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De geconventioneerde geneesheren, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, 
logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen genieten sociale voordelen van 
het RIZIV, waaronder een toelage, ieder jaar bepaald, die volledig dient voor de 
opbouw van een aanvullende sociale bescherming.

Componenten van het solidariteitsstelsel  Prestaties in % van de laatste RIZIV-toelage

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval max. 90% (minus de bijdrage gedurende de arbeidsongeschiktheid) en 
proportioneel met de graad en duurtijd van de arbeidsongeschiktheid

Premievrijstelling bij wettelijke moederschapsrust gedurende maximaal 8 
weken werkelijk genomen

max. 13,85%

Betaling van een jaarlijkse overlevingsrente gedurende een periode van 
10 jaar in geval van vroegtijdig overlijden           

400% indien overlijdensleeftijd < 30 jaar
300%            “ “  < 40 jaar
200%            “ “    < 50 jaar
100%            “ “              ≥ 50 jaar

Betaling van een jaarlijkse rente bij arbeidsongeschiktheid gedurende een 
periode van 10 jaar in geval van blijvende en totale arbeidsongeschiktheid

200% indien arbeidsongeschiktheidsleeftijd  < 30 jaar
150%          “ “               < 40 jaar
100%          “ “               < 50 jaar
  50%          “ “                 ≥ 50 jaar

De Sociale Pensioenovereenkomst RIZIV heeft 2 componenten:  
·  Opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, een 

beschermingskapitaal bij vroegtijdig overlijden en 
eventueel een rente bij arbeidsongeschiktheid.  

·  Een apart en solide Solidariteitsstelsel om een  
duidelijke meerwaarde te geven aan uw sociale 
bescherming.

Een eenvoudige werking stap na stap…
U hoeft financieel niet tussen te komen, alles loopt op  
wieltjes op administratief vlak. 

DE SOCIALE PENSIOENOVEREENKOMST RIZIV BEHEERD DOOR ALLIANZ ONDER DE LOEP
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UW AANVULLEND SOCIAAL  
PENSIOENPLAN MET RIZIV-TOELAGEN



Uw aanvullend sociaal pensioenplan met RIZIV-toelagen 2

EEN CONCREET VOORBEELD  

Een volledig geconventioneerde huisarts van 26 jaar 
opteert voor een sociale pensioenovereenkomst.
Zij geniet een RIZIV-toelage (bedrag 2018) van 4.870,71 
euro.  Jaarlijks zal 4.383,64 euro (90% van 4.870,71)  

 
 
besteed worden aan pensioenopbouw. 487,07 euro (10% 
van 4.870,71) zal jaarlijks in het Solidariteitsstelsel gestort 
worden. 

Aanvullend pensioenkapitaal                  

Pensioenkapitaal op 67 jaar (kapitalisatievoet van 0%)
+ eventuele winstdeling                     

€ 173.007,35

Eindbelasting op het pensioenkapitaal*
volgens het principe van de fictieve rente gedurende 10 jaar tegen een gemiddelde belastingvoet bij pensionering van 33,35%, 
een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een Solidariteitsbijdrage van 2%.

€ 27.425,28 

Netto pensioenkapitaal 
+ eventuele winstdeling

€ 145.582,07

Solidariteitsstelsel                  

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 
90% van de laatst betaalde RIZIV-toelage proportioneel met de graad en duurtijd van de arbeidsongeschiktheid

€ 4.383,64

Premievrijstelling bij de werkelijk genoten wettelijke moederschapsrust gedurende maximaal 8 weken
13,85% van de laatst betaalde RIZIV-toelage

max. € 674,59

Betaling van een jaarlijkse overlevingsrente 
afhankelijk van de overlijdensleeftijd: 400% van de laatst betaalde RIZIV-toelage gedurende maximaal 10 jaar

€ 19.482,84

Betaling van een jaarlijkse bij arbeidsongeschiktheidsrente
200% van de laatst betaalde RIZIV-toelage gedurende maximaal 10 jaar bij blijvende en totale arbeidsongeschiktheid

€ 9.741,42

* Indien actief tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. 

ALLE PENSIOENMOGELIJKHEDEN VOOR DE GECONVENTIONEERDE MEDICI EN PARAMEDICI MET RIZIV-TOELAGEN OP EEN RIJ

Geneesheer, Tandarts, Apotheker, Kinesitherapeut, 
Logopedist en Zelfstandige verpleegkundige  
(geconventioneerd)

Mogelijkheden voor Sociale Bescherming Als fysiek persoon In vennootschap

3de pijler
Pensioensparen Ja Ja1

Langetermijnsparen Ja Ja1

2de pijler

Sociale Pensioenovereenkomst RIZIV  Ja3 Ja3

Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) Ja Ja1

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) Ja Neen

Individuele Pensioentoezegging Neen Ja2

Collectieve Pensioentoezegging Neen Ja2

1ste pijler Wettelijk Rustpensioen en Overlevingspensioen Ja4 Ja4

1 Premies betaald door de fysieke persoon 2 Premies betaald door de vennootschap 3 Premies betaald door het RIZIV 4 Bijdragen via de Sociale Kas


