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Verzeker 
de toekomst 
van je kinderen.
Ik geef hen alvast een 
duwtje in de rug.

#BedanktMakelaar

Je wilt je kinderen een mooie toekomst verzekeren? Of je kleinkinderen? 
Spreek er vandaag over met mij, je verzekeringsmakelaar. Ik kan je helpen! 
De levensverzekering is het middel bij uitstek om de vermogensoverdracht 
te optimaliseren. Samen kunnen we meerdere geoptimaliseerde oplossingen 
overwegen, aangepast aan jouw situatie. 
Laten we er in alle vertrouwen over praten.



Iedereen heeft een reden om 
#BedanktMakelaar te zeggen

Meneer N. wilde een oplossing die zijn vrijgevigheid 
met zijn voorzichtigheid combineert.

“Als ondernemer in hart en ziel is hij erg trots op de resultaten van zijn harde werk. 
Hij wilde zowel zijn vermogen overdragen als een fiscaal voordelige oplossing 

vinden. We hebben lang met elkaar gebabbeld en uiteindelijk raadde ik hem 
aan om een beleggingsverzekering te schenken.

Hij voerde deze schenking uit bij een notaris zodat hij de controle volledig 
kan behouden. Alle partijen werden ervan op de hoogte gebracht dat er 

naargelang de regio en de graad van verwantschap belastingen betaald 
zullen moeten worden. Maar die zullen veel lager zijn dan successierechten.”

Ellen, makelaar in Aalter.

Mevrouw en meneer T. vroegen zich af of ze hun kleinzoon als 
begunstigde van hun spaarverzekering konden aanduiden. 
“Ik heb hun gezegd dat ze dat konden doen. Zo bieden ze hun oogappel 
Alexander de mogelijkheid om op zijn 18 jaar te genieten van een 
financieel duwtje in de rug en behouden ze tegelijkertijd zelf de controle 

over het contract. 
Ik heb de tijd genomen om hen uit te leggen dat als het contract minstens 

8 jaar loopt, er op het einde van de rit geen roerende voorheffing betaald 
moet worden, maar dat er op elke storting wel verzekeringstaksen 

van 2% geheven worden. Het deed me plezier om hen te kunnen geruststellen.”
Bart, makelaar in Kortrijk.

Het allerbelangrijkste voor Suzanne F. 
is dat haar kinderen erven, niet betalen.

“Sinds een aantal jaren heeft mijn klant een solide vastgoedportefeuille 
opgebouwd. Als vanzelfsprekend kwam ze naar mij toe met de vraag hoe ze 

enorme kosten voor haar kinderen kan vermijden eens het zover is…

Voor het gedeelte boven de € 250.000 kunnen de successierechten oplopen 
van 23% tot 27%, afhankelijk van het gewest en het bedrag.

Ze was enthousiast over de oplossing die ik haar voorstelde: een verzekering ‘successierechten’ 
op naam van de kinderen openen. Het is veel interessanter voor hen om 

een verzekeringspremie te betalen dan de kosten op het moment dat ze erven.” 
Filip, makelaar in Dendermonde.
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