
Geconventioneerde zorgverlener?
Investeer uw RIZIV-bijdrage in de opbouw  
van een aanvullend pensioen en/of een 
gewaarborgd inkomen.

Pension Plan Pro RIZIV
Aanvullende 

pensioenopbouw met sociale 
voordelen

Genieten  
van morgen

start vandaag



Voor wie is het?   

   !    Zelfstandige zorgverleners die een 
geconventioneerd statuut hebben.

 

Zoals u wel weet is het wettelijke pensioen van een zelfstandige aanzienlijk lager dan dat 
van een loontrekkende. De cijfers liegen er niet om… In de praktijk krijgt een alleenstaande 
gepensioneerde zelfstandige ongeveer:

!"1 073 !"361

Bovendien geniet u weinig of geen sociale bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
Met Pension Plan Pro RIZIV kunt u als geconventioneerde zorgverlener, uw RIZIV-bijdrage 
gebruiken om op een doeltre!ende manier een aanvullend pensioen op te bouwen en uw  
gezin bij te staan.

De voordelen op een rijtje  

   !    u kunt uw RIZIV-bijdrage binnen één en 
hetzelfde Pension Plan Pro RIZIV-contract 
gebruiken om:
           !    een aanvullend pensioen op te bouwen 

via een sociale pensioenovereenkomst, 
die steeds een pensioenluik en een 
solidariteitsluik omvat,

           !    al dan niet gecombineerd met een 
bijkomende verzekering in geval van 
arbeidsongeschiktheid en/of overlijden.

   !    dankzij de gewaarborgde rentevoet spaart u in 
alle veiligheid. Veilig, want deze gewaarborgde 
rentevoet wordt jaarlijks herzien en er kan 
eventueel ook een jaarlijkse winstdeelname 
worden toegekend

   !    u betaalt geen taks op de premiestortingen 
die door het RIZIV worden gedaan 
voor de pensioenopbouw of voor een 
overlijdensverzekering

   !    u kunt, onder bepaalde voorwaarden, met een 
minimum aan formaliteiten, een voorschot 
vragen op de spaarreserve, dat kan gebruikt 
worden voor de bouw of verbouwing van uw 
woning

   !    u kunt het contract Pension Plan Pro RIZIV ook 
combineren met een contract Pension Plan Pro 
VAPZ, POZ of IPT om zelf een extra aanvullend 
pensioen op te bouwen
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Wat is het solidariteitsluik?

10% van het bedrag van de RIZIV-bijdrage dat wordt gebruikt voor pensioenopbouw, zal worden 
geïnvesteerd in het solidariteitsfonds.
Dankzij deze storting in het solidariteitsfonds kunt u bijkomende waarborgen genieten:
   !    financiering van de opbouw van het aanvullend rust- en/of overlevingspensioen in kader van:

           !    arbeidsongeschiktheid of moederschap,
           !    faillissement,

   !    vergoeding van inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, 
   !    vergoeding in de vorm van een rente bij overlijden tijdens de beroepsloopbaan,  
   !    forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte tijdens de beroepsloopbaan. 
   !    volgens uw lee"ijd en risicoprofiel

Hoe kunt u uw gezin en uw inkomen beschermen?

Wist u dat de arbeidsongeschiktheid jaarlijks stijgt? En weet u hoeveel uw inkomen bedraagt bij 
arbeidsongeschiktheid? Het is amper voldoende om in uw basisbehoe"en te voorzien!

En bent u goed beschermd bij overlijden? 
U kunt binnen uw RIZIV-contract volgende aanvullende waarborgen afsluiten:
   !    dekking tegen arbeidsongeschiktheid 

om uzelf te beschermen tegen de gevolgen van langdurige ziekte, depressie, ongeval …
   !    overlijdensdekking 

om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden of zou overlijden door een ongeval

Hulp of advies nodig?
Uw makelaar helpt u met plezier
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