot dertig minuten zonlicht op je handen, armen en gezicht volstaan om de nodige
dosis vitamine D te krijgen. Je huid wordt
dikker. Bovendien maakt ze pigment aan dat
het zonlicht een beetje filtert en je een bruin
kleurtje geeft.
Deze bruine kleur beschermt je evenwel niet
tegen zonnebrand. Hoe snel je verbrandt is onder andere afhankelijk van je huidtype. 90%
van alle huidkankers zijn veroorzaakt door
overdreven blootstelling aan stralen van zonnebank en zon.
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Tips om je te beschermen tegen de zon
1. Vermijd buitenactiviteiten wanneer de zon
het felst schijnt (tussen 12 en 15 uur), zeker
op dagen waarop de uv-index 3 of meer bedraagt. Zoek ook de rest van de dag vaak de
schaduw op.
2. Glas laat uv-stralen door. Ook voor een autorit smeer je je in.
3. Breng om de twee uur een zonneproduct
met voldoende hoge beschermingsfactor in
voldoende mate aan, ook vóór het zwemmen en zeker na het zwemmen of bij veel
zweten. Gebruik ze om de huid te beschermen en niet om langer in de zon te kunnen
blijven.
4. Droog je als je uit het water komt onmiddellijk goed af. Waterdruppeltjes op de huid
hebben een lenseffect, wat zonnebrand in
de hand werkt.
5. Kies een zonnebril met uv-bescherming
en zet een hoed of pet op die de zon uit
je gezicht houdt en ook je oren en nek
beschermt.
6. Heb je lange tijd in de zon doorgebracht?
Neem dan een lauw bad of een douche.
Breng daarna een goed aftersunproduct
aan.

Staycation:
trips in eigen land
Hebben de klimaatspijbelaars je aan het denken gezet en vermijd je dit jaar vliegreizen?
Of wil je niet volle vakantiedagen in de auto doorbrengen? Dan is de staycation het ideale
alternatief.
Geocaching
Een ouderwetse schattenjacht, maar dan met
gebruik van de hedendaagse technologie, dat
is geocaching. Met je smartphone ga je op
zoek en kom je zo op onverwachte plaatsen.
Eenmaal gevonden kan je het logboek voorzien van jouw naam en datum. Er zijn verschillende soorten geocaches en je vindt ze zowat
overal.
www.geocaching.com
Fietsen door het water #FDHW
Deze unieke fietsbeleving in Genk werd in de
top 100-lijst van het gerenommeerde Amerikaanse TIME Magazine aanbevolen als een van
‘s werelds meest fantastische plekken om te
bezoeken, de enige in België.
www.visitlimburg.be

Adventure Valley Durbuy
In de provincie Luxemburg, in het kleinste
stadje ter wereld wacht je het grootste avonturenpark van België. Van de vele indoor- en
outdooractiviteiten voor jong en oud, springen
deze eruit: het bomenparcours, de 750 meter
lange tokkelbaan, de kajak- of mountainbiketocht en de wandeling met een natuurgids.
www.adventure-valley.be
Kunstzomer Leiestreek
Kunstzomer Leiestreek is in 2019 aan zijn 11de
editie toe. Gent, Anzegem, Deerlijk en Roeselare verwelkomen je tussen 2 juni en 22 september om kennis te maken met moderne
hedendaagse kunst. Tijdens deze editie is er
werk van een 30-tal kunstenaars te bezoeken
op 13 unieke locaties.
www.kunstzomer-leiestreek.be
Happen & trappen
Wie graag fietst én eet, moet de culinaire fietsroute ‘happen en trappen’ uitproberen. Het
concept: 1 fietsroute, 5 restaurants, 5 gangen.
Er zijn al 20 routes in België, vooral in WestVlaanderen en Limburg.
www.happenentrappen.nl
Mooiste dorpjes van Wallonië
24 dorpen in Wallonië dragen de titel ‘Mooiste
dorpjes van Wallonië’: van Aubechies in Henegouwen tot Ervaar de rust in de landelijke
omgeving en verwen je smaakpapillen.
www.beauxvillages.be
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Inpakken
en ...
bloggen
Ben je een echte reiziger? Verzamel je het hele jaar door informatie en tips over de leukste
bestemmingen en wil je anderen graag inspireren met jouw ervaringen? Dan kan je een
reisblog starten.
Als je graag schrijft en op reis honderden foto’s maakt, kan het fijn zijn om je reisverslagen te
delen op een reisblog. Je herbeleeft je reis en geeft je lezer het gevoel dat ze even elders zijn
geweest. Misschien beleeft een lezer zelfs een mooiere vakantie dankzij jouw gouden tips! Natuurlijk bestaan er al veel reisblogs, daarom is het een goed idee om rond een origineel thema
te werken – zo springt jouw blog eruit. Reizen met peuters, trips voor minder dan 200 euro of
48 uur in één stad: een creatieve invalshoek houdt lezers geboeid en maakt het voor jou makkelijker om te schrijven. Of laat je foto’s voor zich spreken met inspirerende beeldverslagen.
Op reis
Bloglezers zijn heel visueel ingesteld en hun
aandacht vang je in de eerste plaats met bijzondere foto’s.
Maak op reis dus niet alleen klassieke familiefoto’s of rommelige vakantiekiekjes, maar kies
onderwerpen die tot de verbeelding spreken
– parelwitte stranden, indrukwekkende architectuur of locals met een karakterkop (vraag
wel eerst hun toestemming!). En onthoud: je
hoeft niet bij alles wat je schrijft een foto te
tonen, voel je dus niet verplicht om de hele
reis door je lens te beleven.
Het is wél een goed idee om gebruik te maken
van sociale media: post op reis alvast wat foto’s
op Facebook en Instagram, zo maak je je lezers
al benieuwd naar je verhalen.
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Achter de computer
Gratis bloggen kan op verschillende websites.
Wordpress.com, blogger.com en weebly.com
zijn er zo enkele. Die sites zijn heel gebruiksvriendelijk en je hoeft er geen uitgebreide
computerkennis voor te hebben. Eerst en
vooral kies je een leuke domeinnaam, het
liefst eentje die al duidelijk maakt waarover
jouw blog zal gaan. Wil je een eigen domeinnaam (dus zonder ‘wordpress’ of ‘weebly’ erin),
dan betaal je jaarlijks een klein bedrag. Heb je
ambitieuze plannen met je blog, dan loont dat
de moeite, want een eigen domeinnaam oogt
iets professioneler. De blogsites laten je kiezen
uit honderden sjablonen: neem de tijd om erin
te grasduinen. Kies het sjabloon dat het best
past bij jouw stijl, pas lettertype, kleuren en de
grootte van de beelden aan tot je blog uniek is
… en je bent vertrokken. Letterlijk en figuurlijk!

7 TIPS om op vakantie diefstal te voorkomen
TIP 1 Verdeel je reisbagage en maak foto’s
Verdeel je spullen over meerdere koffers. Mocht één van de koffers kwijtraken,
dan heb je altijd nog wat kleding bij de hand. Ook kaarten en geld kan je beter
verdelen, om tijdens de vakantie niet volledig zonder betaalmiddelen te staan.
Maak ook foto’s van wat je allemaal meeneemt.
TIP 2 Adreslabels
Gebruik nooit adreslabels waar al je gegevens op vermeld staan. Iedereen weet
dan waar je vandaan komt en dat je voorlopig niet thuis bent. Inbrekers zijn
vooral op luchthavens actief, zodat ze precies weten waar ze hun slag kunnen
slaan. Je naam en je mobiele telefoonnummer volstaan.
TIP 3 Laat reisbagage nooit onbeheerd achter
Het lijkt vrij logisch dat je goed op je spullen let en je reisbagage dan ook nooit
onbeheerd achterlaat. Toch gebeurt het nog vaak dat vakantiegangers hun
reisbagage even uit het oog verliezen. En juist op die momenten slaan dieven
toe. Moet je even naar het toilet, vraag dan bijvoorbeeld je medereiziger op de
spullen te passen.
TIP 4 Berg kostbaarheden op in een kluis
Doe je hotelkamer altijd op slot en zorg dat je reisbagage is afgesloten door
middel van een slot. Je paspoort, bank- en kredietkaarten, geld etc. berg je bij
voorkeur op in een kluis. Wanneer je onderweg geld en betaalkaarten meeneemt, draag dit dan altijd onder je kleding. Op deze manier maak je het voor
zakkenrollers een stuk lastiger om je spullen af te nemen.
TIP 5 Pas op voor zakkenrollers
Grote steden zijn vaak erg riskant en de kans op diefstal is daar groter. Zakkenrollers gebruiken verschillende manieren om hun buit binnen te halen zoals een
afleidingsmanoeuvre.
TIP 6 Doe aangifte
Mocht er toch iets misgaan, doe dan altijd aangifte bij de lokale politie en vraag
om een kopie van het proces-verbaal. Je reisverzekering heeft bewijs nodig om
een schadeclaim uit te keren. Hoe meer bewijsmateriaal een reisverzekeraar
heeft, des te sneller zij de schade kunnen afhandelen.
TIP 7 Maak kopieën van belangrijke documenten
Zorg dat je altijd in het bezit bent van kopieën van je belangrijke documenten.
Als je paspoort bijvoorbeeld wordt gestolen, kan de ambassade sneller een
vervangend reisdocument aanvragen als je kopieën kunt overhandigen. Je kunt
de kopieën meenemen op vakantie, maar je zou ze bijvoorbeeld ook naar je
eigen e-mailadres kunnen sturen. Dan kun je ze overal op de wereld opvragen.
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Bijstand, de klok rond
Stel … het is zondagmiddag en er vallen door hevige storm dakpannen van jouw huis
op je eigen auto en op die van je buurman. Wat doe je? Als een bezetene in je map
met verzekeringspapieren op zoek gaan naar contactgegevens voor je autopolis of
je brandpolis in verband met de stormschade? Of bel je - ook al is het zondagmiddag
- naar je makelaar?
Ongeluk kent geen kantooruren. Net daarom voorziet je makelaar 24/7 bijstand. Je
krijgt snel iemand aan de lijn die toegang
heeft tot je dossier. Er worden enkele gerichte vragen gesteld zodat de volgende
stappen meteen duidelijk worden. De
permanentie brengt ook meteen je klantverantwoordelijke op de hoogte zodat die
eventueel ook actie kan ondernemen.
Bellen naar dit permanentienummer is
slimmer dan bellen naar het GSM-nummer
van je contact bij het verzekeringskantoor.
Hij of zij is niet altijd bereikbaar of heeft op
dat moment geen toegang tot je dossier.
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Je makelaar stelt alles in het werk om zo
snel mogelijk assistentie te verlenen. Een
van onze Aquilae-makelaars was zelfs al
eens vòòr de brandweer ter plaatse, toen
zijn klant hem op de hoogte stelde dat er
een brand was uitgebroken! Al is dat natuurlijk eerder uitzonderlijk.
Maak veel foto’s, zelfs nog voor er iemand
langskomt. Samen met de vaststellingen
van de makelaar of de expert wordt zo
een stevig schadedossier samengesteld,
kan het versneld door de administratieve
molen en word je sneller vergoed.
Noodnummers
Staat het telefoonnummer van je makelaar
al in je GSM? Ook deze nummers houd je
best altijd binnen handbereik.
Medische Spoeddienst

112 (in heel Europa)

Brandweer

112

Dringende tussenkomst politie

101

Brandwondencentrum

02 268 62 00

Antigifcentrum

070 245 245

Drugslijn

078 15 10 20

Card Stop

070 344 344

Child Focus

116000

Rode Kruis

105

Tele-onthaal

106

Kinder- en jongerentelefoon

102

Zelfmoordlijn

1813

Wachtdienst apothekers

0900 10 500

Veurne

Snaaskerke

Ingelmunster

Estaimpuis

Lauwe
Bellegem

Beveren-Leie

Roeselare
Izegem

Assebroek

Thulin

Ternat
Affligem
GrootBijgaarden

Aalst

Mons
Frameries

Enghien

Sint-Pieters-Leeuw

Schendelbeke

Sint-Lievens-Houtem

Gentbrugge

Sint-Niklaas

Charleroi

Nivelles

Tubize

Nijlen

Brecht

Hoeilaart

Grimbergen

Kalmthout

Essen

De contactgegevens van onze
kantoren-leden vindt u op www.aquilae.be

»» Het Aquilaenetwerk
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Tielen

Beerse

Diest

Kuringen

Sint-Truiden

Diepenbeek

Vaux-sur-Sûre

Saint-Hubert

Lanaken

Maasmechelen

Stavelot

