
 

 

 

 

 

Begunstiging bij levensverzekering 

 

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 
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Voldoet “wettelijke erfgenamen” 

nog aan uw wensen? 

 



 

 

Sluitingsdagen 

Het kantoor zal gesloten zijn op volgende data: 

• 1 en 2 mei 2014 

• 29 en 30 mei 2014 

• 9 juni  2014 

We zijn steeds bereikbaar bij noodgevallen.� 

Meer vrijheid met nummerplaat 

Gepersonaliseerde nummerplaten zijn al lang 

mogelijk. Je kon ze gemakkelijk herkennen 

doordat de nummerplaten met “9” begonnen.  

Sinds 31 maart 2014 zijn de regels een stuk 

vrijer geworden. Zo valt de 9 weg en zijn bijna 

alle combinaties mogelijk. De combinatie dient 

wel steeds minstens één letter te bevatten.  

Voortaan kunt u dus rijden met Claude, Pa, 

Love-, Z-0-RR-0 en nog zo veel meer.  

Creativiteit kent wel zijn prijskaartje. Een 

gepersonaliseerde nummerplaat kost 1000 

euro. � 

www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerpl

aten/gepersonaliseerd/ 

Inschrijven van bromfietsen  

Net zoals personenwagens en moto’s dienen 

sinds 31 maart 2014 ook bromfietsen en lichte 

vierwielers (golfkarretjes en brommobielen) te 

worden ingeschreven.  Het gaat in eerste 

instantie om: 

• Nieuwe voertuigen gekocht in België 

of in het buitenland. 

• Een ingevoerd voertuig dat reeds in 

het buitenland werd ingeschreven. 

• Een voertuig dat reeds in België werd 

ingeschreven na 31/03/2014.  

Uw voertuig dat u op 31 maart reeds in bezit 

had dient u nog niet in te schrijven.  Ook 

wanneer u dergelijk voertuig verkoopt in 

België dient deze nog niet te worden 

ingeschreven.  

Bromfietsen zijn 2- of 3-wielige voertuigen 

met maximum 50cc en maximale snelheid van 

45km/u.  Er zijn twee soorten: 

• Klasse A : maximum 25km/u. 

• Klasse B : maximum 45km/u.  

Beiden krijgen een moto-nummerplaat.  

Lichte vierwielers zijn voertuigen met een lege 

massa van maximum 350 kg, met een 

maximale snelheid van 45km/u en met een 

maximum cilinderinhoud van 50cc of 4Kw. Er 

is de keuze tussen een nummerplaat van een 

moto of auto.  

Voertuigen met een maximale snelheid van 

18km/u dienen niet ingeschreven te worden.  

De courante inschrijvingen kunnen op kantoor 

elektronisch worden ingeschreven. De 

nummerplaat en het inschrijvingsbewijs 

kosten 30€, contant te betalen aan de 

postbode bij de aflevering van de 

nummerplaat. � 

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. 


