
 

 

 

 

 

 

 

Afscheid nemen is al lastig genoeg. 

Afscheid nemen van een partner, een ouder of een kind komt hard aan. Op dergelijk moment is het 

belangrijk dat u zich kan concentreren op het verwerken van uw verdriet en dat u zich geen 

financiële zorgen dient te maken.  

Nadenken over uw overlijden is niet leuk, maar dat maakt het daarom niet minder noodzakelijk.  Wat 

kost een uitvaart of kan uw gezin verder zonder u? Hoe zwaar bedragen de met successierechten?  

Een gemiddelde uitvaart kost in Vlaanderen al vlug meer 

dan 5000 euro. Geld dat niet altijd onmiddellijk 

beschikbaar is. Dit kan u makkelijk oplossen door tijdens 

uw leven een uitvaartverzekering te nemen. Zo spaart u 

met kleine inspanningen een mooi bedrag bijeen 

waarmee uw uitvaart betaald kan worden. Blijkt uw 

uitvaart toch goedkoper dan uw gespaarde bedrag, dan 

krijgen uw erfgenamen het restant.  Bij uitvaartverzekeringen horen ook vaak extra voordelen zoals 

psychologische bijstand voor de familie of repatriëring bij een overlijden in het buitenland.  

Voor gehuwden, samenwonenden en mensen met schoolgaande kinderen is het belangrijk stil te 

staan bij de financiële situatie van de overblijvende partner of kinderen. Zullen zij hun levensstijl 

moeten aanpassen omdat een inkomen wegvalt? Hoeveel heeft uw gezin nodig om een periode te 

overbruggen. Gemiddeld duurt het een drietal jaar vooraleer een gezin weer in een stabiele 

financiële situatie terecht komt. Het is dan ook van cruciaal belang dat u minstens een periode van 

drie jaar financiële onzekerheid verzekert. Er bestaan eenvoudige verzekeringen waar u in ruil voor 

een beperkt maandelijks bedrag een mooi kapitaal bij overlijden voor uw partner of kinderen kan 

voorzien. Een voorbeeld : iemand van 30 jaar kan voor 7.5 euro per maand een kapitaal verzekeren 

van 50 000 euro. (50 000 euro komt ongeveer neer op 3 jaar loon aan 1500 euro netto per maand). 

Voor 12.50 euro kan dezelfde persoon een kapitaal van 100 000 euro verzekeren.  

Wie een eigen woning heeft gekocht, sluit hierbij meestal een schuldsaldoverzekering af. Op die 

manier zorgt u ervoor dat de woonlening (deels) wordt afbetaald bij overlijden. Vaak een grote hap 

uit het gezinsbudget die hiermee opgevangen kan worden. � 
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Huispersoneel : nieuwe wetgeving 

De Europese regelgever is van mening dat 

dienstboden en huispersoneel een 

gelijkaardige bescherming moeten genieten 

als andere werknemers. Op 18 juni 2014 werd 

in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet 

gepubliceerd. Bijgevolg zijn vanaf 1 oktober 

huisbedienden in principe onderworpen aan 

de sociale zekerheid.   

Iedereen die huispersoneel voor 

huishoudelijke prestaties van overwegend 

manuele aard tewerk stelt, wordt als 

werkgever beschouwd.  

Manuele huishoudelijke arbeid zoals poets- 

en/of tuinhulp wordt nooit beschouwd als 

occasionele arbeid en is bijgevolg altijd 

onderworpen aan de sociale zekerheid. 

Deze nieuwe verplichting geldt evenwel niet 

voor: 

• prestaties met dienstencheques;  

• occasionele huishoudelijke arbeid.  

Het betreft hier eerder sociale of 

vriendendiensten waarvoor een kleine 

vergoeding wordt betaald (bv.: babysit, 

boodschappen doen voor buren, 

gezelschap houden van ouderen). 

Maar! Omvatten deze prestaties toch manuele 

huishoudelijke activiteiten, gebeuren ze 

beroepsmatig of is er een bepaalde regelmaat 

(bv. x maal/week) of bedraagt de arbeid meer 

dan acht uur per week (bij één of meerdere 

werkgevers), dan moeten er ook bijdragen 

betaald worden. 

 

Praktische gevolgen 

Iedereen die personeel tewerkstelt waarop de 

nieuwe wet van toepassing is, is verplicht: 

• zich als werkgever in te schrijven op 

de RSZ website; 

• een Dimona aangifte te doen bij start 

en einde van de arbeidsovereenkomst; 

• trimestrieel een DMFA aangifte te 

doen van de geleverde prestaties en 

het betaalde loon; 

• bijdragen aan de Sociale Zekerheid te 

betalen op het betaalde loon; 

• een verzekering Arbeidsongevallen 

voor zijn personeel af te sluiten. 

Nieuwe polissen “huispersoneel” zullen 

uiteraard opgesteld moeten worden conform 

de nieuwe wetgeving. 

Verzekeringsmaatschappijen zullen binnenkort 

om bijkomende info vragen (bv. RSZ nummer) 

zodat zij de bestaande contracten kunnen 

aanpassen aan de nieuwe wetgeving. 

Op vandaag bestaat er nog veel 

onduidelijkheid, maar verder nieuws volgt.  � 

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. 

Neem een kijkje op onze 

gloednieuwe website : 

www.sofinance.be 


