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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.

© Artikels scannen, digitaal opslaan, meermaals kopiëren of commercieel gebruiken  is alleen toegestaan  na voorafgaandelijk akkoord van de uitgever. 

Aquilae sponsort :

Inhoud

»» 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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en veilig 2018
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EDITO 
De wijziging van het erfenisrecht werd enkele jaren terug al schoorvoetend 
ingezet, onder druk van wijzigende samenlevingsvormen. Frequente 
echtscheidingen, al dan niet wettelijk samenwonen, nieuw samengestelde 
gezinnen, de 200 jaar oude wetgeving volgde nog slaafs de oude structuren 
en was dus dringend aan herziening toe. Met de invoering van een 
aantal wijzigingen is een belangrijke aanpassing nu een feit. Hoewel de 
herwerking volgens sommige deskundigen nog niet diepgaand genoeg is, 
laat de nieuwe regelgeving toch toe om beter om te gaan met de huidige 
gezinssamenstellingen. Op de pagina hiernaast geven we u een overzicht van de 
belangrijkste wijzigingen. 

Ook ons verkeersreglement is dringend aan een globale herziening toe. Het 
toevoegen van steeds nieuwe regels, aanvullingen en wijzigingen gebeurde 
in het verleden niet altijd even doordacht of hield onvoldoende rekening 
met al bestaande regels, die niet werden aangepast. Intussen zagen nieuwe 
vervoersmiddelen het licht, waren files nog nooit zo lang en vragen ze 
om ingrijpende maatregelen. Ook lokale overheden zoeken naar creatieve 
oplossingen om met de verkeersdrukte om te gaan. Niet verwonderlijk 
misschien dat wegbeheerders dan soms in de fout gaan met de plaatsing van 
verkeersborden of de inrichting van de weg. Wij geven u verderop in deze editie 
tekst en uitleg over wat te doen in enkele specifieke situaties. 

Door de veroudering van de bevolking wordt er een fundamentele kentering 
in onze samenleving steeds beter zichtbaar. Zo neemt bijv. het aantal sociale 
maatregelen toe voor steun aan de oudere bevolkingsgroep. Maar ook begrippen 
als ‘assistentiewoning’ worden langzaamaan gemeengoed door het toenemende 
aanbod, onder soms zeer diverse vormen. Dezelfde evolutie is zichtbaar in de 
sector van de financiële dienstverlening: de zgn. zorgplanners nemen meer en 
meer de fakkel over van de vroegere vermogensplanners. En als u dat wenst, kunt 
u nu zelf zonder veel formaliteiten bepaalde voorzieningen voor later treffen door 
het opstellen van een zgn. zorgvolmacht (zie pag. 10).

Wij wensen u veel leesplezier met deze editie maar bovenal een goed, leuk en 
gezellig jaareinde! 

Uw Aquilaemakelaar
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Aanpassing van het erfrecht komt er eindelijk aan

• u kunt de helft van uw vermogen nalaten aan wie u wilt, ongeacht het aantal kinderen. Het 
andere deel, de reserve, wordt in gelijke delen over de kinderen verdeeld.

• revolutionair noemen specialisten het feit dat ouders met hun kinderen een familiepact kun-
nen afsluiten, waarin bindende afspraken over de erfenis worden vastgelegd. Bedoeling hiervan 
is dat ouders tijdens hun leven samen met hun kinderen duidelijk formuleren hoe de erfenis 
verdeeld wordt op een voor iedereen bindende manier. Hierdoor krijgt de erflater meer moge-
lijkheden om te bepalen wat er met zijn nalatenschap gebeurt.

• er is geen reserve meer voorzien voor de ouders: de kinderen kunnen hen dus volledig ont-
erven. De al bestaande onderhoudsplicht van de kinderen wordt echter uitgebreid naar een 
onderhoudsvordering: een kind kan zijn vermogen niet aan derden schenken, als één of beide 
ouder(s) hulpbehoevend zijn.

• de schenkingsregels worden hervormd waardoor er een einde komt aan de scheeftrekking tus-
sen schenkingen van roerende en onroerende goederen. Nu wordt de maatstaf voor waarde-
ring van roerende goederen van een erfenis vastgelegd op het moment van schenking, voor 
onroerende goederen op het moment van de verdeling. In het nieuwe systeem geldt één uni-
forme regel voor het berekenen van de reserve: zowel voor onroerende als roerende goederen 
geldt de waarde op de dag van de schenking, geïndexeerd tot aan de dag van overlijden. 

Tot 01/09/2018 is er in een aantal overgangsbepalingen voorzien. Deze laten onder andere toe dat 
bestaande successieplannen in het huidige systeem kunnen vallen of onder de nieuwe regels. 

Ook de Vlaamse Regering heeft besloten de drempels weg te werken die een erfenis aan de 
kleinkinderen in plaats van aan de kinderen in de weg staan. Vandaag is het immers de regel dat 
kleinkinderen minstens evenveel successierechten dienen te betalen als hun ouders. Omdat er 
veelal meer kleinkinderen dan kinderen zijn, zouden zij daardoor in een lagere taxatieschaal moe-
ten vallen. Door de verwachte negatieve gevolgen voor de schatkist werd deze wijziging steeds 
uitgesteld. Dit jaar zou het decreet nog gestemd worden zodat vermoedelijk op 01/01/2018 deze 
wijziging van kracht kan worden.

Vlak vóór het zomerreces heeft het Federale Parle-
ment zijn goedkeuring verleend aan een aantal aan-
passingen van het erfrecht. Zij treden in voege vanaf 
01/09/2018 en moderniseren voor een deel de huidige 
reglementering, die zijn oorsprong nog vindt in het 
Napoleontijdperk en niet meer aangepast was aan de 
moderne samenlevingsvormen. 
Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij:
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Update: pensioensparen en efffectentaks
Pensioensparen vandaag 
Wie nu aan pensioensparen doet, mag jaarlijks 940 euro maximum in mindering brengen van zijn belas-
tingen. Dit levert een voordeel op van 30%, of 282 euro. 
De belasting volgt op het einde van de rit: op 60-jarige leeftijd wordt een taks van 8% ingehouden als 
het contract werd aangegaan vóór de 55ste verjaardag. Als na deze verjaardag gestart werd, wordt de 
belasting op de tiende verjaardag van het contract afgehouden. 
Voor wie al aan pensioensparen deed vóór 1 januari 2015 is er een jaarlijkse taxatie van 1% gedurende 5 
jaar, van 2015 dus t.e.m. 2019. Op de 60ste verjaardag volgt dan de resterende inhouding van belastingen. 
Weetje: voor stortingen na de 60ste verjaardag is de belastingaftrek nog steeds van toepassing, maar 
wordt het daardoor gevormde kapitaal later niet meer belast.

Pensioensparen vanaf 2018
Het maximumbedrag pensioensparen wordt opgetrokken naar 1 200 euro, maar de aftrekbaarheid 
wordt dan beperkt tot 25%. Dit geeft een belastingvoordeel van 300 euro. Wie meer betaalt dan 940 
euro en minder dan 1 200 euro heeft dus ook een voordeel van 25%. Dit betekent dat een storting van 
1 128 euro diezelfde 282 euro voordeel oplevert als een storting van 940 euro aan 30%. Met dit verschil 
echter dat men de eindbelasting van 8% op 60-jarige leeftijd op een hoger bedrag zal toepassen dan 
wanneer slechts 940 euro jaarlijks werd gespaard. Het wordt dus opletten geblazen!

De bank of verzekeraar zal de spaarders correct moeten informeren in verband met deze keuze, aldus de 
bevoegde minister. Of deze maatregel bijdraagt tot transparantie blijft echter de vraag.

Effectentaks
Uitgangspunt: alleen wie meer dan 500 000 euro op een effectenrekening heeft staan, zal hierop een 
taks betalen van 0,15%.
De effectentaks is van toepassing op:
• beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen op een effectenrekening
• obligaties, al dan niet beursgenoteerd
• fondsen, kasbons, warrants, trackers
• certificaten op aandelen en obligaties.

Vallen niet onder de effectentaks:
• aandelen op naam, zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd. Het merendeel van de niet-beurs-

genoteerde aandelen van familiebedrijven is ingeschreven in een aandelenregister en vallen niet on-
der de effectentaks

• pensioenspaarfondsen
• levensverzekeringen.
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Valt de aankoop 
van uw woning 
binnen uw budget?

Wie op het punt staat een woning aan te kopen, te bouwen 
of te renoveren stelt zich de vraag: wat zal dit kosten én kan 
ik dat wel betalen?

Wat komt er allemaal kijken bij de aankoop 
van een woning? 

Er wordt een prijs overeengekomen in de ver-
koopovereenkomst. Dit is de som die de verko-
per wenst te ontvangen voor zijn woning. Deze 
prijs dient als basis voor de registratierechten en 
notariskosten van de aankoop. Voor wie een eer-
ste keer een woning aankoopt, is het vandaag 
belangrijk om te weten of er een zgn. klein be-
schrijf mogelijk is, want dan zijn er 5% registra-
tierechten verschuldigd in plaats van 10%. Voor 
een tweede woning is het altijd 10%. Daarboven 
komen nog het ereloon en de kosten van de 
notaris.
Naast de aankoopkosten zijn er nog kosten voor 
het aangaan van een woonkrediet. Er moet bo-
vendien een hypotheek gevestigd worden door 
de notaris, wat opnieuw erelonen en kosten met 
zich meebrengt (zoals het hypotheekrecht).

Om een klare kijk te krijgen op het volledige kos-
tenplaatje is er een handige tool op de website 
www.wikifin.be, nl. de immosimulator. Aan de 
hand van een paar gegevens krijgt u een beeld 
van het bedrag dat nodig is voor het project. Als 
u ingeeft hoeveel spaargeld u er zelf kan of wil 
insteken, krijgt u onmiddellijk het te ontlenen 
kapitaal. Zo kunt u ook het maandelijks af te be-
talen bedrag berekenen.

Ook wie een woning wenst te bouwen of te ver-
bouwen kan deze simulatie hanteren. U heeft 
dan best wel een raming van de bouw of de ver-
bouwing bij de hand.

Hoe weet u nu of het maandbedrag van de le-
ning past in uw budget?

De standaardregel is dat u maximum één derde 
van het inkomen besteedt aan het afbetalen van 
leningen. Daarbij houdt men niet alleen reke-
ning met het woonkrediet maar ook met andere 
kortlopende leningen, zoals autofinanciering of 
persoonlijke leningen. Wie 1 300 euro per maand 
voor kredieten moet betalen, heeft dus een net-
toloon van minimum 3 900 euro per maand no-
dig. Als toekomstige eigenaar krijgt u te maken 
met nieuwe kosten zoals schuldsaldoverzeke-
ring, brandverzekering, onroerende voorheffing, 
onderhoudskosten, verbruik... Daarom is het be-
ter voorzichtig te zijn.

Niet alleen het maandbedrag wordt beperkt, 
ook aan het totaal te ontlenen bedrag is er een 
grens. Er wordt vanuit gegaan dat men mini-
mum de kosten die gepaard gaan met de aan-
koop en de lening met eigen middelen betaalt. 
Het is dus moeilijk een krediet te vinden voor 
een hoger bedrag dan de aankoopprijs van de 
woning. De NBB heeft zelfs in mei nog geopperd 
dat kredieten beter beperkt zouden blijven tot 
80% van de aankoopwaarde. Gelukkig voor vele 
aanvragers wordt hiervan nog regelmatig afge-
weken!

Update: pensioensparen en efffectentaks
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Het spreiden van uw investeringen in de tijd is de beste manier om 
het hoofd te bieden aan mogelijke capriolen van de beurs. 
Wie zich op de beurs waagt, houdt er best rekening mee dat één 
van de moeilijkst te beheersen parameters de timing is. Niemand 
heeft een glazen bol, dus niemand kan vooraf zeker zijn dat hij in-
stapt op het moment dat de beurs goedkoop is. En overweegt u te 
verkopen dan is het nooit zeker dat u dat aan de hoogste koers doet. 
Om met deze onzekerheid om te gaan, is het vaak een goed idee 
om uw investeringen in de tijd te spreiden, bvb. door maandelijks 
voor een beperkt bedrag in te tekenen. Een handige manier om ri-
sico’s te beperken, want de ene maand investeert u op een moment 
dat de beurs wat lager staat, de volgende maand staat ze misschien 
weer wat hoger…

Surfen op de volatiliteit
Wanneer de koersen laag staan, kan u voor hetzelfde bedrag meer 
eenheden kopen. Omgekeerd, wanneer de koersen klimmen, kan u 
voor dat zelfde bedrag weliswaar minder eenheden aankopen, maar 
de eenheden die u in het verleden aan een lagere prijs kocht, genie-
ten wel mee van de koersstijgingen. Het is dus precies de volatiliteit 
van de koers van individuele aandelen of van fondsen die u extra 
rendement bezorgt van uw investeringen.

Profiteren van de volatiliteit van de beurs kan niet enkel door te 
beleggen in individuele aandelen of aandelenfondsen. Ook tal van 
andere vormen van sparen bieden deze voordelen. Denk maar aan 
fiscaal sparen, pensioensparen, levens- en groepsverzekeringen. Het 
is geen uitzondering dat men via deze beleggingsvormen en ge-
durende de looptijd van het contract  – fiscaal gunstig of niet – een 
rendement haalt van 4% of meer. Een groot verschil met de erg lage 
rente op spaargelden die u geparkeerd heeft op een spaarboekje. En 
het kan nog beter. Indien u jonger bent dan 30 en intekent op pen-
sioensparen dan kan het rendement nog substantieel hoger liggen. 
Het is immers de duurtijd van het contract die voor extra energie en 
dus opbrengst zorgt.

Conclusie
Uw investeringen spreiden in de tijd is de goede manier om de ca-
priolen van de beurs voor te blijven.
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VERKEERSREGELS: 
KEN ER HET FIJNE VAN!

Wij zijn alle dagen verkeersdeelnemers en worden verondersteld de in-
gewikkelde verkeerswetgeving te kennen en toe te passen. Toch zijn er 
soms valkuilen. Een aantal voorbeelden om uw kennis wat op te krikken.

• Op een kruispunt wilt u links afslaan, een tegenligger eveneens: heel 
vaak rijden de wagens vóór elkaar door. Nochtans is de wegcode duide-
lijk: bij kruisen dient u langs rechts voorbij uw tegenligger te rijden. Deze 
komt u dus ook links voorbijgereden. Deze regel geldt bij afwezigheid 
van verkeerstekens of wegmarkeringen, die steeds primeren. Pas op: 
deze ‘achterlangsregel’ geldt niet in elk land, bijvoorbeeld niet in Neder-
land.

• U haalt een wagen in die plots links afslaat: bij zo een aanrijding komen 
er verschillende artikels uit de wegcode in aanmerking, die tegenstel-
lingen oproepen. Enerzijds mag u op een voorrangsweg inhalen, als dit 
zonder gevaar voor andere weggebruikers kan en als inhalen toegelaten 
is. Maar als een wagen die vóór u rijdt met zijn richtingaanwijzers tijdig 
kenbaar maakt dat hij links wil afslaan en zich ook zoveel mogelijk naar 
links heeft geplaatst, mag u hem niet links inhalen. 

 Anderzijds geldt: als u links wilt afslaan, moet u zich vooral vergewissen 
dat dit kan zonder gevaar voor de andere weggebruikers en rekening 
houden met de vertragingsmogelijkheden van uw achterliggers. 

 Het zal dus steeds een feitenkwestie zijn, waarbij bewijzen heel belang-
rijk zijn. Vonnissen van rechtbanken gaan alle kanten uit, omdat niet bij 
elk ongeval alle noodzakelijke elementen aanwezig zijn om correct te 
oordelen. In de praktijk blijkt de plaats van de schade aan het afslaande 
voertuig een belangrijke rol te spelen. Bevindt de plaats van de impact 
zich vooraan, dan is de afslaande bestuurder aansprakelijk doordat hij 
onvoldoende gelet heeft op andere weggebruikers en het andere voer-
tuig zijn manoeuvre eerder had aangevat.

• Botsing met een opengaande of -staande deur van een langs de rijbaan 
geparkeerde wagen: ook hier spelen verschillende elementen uit de 
wegcode. Het portier van een voertuig openen of openlaten, in- of uit 
een voertuig stappen mag niet als u de andere weggebruikers hiermee 
in gevaar brengt of hindert. Anderzijds dient u als bestuurder te kunnen 
stoppen voor elke voorzienbare hindernis en minstens één meter te la-
ten tussen uw voertuig en de voetganger, wanneer deze op de rijbaan 
in- of uitstapt. Opnieuw is het vaak een feitenkwestie, waarbij bewijzen 
en getuigen van cruciaal belang zijn. Veelal wordt er door de rechters 
van uitgegaan dat de deur van het geparkeerde voertuig opengaat, ten-
zij het tegendeel kan worden bewezen. Wordt er wel degelijk aange-
toond dat de deur al openstond, dan wordt dit beschouwd als een voor-
zienbare hindernis en wordt de bestuurder van het aanrijdende voertuig 
als aansprakelijk beschouwd.
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Een zorgvolmacht is een eenvoudige overeen-
komst waarbij één of meerdere personen als 
lasthebbers worden aangeduid voor het be-
heer van het vermogen tijdens de periode dat 
een persoon hetzij tijdelijk, hetzij permanent 
niet meer in staat is om zelf de nodige daden 
van beheer te stellen. Een dergelijke volmacht 
kan uitsluitend betrekking hebben op aange-
legenheden die op het vermogen betrekking 
hebben. 

De opsteller van een zorgvolmacht, die op dat 
ogenblik volledig geestelijk gezond is, heeft dus 
de bedoeling om het beheer van zijn vermogen 
aan een derde toe te vertrouwen voor het geval 
dat hij ooit onbekwaam wordt door een onge-
val of een ziekte. 

De inhoud van een zorgvolmacht kan vrij wor-
den samengesteld. Het dient alleen onder de 
vorm van een notariële akte te gebeuren wan-
neer er machtiging wordt gegeven om onroe-
rende goederen te verkopen of om schenkin-
gen te doen.
Voor wat het beheer betreft, kan het bijv. gaan 
om huuraangelegenheden (contracten, huur-
gelden), of nog bankzaken, beleggingen of ver-
zekeringen.

De bepalingen kunnen bestaan uit een een-
voudige opsomming van handelingen. De vol-
machtgever heeft er echter alle belang bij om 
zeer duidelijke richtlijnen mee te geven om zijn 
inzichten zo goed mogelijk over te brengen.

Is het opstellen van een 
zorgvolmacht nuttig? 

Mycareer.be is een onlinedienst die een duidelijk en betrouwbaar overzicht 
geeft van uw loopbaan. In de vorm van een tijdlijn ziet u:
-  alle periodes waarin u actief was als werknemer, zelfstandige of ambtenaar
-  alle periodes waarin u niet actief was, bijvoorbeeld door werkloosheid, tijds-

krediet, enz.
Behalve de handige tijdlijn krijgt u ook een gedetailleerd overzicht van uw loop-
baan. Al die informatie kunt u afdrukken of opslaan op uw computer.

MyCareer.be kan u voor verschillende doeleinden gebruiken:
-  om uw anciënniteit aan te tonen voor een werkgever
-  om in te schatten of u in aanmerking komt voor bepaalde sociale voordelen 

(bijv.  tijdskrediet)
-  als geheugensteuntje bij het opstellen van uw cv
-  om na te kijken hoeveel u vroeger verdiende enz.

De gegevens in mycareer.be zijn neutraal en afkomstig uit de aangiften die 
werkgevers, sociale verzekeringsfondsen, ziekenfondsen en uitbetalingsinstel-
lingen indienen bij de instellingen van de sociale zekerheid. Hierdoor is deze 
info aanvullend op uw loopbaanoverzicht in mypension.be

U meldt zich aan op mycareer.be met uw elektronische identiteitskaart  en pin-
code. 

Bekijk uw loopbaanoverzicht 
via MyCareer.be
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Joseph Smeetslaan 105

3630 Maasmechelen

Tel.  089 76 03 83 • 24/7

Fax  089 76 11 55

info@kantoormaes.be

www.joelmaes.be 

Kantooruren
Alle dagen van 09u00 tot 12u00
 van 13u30 tot 17u00
Zaterdag gesloten

Op dinsdag- en donderdagnamiddag 
werken we met gesloten deuren.

Sluitingsdagen

Maandag 25 en dinsdag 26 december 2017
Maandag 1 en dinsdag 2 januari 2018
Maandag 12 en dinsdag 13 februari 2018 (carnaval)

bvba
Zakenkantoor 
MAES

V.U
.: M

ae
s, 

Jo
se

ph
 Sm

ee
tsl

aa
n 1

05
 36

30
 M

aa
sm

ec
he

len

FSMA 12554 A-B •  M.E.Z. 200 564  •  banknr. 860-0094645-52 
ondernemingsnr. 0451.072.269

We hebben 2 Cash & More automaten 
ter beschikking in ons kantoor.

Iedereen is van harte welkom.

ma di wo do vr
9-12 u 9-12 u 9-12 u 9-12 u 9-12 u

13u30-17 u - 13u30-17 u - 13u30-17 u

Kantoor JOEL MAES

Joseph Smeetslaan 105 
3630 MAASMECHELEN 

MAES JOEL ZAKENKANTOOR BVBA | FSMA-nr.: 012554 A-B

Tel.: 089 76 03 83
maasmechelen@crelan.be

Onze nieuwe bankautomaat 
is er voor u van 6 tot 23 u.

Maes joel back.indd   1 22/11/17   17:26


