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Beste lezer,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u driemaandelijks over de artikels die we recent gedeeld hebben 
bij de inzichten op onze website. Zo blijft u steeds op de hoogte van de belangrijkste evoluties in de 
verzekeringswereld en ons bedrijf.

Veel leesplezier! 

‘Recht om vergeten te worden’ geldt voortaan ook voor verzekering 
gewaarborgd inkomen
Het ‘recht om vergeten te worden’ is sinds 1 februari 2022 uitgebreid naar de verzekering gewaarborgd 
inkomen. Dat betekent dat ex-kankerpatiënten die minstens tien jaar genezen zijn zich voortaan 
probleemloos en zonder extra kosten kunnen verzekeren tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

M E E R I N F O

Regelgeving commerciële kentekenplaten: wijzigingen sinds 
15/02/2022
Begin dit jaar werd de herziening van de commerciële kentekenplaten van kracht. Sinds 15 februari gelden 
er enkele nieuwe richtlijnen m.b.t. de beroepsplaat, de handelaarsplaat, de proefrittenplaat en de nationale 
plaat. 

B E K I J K H E T O V E R Z I C HT

Steeds meer ongevallen met e-steps: welke verzekeringen zijn 
nodig?
De elektrische step wint snel aan populariteit. Het aantal ongevallen met dit vervoersmiddel stijgt jammer 
genoeg meer dan evenredig mee. Welke verzekeringen komen tussen bij een ongeval en wat kunt u als 
werkgever doen om uw personeel tijdens het woon-werkverkeer te beschermen?

O NT D E K H E T H I E R

Hoe uw aanhangwagen correct verzekeren?
Veel eigenaars van een aanhangwagen zijn niet goed op de hoogte van de regelgeving rond de 
verzekering ervan. Ze weten bijvoorbeeld niet altijd dat een aparte BA-verzekering nodig is voor bepaalde 
aanhangwagens en dat hun aanhangwagen niet zonder meer gedekt is als hij ontleend wordt. Om 
verzekeringsproblemen bij een schadegeval te vermijden, zetten we de regels op een rijtje.

L E E S E R H I E R M E E R O V E R
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https://www.vandessel.be/inzichten
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Van Dessel en BriskSky zorgen voor verzekering van dronepiloten
Van Dessel ging een partnership aan met BriskSky, een bedrijf gespecialiseerd in vluchtuitvoeringen met 
drones en de opleiding van dronepiloten. Zaakvoerder Jochen Walschaers merkte dat zijn leden steeds 
meer vragen hebben over het verzekeren van hun activiteiten en drones: “Het is hen vaak niet duidelijk of ze 
een verzekering moeten nemen en bij wie ze daar dan voor terecht kunnen. Door de samenwerking met Van 
Dessel kunnen we hen doorverwijzen naar een gespecialiseerde partner.” 

B E K I J K D E V I D E O

De maximumbedragen voor uw fiscale levensverzekeringen in 2022
Spaart u voor een aanvullend pensioen via fiscale oplossingen als pensioensparen, langetermijnsparen, een 
VAPW of een VAPZ? Dan geniet u een belastingvoordeel op de gestorte premies. We geven een overzicht van 
de wettelijke maximumbedragen voor het inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023. 

B E K I J K D E B E D R AG E N

Collega Philip De Herdt levert unieke prestatie tijdens trail in de 
Alpen
Onze collega Philip De Herdt is een fervent loper. Vorige zomer beleefde hij het (voorlopige) hoogtepunt 
van zijn loopcarrière: hij mocht deelnemen aan de OCC, een onderdeel van de UTMB (Ultra Trail du Mont 
Blanc). Tijdens deze race van 56 kilometer doorheen de Alpen krijgen de deelnemers maar liefst 3.500 
hoogtemeters te verwerken. Philip schreef een verslag over zijn belevenissen in de aanloop naar en tijdens 
deze ongelooflijke prestatie. 

L E E S H E T V E R S L AG

De voorbije maanden schreven we ook over deze topics
“Van Dessel geeft me gemoedsrust en dat is precies wat ik in deze moeilijke periode nodig heb.” - Onze 
klant Sesam Events heeft het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Een leeggelopen agenda en strikte 
maatregelen dwingen zaakvoerder Jan Caers ertoe om creatief te zijn en op zoek te gaan naar andere 
activiteiten. Hij prijst zich gelukkig dat hij daarbij op onze steun kan rekenen: “Ik weet dat één telefoontje 
naar Van Dessel volstaat om alle verzekeringen te regelen. Dat vind ik heel belangrijk, want het geeft me 
gemoedsrust en laat toe om me te focussen op mijn core business.”.

Partnership met Log!Ville versterkt onze positie als toonaangevend partner in logistieke verzekering - Enkele 
maanden geleden opende Log!Ville zijn deuren. Van Dessel heeft als Foundation Partner mee zijn schouders 
gezet onder de realisatie van dit unieke innovatiecentrum voor de logistiek. Een evidente keuze volgens COO 
Chris Govaerts: “Als specialist in transport- en logistieke verzekeringen willen we de evoluties in de sector 
op de voet volgen. Alleen zo kunnen we de beste oplossingen bieden voor de nieuwe risico’s die voortdurend 
ontstaan.”

Van Dessel leert bestuurders tijdens Voka-opleiding hoe ze hun aansprakelijkheden kunnen verzekeren - 
Ondernemers doen groeien door onze kennis en expertise over verzekeringen te delen zien we bij Van Dessel 
als één van onze kerntaken. We gingen dan ook graag in op de vraag van Voka om mee hun opleiding rond 
bestuurdersaansprakelijkheid te verzorgen. Bestuurders en zaakvoerders van managementvennootschappen 
krijgen tijdens deze opleiding inzicht in de aansprakelijkheden en risico’s die hun functie met zich meebrengt. 
Onze collega Filip De Winter licht toe met welke verzekeringen ze die risico’s kunnen afdekken en wat daarbij 
de aandachtspunten zijn.

V.U.: Patrick Verlinden • Van Dessel Insurance Brokers • Verzekeringsmakelaar erkend door FSMA met ondernemingsnummer 0446.433.491 • RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

https://www.vandessel.be/nl/referenties/brisksky
https://www.vandessel.be/nl/inzichten/maximumbedragen-fiscale-levensverzekeringen-2022
https://www.vandessel.be/nl/philip-de-herdt-levert-unieke-prestatie-tijdens-occ
https://www.vandessel.be/nl/klanten-aan-het-woord/Sesam-Events
https://www.vandessel.be/nl/inzichten/Van-Dessel-partner-van-Logiville
https://www.voka.be/activiteiten/ken-jij-als-bestuurslid-jouw-aansprakelijkheden-en-risicos-0

