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Voordelen

Voordelig sparen

 • De premies van het RIZIV garanderen u een 

aanvullend spaarbedrag op de pensioenleeftijd 

zonder dat u uw eigen kapitaal hoeft aan te 

spreken!

Complete service

 • We helpen u bij uw administratieve stappen bij 

het RIZIV.

Belasting

 • Er is geen verzekeringstaks verschuldigd op de 
premies.

Zekerheid

 • Het rendement is gewaarborgd en kan worden 
verhoogd met een eventuele winstdeelneming.

U bent geconventioneerd dokter, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, logopedist of
thuisverpleger? En u zou graag uw wettelijk pensioen aanvullen? Teken in op een VAPZ
RIZIV en stort er de jaarlijkse financiële premie in die u van het RIZIV ontvangt, om een
fiscaal voordelig pensioenkapitaal op te bouwen.

Beroepscategorie Dokter Tandarts Kinesit-
herapeut

Apotheker Logopedist Thuis-
verpleger

Maximale

RIZIV-premie

5.128,78 EUR

(bedrag 2022)

3.257,86 EUR

(bedrag 2022)

3.165,07 EUR

(bedrag 2022)

3.123,92 EUR

(bedrag 2022)

2.716,42 EUR

(bedrag 2022)

548,77 EUR

(bedrag 2022)

Maximumbedragen van de premies volgens beroep



Productcategorie

Pensioenverzekering.

Voor wie?

Voor dokters, tandartsen, apothekers, 
kinesitherapeuten, logopedisten en thuisverplegers 
die geconventioneerd zijn.

Aanwending

Ideaal als eerste aanvulling bij uw wettelijk pensioen 
voor de opbouw van uw privé vermogen.

Duur

Het contract moet blijven lopen tot de effectieve
opruststellingsdatum van de aangeslotene, zelfs als
hij zijn pensioen na de wettelijke pensioenleeftijd 
neemt (nu 65 jaar, 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030).
Eens de aangeslotene met pensioen gaat, moet het
contract vereffend worden.

Premie

Het premiebedrag dat gestort wordt door het RIZIV 
hangt af van uw beroepsactiviteit en wordt jaarlijks 
geïndexeerd

Rendement

Gewaarborgd rendement van 1% voor alle 
stortingen op de contracten (nieuwe en lopende) 
met een resterende looptijd van meer dan 8 jaar. 

Belasting en afhouding op de 
einddatum

 • RIZIV-bijdrage: 3,55% op het totale kapitaal.

 • Solidariteitsbijdrage: 0% - 2% op het brutokapitaal 
(inclusief winstdeelneming).

 • Belasting op het kapitaal in de vorm van een 
fictieve rente: aan te geven gedurende 13 jaar als 
de betaling plaatsvindt vóór de leeftijd van 65 
jaar of gedurende 10 jaar als ze plaatsvindt op 65 
jaar of later.

Kosten

 • Instapkosten: maximaal 6%.

 • Beheerkosten: 0,01% per maand op de 
gemiddelde reserve.

 • Uitstapkosten: geen, indien u uw kapitaal 
opvraagt bij uw opruststelling, 5% in de andere 
gevallen, behalve de laatste 4 jaar (4%, 3%, 2%, 1%), 
met een geïndexeerd minimum van 75 euro.

Kenmerken



Vragen?
Of wenst u een 
simulatie?
Neem dan contact op met uw 
Business Bankingspecialist 
of bel 02 222 12 02.
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Wist u dat? 

Volg uw premie online op!

U kan de automatische aanvraag en toekenning 
van uw premie online opvolgen via ProGezondheid. 
Bovendien zal het RIZIV u via e-mail op de hoogte 
houden van de stand van zaken. 

Wanneer ontvangt u een RIZIV-
premie?

Om er aanspraak op te maken voor een welbepaald 
jaar, moet u geconventioneerd geweest zijn 
gedurende dat volledige jaar.

U sluit zich voor het eerst aan bij 
de overeenkomst, want u bent net 
afgestudeerd?

 • De RIZIV-premie wordt proportioneel berekend 
op basis van het aantal maanden dat u 
geconventioneerd bent geweest.

 • Artsen en tandartsen zijn ambtshalve 
geconventioneerd. Zij kunnen dat statuut 
echter weigeren via een aangetekend schrijven.

 • Apothekers, logopedisten, thuisverplegers en 
kinesitherapeuten moeten het zelf aanvragen 
vóór 1 januari. Zodra u bent toegetreden tot 
de conventie, wordt ze elk jaar stilzwijgend 
verlengd.

https://www.riziv.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/progezondheid.aspx

