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Beste lezer,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u om de paar maanden 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! 

Ontdek onze unieke aansprakelijkheidsverzekering voor 
procesgecertificeerde asbestdeskundigen
Vanaf 23 november van dit jaar zal een asbestattest verplicht zijn bij de verkoop van woningen en gebouwen 
opgetrokken vóór 2001. Zo’n attest kan enkel uitgereikt worden op basis van een asbestinventaris 
opgemaakt door een gecertificeerd asbestdeskundige. Met de nieuwe regelgeving in het vooruitzicht zijn 
veel asbestdeskundigen bezig zich te certificeren. Eén van de vereisten om het certificaat te bekomen is het 
afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij Van Dessel kunnen we dankzij onze ruime ervaring en sterke voeling met de bouwsector snel schakelen 
bij nieuwe wetgeving. Daarom kunnen wij als één van de weinige spelers op de Belgische verzekeringsmarkt 
nu al een geschikte verzekeringsoplossing bieden voor procesgecertificeerde asbestdeskundigen 
inventarisatie.

Wij ontwikkelden een unieke verzekering die al uw aansprakelijkheidsrisico’s dekt (beroepsaansprakelijkheid, 
BA Uitbating, BA Na Levering en Toevertrouwd Goed). Met onze verzekering voldoet u perfect aan de 
vereisten om uw certificaat aan te vragen en te behouden.

Meer weten of een offerte vragen? Klik snel door naar onze website.

M E E R I N F O O V E R D E Z E V E R Z E K E R I N G

Wat betekent de nieuwe 80%-regel voor het aanvullend pensioen 
dat u opbouwt met een IPT?
Spaart u als zelfstandig ondernemer voor een aanvullend pensioen via een IPT, dan moet u er rekening mee 
houden dat de nieuwe berekeningsmethode voor de 80%-regel impact kan hebben op het kapitaal dat u 
opbouwt. Hoe gaat u dat na en hoe stelt u uw spaarplan indien nodig terug op punt?

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

Van Dessel zoekt mee naar oplossingen voor de verzekerbaarheid 
van nieuwe bouwvormen
Nieuwe bouwvormen zoals circulair en modulair bouwen moeten de bouwsector duurzamer maken. 
Ze brengen echter ook veel verandering in de taken en verantwoordelijkheden van de bouwpartners. De 
verzekeringssector heeft geen pasklaar antwoord op die gewijzigde aansprakelijkheden en moet nieuwe 
oplossingen creëren. Van Dessel staat daarbij mee aan het roer.
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Turbo’s Hoet Group en Van Dessel richten met TH Insurance een 
nieuwe verzekeringsmakelaar op
Sinds begin dit jaar participeert Van Dessel in TH Insurance, een gloednieuwe verzekeringsmakelaar 
opgericht onder de vleugels van Turbo’s Hoet (TH) Group. TH Insurance staat in voor het beheer van de 
eigen verzekeringen van de groep, maar richt zijn pijlen ook op andere bedrijven in de transportsector en 
daarbuiten. 

L E E S M E E R

Definitieve fusionering van Affirmo en Swaegers met Van Dessel 
Affirmo NV en Swaegers Verzekeringen NV maken al enkele jaren deel uit van de groep Van Dessel. Sinds 
het begin van de samenwerking zijn deze kantoren actief onder de naam ‘Affirmo - Van Dessel’ en ‘Swaegers 
- Van Dessel’. Op 1 januari 2023 wordt de juridische fusie van Affirmo en Swaegers met Van Dessel definitief 
afgerond. Beide kantoren zullen dan volledig geïntegreerd zijn in de groep Van Dessel. 
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