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8 – Verplicht of aan te raden?

Infofiche

Het is voor elke Belg verplicht om zich aan te sluiten bij een zieken-

fonds. En wellicht heb je ook al gehoord van het wettelijk pensioen. 

Deze vormen van verzekering vallen onder de sociale zekerheid.  

Maar wat wettelijk is voorzien, is daarom niet toereikend. Een wette-

lijk pensioen ligt gemiddeld niet hoger dan 40 % van het laatste loon 

en de sociale zekerheid dekt lang niet alle kosten voor een hospitali-

satie. Vandaar het belang van aanvullende verzekeringen die de markt 

aanbiedt.

De verzekeringen waar het hier om te doen is, zijn van een andere aard. Meestal zijn ze niet opgelegd. Als jij een 

nieuwe iPhone koopt, ben je niet verplicht die te verzekeren. Toch wordt je soms een verzekering aangeboden 

tegen diefstal. Het is dan aan jou om af te wegen welk risico je loopt. Is het sop de kool waard?

Soms zijn verzekeringen wel verplicht. Als je een auto of motorfiets in het verkeer brengt, moet je daarvoor een 

verzekering BA-motorvoertuigen nemen. Dat komt omdat de schade die je met je auto kunt veroorzaken dikwijls 

je eigen financiële draagkracht te boven gaat. 

In andere gevallen is het sterk aan te raden om je te verzekeren. Bijvoorbeeld wanneer je op reis gaat. Wil je dan je 

vakantie niet helemaal laten vergallen door een ongeluk, sluit dan een reisbijstandsverzekering af.

Een familiale polis of BA-privéleven zorgt ervoor dat je ouders of jijzelf niet opdraaien voor schade die je in je 

privéleven toebrengt aan andermans goed. Denk aan een ingetrapt glasraam of de dure tablet van een vriend die 

je laat vallen. 

In elk geval kun je vaak zelf beslissen welk voordeel je hebt door je te verzekeren. Zo is een pensioenverzekering 

helemaal een goede zaak, omdat je het bedrag dat je erin steekt later altijd met winst terugkrijgt. 

Opdracht - Welke verzekeringen zijn verplicht? 

Iedereen moet zich aansluiten bij een ziekenfonds. Een autoverzekering heb je nodig wanneer je een auto in het 

verkeer brengt. Maar welke verzekeringen zijn nog meer verplicht?

Vul de gaten in de teksten met de naam van de juiste verzekering.

arbeidsongevallenverzekering – BA-verzekering voor ondernemingen – BA-vrijwilligers – brandverzekering – omni-

umverzekering – pensioenverzekering – rechtsbijstandsverzekering – zorgverzekering 

1. In tegenstelling tot wat je zou denken, is _________________________ niet wettelijk verplicht, behalve wan-

neer ze als voorwaarde wordt opgelegd door je verhuurder of door de bank waarbij je een hypothecair 

krediet afsluit.

2. Start je een eigen zaak en heb je mensen in dienst? Dan ben je verplicht om een ____________________________ 

af te sluiten voor al je werknemers.
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3. Elke Vlaming die ouder is dan 25 jaar, is verplicht ___________________________________ te betalen. Op die  

manier ben je verzekerd voor niet-medische zorgen wanneer je ernstig ziek of bejaard bent. Let op: dit is 

niet hetzelfde als de hospitalisatieverzekering. 

4. Een _________________________________ is niet verplicht, maar wel een aanrader. Omdat ze je een belastingver-

mindering oplevert, is de verzekering alvast fiscaal voordelig. Maar het is vooral een persoonsverzeke-

ring, dus ooit krijg je je geld terug. En met een flinke rente. Doen dus!

5. Veel mensen nemen bovenop hun autopolis ook een _______________________________. Die verzekering biedt 

je bij een verkeersongeval hulp om je aanspraken tegenover de tegenpartij hard te maken. Bij gebrek 

aan een minnelijke schikking kun je hiermee ook een advocaat inschakelen zonder al te veel kosten. 

6. Als jij straks een fuif organiseert of een mini-event, zorg dan dat je __________________________________ voor je 

niet-betaalde medewerkers in orde is. Die verzekering is namelijk verplicht.

7. Het staat je vrij om je auto te verzekeren met een ____________________________________________. Met een ‘grote’ 

______________________________ verzeker je alle schade aan je auto. Een ‘kleine’ _________________________________ 

dekt niet de schade aan je auto na een ongeval dat je zelf hebt veroorzaakt. Zoek op de markt de juiste 

formule en vergelijk.

8. Ondernemingen verzekeren zich best tegen schade die ze bij derden veroorzaken. Een dakbedekker die 

een muur doet instorten, of een aannemer die bij graafwerken de fundering van een aanpalende wo-

ning ernstig beschadigt? Ze kunnen niet zonder ________________________________________.


