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 Jouw persoonlijk aanspreekpunt 

 Advies op privé en professioneel vlak 

- als student 

- tijdens je stage 

- bij de start van je eigen praktijk 

- bij de overname of overdracht van je praktijk 

- tijdens je pensioen 

 De juiste diagnose op elk moment  
in je leven 

 Alle diensten bij de hand 

 



KBC-MEDISERVICE 
ONZE WAARDEPROPOSITIE 

Onze MISSIE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 aanspreek-
punt 

Vertrouwens-
persoon 

For a lifetime 

Totaalpakket 

Bank & 
Verzekeringen 

Sectorkennis 

Samenwerking 
met 

specialisten op 
elk domein. 
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• Even voorstellen  KBC 

mediservice …   

• De jaarlijkse RIZIV toelagen 

 

AGENDA  

• Pensioen  hoe zit het al weer ? 

• Aanvraag  RIZIV en voorwaarden? 

• Uitbetaling van de toelage. 

• Hoe toelage aanwenden ?  

• Gewaarborgd inkomen 

• De solidariteit waarborgen  

• Pensioen /overleving pensioen 

 

• Wat zijn de verschillen in de markt ?  

• Eigen stortingen  in  (S)VAPZ 

• Hoe interessant ? 

• Wie mag hierin storten ? 

• Vergelijken met andere fiscale producten  

 

• Werken onder vennootschap … 

 

• Een klein cadeautje … 

Dirk Van Bavel 

Hoofdzetel Leuven  

Expert Levensverzekeringen  



Hoe zit het weer met het pensioen ?  
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Uw wettelijk pensioen … 
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65  
Vanaf 
2025 66  67  

Vanaf 
2030 

vroeger 

later  

Wettelijke 
pensioenleeftijd 



Wettelijk pensioen van een zelfstandige 2017 

per maand 

900 €  

Wettelijk pensioen van een zelfstandige 



Wettelijk pensioen van een loontrekkende 2017 

per maand 

1.200 €  

Wettelijk pensioen van een zelfstandige 



En de toekomst … ? 
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De leeftijdspiramide, van babyboom naar ……… 
bompaboom 



Actieven versus gepensioneerden 



Hoe denkt u de kloof tussen uw huidig inkomen 
en uw pensioen te overbruggen ?  

01.01.2017: Bruto bedragen na een loopbaan van 45 jaar ( 14.040 dagen) 



Pensioenkloof dichten … welk kapitaal hebt u nodig ? 

16 





De RIZIV bijdrage 
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pensioen 

Wettelijk 
pensioen 

Via sociale 
zekerheid 

Loontrekkende 
Groepsverzekering 

 
Zelfstandigen 

Met vennootschap 
IPT 

Eenmanszaken 
Eigen bijdrage 

(S)-VAPZ 
 

RIZIV polis 

 

Lange 
termijnsparen 

 
Pensioen 
Sparen 

 
woonbonus 

 

RIZIV 
Exclusief voor  

MVB 
 

Zelfs  voor 
loontrekkende 

 



Het sociaal statuut van een 
apotheker 

Als geconventioneerde apotheker (titularis, adjunct of 
plaatsvervanger of apotheker-bioloog) hebt u recht op een 
jaarlijkse bijdrage, waarmee u bij een onderneming of 
erkende instelling het volgende kunt afsluiten : 

een contract voor een vervangingsinkomen in geval 
van arbeidsongeschiktheid 
EN/OF 

een pensioen- en/of een overlijdensovereenkomst 



Let op : Ook voor loontrekkende 
apothekers 

Zowel voor apothekers die onder het   

- zelfstandige statuut werken  

- loontrekkende statuut werken  

 
- Vb. ziekenhuisapotheker, apotheker klinisch bioloog, gewone 

apotheker … 

- Maar ook tijdens de specialisatie als ziekenhuisapotheker of 
apotheker klinisch bioloog (niet tijdens de gewone stages)  



Om de RIZIV tussenkomst te krijgen moet de 
apotheker … 
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 U moet tot de huidige overeenkomst apothekers-verzekeringsinstellingen 
toegetreden zijn. 

 U moet voor het hele jaar tot de overeenkomst toegetreden zijn.  

 U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging effectief uitgeoefend hebben. 

 Pro- rata eerste jaar  

 Voorbeeld : Als u voor het eerst bent toegetreden op 1 oktober van een jaar, 
 dan berekenen wordt uw bijdrage als volgt berekend (voorbeeld oktober) 

 

. 



Doe uw aanvraag voor de RIZIV 
bijdrage (elk jaar opnieuw) 
 

Persoonlijke informatie 

Informatie verzekerings- 
maatschappij 

Gelezen en goedgekeurd  

Vincent Apotheker 

Mechelen  02 februari 2017  

Voor 31 maart  20XX +1 



Maak uw SOCIAAL STATUUT in orde 
(elk jaar opnieuw) 
 

Vb. conventie in orde vanaf 01/10/2017  3 maand : min 219 uur  dan 50% van prop. bedrag  

Mechelen 2 februari 2017 
Jan Peumans 



Wanneer moet de informatie binnen zijn ?  
Wanneer mag je de betaling verwachten ?  

 Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst voor een welbepaald jaar (X), moet u 
dat volledige jaar geconventioneerd zijn.   

 

31 maart 

 1/10/ 2018 Nog mogelijkheid tot herziening  

Apotheker moet bijkomende vragen beantwoorden van het RIZIV 
antwoorden voor 1/10 op straffe van geen tussenkomst 



Aanvraag voor een gevestigde apotheker 
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De voorkant is bestemd voor u en voor uw verzekeringsonderneming.  

De achterkant is bestemd voor u als u het hele jaar of een gedeelte ervan  

werkte als bioloog, adjunct, plaatsvervanger of meewerkend(e) 

echtgeno(o)t(e).  

Zowel de voorkant als de achterkant moeten ondertekend worden.  



Laatst gekende bijdrage (2015) 

Gemiddeld aantal uur per week 
gewerkt 

Bijdrage door RIZIV 

Minstens 38 uren 2.828,73 EUR 

Van  28 tot 38 uren per week 2.121,55 EUR 

Van 19 tot 28 uren per week 1.414,37 EUR 



Gewaarborgd inkomen betalen met RIZIV 
toelage. 
 
een vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval 
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Gewaarborgd inkomen, waarop letten ?  
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 In de markt zijn er verschillen in de premie  
maar hiermee hangt samen dat ook de waarborgen verschillen  

 

 

 

 

 

Hoe is de dekking bij gedeeltelijke ongeschiktheid ? 

Is loutere invaliditeit gedekt ? 

Wanneer is er een financiële acceptatie ? 

( Bij aanvang – elk jaar – bij een uitkering ) 

Is er een herscholing vereist na een Arbeidsongeschiktheid van 

12 maanden ? 

Hoe zijn psychische aandoeningen gedekt ?  



Zelfstandige : GI betalen met RIZIV- 
toelage of zelf betalen ? 

 De premies voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen 
zijn aftrekbaar als beroepskost -> belasting- en RSZ 
voordeel -> besparing tot 63 % ! 

 Dit voordeel valt weg indien RIZIV-toelage hiervoor 
gebruikt wordt.  

 TIP : GI-polis zelf betalen (en dus fiscaal gedeeltelijk 
recupereren) en RIZIV-toelage gebruiken voor 
pensioenopbouw (met solidariteitsprestaties) 
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Prefinanciering Gewaarborgd Inkomen  

 Het RIZIV stort de RIZIV-tussenkomst voor een bepaald 
conventiejaar achteraf aan KBC Verzekeringen. 

 De polis GI wordt opgemaakt na medische en financiële 
acceptatie. 
De cliënt is onmiddellijk verzekerd en dient zelf geen premies 
voor te schieten. KBC zorgt immers elk jaar voor de 
prefinanciering in afwachting van de storting door het RIZIV.   

 Ontvangt KBC voor een bepaalde periode geen RIZIV-toelage  
(tijdelijke opschorting conventionering of onvoldoende 
prestaties) dan dient de verschuldigde premie GI alsnog zelf te 
worden betaald.   

 



RIZIV bijdragen aanwenden voor 
  
Pensioen 
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 Totale tussenkomst 

- 2.828,73 EUR 
 

10% solidariteit 

282,87 EUR 

90% pensioen  

2.545,86 EUR 
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RIZIV = Sociaal – Vrij Aanvullend Pensioen (S-VAPZ) 



Solidariteit 
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 10% van de totale premie = verplicht ! 

- Alle maatschappijen hebben hun eigen invulling  

- Geen medische acceptatie  (solidarisatie van risico’s) 

- Geen kosten  

- Op het eerste zicht het enige verschil tussen de verschillende 
polissen  

• Gewaarborgd  inkomen (vaste rente voor iedereen dezelfde) 

• Invaliditeitsrente  

• Premievrijstelling  

• Aanvullende overlijdensdekking 

• Uitkering bij moederschapsrust … 

• … 
 

 



 Totale tussenkomst 

- 2.828,73 EUR 
 

10% solidariteit 

282,87 EUR 

90% pensioen  

2.545,86 EUR 
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RIZIV = Sociaal – Vrij aanvullend Pensioen  



90% is pensioen vorming : allemaal gelijk ? 
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 Kosten zijn niet altijd zeer transparant  

- Kosten op de premie betaling 

- Kosten op het beheer van de reserve 

- Administratieve kosten … 

- … 

 Berekening van de offerte   

Heeft men gedaan alsof de premie elk jaar met een bepaald % 
stijgt of heeft men met een vaste premie gerekend ?  

 

 Beleggingsmethode is verschillend  

 

Mogelijk op 3 

PLAATSEN kosten 



RIZIV contract : 1 product maar verschillende 
pensioensystemen  

- Systeem 1 

 Bank/verzekeringsmaatschappij met een 
kapitaalsbuffer en een externe  
aandeelhouders structuur 

 Tak 21 levensverzekering met een 
gewaarborgd rendement waarbij het 
beleggingsrisico gedragen wordt door de 
verzekeringsmaatschappij 

 Elke storting krijgt een gegarandeerde 
intrest tot het einde van de 
overeenkomst. Nieuwe stortingen 
kunnen afwijkende minimum garanties 
krijgen. 

 Voorschotten zijn mogelijk voor 
toegelaten vastgoed verrichtingen 

 Inpandgave is mogelijk voor  
toegelaten vastgoed verrichtingen. 

 Solidariteitswaarborgen zijn 
verschillend maar bedragen 10% van de 
premie 

 

 

 

 

 

 

- Systeem 2 

 OFP ( instelling voor bedrijfspensioen 
voorzieningen) voor en door de leden zonder 
externe aandeelhouders 

 Middelenverbintenissen; men verplicht zich 
ertoe om de fondsen die haar zijn toevertrouwd 
zo goed mogelijk te beheren, zonder 
effectieve resultaatswaarborg 

 Een basisrente garantie voor het lopende 
jaar. Deze rente wordt elk jaar opnieuw 
bepaald en is  van toepassing op zowel de 
stortingen van dat jaar als de totale 
reserve uit vroegere jaren. 

 De aangeslotene kan geen voorschot krijgen 
op de reserve. 

 De aangeslotene kan de pensioenreserve niet 
aanwenden voor een inpandgave en een 
wedersamenstelling van een hypothecair 
krediet  

 Solidariteitswaarborgen zijn  verschillend 
naargelang de inrichter en bedragen minstens 
10% van de premie  

 

 

Twee meest voorkomende systemen  



Wat brengt het op (zonder indexatie van de premie !) ? 

 
 

25 jaar 30 jaar 40 jaar 

2715 € - 10% solidariteit (gewaarborgd inkomen + premievrijstelling) 

151.353 € 125.691 € 81.396 € 

25 jaar  30 jaar  40 jaar  

 VAPZ  3.027€/jaar 

187.499 € 155.709 € 100.835 € 

RIZIV 

151.353 € 125.691 € 81.396 € 

totaal 

338.852  € 281.400 € 182.231 € 

RIZIV  

RIZIV + VAPZ samen 



RIZIV bijdragen aanwenden voor 
  
overlevingspensioen (overlijden)  
 
is dit zinvol ?  
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Overlijden: een overlevingspensioen noodzakelijk ?  

ALS 

o Leeftijd langstlevende echtgeno(o)t(e) is jonger dan 

 
NIEUW VANAF 
01/01/2015 ! 

 



Overlevingspensioen  

Jonger dan 46…50  , dan … 

 

o geen recht op een overlevingspensioen, maar wel op een 
overgangsuitkering, die wordt uitgekeerd  

 Gedurende 12 maanden  

 Gedurende 24 maanden (met kinderlast) 
 

o berekening overgangsuitkering is hetzelfde als overlevingspensioen 
(op basis van de lonen van de overleden partner)  

 

o overgangsuitkering mag (onbeperkt) gecumuleerd worden met een 
beroepsinkomen 

 



Aanvullende waarborg overlijden  

Uitbetaling van de opgebouwde reserves 

Eventueel aangevuld tot een vrij gekozen kapitaal overlijden 

 
 
                             

 

                        Kapitaal overlijden tot … 
 
 
 
 
        Duurtijd  

Kapitaal 
Inclusief winst 



Aanvullende waarborg overlijden  

Uitbetaling van de opgebouwde reserves 

Eventueel aangevuld met een vrij gekozen kapitaal overlijden 

 
 
                             

 

                        Kapitaal overlijden met … 
 
 
 
 
        Duurtijd  

Kapitaal 
Inclusief winst 



Ook zelf stortingen doen : VAPZ met 
eigen bijdragen ? 
 
Niet verplicht om het verkrijgen van de 
RIZIV toelage. 
 
Is dit interessant ?   
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Wie mag in een VAPZ storten ? 

 Zelfstandigen (ook die met een vennootschap)  die 
sociale bijdragen betalen in hoofdberoep 

 

 Zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen 
zoals in hoofdberoep 

- Niet mogelijk voor starters in bijberoep 

- Sociale bijdrage : minimum dezelfde bijdrage als een 
zelfstandige in hoofdberoep 



Ook loontrekkende apothekers kunnen een S-VAPZ 
afsluiten ! 
 

 Zorgverleners met een statuut van loontrekkende of ambtenaar 
dienen GECONVENTIONEERD te zijn om te kunnen/mogen 
storten in een sociaal VAP. 

(om de conventie te weigeren dienen ze een aangetekend schrijven te 
richten aan het RIZIV) 

- apothekers dienen éénmalig een aanvraag te doen.  

 Het is GEEN verplichting dat de zorgverlener ook effectief 
een RIZIV-toelage ontvangt. 

Geconventioneerde loontrekkende of ambtenaar baseert zich op 
het belastbaar inkomen van het lopende jaar !  

Brengt premie in onder rubriek 1257/2257 

  

 



Al of niet gecombineerd tot een polis  
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9,40% 

8,17% 

Solidariteit prestatie 10% Solidariteit prestatie 10% 

Solidariteit prestatie 10% 

Solidariteit prestatie 10% 

Solidariteit prestatie 10% 

Verplicht voor loontrekkende 

Kan voor zelfstandigen 

15% meer 

premie 

2 x 

solidariteit 

prestaties 

5% meer 

pensioen 

2017 
2015 



Eigen stortingen in een VAPZ contract  
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 Eigen bijdragen in een “RIZIV” contract zijn dezelfde bedragen als een S-
VAPZ + RIZIV contract .  

 Het is niet mogelijk om  

- en RIZIV toelage te krijgen  

- En EIGEN BIJDRAGE te doen 

- En + VAPZ afsluiten  

 

 Een loontrekkende apotheker die eigen stortingen wil doen moet deze in 
een S-VAPZ doen  

 Een zelfstandige apotheker heeft de keuze tussen een  S-VAPZ en een 
gewoon VAPZ ( zonder solidariteit prestaties)  

 



VAPZ, een joint venture van RSZ en Fiscus 

Zonder VAPZ Met VAPZ  

Bruto belastbaar 
beroepsinkomen 

Bruto belastbaar 
beroepsinkomen 

- beroepskosten - beroepskosten 

- Sociale bijdragen - Sociale bijdragen 

- VAPZ-premies 

= Netto belastbaar 
beroepsinkomen 

= Netto belastbaar 
beroepsinkomen 



Gecombineerd voordeel VAPZ  

Inkomen 
van 

Inkomen  
tot en met 

Fiscaal 
voordeel 

(incl. 7% 
gemeente) 

Sociaal 
voordeel  

(incl. 3,05% 
beheer) 

Totaal 
voordeel 

0,01 10.860,00 26,75% 0,00% 26,75% 

10.860,01 12.470,00 32,10% 0,00% 32,10% 

12.470,01 13.010,65 42,80% 0,00% 42,80% 

13.010,66 20.780,00 42,80% 22,16% 55,48% 

20.780,01 38.080,00 48,15% 22,16% 59,64% 

38.080,01 56.182,45 53,50% 22,16% 63,80% 

56.182,46 82.795,16 53,50% 14,59% 60,28% 

82.795,17 53,50% 0,00% 53,50% 

Hoogste belastingschijf 



   

VAPZ fiscaal veruit het meest interessant   

KBC Life-

Pension Plan 

KBC Life-Pension 

Plan+ 

KBC Life-Pension 

Plan-VAPZ 

Taks op premie 0% 2% 0% 

Max. premie  940€ i.f.v. NBBI 2017 

Max. 2.260€ 

i.f.v. NBBI 2014 

Max 3.127,24€ 

Fiscaal voordeel 30% 30% tot 63,80%  

incl sociaal voordeel 

Voordeel op sociale 

zekerheidsbijdragen 

Neen Neen Ja 

Eindbelasting : wanneer 60 jaar 60 jaar Uitkering 

Welke eindbelasting A.T. 8 % A.T. 10% Fictieve Rente + 

Solidariteits en Riziv 

bijdrage 



Taxatie (s)VAPZ 

Afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde: 

4% indien 65 j én actief 



Opgepast: codes van AJ 2016 

Waar stortingen (s)VAPZ inbrengen ? ? 



mogelijkheden voor een apotheker die als 
zelfstandige werkt in een VENNOOTSCHAP 
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Behoefte blijft dezelfde als bij een éénmanszaak 

- Uw pensioenkapitaal  

   (fiscaal vriendelijk) opbouwen  

- Uw inkomen beschermen 

- Uw nabestaanden beschermen bij uw 
vroegtijdig overlijden. 

Bij de oprichting van een  vennootschap krijg je een 

opsplitsing van kosten en opbrengsten tussen privé 

en de vennootschap ! 



(IPT) Individuele Pensioen Toezegging  

- IPT = Bescherming van de zaakvoerder + gezin 

 Verzekeringsnemer is vennootschap  (premie is aftrekbaar)  

 Verzekerde + Begunstigde = Zaakvoerder 

 

- Hoofdwaarborg : Pensioenopbouw of overlijden 

Aanvullende waarborgen :  

 Arbeidsongeschiktheid 

 Premievrijstelling 

 Overlijden (ook dalend kapitaal i.f.v. krediet) 

 Overlijden door Ongeval 
 



Extra mogelijkheid i.v.m. waarborg overlijden  

Uitbetaling van de opgebouwde reserves 

Eventueel aangevuld tot een dalend* kapitaal overlijden  
(Niet mogelijk in RIZIV–polis)  

 
 
                          Dalend kapitaal overlijden tot … 
 
 
 
 
 

       Duurtijd  

Kapitaal 
Inclusief winstdeelname 

*SSV in polis (S)VAPZ kan verpand worden indien: - onroerend goed 
       - op persoonlijke naam 
                         - in EER gelegen 



Hoeveel mag men opbouwen ? 
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 Zelfstandige met vennootschap 

- Toetsing aan 80% regel ! 

- Premies zijn volledig aftrekbaar als beroepskost 

- Geen RSZ betalen op premies voor de zelfstandige zaakvoerders 
 

 80% regel  

 

 VAPZ RIZIV 

Samen toetsen 

+ + 



 

 

Aanbod voor zelfstandig apotheker in vennootschap 

PROPOSITIE LEVEN/GI KBC-Riziv 
polis 

KBC- IPT KBC – VAPZ  KBC-BLV 
Omzetpolis 
( management 
vennootschap) 

Gewaarborgd 
Inkomen  
GI individueel 

Apotheker  
in vennootschap  
 
  

Enkel indien 

geconventioneerd 
 

PENSIOEN 
 

 incl 
Solidariteitsluik 

 
 

OVERLIJDEN 
 

 
 
 

Pensioen  
 

garantie +evt WD 
 

Overlijden 
 

Kredietge-
bonden: SSV 

  
GI 40.000euro (*) 

 
PV 

 

Optimalisatie   
Personen-
belasting  

 
PENSIOEN  

Garantie + evt WD 
 

OVERLIJDEN 
 aanv tot/met vast 
kapitaal of SSV (!) 

 

Wanneer in 
combinatie met 

 tarief IPT ook voor 
BLV 

 
 INDIEN apotheker  = 
geconventioneerd : 

(gedeelte) RIZIV-toelage kan 
evt ook  naar GI  

 
Individueel :  

• Tariefkorting MVB 
• Medische vragenlijst tot 

40.000 EUR rente 
• Geen financiële 

acceptatie 
 

)  



Je mag tot slot je GSM terug aanzetten 
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download 




