
H R  I N S U R A N C E

Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk 
tarief zodat u zich op fi nancieel vlak geen zorgen 
hoeft te maken
Een noodzakelijke en nuttige verzekering
Arbeidsongeschikt worden door ziekte of ongeval, het kan iedereen op elk moment overkomen.
Wanneer deze arbeidsongeschiktheid lang duurt, kunnen de fi nanciële gevolgen voor u en uw gezin 
hard aankomen. Zeker als u zelfstandig bent of een vrij beroep uitoefent. Indien u niet verzekerd 
bent, bedraagt de uitkering van de sociale zekerheid:
 •  de eerste maand: € 0,
 •  vanaf de tweede maand: € 1.386 voor gezinshoofden, € 1.047,80 voor alleenstaanden.
Om geen fi nanciële zorgen te hebben bij ziekte of ongeval is een Verzekering Gewaarborgd Inkomen 
dan ook een absolute noodzaak.
In overleg tussen de VJV en Securex zijn voordelige tarieven uitgewerkt

Voor wie ?
Voor zelfstandige journalisten in hoofdberoep die voor eigen rekening of onder de vorm van een 
vennootschap werken.

Wat biedt de verzekering gewaarborgd inkomen 25u/24?
Een uitgebreide en wereldwijde dekking voor arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval 
(zowel in het beroeps- als het privéleven). Gedurende de periode van tijdelijke of blijvende 
arbeidsongeschiktheid ontvangt u een maandelijkse rente.
•  Deze rente wordt steeds bepaald in functie van de hoogste graad van fysiologische invaliditeit 

(vermindering van de lichamelijke integriteit) en economische invaliditeit (vermindering van de 
werkcapaciteit).

•  De minimum invaliditeitsgraad om een uitkering te kunnen genieten bedraagt 25 %.
•  Een invaliditeitsgraad van 67 % of meer wordt gelijkgesteld met een invaliditeit van 100 %.
•  Indien u voor een opdracht in een politiek instabiele regio verblijft, kan een bijpremie worden 

gerekend.

Een dekking op maat
U bepaalt zelf de omvang van uw dekking. U kiest:
•  een constante rente, een jaarlijks geherwaardeerde rente en premie tegen 3% of een rente die 

enkel wordt geherwaardeerd na schade.,
•  een eindleeftijd van 65 jaar,
•  een carenstijd van: 30 / 60 / 90 / 180 / 365 dagen,

De carenstijd is de periode van invaliditeit die door de verzekeraar niet wordt vergoed en dit 
telkens wanneer een schadegeval zich voordoet. 

Verzekering Gewaarborgd  Inkomen
25u/24 voor zelfstandige journalisten

voor leden van VJV
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Bijkomend kan u ook kiezen voor:
•  een tussenkomst in de medische kosten ten gevolge van een ongeval,
•  de uitkering van een kapitaal bij overlijden of volledige en bestendige invaliditeit ten gevolge 

van een ongeval,
•  een Engelse vrijstelling: indien de invaliditeitsperiode langer is dan de carenstijd, wordt de rente 

vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid uitgekeerd.

Leeftijd bij onderschrijving 25 30 35 40 45 50

Verzekerde rente € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Carenstijd 30 dagen 30 dagen 30 dagen 30 dagen 30 dagen 30 dagen

Revalorisatie 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Normaal tarief / jaar € 880 € 972 € 1092 € 1246 € 1434 € 1629

Tarief journalisten / jaar 
excl. 9,25% taksen

€ 800 € 800 € 800 € 1064 € 1064 € 1368

Prijsvoordeel 10 % 21,5 % 36,5 % 17 % 34,5 % 19 %

Uw voordelen
•  Verschillende formules: U heeft de keuze uit een constante rente, jaarlijks geherwaardeerde rente 

en premie of een rente die enkel wordt geherwaardeerd na schade.
•  Beperkte medische formaliteiten: meestal is het voldoende een medische vragenlijst in te vullen 

en is een medisch onderzoek niet vereist.
•  Terugbetaling van de premie: tijdens de periode van invaliditeit, en proportioneel met de graad 

ervan, betaalt Securex u de gestorte premie terug.
•  Fiscaal en sociaal voordelig: de betaalde premies zijn fiscaal aftrekbaar, waardoor uw beroeps-

inkomsten en sociale bijdragen dalen. In de praktijk betekent dit dat uw reële kost van de gestorte 
premie 65% lager ligt dan de effectieve premie.

•  Extra: Motorrijden als vrijetijdsbesteding op de openbare weg en voetballen als onbezoldigd 
amateur zijn automatische gedekt.

Een voorbeeld
Karin, 35 jaar, werkt als freelance journalist. Ze heeft een verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 
afgesloten met een verzekerde jaarrente van € 20.000. Karin heeft gekozen voor een carenstijd van 
30 dagen bij ziekte en ongeval. Ze wil haar verzekerde jaarrente jaarlijks zien stijgen met 3 % en wil 
verzekerd zijn tot de leeftijd van 65 jaar. Ze kiest ook voor een Engelse vrijstelling. 
Voor de gerevaloriseerde jaarrente van € 20.000 betaalt Karin een premie gelijk aan € 800.
Zowel de rente als de premie worden jaarlijks geometrisch geherwaardeerd met 3%. De optie “Engelse 
vrijstelling” kost € 32 (of 4% van de basispremie). Op de bekomen totaalpremie van € 832 moeten  
eveneens 9,25% taksen betaald worden. In totaal betaalt Karin dus ongeveer € 909 per jaar voor een 
zeer volledige dekking.
Mocht Karin eveneens een overlijdenskapitaal (na ongeval) van € 50.000 wensen te verzekeren, dan 
kost haar dit slechts € 50 per jaar.

De polis “Gewaarborgd Inkomen 25u/24” is een product van VOV Allerlei Risico’s Securex - Tervurenlaan 43, 1040 Brussel. 
Onderneming toegelaten bij K.B. van 4.7.1979 (B.S. van 14.7.1979) onder nr. 805 voor de volgende verzekeringsverrichtingen: 
Ongevallen (1), Ziekte (2) en Diverse geldelijke verliezen (16)

Deze fiche is louter informatief. Om de exacte bepalingen te kennen, gelieve de algemene voorwaarden en specifieke 
afwijkende bepalingen te consulteren.

V.
U

.: 
G

ro
ep

 S
ec

ur
ex

 v
zw

, P
. D

an
ne

el
s, 

Te
rv

ur
en

la
an

 4
3,

 1
04

0 
Br

us
se

l  
   

   
   

   
   

   
20

14
05

19

25op24 journalisten VJV.indd   2 30/06/2014   13:34:32



Verzekering Gewaarborgd Inkomen 

25u/24 voor 

Zelfstandige Journalisten 

 
Een inkomen, elke maand 

Ook als u door ziekte of ongeval bent uitgeschakeld 
Vragen en antwoorden over de polis Securex Verzekering Gewaarborgd Inkomen 
25u/24 voor Zelfstandige Journalisten. 

 

 

Wat is de bedoeling van de Verzekering 

Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor Zelfstandige 

Journalisten? 
 
Aan de freelancers die lid zijn van de Vlaamse Journalisten Vereniging (VJV) tegen 
voordelige tarieven een inkomensdekking bieden indien zij getroffen worden door 
ziekte en desgewenst bij ongeval. 

 

In welke gevallen kan men een beroep doen op de 

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor 

Zelfstandige Journalisten? 
 
Bij ziekte of ongeval, in het beroeps- of in het privéleven, telkens wanneer de 
ziekte of het ongeval een arbeidsongeschiktheid meebrengt van ten minste 25 
procent. 
 

Dekt de Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 

voor Zelfstandige Journalisten alle soorten ziektes 

en ongevallen? 
 
Enkel de gebruikelijke uitsluitingen zijn van kracht. U kunt hiervoor de Algemene 
Voorwaarden raadplegen. 

 

 

 



Wat gebeurt er indien ik een opdracht doe in een 

instabiele regio? 
 
Indien u voor een opdracht gedurende een bepaalde periode in een politiek 
instabiele regio verblijft, betekent dit een significante verzwaring van het risico dat u 
loopt. Daarom is het noodzakelijk dat u, voor u naar deze regio vertrekt, uw 
polisbeheerder bij Securex hiervan op de hoogte brengt. 
Zij/Hij zal u vervolgens informeren of en tegen welke eventuele bijpremie u verzekerd 
blijft gedurende uw opdracht. Het bedrag van de bijpremie wordt bepaald door de 
graad van instabiliteit die in de regio heerst, alsook door de duur van uw verblijf in 
deze regio. 
Voor regio's die zich in een actieve oorlogssituatie bevinden, wordt in principe geen 
dekking gegeven. 
Daarom is het cruciaal dat u uw polisbeheerder voorafgaand van uw intenties op de 
hoogte brengt. 

 

Hoeveel bedraagt het gewaarborgd inkomen dat ik 

maandelijks ontvang? 
 
Dit bepaalt u initieel zelf. Wel mag de verzekerde rente niet meer bedragen dan 80% 
van uw jaarlijkse bruto beroepsinkomen. 
Concreet: indien uw jaarlijkse bruto beroepsinkomen bijvoorbeeld € 30.000 bedraagt, 
kunt u zich maximaal laten verzekeren voor een jaarrente van € 24.000. 
Daarbij bepaalt u ook de evolutie die u wenst te zien in deze verzekerde rente. 
U kunt kiezen voor een constante rente, een geherwaardeerde rente en premie 
tegen 3% of een geherwaardeerde rente na schade. 
Bij een herwaardering met 3% zal de verzekerde jaarrente van bijvoorbeeld € 24.000 
het volgende jaar € 24.720 bedragen en het jaar daarna € 25.461,60. 
De rente neemt dus jaarlijks geometrisch toe met een bedrag gelijk aan 3%. 
Opgelet! Ook de premie wordt jaarlijks geometrisch verhoogd met 3%. 

 

Ben ik niet reeds verzekerd tegen 

arbeidsongeschiktheid via de sociale zekerheid van 

de zelfstandigen? 
 
Slechts in beperkte mate. Op voorwaarde dat u volledig arbeidsongeschikt bent, 
betaalt het ziekenfonds een forfaitaire uitkering van € 1.386 per maand voor een 
zelfstandige met gezinslast en € 1.048 voor een alleenstaande. 
U ontvangt deze uitkering vanaf de tweede maand en uiterlijk tot de twaalfde maand 
van de arbeidsongeschiktheid. Daarna valt u onder het stelsel van de invaliditeit. 
De Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor Zelfstandige Journalisten 

biedt u een dekking vanaf 25% arbeidsongeschiktheid, van zodra de door u gekozen 
carenstijd (30, 60 of 90 dagen) verstreken is. 
Vanaf dat moment ontvangt u een inkomen en dit zolang de arbeidsongeschiktheid 
duurt. U kunt eveneens kiezen voor een forfaitair bedrag aan gedekte medische 
kosten of een kapitaal bij overlijden na ongeval. 



Dit kapitaal wordt tevens uitgekeerd in geval van een totale en blijvende 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval. 

 

Op welke basis word ik vergoed? 
 
De verzekerde jaarrente wordt toegekend in verhouding tot de graad van invaliditeit. 
Het recht op deze rente gaat in wanneer de verzekerde voor minstens 25% 
fysiologisch (vermindering van de lichamelijke integriteit) of economisch 
(vermindering van de werkcapaciteit) ongeschikt wordt. 
Een invaliditeit van meer dan 67% wordt gelijkgesteld met een invaliditeit van 100%. 
Als de graad van fysiologische en economische invaliditeit verschillend zijn, wordt de 
prestatie berekend op de hoogste graad. 

 

Kan ik bijkomende waarborgen verkrijgen? 
 
Er is een optionele dekking voor medische kosten na ongeval (€ 1.250 of € 2.500), 
alsook de mogelijkheid om een overlijdenskapitaal bij dodelijk ongeval te verzekeren. 

 

Moet ik vooraf geen medisch onderzoek ondergaan? 
 
U moet slechts een medisch onderzoek ondergaan indien de verzekerde rente 
€ 20.000 of meer bedraagt. Vanaf de intekenleeftijd van 50 jaar is steeds een 
medisch onderzoek verplicht. 
In alle andere gevallen volstaat het invullen van een medische vragenlijst. 

 

Welke opties kan ik inbouwen in mijn contract? 
 
Naast de hierboven vermelde bijkomende dekkingen, kunt u ook een zogenaamde 
Engelse franchise nemen. 
Bij een Engelse franchise wordt de carenstijd, eens die verstreken is, overbrugd. 
Indien er bijvoorbeeld een carenstijd geldt van 30 dagen, ontvangt u vanaf een 
arbeidsongeschiktheid van 31 dagen, voor alle 31 dagen een uitkering. 
Indien u hiervoor kiest, wordt een bijpremie aangerekend. 


	Securex 25op24 A4 VJV
	VJV - veel gestelde vragen journalisten

