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Waar kunnen wij ons in onderscheiden!
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1) Wie kan hiervan genieten:

− Limitatieve lijst aan beroepen

− Zelfstandige en Loontrekkende (behalve):
 Met en zonder vennootschap
 Geconventioneerd

(=Tarieven van het Nationaal Akkoord toepassen)
 Activiteit
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Artsen
Huisarts of specialist in opleiding of op(buitenlandse) stage

Logopedisten

Tandartsen

Kinesisten

Zelfstandige verpleegkundigen in hoofdberoep
KB 17/01/2018 

Apothekers
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2)  Pensioenopbouw voor de zelfstandige ( + loontrekkende):

 Hoofdwaarborgen:

 Pensioenopbouw in Tak 21 (rendementsgarantie in de WAP)
 Overlijden
 Solidariteitswaarborgen

 Aanvullende waarborgen:

 AVRI
 Premievrijstelling
 Overlijden door ongeval

-
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3)  Fiscaal voordeel

 Niet van toepassing

 Hoofd- en aanvullende waarborgen
Omdat RIZIV 

rechtstreeks aan 
maatschappij stort

Geen inkomsten 
aan te geven 
en kosten te 
bewijzen

RIZIV



4)  Eindbelasting nav wettelijke pensioen (=VAPZ)

U moet dan rekening houden met deze afhoudingen:
− Van het kapitaal
 Riziv-bijdrage (3,55 %)
 Solidariteitsbijdrage (0-2%)
 Belasting volgens het stelsel van de fictieve rente.
 Korting: Als u tot de wettelijke pensioenleeftijd actief blijft

= fictieve rente slechts op 80 % vh pensioenkapitaal

− Van de winstdeling
 Riziv-bijdrage (3,55 %)
 Solidariteitsbijdrage (0-2%)

Uitzondering: geen RIZIV-inhouding en solidariteitsbijdragen: 
overlijdenskapitaal uitgekeerd aan iemand anders dan de echtgeno(o)t(e) 

-
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Fictieve rente jaarlijks aan te geven in de PB 
bij overlijden stopt de aangifteplicht

Leeftijd begunstigde Fictieve rente (%) op 
uitgekeerd kapitaal

Aangifteperiode

Tot 40 jaar 1% 13 jaar

41 tot 45 jaar 1,5% 13 jaar

46 tot 50 jaar 2% 13 jaar

51 jaar tot 55 jaar 2,5% 13 jaar

56 jaar tot 58 jaar 3% 13 jaar

59 jaar tot 60 jaar 3,5% 13 jaar

61 jaar tot 62 jaar 4% 13 jaar

63 jaar tot 64 jaar 4,5% 13 jaar

65 jaar 5% 10 jaar
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100.000 EUR + 10.000 EUR winstdeelname
Tot wettelijke pensioenleeftijd actief

Pensioenopbouw Kapitaal Winstdeelname Totaal

Eindkapitaal 100.000 10.000 110.000

- RIZIV (3,55%) 3550 355 - 3.905

- Solidariteit (2%) 2000 200 - 2.200

Netto te ontvangen 94.450 9445 103.895

- Fictieve rente (*80%*5%) 3.778 0 3.778 /jaar

Aangifte De fictieve rente wordt gedurende 10 jaar toegevoegd aan de 
inkomsten. 

Bij overlijden gedurede de aangifteperiode  de aangifteplicht eindigt! 
Erfgenamen moet niet meer aangeven en worden hierop dus niet meer belast
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5)  Technische kenmerken

Contract RIZIV Pensioenopbouw

 90% Pensioenopbouw

 10% Verplichte solidariteitsbijdrage met volgende beperkte waarborgen
 Premievrijstelling
 AVRI Rente
 Moederschapspremie
 Extra overlijdenskapitaal
 Extra uitkering bij ernstige ziekten

Geen medische formaliteiten vereist!

RIZIV



5)  Technische kenmerken

 Geen premietaks op het gedeelte pensioenopbouw & overlijden;

 Geen minimumduur zoals bij 3e pijler (2 of 3 jaar looptijd kan);

 Vrije keuze van begunstiging  bij overlijden!

 Voorschot  voor onroerende doeleinden van de reserve;

 Tak 23 momenteel niet mogelijk;

 De maatschappij geeft nooit een factuur uit

-
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6) Premiebedragen:
Apothekers
• 1.504,88 EUR:  19 tot 28 uur per week regime
• 2.257,31 EUR: 28 tot 38 uur per week regime
• 3.009,75 EUR: minstens 38 uur per week regime

Kinesisten
• 1.489,59 EUR: drempel van ten minste 1.500 verstrekkingen OF 36.000 M-waarden
• 1.968,38 EUR: drempel van ten minste 2.300 verstrekkingen OF 55.200 M-waarden
• 2.633,39 EUR: drempel van ten minste 3.000 verstrekkingen OF 72.000 M-waarden

Zelfstandige Verpleegkundigen
• 528,72 EUR: gefactureerde bedrag tss 33.000 EUR – 150.000 EUR (indien <33.000 en >150.000 EUR= 0 EUR

Logopedisten
• 1.268,93 EUR: drempel van ten minste 900 verstrekkingen OF 15.750 R-waarden
• 2.617,15 EUR: drempel van ten minste 2.000 verstrekkingen OF 35.000 R-waarden
• 0 EUR: +4.000 verstrekkingen of +70.000 R-waarden

*Activiteitenjaar 2019 / aanvraag 2020

RIZIV



6) Premiebedragen:
Artsen
• 2.376,40 EUR: bij gedeeltelijke toetreding tot het akkoord
• 5.037,70 EUR: bij volledige toetreding tot het akkoord
• +1.250 EUR: Arts in opleiding op 31/12/2020

Tandartsen
• 2.429,06 EUR (kan eventueel 3.200 EUR worden, in het akkoord tandartsen-ziekenfondsen is voorzien dat 

het opgetrokken zal worden, zie RIZIV website)

*Premiejaar 2020
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7)  Jaarlijkse Aanvraagprocedure voor ALLE zorgverleners die er recht op hebben
GEWERKTE JAAR
2020

GEWERKTE JAAR +1 => PRESTATIE
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GEWERKTE JAAR +2
2022

1

Zorgverlener gewerkt

Maatschappijen 
bezorgen gegevens 

aan MyRIZIV

RIZIV zoekt de prestaties op

Geen reactie 
zorgverlener

Reactie 
zorgverlener

Betaling op RIZIV contract

Manueel opzoekwerk, eventuele andere beslissing, 
betwisting via MYRIZIV + uiteindelijke betaling op contract

MYRIZIV zichtbaar voor Zorgverlener
+ wijziging tot 7/2020
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RIZIV aanvraagformulier papier/digitaal

Activiteitenjaar 2019 2020

Artsen
Tandartsen

Aanvraag 30/06/2019
Beslissing 31/10/2019
Betaling 15/01/2020

Contracten op MyRiziv vanaf 01/05/2021
Eventuele wijzigingen tem 31/08/2021

Betaling vanaf 01/09/2021          

Apothekers
Kinesitherapeuten

Logopedisten
Zelfstandige verpleegkundigen

Contracten op MyRiziv vanaf 
01/05/2020

Eventuele wijzigingen tem 31/08/2020
Betaling vanaf 01/09/2020          

Contracten op MyRiziv vanaf 01/05/2021
Eventuele wijzigingen tem 31/08/2021

Betaling vanaf 01/09/2021          
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8)  Administratieve procedure
- Geneesheren & tandartsen: 

• Eerste jaar via MYRIZIV voor activiteitenjaar 2020

- Voor NZ 
 AG: dienen we online in te voeren voor 1/3/2021 en contract moet gevalideerd zijn voor 

31/03/2020 (alle getekende zaken)
 Vivium: dienen we online in te voeren en te valideren voor 15/04/2021 
 Telkens aanvangsdatum 1/12/2020 noteren 

- “Dit formulier annuleert en vervangt alle voorgaande formulieren” kunnen we niet meer noteren
• Kan perfect opgelost worden door keuze te maken op de MyRiziv
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9)  Mandaat (MYRIZIV)
In aparte slides (video’s) kan je volgende nakijken
1. Hoe maak je mandaat aan
 Mandaatnemer: deze persoon kan dan dezelfde handeling uitvoeren als klant (zorgverlener)
 Inloggen in naam van onderneming
 Aanmaken (alle gegevens aanduiden)
 Daar kan je de mandaatgever zijn/haar gegevens invullen (vb. RR en adres)

 Mandaatgever: de klant (zorgverlener)
2. Hoe gaat de zorgverlener akkoord met jouw mandaat
3. In bepaalde gevallen moet de mandaatnemer nog voorafgaandelijke stappen ondernemen om zelf 

een mandaat te kunnen aanmaken 
4. Hoe kijk jij na of alles OK staat => MYRIZIV
 Welk contract staat gelinkt met de zorgverlener => hoe wijzigen
 De berekende activiteiten (door RIZIV), klopt dit?
 Betwisting
 Uiteindelijke beslissing

RIZIV



Mandaat nemen 
Makelaar neemt het initiatief

 Makelaar creëert het mandaat: www.csam.be
 Hoe inloggen: Zie filmpje slide 3
 Hoe creëren: zie slide: 4 tem 12

Gevolg: zorgverlener ontvangt een e-mail van de CSAM-portal met een link om in te loggen en dit mandaat te 
ondertekenen met de elektronische identiteitskaart of de Itsme-applicatie.

Wat ontvangt de zorgverlener en welke zaken moet hij/ zij uitvoeren ? Slide 13 tem 19

Makelaar kan voorafgaandelijke stappen  moeten ondernemen om een mandaat te kunnen aanmaken : slide 20

Inloggen op MyRIZIV => slide 21 tem 27
 Hoe dossier nakijken
 Hoe maatschappij eventueel aanpassen => slide 26
 Extra info mbt termijnen
 Beslissing nakijken => slide 25
 Betwisten

RIZIV
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10)  Tips en Tricks
Kies sterke partner
 Solidariteitsreglement
 Rendement: Gegarandeerde intrestvoet + winstdeelname

Opgelet: Concurrenten zoals Curalia & Amonis: jaarlijks veranderbare rentevoet op de totale reserve
 Kostenstructuur : maatschappij + commissie makelaar + beheerskost

Opgelet: Concurrenten zoals Curalia: instapkost 4,95% / Securex: beheerskost  0,25% per jaar op 
reserve

 Voorschot 
 Aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed in de EER
 Afh. maatschappij
 Minimumbedrag

Geen aanvullende waarborgen
 Niet fiscaal aftrekbaar 
 Beter aan VAPZ/IPT koppelen: aftrekbaar als beroepskost 

RIZIV



10)  Tips en Tricks

Recht op uitzondering

– Het jaar van de pensionering  op volledige tussenkomst
– Het jaar waarin de zorgverlener zijn studies beëindigt en zijn professionele loopbaan start  proportionele 

tussenkomst 
 Uitzondering: Artsen (volledig bedrag bij goedgekeurd stageplan)

– Het jaar van overlijden of het jaar van aanvang van een arbeidsongeschiktheid  volledige tussenkomst
– Erkende buitenlandse stage  volledige tussenkomst

Huisartsen in beroepsopleiding en geneesheren-specialisten in opleiding hebben 
recht op de sociale voordelen 

RIZIV



Vivium AG Insurance Amonis Curalia

Premievrijstelling Z&O volledige AO 
carenztijd 1j

Z&O volledige AO 
carenztijd 1j

Z&O volledige AO 
carenztijd 1j

Z&O volledige AO carenztijd 1j

Arbeidsongeschikthe
idsrente

Z & O volledige AO
Carenztijd 90d 
4*RIZIV P 
Max 12.000 EUR/jaar
Max 1jaar Uitkering/schade
Max leeftijd: 65jaar

Z & O volledige AO
Carenztijd 90d 
4*RIZIV P 
Max 12.000 EUR/jaar
Max 1jaar Uitkering/schade
Max leeftijd: 65jaar

/ Z & O volledige AO / carenztijd
30d 
max 1jaar  uitkering
Dagvergoeding / afhankelijk van 
premie RIZIV P 
=> premie1000 EUR=10 EUR / dag

Moederschap 100 EUR + 15%* RIZIV P 100 EUR + 15%* RIZIV P Bijdrage RIZIV * 
12wkn*7/365 + 442,50 

EUR

100 EUR op contract

Overlijden Overlijden voor 60j
10 j rente
Afhankelijk leeftijd overlijden 
(4,3,2,1)

Overlijden voor 60 j 
10 j rente
Afhankelijk leeftijd overlijden 
(4,3,2,1)

Overlijden voor 65j 
forfaitair

RIZIV P * 65j – (leeftijd overlijden)

Forfait ernstige 
ziekte

Diagnose voor 65 j (of 66/67) 
1*bijdrage RIZIV P

Diagnose voor 60 j / 
1*bijdrage RIZIV P

Geen wel 
onafhankelijkheidsrente 

na 65 j/ enorme 
voorwaarden

/

RIZIV: solidariteitsprestaties



Waarom in mindere mate Allianz:
 Arbeidsongeschiktheidsrente:

 Max 10 jaar uitkering
 Moet BLIJVEND EN TOTALE arbeidsongeschiktheid
 Eigenrisicotermijn van 1jaar met afkoop
 Beperkt bedrag jaarlijks: 

• Indien leeftijd <30j: 200% *RIZIV P 
• Indien leeftijd <40j: 150% *RIZIV P 
• Indien leeftijd <50j: 100% *RIZIV P 
• Indien leeftijd ≥50j: 50%  *RIZIV P 

Waarom in mindere mate AXA:
 Arbeidsongeschiktheidsrente:

 Max 9000 EUR/jaar
 Uitkering max 1jaar

Waarom in mindere mate Baloise:
 Overlijden/forfaitaire bedrag bij zware ziekten ontbreken in dit solidariteitsluik

RIZIV: solidariteitsprestaties
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