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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

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

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. 
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https://www.vandessel.be/nl/inzichten/verzekering-schade-elektrische-step
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https://www.vandessel.be/nl/inzichten/maximumbedragen-fiscale-levensverzekeringen-2022
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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. 
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