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www.akkermans-demeulenaer.be 

 
akkermans.demeulenaer@gmail.com 

 
Ondernemingsnummer  

0851596850 en 0871316455 

 

Onafhankelijk  

verzekeringsmakelaar  

 

Kantooruren : 

 Maandag van  
09.30—12.30 en 14.00—18.00 

Dinsdag van  
09.30—12.30 en 14.00—19.00 

Woensdag van 
 09.30—12.30   

Donderdag van 
09.30—12.30 en 14.00—18.00 

Vrijdag van 
 09.30—12.30   

Onze basisgegevens. 
 

Akkermans & De Meulenaer 

Molenstraat 15  -  2940  HOEVENEN 

 

De identificatiesleutel van onze onderneming is KBO-nr. 0851596850 en 0871316455. 

 
Wij zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar in het register van verzekeringstussenperso-

nen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 BRUSSEL. U kunt onze gege-

vens ook terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welk diensten bieden wij aan? 
 
25 jaar geleden startte ons bedrijf onder de naam Akkermans & De Meulenaer.  Toen on-

derschreven wij een aantal principes waaraan wij vandaag nog steeds trouw zijn. 

 
Wij werken voor u, onze klant, op basis van uw specifieke noden en behoeften.  Centraal 

hierbij staat uw financiële situatie, de risico’s die u loopt en de wensen die u hebt, nu en in 

de toekomst. Wij brengen deze, samen met u, in kaart om vervolgens een aanbod te cre-

ëren om u, uw gezin, uw bedrijf en uw patrimonium veilig te stellen.  Daarvoor kunnen wij, 

op onafhankelijke wijze, voor u de markt raadplegen en kunt u een beroep doen op de ken-

nis en de ervaring van elk lid van ons team. 

 
Wij kunnen u een compleet up-to-date overzicht van uw klantendossier bezorgen. Dit kan 

via e-mail doorgestuurd worden of na afspraak op ons kantoor. Wij streven ernaar dit op 

een regelmatige basis te doen, in samenspraak met u tijdens een volgend persoonlijk ge-

sprek. 

 
Als erkend verzekeringsmakelaar zijn wij tot uw dienst voor de volgende verzekeringstak-

ken : 

 

 
1: Ongevallen; 2 : Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;  

8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen;  

13: Algemene BA; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: 

Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzon-

dering van bruidschat– en geboorteverzekeringen; 22: Bruidschat– en geboorteverzekerin-

gen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens– bruidschat– en geboorteverzekerin-

gen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen. 
 

Onze bereikbaarheid. 
 
Wij zijn steeds tot uw dienst in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.  Dit uiteraard tijdens 

de kantooruren vermeld op de linkerkolom.  Op uw verzoek komen wij graag bij u langs. 
Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. 

 

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen vzw in 1000 

Brussel, de Meeûssquare 35, tel 02/5475871  -  fax 02/5475975  -  info@ombudsman.as  -  

www.ombudsman.as 

 
 

AKKERMANS STEFAAN DE MEULENAER GERT 
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Belangrijke informatie voor onze klanten 
 
Als verzekeringsmakelaar ontvangen wij voor onze bemiddeling een vergoeding van de ver-

zekeraar.  Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt en deze kan 

variëren naargelang het type verzekering. Voor bijkomende taken en prestaties ontvangen 

wij soms een bijkomende vergoeding. In bijlage vindt u een duplicaat van de commissieloon-

vergoedingen. 

 
Op eenvoudig verzoek stellen wij u alle productinformatie ter beschikking die wij u graag 

persoonlijk verder toelichten, zodat u met kennis van zaken een polis op maat kunt afsluiten. 

U vindt die productinformatie op ons kantoor of wij kunnen u die ook via mail overmaken. 

 

U kunt steeds contact opnemen met ons indien u vragen hebt over deze onderwerpen. 

 

Ons belangenconflictbeleid 
 

Wetgevend kader 

 
Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelij-

ke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van 

financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepa-

lingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artike-

len 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 

sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake 

de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangencon-

flicten, wat de verzekeringssector betreft. 
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op 

te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzeke-

ringsbemiddeling. 
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-

grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en 

professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van 

verzekeringsbemiddeling.  

 

Welke belangenconflicten? 

 
Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de moge-

lijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.  
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden perso-

nen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangencon-

flicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groeps-

structuur. 
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart 

gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden ge-

schaad. Het gaat om: 
Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt; 

Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of 

transactie; 

Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan; 

Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend; 

Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de 

cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling. 

 
Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of 

van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en); 

Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit

(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor; 

{Enkel toevoegen indien toepasselijk: 
Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) 
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of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, vastgoedmakelaar}. 
 

Welke maatregelen neemt ons kantoor 

 
Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant 

primeert. 

Het gaat onder meer om: 
Een interne instructienota; 

Een aangepast verloningsbeleid; 

Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. 

verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en 

in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;  

Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een 

concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstver-

lening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen 

van de klant; 

Een regeling inzake het ontvangen van voordelen; 

Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen ver-

strekken correct, duidelijk en niet misleidend is. 
Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast 

en/of geactualiseerd worden. 

Wat is de procedure? 

 
Specifieke transparantie 

 
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen 

bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de 

bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U 

kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie. 

 

 

 

 

Mogelijk 
belangen-conflict
geïdentificeerd

Kan 'MiFID'-
grondwet
nageleefd?

Nee
Geen 

dienst-
verlening

Ja
Volstaan 

maatregelen 
van beheer?

Ja
Dienst-

verlening

Nee
Specifieke 

trans-
parantie

Dienst-
verlening



VERZEKERINGEN 
TAKSEN – BIJDRAGEN – VERGOEDINGEN 

Voor de meest voorkomende verzekeringsproducten voor natuurlijke en rechtspersonen, 
van toepassing op 30/04/2014 

Ons kantoor leeft bij het verstrekken van haar diensten van verzekeringsbemiddeling de AssurMiFID-

gedragsregels na. Ons kantoor neemt de volgende inducement policy in acht waarin wordt 

weergegeven welke commissies zij ontvangt en eventueel aan anderen betaalt. 

Ons kantoor is gerechtigd volgende verzekeringsbemiddelingsdiensten te verstrekken: de 

werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het 
voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, 
dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. 

Toegelaten takken : 01a,01b,02,03,08,09,10a,10b,13,14,15,16,17,18,21,22,23,26 

Ons kantoor heeft voor het aanbieden van deze verzekeringsovereenkomsten een 
samenwerkingsovereenkomst met volgende verzekeringsmaatschappijen: BALOISE, ATHORA, 
OPTIMCO, ALLIANZ, PATRONALE LIFE, VIVIUM, AXA, DAS, DKV, EUROMEX, FIDEA. 

Deze tarievenlijst betreft de meest gangbare producten. Voor specifieke risico’s of voor bijvoorbeeld 

risicogebieden kunnen de commissies hiervan afwijken. Deze commissies worden opgenomen in de 

bemiddelingsfiche. 

Voor bijkomende vragen over de tarievenlijst kunt u steeds terecht bij ons op het kantoor of via 
email: akkermans.demeulenaer@gmail.com 

I. TAKSEN - BIJDRAGEN  

Premietaksen worden steeds berekend op de netto premie. 

MOTORVOERTUIGEN (particulier) 
Bromfietsen, motorfietsen, personenwagens, minibussen, kampeerwagens en oldtimers 

Burgerlijke aansprakelijkheid 27,10% 
Omnium verzekering 26,75% 
Bestuurdersverzekering 16,75% 
Bijstandsverzekering 13,00%* 
Rechtsbijstandverzekering 16,75% 

MOTORVOERTUIGEN (zakelijk) 
Garagehouders, handelaarsplaten, proefrittenplaat, motorfietsen, bromfietsen  

Burgerlijke aansprakelijkheid 27,10% 
Omnium verzekering 26,75% 
Bestuurdersverzekering 16,75% 
Bijstandsverzekering 13,00%* 
Rechtsbijstandverzekering 16,75% 
Vervoer voor koopwaar & materieel 1,40% 

mailto:kantoor.stefaan@telenet.be


Autobussen, taxidienst, ziekenwagens, lijkenwagen, landbouwwerktuigen, vervoer van 
goederen en zaken ≤ 3,5 

Burgerlijke aansprakelijkheid 22,10% 
Omnium verzekering 21,75% 
Bestuurdersverzekering 16,75% 
Bijstandsverzekering 13,00%* 
Rechtsbijstandverzekering 16,75% 

Vervoer van zaken > 3,5 ton, zonder eurovignet 
  

Burgerlijke aansprakelijkheid 14,25% 
Omnium verzekering 13,90% 
Bestuurdersverzekering 16,75% 
Bijstandsverzekering 13,00%* 
Rechtsbijstandverzekering 16,75% 

Vervoer van zaken > 3,5 ton 
  

Burgerlijke aansprakelijkheid 12,85% 
Omnium verzekering 12,50% 
Bestuurdersverzekering 16,75% 
Bijstandsverzekering 13,00%* 
Rechtsbijstandverzekering 16,75% 

 

* premietaks = gemiddelde tussen 16,75% (Bijstand Voertuig) en 9,25% (Bijstand voor personen). 

BRAND EN AANVERWANTE RISICO’S 
Particulier, handel, kantoor, landbouw, speciale risico’s & engineering  

Basiswaarborg (BA, brand, storm, glasbreuk, waterschade, natuurrampen) 15,75% 
Diefstal verzekering 15,75% 
Rechtsbijstandverzekering 15,75% 
Alle bouwplaats risico’s : 

- Indien afdeling I + afdeling II 9,74% 
(9,25% +7,50% van bijdrage RIZIV van 6,50%) 

- Indien enkel afdeling I zonder FLEXA* 9,25% 
- Indien enkel afdeling I met FLEXA* 9,90% 

(9,25% + 10% van bijdrage RIZIV van 6,50%) 

Bedrijfsschade na machinebreuk – Elektronica & Machines (brand, explosie, bliksem) 9,90 

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 

Verzekering huispersoneel : 
- Personeel onderworpenen aan RSZ 4,13% 
- Personeel onderworpen en niet onderworpenen aan RSZ 24,13% 

Arbeidsongevallenverzekering 



- Personeel onderworpen aan RSZ 4,13% 
- Personeel niet onderworpen aan RSZ 24,13% 

Collectieve ongevallen 
- Waarborg medische kosten, dekking Welfare 9,25% 
- Waarborgen ongeschiktheid en overlijden 

 Normaal tarief 4,40% 

 Specifieke gevallen 9,25% 

Individuele ongevallen 9,25% 
Rechtsbijstandverzekering 9,25% 

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

BA Familiale 9,25% 
Objectieve aansprakelijkheid 18,75% 
BA Ondernemingen 9,25% 
BA Evenementen 9,25% 
Beroepsaansprakelijkheid 9,25% 
Bestuurdersaansprakelijkheid 9,25% 
Rechtsbijstand 9,25% 

ZIEKTE 

Hospitalisatieverzekering 
- Premietaks 9,25%/0%* 

RIZIV bijdrage 10,00% 

*Vrijstelling van de premietaks ten voordele van een ziektekostenverzekering die een hoog niveau 
van bescherming aanbiedt (Wet van 18/04/2010, BS, 11/06/2010) 

Gewaarborgd inkomen (beroeps gebonden verzekering) 4,40% 
Gewaarborgd inkomen (andere dan beroeps gebonden verzekering) 9,25% 

LEVENSVERZEKERINGEN 

Overlijdensverzekering 2,00% 
Tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend kapitaal ter waarborg van 
een hypothecaire lening 1,10%  
Verzekering die beantwoordt aan de criteria en voorwaarden in zake 
“thematische volksleningen” 1,10% 

Tak 21 “buiten fiscaliteit” beleggingsverzekering (natuurlijke persoon) 
- premietaks 2,00% 
- roerende voorheffing bij uitkering 

(na 8 jaar of met 130% overlijdensdekking) - 
(voor 8 jaar en zonder 130% overlijdensdekking = Roerende Voorheffing) 25,00% 

Tak 23 beleggingsverzekering (natuurlijke persoon) 



- premietaks 2,00% 
- geen roerende voorheffing bij uitkering - 

Tak 21 gefiscaliseerde “pensioenspaarverzekering” 
- geen premietaks - 
- taks op de LTS op 60 jaar (principe) 10,00% 
- bedrijfsvoorheffing bij vervroegde uitkering 33,31%** 

* Regeerakkoord : 8,00% 
** verminderd met de pre-anticipatieve taks van 6,5% 

Tak 21 “gefiscaliseerde” levensverzekering (LTS) 
- premietaks 2,00% 
- indirecte taks op de LTS op 60 jaar (principe) 10,00 % 
- andere specifieke gevallen (bv. : vervroegde uitkering, verzekering die uitsluitend 

voorziet in een kapitaal bij overlijden, verzekering gekoppeld met een HL,.....) 
 Taks op de LTS , OF 10% of 33%* 
 Bedrijfsvoorheffing 10,09% of 16,66% of 33,31%* 

*(verminderd met de pre-anticipatieve taks va 6,5%) 

Groepsverzekering 
- premietak op de werkgeversbijdrage en persoonlijke bijdrage 4,40% 
- sociale lasten op de werkgeversbijdrage 8,86% 
- eventueel bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op de werkgeversbijdrage 1,50% 

- Bij uitkering bij leven: 
 RIZIV-bijdrage op het bruto kapitaal (+ winstdeling) 3,55% 
 solidariteitsbijdrage op het bruto kapitaal (+ winstdeling) 0% tot 2% 
 bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal* < werkgeversbijdragen 
 ingeval van leven 10,09% of 16,66% of 18,17% of 20,19% 
 bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal* < werkgeversbijdragen 
 ingeval van overlijden 10,09%/16,66% 
 bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal* < persoonlijke bijdragen 10,09%/16,66% 

* (na vermindering van WD, RIZIV en solidariteitsbijdrage) 

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) 
- geen premietaks - 
- bijdrage arbeidsongeschiktheid 9,25% 
- Bij uitkering : 

 RIZIV-bijdrage (K +WD) 3,55% 
 solidariteitsbijdrage (K+WD) 0% tot 2% 
 fictieve rente op het pensioenkapitaal (zonder WD) (10 of 13 jaar) 

Individuele Pensioentoezegging 
 premietaks 2,00% 
 pensioen, overlijden en overlijden na ongeval 4,40% 
 arbeidsongeschiktheid 9,25% 

Bij uitkering : 



 RIZIV-bijdrage (K + WD) 3,55% 

 solidariteitsbijdrage 0% tot 2% 

 bedrijfsvoorheffing op het bruto kapitaal (uitkering bij leven of overlijden ) 20,19% of 
18,17% of 16,66% of 10,09% 

 fictieve rente op het kapitaal (overlijden na ongeval) 

KAPITALISATIEVERRICHTINGEN (tak 26) 

Geen premietaks - 
Bij uitkering, roerende voorheffing op de interesten (+ WD) 25,00% 



II. VERGOEDINGEN  

A. BOAR VERZEKERINGEN 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de 
verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. 

Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren: 
a) vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, opleiding, etc.); 
b) polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften; 
c) na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften, 

schade regelen, verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, etc.). 

In bijlage vindt u de samenwerkingsovereenkomst van Baloise verzekeringen waarin de voornaamste 
vergoedingen per tak zijn opgesomt welke representatief zijn voor de andere maatschapppijen 
waarmee we samenwerken. 

Naast de commissielonen op de geïnde premies worden er bijkomende commissies ontvangen. Deze 

maken geen deel uit van de premie en worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. 

Naargelang maatschappij en product kunnen deze vergoedingen verschillen. U kunt meer toelichting 

vragen in ons kantoor. In bijlage vindt u de overeenkomst van Baloise aangaande de surcommissie. 

Deze vergoedingen zijn een vergoeding voor de geleverde inspanningen om nieuwe klanten te werven, 

medewerkers daartoe op te leiden, de door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, polissen 

op te maken, etc. 



B. LEVENSVERZEKERINGEN 

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij een vergoeding van de 
verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. 

Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdracht als makelaar uit te voeren: 
a) vóór het afsluiten van een contract (marktonderzoek, opleiding, etc.); 

b) polissen onderhandelen met verzekeraars die passen bij uw behoeften; 

c) na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst de nazorg leveren (opvolging behoeften, 

schade regelen, verdediging tegenover de verzekeraar, briefwisseling, etc.). 

In bijlage vindt u de samenwerkingsovereenkomst van Baloise verzekeringen waarin de voornaamste 
vergoedingen per tak zijn opgesomt welke representatief zijn voor de andere maatschapppijen 
waarmee we samenwerken. 

Naast de commissielonen op de geïnde premies worden er bijkomende commissies ontvangen. Deze 

maken geen deel uit van de premie en worden uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. 

Naargelang maatschappij en product kunnen deze vergoedingen verschillen. U kunt meer toelichting 

vragen in ons kantoor. In bijlage vindt u de overeenkomst van Baloise aangaande de surcommissie. 

Deze vergoedingen zijn een vergoeding voor de geleverde inspanningen om nieuwe klanten te werven, 

medewerkers daartoe op te leiden, de door de verzekeraar gedelegeerde taken uit te voeren, polissen 

op te maken, etc. 
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Deel II - Vergoedingen Niet-Leven 2019

Dit reglement omschrijft de vergoedingen in de takken Niet-Leven voor het productiejaar 2019, meer bepaald de basis-

vergoeding en de samenwerkingsvergoedingen voor productie, incasso en rendement.

Partijen engageren zich om de toepassing ervan steeds te plaatsen in het licht van een kwaliteitsvolle en professionele 

dienstverlening, waarbij de behartiging van de belangen van de klant centraal staat.

Basisvergoeding

Motorvoertuigen 
Jaarlijkse vergoeding op nettopremies

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Tweewielige motorrijtuigen

Wagens voor toerisme en gemengd gebruik

Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t)

Vervoer voor eigen rekening (+3,5 t)

Vervoer voor rekening derden (+3,5 t) 

Personenvervoer

Commerciële platen

Rijdende werktuigen

Landbouwwerktuigen

17 %

17 %

13,5 %

10 %

10 %

10 %

17 %

10 %

10 %

Omniumwaarborgen

Tweewielige motorrijtuigen

Wagens voor toerisme en gemengd gebruik

Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t)  - vervoer eigen rekening

 - vervoer rekening derden

Vervoer voor eigen rekening (+3,5 t)

Vervoer voor rekening derden (+3,5 t) 

Personenvervoer 

Commerciële platen

19 %

19 %

19 %

15 %

 15 %

 15 %

15 %

19 %

Rechtsbijstand

Supra

Safe Plus Rechtsbijstand Trucks

Mini (enkel binnen vloten)

25 %

25 %

19 %

Bijstand 17 %

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen

Uitgebreide Baloise Truck Assistance

17 %

17 %

10 %

Overige

Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening

Machinebreuk

17 %

15 %

Vergoedingen Niet-Leven 2019
Baloise Insurance Partnership
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Brand 
Jaarlijkse vergoeding op nettopremies 

Eenvoudige risico’s

Woning Select

• Op alle basisverzekeringen behalve op Natuurrampen 

• Op de basisverzekering Natuurrampen

 - Standaard 

 - Indien Tariferingsbureau 

• Op de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme

• Op de keuzeverzekering Rechtsbijstand Uitgebreide formule

• Op de keuzeverzekering Safe Home Fire & Water

• Houten gebouw  

• Caravans 

• Kortetermijnverzekering 

27 %

20 %

5 %

20 %

25 %

20 %

20 %

15 %

20 %

Golden Label

• Op alle basisverzekeringen behalve op Natuurrampen

• Op de basisverzekering Natuurrampen

 - Standaard 

 - Indien Tariferingsbureau

• Op de keuzeverzekering Rechtsbijstand 

25 %

25 %

5 %

25 %

Handel Plus

• Categorie Plus en Neutraal + Landbouw 

• Categorie Voorbehouden + Horeca 

• Op de basisverzekering Natuurrampen

 - Standaard 

 - Indien Tariferingsbureau 

• Op de keuzeverzekering Diefstal en vandalisme

• Op de keuzeverzekering Rechtsbijstand

 - Beperkte formule 

 - Uitgebreide formule

• Keuzeverzekering Bedrijfsschade

• Indien de premievoet ≥ 2,5 °/°° 

• Indien de premievoet ≥ 4 °/°° 

• Kortetermijnverzekering 

27 %

20 %

20 %

5 %

20 %

20 %

25 %

25 %

20 %

15 %

20 %

Speciale risico’s

• Op alle basisverzekeringen 15 %

Vergoedingen Niet-Leven 2019
Baloise Insurance Partnership
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Technische verzekeringen 
Jaarlijkse vergoeding op nettopremies 

Machinebreuk 15 %

Bouwplaatsrisico’s

• Alle Bouwplaatsrisico’s

• BA Tienjarige

• BA Tienjarige Controleverzekering

15 %

15 %

10 %

Elektronica 15 %

Varia 
Jaarlijkse vergoeding op nettopremies 

Persoonlijke ongevallen 25 %

Veilig Gevoel 25 %

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Bedrijven 20 %

Beroepsaansprakelijkheid  15 %

• Op de keuzeverzekering Rechtsbijstand 20 %

Objectieve Aansprakelijkheid 20 %

Gezin Select 22,5 %

• Op de keuzeverzekering Rechtsbijstand  22,5 %

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Allerlei 25 %

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Jacht 25 %

Medische en Paramedische beroepen 20 %

Sport en ontspanning 25 %

Caravan 25 %

Kortetermijnverzekering 20 %

Arbeidsongevallen 
Jaarlijkse vergoeding op nettopremies 

Waarborg Arbeidsongevallen

• Werklieden en bedienden 

• Huispersoneel 

7,5 %

15 %

Aanvullende waarborgen

• Ongevallen Privéleven 

• Persoonlijke Ongevallen 24/24 

• Bezoldigingen boven het wettelijke maximum 

• Gewaarborgd loon en patronale bijdragen 

15 %

15 %

15 %

7,5 %

Vergoedingen Niet-Leven 2019
Baloise Insurance Partnership



8

Samenwerkingsvergoedingen

Vanaf 60 nieuwe zaken die u als partnermakelaar in 2019 in Niet-Leven realiseert, hebt u recht op de volgende 

vergoedingen.

1. Productie

Elke euro aan productie die u aanbrengt, geeft recht op een vergoeding. Die vergoeding is een percentage van de  

productiepremie die u realiseert. 

Productiepremie 2019
% op de productiepremie

2019

≥ 20.000 EUR 3 %

≥ 40.000 EUR  3,50 %

≥ 60.000 EUR 4 %

2. Incassostijging 

% incassostijging % op de incassostijging

> 0 % 2 %

≥ 10 % 4 %

≥ 25 % 6 %

• Nieuwe zaak: een nieuwe zaak is een nieuw opgemaakte polis die noch geheel, noch gedeeltelijk in vervanging komt van 

(een) bestaande polis(sen). De volgende zaken tellen niet mee: kortlopende polissen, de waarborg Rechtstbijstand en de 

aparte bijstandspolissen (de verzekering Bijstand binnen een polis Motorrijtuigen telt wel mee).

 Een nieuw opgemaakte polis Motorrijtuigen met BA én Omnium en met dezelfde opmaakdatum, ongeacht de aanvangs- 

datum van die waarborgen, telt mee als 2 nieuwe zaken. Dit voor zover deze polis noch geheel, noch gedeeltelijk in vervan-

ging komt van (een) bestaande polis(sen) en ongeacht het aantal voertuigen dat in die polis wordt verzekerd.

• Productiepremie: de globale eerste jaarpremie van alle nieuwe zaken die werden opgemaakt in 2019.

• BA Motorrijtuigen: personenwagen, lichte vrachtwagen (max. 3,5 t), sportwagen of gemengd voertuig.

• Een Gezinsplan met Safety Pack bestaat uit minimaal 1 polis BA Motorrijtuigen, 1 polis Brand Particuliere Risico’s en 1 polis 

te kiezen uit BA Gezin, Ongevallen privéleven en verkeer of Huispersoneel.

• Incassostijging: het positieve verschil tussen de geboekte handelspremie van uw portefeuille in 2019 en deze in 2018.

• % incassostijging: de incassostijging van 2019

het incasso van 2018

• Incasso = het totaal van de geboekte handelspremie in een jaar. 

Vergoedingen Niet-Leven 2019
Baloise Insurance Partnership

Vergoeding voor elke nieuwe zaak BA Motorrijtuigen of Brand 
Particuliere Risico’s binnen een Gezinsplan met Safety Pack

20 EUR



9

3. Rendement

U verdient bij Baloise Insurance een percentage op het gemiddelde rendement. Dat percentage verhoogt naarmate uw totale 

productie in Niet-Leven groter is. Een rendabele portefeuille loont dus.

Maar wat als u eens een pechjaar hebt met veel schadegevallen? Geen probleem, dan wordt dat geneutraliseerd, omdat het 

gemiddelde rendement gebaseerd is op de 4 jaren met het hoogste rendement uit de periode 2015 tot en met 2019.

Productiepremie 2019 % op het gemiddelde rendement 

≥ 20.000 EUR 3 %

≥ 40.000 EUR 5 %

≥ 60.000 EUR 10 %

≥ 120.000 EUR 12 %

Hierbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

• incasso eind 2019 ≥ 62.500 EUR;

• incasso eind 2019 ≥ 95 % van het incasso eind 2018.

Gelieve ook rekening te houden met de Algemene modaliteiten (zie blz. 23)

Hoe berekenen wij uw gemiddelde rendement?

Stap 1: 

Aftopping van uw schadedossiers

Schadedossiers worden afgetopt op 25 % van het incasso Niet-Leven van het jaar 2019 met een minimum van 30.000 EUR 

en een maximum van 125.000 EUR.

Stap 2: 

Berekening van het rendement per jaar

Totaalincasso van het jaar 

min de som van de schadelasten 

                  (betalingen + reserves)

min de som van de kosten 

                  (vergoeding + algemeen)

Stap 3: 

Wij laten het jaar met het slechtste rendement van de 5 vorige jaren vallen.

Stap 4: 

Berekening van het gemiddelde rendement

(Rendement van de overblijvende 4 jaren)

                                         4

Vergoedingen Niet-Leven 2019
Baloise Insurance Partnership
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Deel III - Vergoedingen Leven 2019

Dit reglement omschrijft de vergoedingen in de takken Leven Particulieren en Leven Ondernemingen voor het productie-

jaar 2019: basis- en beheervergoeding voor producten uit het gamma Sparen en Beschermen en voor producten uit het 

gamma Beleggen.

Partijen engageren zich om de toepassing ervan steeds te plaatsen in het licht van een kwaliteitsvolle en professionele 

dienstverlening, waarbij de behartiging van de belangen van de klant centraal staat. 

Basisvergoeding

Product Standaard Variatie

Sparen 

Particulieren

Ondernemingen

Zelfstandigen

EB Loontrekkenden

Save Plan 3e pijler • hoofdwaarborg

Save Plan 4e pijler • hoofdwaarborg

  • aanvullende waarborgen

Junior Plan 

VAPZ  • hoofdwaarborg

  • aanvullende waarborgen

Sociaal VAP   • hoofdwaarborg

  • solidariteitsdekkingen

  • aanvullende waarborgen

RIZIV  • hoofdwaarborg

  • solidariteitsdekkingen

  • aanvullende waarborgen

IPT  • hoofdwaarborg

  • aanvullende waarborgen

POZ  • hoofdwaarborg

  • aanvullende waarborgen

Benefit Plan  • hoofdwaarborg

  • aanvullende waarborgen 

Collectieve arbeidsongeschiktheidsrente

IPT Werknemers  • hoofdwaarborg

  • aanvullende waarborgen

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

4 %

2 %

2 %

4 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

5 %

5 %

2 %

5 %

0 - 4 %

0 - 2 %

0 - 15 %

0 - 2 %

0 - 4 %

0 - 15 %

0 - 4 %

–

0 - 15 %

0 - 4 %

–

0 - 15 %

0 - 4 %

0 - 15 %

0 - 4 %

0 - 15 %

maatschappij

raadplegen

 

Vergoedingen Leven 2019
Baloise Insurance Partnership
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Product Standaard Variatie

Beschermen Overlijdensverzekering 

Overlijdensverzekering Schuldsaldo

Overlijden Select

Overlijdensverzekering IPT

Overlijdensverzekering IPT Schuldsaldo

Overlijdensverzekering BLV

Overlijdensverzekering BLV Schuldsaldo

Overlijdensverzekering Kredietsaldo

Aanvullende waarborgen

 • Premieterugbetaling

 • Arbeidsongeschiktheidsrente

 • Ongeval

 • Verkeersongeval

Gewaarborgd Inkomen

Omzetverzekering

Arbeidsongeschiktheid - IAT

Hospitalisatieverzekering

15 %

15 %

5 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

0 - 25 %

0 - 25 %

0 - 5 %

0 - 25 %

0 - 25 %

0 - 25 %

0 - 25 %

0 - 40 %

0 - 15 %

0 - 15 %

0 - 15 %

0 - 15 %

0 - 15 %

0 - 15 %

0 - 15 %

0 - 15 %

Beleggen Invest

Invest 23

Invest 26

1 %

1 %

1 %

0 - 2 %

0 - 2 %

0 - 2 %

Producten die onderschreven werden voordat het gamma van Baloise Insurance gecommercialiseerd werd, worden 

vergoed conform de bijlage bij dit reglement. U kunt die bijlage terugvinden op MyBaloise.

Beheervergoeding voor producten Fiscaal Sparen en Beschermen

Beheervergoeding voor producten Fiscaal Sparen en Beschermen is voorzien voor:

1. nieuwe zaken 

2. verhogingen van minstens 250 EUR jaarpremie

3. eenmalige bijstortingen van minstens 1.000 EUR

van volgende producten:

Fiscaal Sparen Beschermen

Particulieren Ondernemingen Risicoverzekeringen1

Zelfstandigen EB Loontrekkenden

Save Plan

(3e pijler)

VAPZ
Sociaal VAP 

RIZIV

IPT

POZ

Benefit Plan2

IPT Werknemers

Overlijdensverzekering

Overlijden IPT

Overlijden BLV

1 Overlijdensverzekering Kredietsaldo, Overlijdensverzekering Select, Gewaarborgd Inkomen, Omzetverzekering, Arbeidsongeschiktheid en Hospitalisatieverzekering 
komen niet in aanmerking.

2 Raadpleeg uw accountmanager om de precieze modaliteiten te kennen voor groepsverzekeringen met 25 of meer aangeslotenen.
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Beheervergoeding is ook voorzien voor verhogingen van minimaal 250 EUR jaarpremie van producten die in aanmerking 

kwamen voor vergoedingen bij Mercator of bij Nateus en die nu niet meer worden gecommercialiseerd. Er wordt geen 

beheervergoeding toegekend op een overdracht van reserve, zowel een interne overdracht als een overdracht van een 

andere verzekeringsmaatschappij.

Onder nieuwe zaken verstaan we nieuw opgemaakte polissen die noch geheel, noch gedeeltelijk in vervanging komen 

van bestaande polissen.

Onder verhogingen van minstens 250 EUR jaarpremie verstaan we verhogingen van de geplande jaarpremie van 

recurrente spaarplannen van minstens 250 EUR (exclusief eventuele taksen) ten opzichte van de historisch hoogste 

jaarpremie (zie ‘Verhoging na recuperatie’). 

Bij EB Loontrekkenden moet de gemiddelde verhoging van de nettojaarpremie per aangeslotene ten gevolge van een 

reglementswijziging minimaal 250 EUR bedragen.

Voor EB Loontrekkenden en IPT moet de geplande jaarpremie na verhoging minstens gelijk zijn aan de minimumpremie 

vermeld in de tabel van de wegingsfactoren.

De berekening van de beheervergoeding voor producten Fiscaal Sparen en 
Beschermen

De som van de nettopremies van die producten vormen, eventueel na toepassing van een aantal cumulatieve wegings- 

factoren, de vergoedingsbasis.

Onder nettopremie verstaan we:

 • de voorziene jaarlijkse premie;

 • bij eenmalige stortingen: de premie die, overeenkomstig artikel 1 van de Bijzondere modaliteiten, in aanmerking  

komt.

De nettopremie is telkens exclusief forfait, opslag voor premiesplitsing en eventuele taksen, maar met inbegrip van de 

premies voor de aanvullende waarborgen. 

Vergoedingen Leven 2019
Baloise Insurance Partnership
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1 De premie IPT en POZ, na toepassing van deze wegingsfactor, is gelijk aan de jaarpremie verhoogd met de eenmalige aanvangspremie gedeeld door 12.
2 Voor EB Loontrekkenden geldt de gewogen gemiddelde duur.

De hierna vermelde wegingsfactoren zijn cumulatief en worden toegepast in de volgorde waarin ze hieronder voorkomen.

Wegingsfactoren 

in functie van de:

premie

IPT en POZ1 (Sparen 

Zelfstandigen)

< 1.500 EUR nettopremie, 

tenzij minimaal 100.000 EUR 

overlijden of 20.000 EUR 

arbeidsongeschiktheidsrente

0 %

EB Loontrekkenden

< gemiddeld 500 EUR  

per aangeslotene en  

per reglement

0 %

duur van  

de polis (n)

Sparen Particulieren
duur polis < 12 jaar

0 %Risicoverzekeringen

Sparen Ondernemingen2

duur polis < 7 jaar

duur polis ≥ 7 jaar  

en < 12 jaar
n/12

duur van de 

premiebetaling (m)

duur premiebetaling

m  < 12 jaar
m/12

De duur van de polis (n) en de duur van de premiebetaling (m) worden uitgedrukt in volledige jaren. Er wordt enkel rekening 

gehouden met gehele jaren.

Voor een eenmalige premie is de duur van premiebetaling gelijk aan 1 jaar. In geval van verhogingen op een bestaande 

polis, wordt onder duur van de polis en duur van de premiebetaling, de nog resterende duur van de polis verstaan of de nog 

resterende duur van de premiebetaling op het ogenblik van de verhoging.

Enkel de jaren tot de leeftijd van 67 jaar worden in aanmerking genomen. De beperking voor de in aanmerking komende 

jaren tot leeftijd 67 jaar geldt niet voor de contracten langetermijnsparen die worden afgesloten of verhoogd na de leeftijd 

van 55 jaar.

De nettojaarpremie die in aanmerking genomen wordt voor het bepalen van de vergoedingsbasis voor IPT en POZ bedraagt 

maximaal 125.000 EUR per verzekeringnemer. Als er meerdere verzekerden zijn per verzekeringnemer wordt de maximale 

nettojaarpremie toegepast per verzekerde.

Polissen EB Loontrekkenden komen niet in aanmerking voor het bepalen van de vergoedingsbasis en voor beheer-

vergoeding als de vergoedingsbasis EB Loontrekkenden op makelaarsniveau kleiner is dan 20.000 EUR.  

Vergoedingsbasis Vergoedingspercentage

vanaf 10.000 EUR 10 %

vanaf 20.000 EUR 15 %

vanaf 30.000 EUR 20 %

vanaf 40.000 EUR 25 %

vanaf 60.000 EUR 30 %

vanaf 80.000 EUR 35 %

vanaf 100.000 EUR 40 %
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Overlijden

Voor iedere polis Fiscaal Sparen (waarvoor een beheervergoeding wordt voorzien) met voldoende verzekerd risicokapitaal 

Overlijden, wordt de toe te kennen beheervergoeding (voor deze polis) met 5 % verhoogd. 

Onder verzekerd risicokapitaal verstaan we het verzekerde kapitaal bij overlijden verminderd met de eenmalige 

premies.  

Minimaal te verzekeren risicokapitaal Overlijden

Sparen Particulieren 
≥ 35.000 EUR en

≥ 200 % van de nettojaarpremie

Sparen Ondernemingen1 
≥ 100.000 EUR en

≥ 200 % van de nettojaarpremie

Arbeidsongeschiktheid

Voor iedere polis Fiscaal Sparen (waarvoor een beheervergoeding wordt voorzien) met voldoende verzekerde rente 

Arbeidsongeschiktheid, wordt de toe te kennen beheervergoeding (voor deze polis) met 5 % verhoogd.

Minimaal te verzekeren rente Arbeidsongeschiktheid

Sparen Particulieren ≥ 6.000 EUR

Sparen Ondernemingen1 ≥ 20.000 EUR

Recuperatie

Verworvenheid van de beheervergoeding

Zodra de polis 6 jaar loopt en daarvoor 6 jaarpremies werden betaald, is de beheervergoeding definitief verworven. Als 

de geplande jaarpremies niet (of gedeeltelijk) betaald worden of als de verlopen duur korter is, zal de beheervergoeding 

worden herberekend en teruggevorderd in verhouding tot de betaalde premies en de verlopen duur.

Voor contracten langetermijnsparen afgesloten of verhoogd na de leeftijd van 55 jaar is de beheervergoeding slechts ver-

worven na 12 jaar. Als de geplande jaarpremies niet (of gedeeltelijk) betaald worden binnen de eerste periode van zes jaar 

na het afsluiten van de polis of na de verhoging wordt de volledige beheervergoeding teruggevorderd. Vanaf het zevende 

jaar zal de beheervergoeding worden herberekend en worden teruggevorderd in verhouding tot de betaalde 

premies en de verlopen duur.

1 Voor EB Loontrekkenden komt het gemiddelde verzekerde risicokapitaal Overlijden en de gemiddelde verzekerde jaarrente arbeidsongeschiktheid van de aangeslotenen in 
aanmerking voor de eventuele toekenning van deze verhoging.
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Stopzetting premiebetaling of verlaging van de geplande jaarpremie 

Als de premiebetaling wordt stopgezet (tenzij bij het overlijden van de verzekerde) of de polis wordt afgekocht voordat de 

beheervergoeding volledig is verworven, vorderen wij de niet-verworven beheervergoeding terug.

Bij een verlaging van de geplande jaarpremie gebeurt de hiervoor beschreven recuperatie in verhouding tot die verlaging.

Niet-betaling van de geplande jaarpremie

Op het einde van het 1e tot het 6e jaar volgend op het aanvangsjaar van de polis wordt nagekeken of de geplande jaar- 

premie werd betaald (er wordt geen rekening gehouden met eenmalige bijstortingen).

Werden er onvoldoende jaarpremies gestort, dan vorderen wij de beheervergoeding in verhouding tot het tekort terug.  

Er wordt daarbij rekening gehouden met eerdere recuperaties.

Voor een polis langetermijnsparen afgesloten of verhoogd na de leeftijd van 55 jaar wordt de 6 jaar vervangen door 12 jaar  

en wordt bij niet-betaling van de geplande jaarpremies gedurende de eerste 6 jaar na het afsluiten van de polis of na de  

verhoging de volledige beheervergoeding teruggevorderd.

Verhoging na recuperatie

Als het spaarplan wordt hervat of de geplande jaarpremie wordt verhoogd na een eerdere stopzetting of verlaging van de 

jaarpremie wordt opnieuw een beheervergoeding toegekend in functie van de modaliteiten (duur polis, duur premie-  

betaling, premiegrootte, ...) die op dat ogenblik van toepassing zijn en enkel op het gedeelte van de premie dat de histo-

risch hoogste jaarpremie overschrijdt1.

Beheervergoeding voor beleggingsproducten en niet-fiscaal sparen

De beheervergoeding voor beleggingsproducten en niet-fiscaal sparen is een jaarlijkse vergoeding die toegekend wordt  

op de globale portefeuille van alle beleggingsverzekeringen en spaarproducten van de 4e pijler. Ze is van toepassing op de 

gemiddelde reserve van Save Plan (4e pijler), Junior Plan, Invest, Invest 23, Invest 26, Invest Fix, Invest 26 Fix en de  

producten die in aanmerking kwamen voor de beheervergoeding voor beleggingsproducten bij Mercator of Nateus2.

Voor de specifieke dienstverlening die de makelaar biedt in het kader van de beleggingsverzekeringen met tak23-fondsen 

ontvangt hij een bijkomende vergoeding van 0,40 % op de gemiddelde reserve van deze tak23-fondsen.

1 De hoogste geplande jaarpremie van het contract in de jaren voorafgaand aan 2019 
2 Producten die onderschreven werden voordat het gamma van Baloise Insurance gecommercialiseerd werd, worden vergoed conform de bijlage bij dit reglement.  

U kunt die bijlage terugvinden op MyBaloise.
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De beheervergoeding is afhankelijk van de hoogte van de globale reserve einde jaar of de nieuwe productie die in een 

bepaald jaar wordt onderschreven.

Globale reserve of nieuwe productie tak21/26 tak23

< 500.000 EUR globale reserve en                
< 100.000 EUR nieuwe productie

0 % 0,40 %

Vanaf 500.000 EUR globale reserve

of 100.000 EUR nieuwe productie
0,20 % 0,60 %

Vanaf 2.500.000 EUR globale reserve

of 500.000 EUR nieuwe productie
0,25 % 0,65 %

Vanaf 5.000.000 EUR globale reserve

of 1.000.000 EUR nieuwe productie
0,30 % 0,70 %

Onder globale reserve wordt verstaan: 

de totale reserve op 31/12/2019 van de beleggingsverzekeringen en de spaarproducten 4e pijler.

Onder gemiddelde reserve wordt verstaan: 

De inventariswaarde (tak23) en/of de gemiddelde reserve (tak21/tak26):

• Op het einde van elke maand wordt de inventariswaarde en/of de reserve per polis genoteerd.

 • De portefeuille tak21, tak23 en tak26 wordt berekend door de som van deze bedragen (op 31/12 van dat jaar) te 

delen door 12 (ook voor polissen die geen 12 maanden lopen). 

Onder nieuwe productie wordt verstaan:

 • Alle eenmalige nettostortingen tijdens het productiejaar 2019 voor de vermelde producten (beleggingsproducten en 

spaarproducten van de 4e pijler).

Op het tak23-fonds ‘Euro Cash Fund’ wordt geen beheervergoeding betaald, maar het fonds maakt wel deel uit van 

de portefeuille voor het bepalen van de globale reserve.

Reserves van het Save Plan (4e pijler) en Junior Plan die voortkomen uit betaling van recurrente premies (niet van eenmalige 

koopsommen) ontvangen een beheervergoeding op de gemiddelde reserve van minimaal 0,20 % voor het luik T21 en 0,60 % 

voor het luik T23. Beheervergoedingen lager dan 25 EUR op jaarbasis (op portefeuilleniveau) worden niet uitgekeerd. 

Polissen Save Plan (4e pijler) en Junior Plan die in aanmerking gekomen zijn voor een beheervergoeding Leven in 2016 of 

vroeger komen niet in aanmerking voor hogervermelde beheervergoeding.

Bovenop de beheervergoeding wordt voor polissen Save Plan (4e pijler) met een duurtijd van minimaal 12 jaar een een- 

malige adviesvergoeding betaald die gelijk is aan 10 % van de eerste recurrente nettojaarpremie (niet van toepassing op  

koopsommen). Deze adviesvergoeding bedraagt maximaal 2.500 euro per verzekeringnemer en is verworven na 6 jaar. 

Als de geplande jaarpremies niet (of gedeeltelijk) betaald worden of als de verstreken duur korter is, zal deze advies- 

vergoeding worden herberekend en teruggevorderd in verhouding tot de betaalde premies en de verstreken duur.

Vergoedingen Leven 2019
Baloise Insurance Partnership
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Bijzondere modaliteiten

artikel 1

De voordelen van dit reglement zijn slechts effectief verworven voor polissen of verhogingen van polissen waarvoor de 

datum van opmaak en de datum van aanvang uiterlijk op 31/12/2019 vallen en de eerste periodieke premie uiterlijk op 

31/01/2020 wordt betaald. Indien de eerste premie een eenmalige storting is, gelden dezelfde voorwaarden.

Een eenmalige bijstorting moet uiterlijk op 31/12/2019 zijn betaald, de datum van opmaak moet uiterlijk 31/01/2020 zijn 

en moet betrekking hebben op een wijziging met aanvangsdatum in 2019.

artikel 2

Polissen die in de loop van 2019 een beheervergoeding genereren en in datzelfde jaar vernietigd worden (tenzij bij overlijden 

van de verzekerde), komen niet in aanmerking voor toekenning van een beheervergoeding in 2019, noch voor het bepalen van 

de vergoedingsbasis.

artikel 3

De toekenning van de beheervergoeding of de terugvordering ervan ten gevolge van de niet-betaling van de geplande 

jaarpremie gebeurt via de bemiddelaarsrekening. De terugvordering ingevolge een aangekondigde verlaging van de 

premie of de vernietiging van de polis om een andere reden dan het overlijden van de verzekerde, gebeurt eveneens via 

de bemiddelaarsrekening.

artikel 4

Er worden geen voorschotten toegekend. 

artikel 5

In opdracht van de verzekeringnemer acteert de maatschappij de toekenning van de polis aan een andere makelaar. Vanaf de 

premievervaldag volgend op de ontvangst door Baloise Insurance van het door de verzekeringnemer ondertekend bericht van 

wijziging tussenpersoon geniet die de basisvergoeding op de premies waarvan de ingangsdatum later is dan de ontvangst-

datum van het mandaat. De makelaar die het beheer heeft bij het onderschrijven van de polis of bij het onderschrijven van de 

verhoging ervan, geniet alle rechten en plichten in verband met de beheervergoeding voor producten Sparen en Beschermen 

voor de nieuwe zaak of die verhoging.

De beheervergoeding voor beleggingsproducten en spaarproducten 4e pijler wordt toegekend in functie van het aantal maan-

den dat de polis in beheer was bij de betrokken makelaar op basis van de situatie op het einde van elke maand.

artikel 6

Baloise Insurance heeft het recht om bij aanpassing van productkenmerken, nieuwe wetgeving of aangepaste retrocessies 

opgelegd door de diverse fondsbeheerders ook de bijhorende vergoedingen te herzien.

artikel 7

Baloise Insurance behoudt zich het recht voor om verschuldigde vergoedingen niet uit te betalen of betaalde vergoedingen 

terug te vorderen voor polissen waarvoor op eenvoudig verzoek de wettelijke vereiste documenten waarnaar verwezen 

wordt in de derdezaakaanbrengersovereenkomst niet voorgelegd kunnen worden en dit gedurende de periode dat de 

gevraagde informatie niet verstrekt wordt of kan worden.

Gelieve ook rekening te houden met de Algemene modaliteiten (zie blz. 23).

Vergoedingen Leven 2019
Baloise Insurance Partnership

1 Producten die onderschreven werden voordat het gamma van Baloise Insurance gecommercialiseerd werd, worden vergoed conform de bijlage bij dit reglement.  
U kunt die bijlage terugvinden op MyBaloise.
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Deel IV - Administratieve vergoedingen 2019

Dit reglement omschrijft de vergoedingen die u krijgt voor de opmaak van nieuwe zaken en bijaktes in MyBaloise en de tool 

BA Tienjarige. Partijen engageren zich om de toepassing ervan steeds te plaatsen in het licht van een kwaliteitsvolle en pro-

fessionele dienstverlening, waarbij de behartiging van de belangen van de klant centraal staat.

Administratieve vergoedingen MyBaloise

Wanneer u minstens 40 nieuwe zaken1 opstelt via MyBaloise (Niet-Leven en Leven), dan hebt u recht op administratieve 

vergoedingen. 

1. Opmaak in MyBaloise

per nieuwe zaak2 Niet-Leven en Leven 12,50 EUR

per nieuwe zaak Varia Particulieren:  

Gezin Select, Veilig Gevoel
6,25 EUR

per Gezinsplan met Safety Pack 12,50 EUR

2. Bijakte

per bijakte Brand en Motorvoertuigen die 

opgemaakt is via MyBaloise en waarvoor nieuwe 

Bijzondere Voorwaarden worden afgedrukt

5,00 EUR

Voorwaarde: 

De globale gebruiksdrempel3 MyBaloise voor uw bijaktes in Brand en Motorvoertuigen moet minimaal 40 % bedragen. 

Administratieve vergoedingen tool BA Tienjarige

per nieuwe zaak 12,50 EUR

Voorwaarde:

De opmaakvergoeding wordt enkel uitgekeerd als u de vragenlijsten en bijgevolg de polisaanvragen in de tool zelf invult.

Gelieve ook rekening te houden met de Algemene modaliteiten (zie blz. 23).

1 Een nieuwe verzekering Motorvoertuigen met BA én Omnium telt mee als 2 nieuwe zaken

2 Met uitzondering van polissen Varia Particulieren en polissen Kredietsaldoverzekering

3 Gebruiksdrempel bijaktes:  de effectief door u via MyBaloise opgemaakte bijaktes, 
  inclusief de bijaktes waarvoor de Bijzondere Voorwaarden niet worden afgedrukt
   het totale aantal bijaktes die werden opgemaakt 

Administratieve vergoedingen MyBaloise 2019
Baloise Insurance Partnership
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Deel V - Reglement  
Baloise Insurance Club 2019

Professionele makelaars die kiezen voor een duurzame samenwerking met Baloise Insurance treden toe tot de  

Baloise Insurance Club.

Hoe kunt u lid worden van de Baloise Insurance Club?

Als u kiest voor een partnership met Baloise Insurance en minimaal 500 punten behaalt, dan maakt u deel uit van de 

Baloise Insurance Club.

De punten kunt u verdienen van 1 december 2018 tot en met 30 november 2019 door productie te realiseren in Leven 

en/of Niet-Leven bij Baloise Insurance.

Naargelang van uw puntenaantal komt u in aanmerking voor een package, dat recht geeft op deelname aan onze events en 

seminaries.

Hieronder vindt u het overzicht.

Aantal punten Event Topevent Seminarie Topseminarie

Vanaf 2.400  

Vanaf 1.000  

Vanaf 500 

• Zodra een kantoor recht heeft op 1 topevent kan dat ingewisseld worden voor 2 events.

• Een seminarie is een verblijf met 2 overnachtingen waaraan een opleiding gekoppeld is. Een seminarie wordt georgani-

seerd binnen de grenzen van het Europese landgebied. Er kunnen 2 personen deelnemen per seminarie.

• Een topseminarie is een meerdaags verblijf voor 2 personen in het buitenland, waaraan een opleiding gekoppeld is.

Reglement Baloise Insurance Club 2019
Baloise Insurance Partnership
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Bestemmingen 2020

Als partner van de makelaar hechten we veel belang aan de ondersteuning van de kantoren op het vlak van vorming en 

trainingen. Naast ons aanbod van Baloise Insurance Academy willen we hier nog een stap verder gaan.

Seminarie en topseminarie 2020

Partners die kiezen voor een duurzame samenwerking worden uitgenodigd op ons jaarlijks seminarie of ons topseminarie. 

Tijdens deze seminaries belichten we een aantal actuele thema’s uit onze samenleving die onmiskenbaar invloed hebben 

op onze sector, thema’s over de verzekeringstechniek alsook de werking van Baloise Insurance in het algemeen.

De seminaries vinden plaats in het buitenland. We zorgen voor een mooie omkadering en voor een alternatief programma 

voor de partners.

Voor het seminarie 2020 is de bestemming Lissabon.

Voor het topseminarie 2020 hebt u de keuze uit Tanzania en skiën in Sölden. 

De parameters voor duurzame samenwerking vindt u in het bijgesloten reglement.

Opmerkingen

• Het seminarie en het topseminarie zijn geldig voor 2 personen.

• Elke deelnemer aan een seminarie of topseminarie moet effectief aan het kantoor zijn verbonden.

• De fiscale lasten als gevolg van het seminarie zijn ten laste van de deelnemende kantoren volgens de geldende fiscale 

bepalingen.

• Events: Baloise Insurance houdt zich het recht voor om events te annuleren als er te weinig inschrijvingen zijn. Uiteraard 

wordt dan een evenwaardig alternatief voorgesteld.

• Voor deelname aan het fietsevent in Calpe geldt een minimumdrempel van 1.000 punten.

• De toegekende seminaries gelden in zoverre ze toegelaten worden in het kader van de geldende regelgeving.  

De programma’s kunnen dus bijgestuurd worden of vervallen als ze niet beantwoorden aan de nieuwe regelgeving.

Reglement Baloise Insurance Club 2019
Baloise Insurance Partnership
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De parameters voor duurzame samenwerking 

1. De puntentelling in Niet-Leven 2019

Er wordt 1 punt toegekend per 100 EUR productiepremie, met een maximum van 100 punten per polis.

Bonus Gezinsplan en KMO-Plan

De punten voor de productie in Gezinsplannen met Safety Pack en KMO-Plannen worden verhoogd met 25 %.

Een Gezinsplan met Safety Pack bestaat uit minimaal 1 polis BA Motorrijtuigen, 1 polis Brand Particuliere Risico’s en 1 polis 

te kiezen uit BA Gezin, Ongevallen privéleven en verkeer of Huispersoneel.

Een KMO-Plan bevat polissen in minimaal 3 verschillende verzekeringstakken:

• Motorvoertuigen

• Brand

• Ongevallen

• Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Bonus Combined Ratio (CR)

De punten worden verhoogd met 20 % als de Combined Ratio ≤ 90 %

Hoe berekenen we de Combined Ratio (CR)? 

Stap 1: 

Aftopping van uw schadedossiers

Schadedossiers worden afgetopt op 25 % van het incasso Niet-Leven van het jaar 2019 met een minimum van 30.000 EUR 

en een maximum van 125.000 EUR. 

Stap 2: 

Berekening van het rendement per jaar

Totaalincasso van het jaar 

min de som van de schadelasten 

                  (betalingen + reserves)

min de som van de kosten 

                  (vergoeding + algemeen)

Stap 3: 

We laten het slechtste jaar vallen en nemen de 4 jaren met het hoogste rendement van de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 

en 2019. 

Stap 4:

Berekening CR

(incasso 4 jaar - rendement 4 jaar ) 

incasso 4 jaar

Deze bonus wordt toegekend op voorwaarde dat het incasso over 2019 minstens 62.500 EUR bedraagt.

Reglement Baloise Insurance Club 2019
Baloise Insurance Partnership
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Product 1 punt per schijf productiepremie in EUR

Particulieren

kapitaal Overlijden < 35.000 EUR en AO-rente < 6.000 EUR

kapitaal Overlijden ≥ 35.000 EUR of AO-rente ≥ 6.000 EUR

1.000
750

Ondernemingen 

kapitaal Overlijden < 100.000 EUR en AO-rente < 20.000 EUR

kapitaal Overlijden ≥ 100.000 EUR of AO-rente ≥ 20.000EUR

1.000
750

Tijdelijke verzekering Overlijden

Schuldsaldo

250
250

Invest

Invest 23

Invest 26

1.500
1.500
1.500B

el
eg

ge
n

S
pa

re
n

B
es

ch
er

m
en

Productiepremie 
‘premie’ van nieuwe zaken en verhogingen x de ‘duur’ van de premiebetaling

De ‘premie’ 
de eerste jaarpremie 

• inclusief aanvullende waarborgen, medische bijpremies, forfait en opslag van termijnbetaling

• exclusief eventuele taksen

• polissen met maandelijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse betaling worden beschouwd als polissen afgesloten 
tegen een jaarpremie

De ‘duur’ van de premiebetaling

• groepsverzekeringen = de gemiddelde duur van de polissen

• polissen met opeenvolgende koopsommen = de duur van de polis 

• is maximaal 20 jaar en maximaal tot leeftijd 67 jaar voor Sparen Ondernemingen

• is maximaal 20 jaar voor Sparen Particulieren en Beschermen

Per polis maximaal 400 punten

3. Opmerkingen

• Punten die u tijdens deze periode behaalt, kunnen niet worden overgedragen naar een volgende periode.

• Alle voorstellen die Baloise Insurance bereiken in de vermelde periode komen in aanmerking.

• De datumstempel van Baloise Insurance geldt als bewijs. De polissen Leven moeten aanvangen in de vermelde periode 

of vroeger. Ze moeten getekend en betaald zijn vóór 31 december 2019. De polissen Niet-Leven moeten aanvangen en 

betaald zijn vóór 31 december 2019.

Gelieve ook rekening te houden met de Algemene modaliteiten (zie blz. 23).

2. De puntentelling in Leven

Reglement Baloise Insurance Club 2019
Baloise Insurance Partnership
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Deel VI - Algemene modaliteiten

Toepassingsgebied: Samenwerkingsvergoedingen Niet-Leven, Samenwerkingsvergoedingen Leven, Administratieve 

vergoedingen MyBaloise en de Baloise Insurance Club

1. Deze reglementen zijn van toepassing voor de makelaar en al zijn rechtsopvolgers.

2. De deelnemers verklaren zich akkoord met deze reglementen.

3. Deze reglementen vervangen alle voorgaande reglementen en overeenkomsten uit het verleden voor zover er in 

de tekst niet uitdrukkelijk wordt van afgeweken.

4. Deze reglementen zijn enkel geldig voor 2019 met uitzondering van het reglement Baloise Insurance Club dat 

loopt van 1 december 2018 tot en met 30 november 2019.

5. Baloise Insurance heeft het recht bij aanpassing van productkenmerken, nieuwe wetgeving of aangepaste retro-

cessies opgelegd door de diverse fondsbeheerders ook de bijhorende vergoedingen te herzien.

6. Baloise Insurance behoudt zich het recht voor om de vergoedingen te verminderen of te schrappen als de makelaar 

zich niet houdt aan de door Baloise Insurance opgestelde basisvereisten voor een duurzame samenwerking 

(zie Deel I - Basisvereisten voor een duurzame samenwerking).

7. De door Baloise Insurance afgeleverde cijfers zijn onbetwistbaar.

8. Baloise Insurance kan ook de behaalde voordelen verminderen of schrappen, als in het lopende productiejaar 

vastgesteld wordt dat het saldo van de bemiddelaarsrekening niet regelmatig en tijdig werd aangezuiverd.

9. Verzekeringen die in de loop van het eerste jaar na hun aanvang vernietigd worden of waarvoor de premie niet 

betaald werd, worden in mindering gebracht van het aantal nieuwe zaken en de productiepremie.

10. De cijfers van 2019 en voorgaande jaren zijn gebaseerd op de totalen van de gegevens Baloise Insurance,  

ex-Mercator, ex-Nateus en deze van ex-Avéro, exclusief de specifieke transportverzekeringen  

(Cargoverzekeringen, CMR Logistiek, Tentoonstellingen en Beurzen, Casco voor zee- en binnenvaart en land- en 

spoorwegmateriaal, Vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening).

11. Enkel de directie van Baloise Insurance is bevoegd om de bijzondere gevallen, de moeilijkheden of de eventuele 

betwistingen betreffende de reglementen 2019 te beoordelen. Zij ziet erop toe dat een billijke oplossing steeds 

nagestreefd wordt.

Algemene modaliteiten
Baloise Insurance Partnership
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