
 

 

 

 

 

Wat verandert er aan het spaarboekje? 

Wie vandaag op zoek gaat naar de hoogste rentes op een spaarboekje, komt bijna steeds terecht bij 

de getrouwheidsrekeningen. Dat zijn rekeningen waarbij de getrouwheidspremie (veel) hoger ligt 

dan de basisrente.  

 De getrouwheidspremie is  pas verworven als het 

spaargeld minstens 12 maanden op de rekening blijft 

staan. Dat spaarders meer aandacht besteden aan de 

aangeboden getrouwheidspremie wordt ook in de hand 

gewerkt door de hervormingen van het spaarboekje, die 

volop op kruissnelheid komen.  

Een belangrijke wijziging gebeurde al op 1 oktober 2013. Sindsdien wordt de getrouwheidspremie 

per kwartaal gestort. Voorbeeld: stel dat u 100.000 euro stortte op 1 juli 2013 op een spaarboekje 

met een getrouwheidspremie van 0,5 procent. Dan komt het geld de volgende dag op de rekening. 

Als die 100.000 euro op 2 juli 2014 nog steeds op de rekening staat, dan verwerft u de premie. De 

storting van de premie gebeurt dan op de eerste dag van het kwartaal die volgt. Dus de premie van 

500 euro wordt op 1 oktober 2014 gestort. Dat is drie maanden vroeger dan in het vorige systeem, 

toen de getrouwheidspremie samen met de basisrente op 1 januari 2015 zou worden gestort.  

Een tweede belangrijke wijziging is ingegaan op 1 januari 2014. 

Die wijziging bestaat erin dat overschrijvingen tussen rekeningen 

van dezelfde bank geen invloed meer hebben op de verwerving 

van de getrouwheidspremie. Schrijft u geld over van de ene 

spaarrekening naar de andere bij dezelfde bank, dan blijft de 

periode voor de getrouwheidspremie gewoon lopen. U kunt dus 

overschrijven van een gezamenlijke rekening naar een rekening 

waarvan u alleen de titularis bent, zonder de verwervingsperiode 

te verliezen. De getrouwheidspremie die u verwerft na 12 

maanden is de gemiddelde premie van de rekeningen waarop 

het geld heeft gestaan. Het moet wel gaan om een overschrijving van minstens 500 euro en het 

aantal overschrijvingen waarop die regel van toepassing is, is beperkt tot drie per jaar.  

Bron: Netto Geldworp van 03.01.2014  
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De getrouwheidspremie blijft 

lopen op een nieuwe 

spaarrekening bij dezelfde bank. 



 

Wist u dat... 

• er meer dan 200 inbraken zijn per dag 

• dat er het 1ste semester 2013 méér 

dan 36.000 inbraken werden 

geregistreerd 

• het aantal inbraken verhoogd is met 

7,5% in 1 jaar en met ongeveer 30 % 

tijdens de laatste 5 jaar 

• er een duidelijke verhoging is van 

inbraken, vooral in villa's 

• er voornamelijk juwelen gestolen 

worden, gezien de hoge prijs van het 

goud, vervolgens geld en 

elektronisch materiaal 

•  +/- 3.400 euro/diefstal genoteerd 

werd, maar dat het bedrag stijgt. 

Een diefstalverzekering bij uw polis is in veel 

gevallen geen overbodige luxe en zorgt 

bovendien voor de nodige gemoedsrust.  � 

Veilig onderweg met je kinderen 

Kinderen die kleiner zijn dan 1 meter 35 

moeten worden vervoerd in een voor hen 

geschikt kinderbeveiligingssysteem.  Het 

systeem moet aangepast zijn aan het gewicht 

van het kind. Hierin bestaan verschillende 

categorieën: 

• Groep 0: van 1 tot 10 kg 

• Groep 1: van 9 tot 18 kg 

• Groep 2: van 15 tot 25 kg 

• Groep 3: van 22 tot 36 kg 

Kinderen mogen voorin op de passagiersstoel 

zitten. Er is één uitzondering, met name 

kinderstoelen uit groep 0 die tegen de 

rijrichting staan op een plaats waar de frontale 

airbags niet uitgeschakeld zijn.  

Neem een kijkje op de www.bivv.be voor 

meer informatie. � 

Begunstiging bij levensverzekeringen 

Bij levensverzekeringen (o.a. Crest en Oxylife), 

aanvullende pensioenplannen en individuele 

pensioentoezeggingen dient men als 

verzekeringsnemer telkens een begunstigde 

bij overlijden aan te duiden. Bij overlijden zal 

dan de verdeling van de tegoeden exact 

worden uitgevoerd zoals beschreven in de 

begunstigingsclausule. Vandaar het belang dat 

de clausule ondubbelzinnig duidelijk moet zijn. 

Daarop zijn drie uitzonderingen:  

• Indien de kinderen niet bij name 

genoemd zijn, dan komen bij 

vooroverlijden van één van de 

kinderen zijn kinderen in plaats van de 

overleden ouder.  

• Indien de echtgenoot en de kinderen 

samen genoemd worden (al dan niet 

bij naam), dan gaat de helft van de 

prestaties naar de echtgenoot en 

delen de kinderen de andere helft, 

tenzij anders is bedongen.  

• Als de “wettelijke erfgenamen” 

aangeduid worden, dan gaan de 

verzekerde prestaties naar de 

nalatenschap, waar ze natuurlijk wel 

volgens het erfrecht of testament 

verdeeld worden. Er wordt niet meer 

gewerkt zoals vroeger waarbij men 

gewoon het aantal erfgenamen telde  

en de prestaties verdeelde in gelijke 

delen. 

Deze laatste clausule geldt vanaf 5 maart 2014 

ook voor bestaande contracten. Om alle 

verrassingen te vermijden, controleert u best 

welke begunstigingsclausules in uw contracten 

zijn opgenomen. U kunt de clausule -indien 

gewenst- altijd wijzigen. Wij helpen u hier 

graag bij. � 

Bron: FVF-Nieuws 13 februari 2014 

De gegevens in deze infoflash werden geput uit betrouwbare bronnen. Zij worden aan ons cliënteel verstrekt zonder waarborg noch 

aansprakelijkheid van onzentwege en uitsluitend bij wijze van informatie. Niets in deze publicatie mag worden beschouwd als 

gepersonaliseerd advies op vlak van verzekeringen en beleggingen. 


