
PUKKELPOP: WELKE VERZEKERINGEN KUNNEN HELPEN? 

  

 

Iedereen vernam met ontzetting wat noodweer kan aanrichten in een 

grote groep mensen. Verzekeringen kunnen een hulp zijn! 

lees meer

WAT VERANDERT ER OP 1 SEPTEMBER? 

  

 

September staat garant voor extra uitgaven, zeker waar er 

schoolgaande kinderen zijn. Daartegenover staat het optrekken van een 

aantal uitkeringen. Een overzicht van alles wat verandert voor uw 

portemonnee. 

lees meer

LAATSTE WIL KRIJGT MEER RESPECT! 

  

 

Ondanks het opstellen van een testament kan het toch gebeuren dat 

een deel van uw nalatenschap toekomt aan een verre verwant met wie 

u geen emotionele band hebt. Een nieuw wetsvoorstel kan daar 

verandering in brengen. 

lees meer

NIEUWE REGELS VOOR MOTORRIJDERS 

  

 

Sinds begin september moeten motorrijders enkele nieuwe regels in 

acht nemen. We sommen ze graag voor u op. 

lees meer

I+WELCOME EN SPAARPLUS 

  

 

AXA Bank introduceert vanaf 1 september enkele wijzigingen aan zijn 

spaaraanbod. Een overzicht.  

lees meer

HOE ONS CONTACTEREN  



Pukkelpop: welke verzekeringen kunnen helpen? 

Was jij zelf ook aanwezig in Hasselt of één van je kinderen, 

kleinkinderen, buurmeisje of -jongen? Volgende verzekeringen 

kunnen desgevallend voor jou een hulp zijn: 

- voor lichamelijke letsels: hospitalisatieverzekering, 

ongevallenverzekering 

- voor schade of diefstal van zaken: omniumverzekering 

- voor rechtshulp: rechtsbijstandsverzekering. 

 

Via www.assuralia.be, vind je de draagwijdte van de waarborgen terug voor elke 

risicosoort.  
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Wat verandert er op 1 september? 

* Hogere pensioenen voor zelfstandigen en werknemers.  

Goed nieuws voor gepensioneerden! Ging u vóór 1997 met 

pensioen, dan wordt het maandelijkse bruto bedrag met 2,25 % 

verhoogd. Ging u in 2006 met pensioen, dan krijgt u 2 % extra.. 

De maandelijkse, bruto minima voor een volledige loopbaan 

bedragen vanaf 1 september voor zelfstandigen: 

- 1.310,30 euro voor een gezinspensioen 

- 1.007,10 euro voor een pensioen als alleenstaande en een overlevingspensioen.  

 

Voor de werknemers bedragen de bruto minima voor een volledige loopbaan vanaf 1 

september  

- 1.332,50 euro voor een gezinspensioen,  

- 1.066,33 euro voor een alleenstaande, 

- 1.049,57 euro voor een overlevingspensioen. 

 

* Inkomensgarantie voor ouderen opgetrokken: De inkomensgarantie voor ouderen 

(IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarden die niet over voldoende 

financiële middelen beschikken. Het bruto bedrag verhoogt met 2 % tot 635,53 euro per 

maand en tot 953,30 euro, voor personen die alleen wonen.  

 

* Hogere vergoedingen voor invalide of arbeidsongeschikte zelfstandigen: Het 

dagbedrag van de primaire arbeidsongeschiktheid en dat van de invaliditeitsuitkering 

(zonder stopzetting van de activiteit) verhoogt voor samenwonende zelfstandigen met 2 



%, dit is een dagbedrag van 24,8016 euro (voor indexering). Daarnaast wordt het 

dagbedrag van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van een derde opgetrokken tot 

16,25 euro. 

 

Al deze cijfers bewijzen eens te meer dat u in de actieve loopbaan zeker moet 

zorgen voor een appeltje tegen de dorst. Weet dat de inflatiegraad momenteel 3,8 % 

bedraagt. 

Wij helpen u graag verder bij het op punt stellen van uw pensioensparen evenals uw polis 

van vervangingsinkomen. 
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Laatste wil krijgt meer respect! 

Ons Belgisch erfrecht bepaalt hoe uw nalatenschap verdeeld 

wordt na uw overlijden. U kunt van deze regels afwijken door een 

testament op te stellen. Op die manier kunt u iets nalaten aan 

iemand die geen wettelijke erfgenaam is of u kunt een erfgenaam 

meer nalaten dan wat het wettelijk erfrecht voorziet. Ondanks het opstellen van een 

testament gebeurt het echter dat een deel van uw nalatenschap toekomt aan een verre 

verwant met wie u geen emotionele band hebt. Een nieuw wetsvoorstel kan daar 

verandering in brengen. 

 

Wat is het probleem? 

Stel dat u een testament opstelt waarin u uw samenwonende partner aanduidt als 

erfgenaam van uw nalatenschap. Stel ook dat u een levensverzekering afsloot met een 

standaard generieke begunstigingsclausule.  

Als de nalatenschap openvalt en u hebt geen echtgeno(o)t(e)e of kinderen, dan komt het 

kapitaal momenteel toe aan uw wettelijke erfgenamen, ondanks uw testament. Dat kan 

bv. een verre onbekende achternicht zijn, maar dat is niet de partner waar u uw leven 

mee deelde en die u in het testament opnam. Dit veroorzaakt heel wat emotionele ruzies 

en eindeloze discussies. 

 

Oplossing 

Onlangs keurde de Senaat een nieuw wetsvoorstel goed dat een einde maakt aan deze 

problematiek. Als, wegens gebrek aan echtgeno(o)t(e)e of kinderen, de wettelijke 

erfgenamen begunstigde zijn in een levensverzekeringscontract, dan zegt de nieuwe wet 

dat het verzekerde kapitaal toekomt aan "de nalatenschap". Dankzij deze formulering kan 

het kapitaal alsnog uitgekeerd worden aan diegene die in het testament aangeduid werd. 

De nalatenschap wordt immers verdeeld tussen de wettelijke en de testamentaire 



erfgenamen. Wie dus een testament opstelt, mag zeker zijn dat zijn laatste wil 

gerespecteerd wordt. 

 

Overgangsmaatregel 

Eens het wetsvoorstel wet wordt, zijn de regels van toepassing op alle nieuwe 

levensverzekeringen. Voor de bestaande levensverzekeringen geldt een overgangstermijn 

van twee jaar. In die periode hebt u als verzekeringsnemer de mogelijkheid om expliciet 

via een bijvoegsel bij uw contract af te wijken van de nieuwe regels. Doet u niets, dan 

gelden na de overgangsperiode de nieuwe regels ook voor bestaande contracten. Elke 

maatschappij zal zelf bepalen op welke manier ze hierover met haar klanten 

communiceert. 
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Nieuwe regels voor motorrijders 

* Behalve een helm moeten motorrijders vanaf nu ook 

handschoenen, een motorpak of een jas met lange mouwen en 

een lange broek dragen. Verder ook laarzen of hoge schoenen, ter 

bescherming van de enkels. 

 

* Motorfietsen mogen tussen twee rijstroken rijden tegen max. 50 km/uur en tegen een 

snelheid die max 20 km/u hoger ligt dan die van het ingehaalde voertuig. Op 

autosnelwegen mogen motoren trouwens enkel tussen de twee linkse rijstroken laveren. 

 

* Het is toegestaan om op de stoep of op een verhoogde berm te parkeren als andere 

gebruikers er zonder gevaar of ongemak langs kunnen en er moet een doorgang van 

minstens 1.50 meter vrij blijven. 

 

* Het is verboden een kind jonger dan 3 jaar mee te nemen op de moto. Een kind tussen 3 

en 8 jaar mag mee op een moto met cilinderinhoud van max. 125 cc. De kinderen moeten 

plaats nemen in een speciaal aangepast zitje. 
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I+Welcome en Spaarplus 



* I+Welcome  

Vanaf 1 september is de I-plus welcome rekening, enkel 

voorbehouden voor nieuwe klanten bij AXA Bank. Zij krijgen een 

basisrente van 1,60 % op jaarbasis gedurende zes maanden na 

de eerste storting indien het saldo op uw I-plus welcome spaarrekening tussen 15.000 

euro en 500.000 euro ligt. Bovendien is een getrouwheidspremie van 0,40 % op jaarbasis 

van toepassing voor elke euro die u twaalf maanden onafgebroken op de I-plus welcome 

spaarrekening laat staan. 

 

* Spaarplus  

Klanten, zowel nieuwe als bestaande, die tussen 1 september en 31 oktober 2011 een 

nieuwe spaarplus rekening openen, en hierop tijdens deze actieperiode een eerste nieuwe 

storting van minimaal 10.000 verrichten, genieten een basisrentevoet van 1,25% op 

jaarbasis, gewaarborgd gedurende 12 maanden na de eerste storting. Dit voor zover de 

rekening op 1 januari 2012 nog niet is afgesloten. Bovendien genieten ze een 

getrouwheidspremie van 1,50%, eveneens op jaarbasis, die gedurende 12 maanden 

wettelijk gewaarborgd is. 
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