
zorgverleners

ik zorg voor mijn patiënten
stars for life RIZIV zorgt voor 
mijn pensioen en inkomensbescherming

stars for life 
 RIZIV

Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde zorgverleners een 
oplossing te bieden de RIZIV toelage aan te wenden voor pensioenopbouw & aanvullend te 
voorzien in een gewaarborgd inkomen.



Als zorgverlener bent u constant in de weer om uw patiënten met raad en daad bij te 
staan. Ze rekenen immers op uw expertise, bereikbaarheid en advies.

Maar denkt u – naast het welzijn van uw patiënten – ook aan uw eigen welzijn voor 
vandaag en morgen? Na jaren van werk en inzet hebt u tijdens uw pensioen eindelijk de 
nodige vrije tijd om uw dromen en projecten te realiseren. Maar zal het beperkt wettelijke 
pensioen hiervoor voldoende zijn? En net in uw branche bent u zich bewust van de 
kwetsbaarheid van een goede gezondheid. Wat als u morgen door ziekte of ongeval plots 
niet meer in staat bent uw beroepsactiviteit uit te voeren? De financiële gevolgen hiervan 
kunnen dramatisch zijn. Een ziekte of ongeval komt nooit op het juiste moment …

AXA bekijkt het anders.
Bent u geconventioneerd? Dan kunt u – als zelfstandige of loontrekkende zorgverlener – 
jaarlijks een RIZIV-bijdrage genieten. Met stars for life RIZIV kunt u deze bijdrage 
gebruiken voor de opbouw van een aanvullend pensioen via een sociale pensioen-
overeenkomst. Meer nog, u kunt dit naar wens combineren met een verzekering tegen 
inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval. Een welgekomen 
aanvulling op de beperkte uitkeringen van de sociale zekerheid.

u zorgt voor uw patiënten,  
maar zorgt u ook voor uzelf?

met stars for life RIZIV
benut u als geconventioneerde zorgverlener – arts, tandheel-
kundige, apotheker, kinesitherapeut , logopedist(*) of 
zelfstandige verpleegkundige(*) – optimaal uw RIZIV-bijdrage: 
-  voor de opbouw van een aanvullend pensioen, via een sociale 

pensioenovereenkomst  
-  al dan niet aangevuld met een bijkomende verzekering 

arbeidsongeschiktheid.

(*) onder voorbehoud van bevestiging van Koninklijk Besluit.



Het Belgische systeem van sociale zekerheid is zonder twijfel een van de meest uitgebreide 
systemen in Europa. Maar kan dit systeem volledig beantwoorden aan uw behoeften en noden 
doorheen uw carrière?

Uw wettelijke pensioen wordt berekend in functie van de duur van uw carrière, uw gezinssituatie  
en uw beroepsinkomen. De berekende bedragen zijn echter te beperkt om uw huidige levens- 
standaard in stand te houden.

Ook de wettelijk voorziene uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid zijn te beperkt om uw reële 
inkomen te benaderen. De financiële zorgen over uw lening, onverwachte medische kosten en 
uw dagelijkse uitgaven kunnen net dan heel zwaar doorwegen.

Dankzij stars for life RIZIV vangt u deze beperkingen op!

de voordelen van het stars for life RIZIV contract

u kiest zelf hoe u uw RIZIV-bijdrage optimaal benut
U kunt de RIZIV-bijdrage aanwenden binnen een en hetzelfde stars for life RIZIV contract: 

-  om uw aanvullend pensioen op te bouwen via een sociale pensioenovereenkomst, die steeds 
een pensioenluik en een solidariteitsluik heeft. Concreet wordt de RIZIV-bijdrage die op de sociale 
pensioenovereenkomst wordt gestort, als volgt verdeeld:

	 ■ 90% is bestemd voor het pensioenluik

	 ■  10% wordt gestort in een solidariteitsfonds ingericht door 
de Voorzorgskas voor Zelfstandigen & Ondernemingen (V.K.Z.O.)

-  dit al dan niet gecombineerd met een bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid.

U dient jaarlijks minstens 500 euro van de RIZIV-bijdrage op de sociale pensioenovereenkomst te 
laten storten. Het overblijvende deel van de bijdrage verdeelt u vrij – in functie van uw persoonlijke 
en professionele behoeften – over deze sociale pensioenovereenkomst en de bijkomende  
verzekering arbeidsongeschiktheid.

Het stars for life RIZIV contract kan naar wens worden aangevuld met een bijkomende dekking die 
een minimumkapitaal bij overlijden garandeert. Uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar vertelt 
u hier graag meer over.

met stars for life RIZIV vangt u de beperkingen van 
het Belgische systeem van sociale zekerheid op



een waaier aan prestaties in het solidariteitsfonds
Het gedeelte van de RIZIV-bijdrage dat voor het solidariteitsfonds – ingericht door de Voorzorgskas 
voor Zelfstandigen en Ondernemingen – wordt aangewend, laat u toe de volgende prestaties te 
genieten:

■  financiering van de opbouw van het aanvullende rust- en/of overlevingspensioen bij 
arbeidsongeschiktheid of moederschap

■  vergoeding van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

■  vergoeding in de vorm van een rente bij overlijden tijdens de beroepsloopbaan

■  betaling van een forfaitaire uitkering in geval van een ernstige ziekte die tijdens de 
beroepsloopbaan plaatsvindt.

De V.K.Z.O. gaat hierbij een middelenverbintenis aan. Hierdoor kunnen de prestaties en het niveau 
van de bijdragen worden aangepast indien de activa van het solidariteitsfonds onvoldoende blijken 
te zijn.

 

“ Dankzij  
stars for life RIZIV 

benut ik mijn 
RIZIV-bijdrage 

optimaal! ”



evolutief, flexibel & loyaal 
Alles evolueert, ook uw inkomen en de specifieke behoeften in uw carrière.  

Doorheen de verschillende stadia binnen een professionele activiteit: van starter, over ervaren 
zorgverlener tot zorgverlener in een vennootschap, begeleidt stars for life RIZIV u graag op een 
eenvoudige manier! Leest u het voorbeeld van Emma en David even mee. 

- Emma ziet als pas afgestuurde arts haar droom eindelijk verwezenlijkt: het inrichten 
en opstarten van een eigen praktijk. Enkele zware opstartfacturen en lasten zijn hierbij 
onvermijdelijk. Haar praktijk start vlot op en snel lopen de eerste afspraken binnen. Emma 
beschikt als beginnend practicus over beperkte eigen spaarmiddelen. Ze beseft dat een 
moeilijke financiële situatie onvermijdelijk is wanneer haar inkomen door ziekte of ongeval 
plots zou wegvallen. Haar verzekeringsmakelaar raadt haar dan ook aan zeker een deel van 
de RIZIV-bijdrage aan een bijkomende verzekering bij arbeidsongeschiktheid te besteden. 

- 7 jaar later heeft Emma een ruim cliënteel opgebouwd. Als ervaren zorgverlener is haar 
inkomen in die mate geëvolueerd dat ze intussen haar bijkomende verzekering arbeids-
ongeschiktheid met eigen bijdragen kan financieren. De premie arbeidsongeschiktheid die 
ze zelf betaalt, kan ze fiscaal aftrekken als beroepskost op voorwaarde dat ze haar werkelijke 
beroepskosten aangeeft. Op die manier kan een groter deel van de RIZIV-bijdrage aan de 
opbouw van haar aanvullend pensioen worden besteed.

  Stars for life RIZIV is een flexibel product waarvoor ze op eenvoudig verzoek ieder jaar 
aanpassingen kan laten uitvoeren!

- Emma staat weer een stap verder in haar beroepsloopbaan en beslist voortaan haar activiteit 
in een vennootschap uit te oefenen waar ze de functie van bedrijfsleider op haar neemt. In die 
context kan de vennootschap voor haar een Individuele Pensioentoezegging – eventueel aan te 
vullen met een bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid – onderschrijven. 

- David studeerde samen met Emma af en heeft ondertussen ook zijn eigen succesvolle praktijk. 
Hij kiest er echter op een bepaald moment voor om niet langer geconventioneerd te blijven. 

  Ook hier biedt zijn stars for life RIZIV contract hem flexibiliteit: indien David een nieuwe 
pensioenovereenkomst stars for life onderschrijft binnen de 90 dagen na de afloop van de 
bijkomende dekking arbeidsongeschiktheid van zijn stars for life RIZIV contract, zal het bedrag 
van de verzekerde rente tegen een gelijke premie worden overgedragen naar zijn nieuwe 
pensioenovereenkomst.

  Aan de hand van dit voorbeeld merkt u dat uw stars for life RIZIV contract het toelaat flexibel 
in te spelen op uw specifieke behoeften en financiële mogelijkheden!  



vastgoedfinanciering  
Een renovatie of aankoop van een onroerend goed in het vooruitzicht? Stars for life RIZIV laat 
onder specifieke wettelijke voorwaarden toe om een voorschot op uw polis te bekomen.

rendement  
In de bijgevoegde fiche krijgt u meer informatie over de specifieke eigenschappen van de formule 
stars for life RIZIV secure.

Stars for life RIZIV secure is een tak 21 levensverzekering met waarborg van de interestvoet 
die op het ogenblik van de storting geldt. Deze gewaarborgde interestvoet kan met een variabele 
winstdeling worden verhoogd. 

minimale administratie en maximale service  
Jaarlijks moet u via een strikte procedure de RIZIV-bijdrage aanvragen. 

We maken het voor u graag eenvoudiger! Uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar neemt, 
samen met AXA en het RIZIV, de administratie rechtstreeks op zich. U dient ons enkel tijdig het 
door u ingevulde aanvraagformulier voor de RIZIV-bijdrage te bezorgen.

Hebt u vragen bij het invullen? Dan helpen wij u graag!

Door middel van een jaarstaat blijft u jaarlijks op de hoogte van uw opgebouwde spaarreserve. 

Aarzel niet om contact op te nemen met 
uw verzekeringsmakelaar. Hij staat te uwer 

beschikking om alle informatie over stars for life 
RIZIV te bezorgen. Hij zal nagaan of het product 

aan uw eisen en behoeften beantwoordt.



de stortingen:  

-  Het RIZIV stort uw bijdrage rechtstreeks aan AXA voor de financiering van uw stars for life RIZIV 
contract. Rekening houdend met een minimumstorting van 500 euro op de sociale pensioen-
overeenkomst, beslist u naar eigen behoefte hoe deze bijdrage verder wordt verdeeld over de 
sociale pensioenovereenkomst en een eventuele bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid.

-  De sociale pensioenovereenkomst wordt uitsluitend gefinancierd door uw RIZIV-bijdrage. Hierop 
wordt geen verzekeringstaks toegepast.

-  De bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid kan worden gefinancierd door de RIZIV- 
bijdrage, door eigen bijdragen of door een combinatie van beide. Hierop wordt een verzekerings-
taks van 9,25% toegepast. 

-  De ontvangst van de RIZIV-bijdrage wordt niet beschouwd als een voordeel van alle aard in 
hoofde van de zorgverlener. De RIZIV-bijdrage vormt dus geen belastbaar inkomen en is niet 
aftrekbaar als beroepskost. 

-  De premie voor de bijkomende verzekering arbeidsongeschiktheid, die u financiert met eigen 
bijdragen, is wel fiscaal aftrekbaar als beroepskost, voor zover u als zorgverlener uw werkelijke 
beroepskosten aangeeft. 

het fiscale plaatje 

de uitkeringen: 

Bij uitkering op de normale einddatum van het contract wordt het pensioenkapitaal omgezet in 
een fictieve rente die u gedurende maximaal 13 jaar in de personenbelasting moet aangeven. 
Indien u als zelfstandige zorgverlener naast uw laag wettelijke pensioen geen andere belastbare 
inkomsten hebt, dan zal deze fictieve rente zeer beperkt worden belast. 



AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039  
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uw verzekeringsmakelaar

In België biedt de AXA Groep u de 
keuze uit een ruime waaier van bank-  
en verzekeringsproducten, die voor uw 
persoonlijke situatie een gepaste 
oplossing bieden.

auto
woning
kredieten 
sparen
beleggen
financiële diensten 
veilig ondernemen
veilig door het leven

www.axa.be


