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Bereken uw premie op federale.be/3maandgratis

*   Korting geldig vanaf het eerste jaar van de overeenkomst onderschreven tijdens de actie, rechtstreeks verwerkt in de berekening 
van de premie en pro rata herberekend bij verzekeringsduur van minder dan één jaar. Meer info en voorwaarden van onze actie 
op federale.be/3maandgratis.

      Federale Verzekering – V.U.: Tom De Troch - Stoofstraat 12 – 1000 Brussel  www.federale.be 
Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV. 
Financieel rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE31 3100 0723 3155 - RPR Brussel BTW BE 0403.257.506.

De Omnium van Federale Verzekering:  
de verzekering die uw voertuig beschermt. 

U bent de gelukkige (toekomstige) eigenaar van een nieuwe bestel- of 
vrachtwagen? U koos voor zo wat alle opties voor uw veiligheid? Heel goed! U bent 
helemaal beschermd. Maar... wat met uw nieuwe voertuig? Bescherm het tegen 
materiële schade met onze verzekering Omnium, de onmisbare bescherming 
voor nieuwe voertuigen. Geniet van een dienstverlening op maat en ontdek het 
plezier van het rijden zonder zorgen... 

NU
3  MAAND

GRATIS *

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

UW VOERTUIG BESCHERMT U.
MAAR WIE BESCHERMT UW VOERTUIG?
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EDITO

Een regering
die wacht op ... 
een huisvestingscrisis? 

Hier zijn we weer voor een jaar vol 
met projecten en kansen, maar ook 
met onzekerheden en moeilijkheden. 

De duizelingwekkende stijging van 
de materiaal-, loon- en energieprij-
zen en de daling van de orders in een 
aantal sectoren (bijvoorbeeld zwem-
baden) doen twijfels of zelfs angsten 
rijzen. Maar pas op voor moedeloos-
heid! De bouwsector heeft zich goed 
hersteld van de coronacrisis, het 
Europese herstelplan moet nog wor-
den uitgevoerd en de beurs van Wall 
Street in New York toont zich zeer 
optimistisch. Een kleine correctie is 
niet te vrezen. Een terugval in onze 
sector is dus zeker niet gelijk aan een 
abrupte crash.

De aankondigingen van de rege-
ring zijn echter niet erg gerust-
stellend: hervorming van de wet 
Breyne met nieuwe administratieve 
lasten, geen verlenging van de 
btw-aftrek voor sloop-heropbouw, 
belasting op de reële huren (30%) 
met een beperking van de vaste 
lasten, belasting op de meerwaar-
den in onroerende goederen (25%), 
beperking van de huurindexering, 
verhoging van de EPB-normen en 
dus van de woonlasten ... het menu 
is onverteerbaar en het dessert 
zou een huisvestingscrisis kun-
nen zijn. Huurprijzen zoals in Parijs, 
Londen of New York? Onbetaal-
baar voor 80% van de bevolking? 
Tenzij je in een appartement van 
25m² woont? Is dat het doel? De 
beslissingen van de regering van 
vandaag hebben gevolgen - soms 
onomkeerbaar - voor morgen. Dus 
alsjeblieft, een beetje gezond ver-
stand en gematigdheid!

Met collegiale groeten

Vivian Lausier
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