
VIVIUM
RIZIV-aanbod 
Verzekeringen  
voor medische 
beroepen

•  Bouw een mooi extra  
pensioen op

•  Bescherm u tegen  
inkomstenverlies bij  
arbeidsongeschiktheid

•  Laat uw premies betalen  
door het RIZIV



Besteedt u evenveel aandacht aan uzelf als aan uw patiënten? Dat u goed over uw  
gezondheid waakt, geloven we graag. Maar uw pensioen verdient ook meer dan een snelle 
check. En bij uw bescherming tegen arbeidsongeschiktheid neemt u best al helemaal 
geen risico. Want op een hoge overheidsuitkering moet u niet rekenen als u straks zonder 
inkomen valt. Integendeel: de wettelijke pensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
zijn ruim ontoereikend als u uw levensstandaard wilt behouden.

De juiste aanpak van dat probleem? Het RIZIV-aanbod van VIVIUM. Daarmee spaart u 
een mooi pensioen bijeen en beschermt u zichzelf tegen inkomstenverlies na een ongeval 
of ziekte. 

De kers op de taart? U betaalt zelf geen premies voor die bescherming. 

Dat doet het RIZIV in uw plaats, dankzij de RIZIV-toelage.
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Wat is de RIZIV-toelage precies?
Iedere geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut komt in aanmerking voor een 
jaarlijkse toelage van het RIZIV. De enige voorwaarde? U moet toetreden tot de conventie 
en de richtlijnen ervan naleven. We leggen even uit wat dat in de praktijk betekent:

Toetreden tot de conventie
De conventie is een akkoord tussen medici en ziekenfondsen. Het wordt tweejaarlijks 
afgesloten en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt toetreden na een volledig 
jaar beroepsactiviteit: 

•	Artsen en tandartsen zijn automatisch lid. U mag de toetreding wél weigeren per 
aangetekende brief.

•	Apothekers en kinesitherapeuten moeten zelf de toetreding vragen. Dat moet vóór  
1 januari gebeuren.

Verplichtingen naleven
Uw belangrijkste plicht als lid van de conventie is het respecteren van de RIZIV-richtlijnen 
over nomenclatuur, honoraria en administratieve procedures.

Hoogte van de RIZIV-toelage
De hoogte van de RIZIV-toelage verandert elk jaar. Het percentage waarop u recht hebt, 
hangt af van uw beroepsactiviteit:

•	Artsen en tandartsen krijgen altijd de volledige toelage. In 2014 ligt de toelage op 
4.505,82 euro* voor geconventioneerde artsen en op 2.208,61 euro* euro voor 
geconventioneerde tandartsen. Als arts kunt u ook gedeeltelijk geconventioneerd zijn. 
Dan valt de toelage terug tot 2.199,76 euro*.

•	Apothekers krijgen de volledige toelage zodra ze meer dan 38 uur actief zijn als 
apotheker. Ligt uw beroepswerkzaamheid onder de 38 uur, dan krijgt u nog maar 75%. 
Wie minder dan 28 uur actief is, krijgt de helft.

-  De toelage voor apothekers die volgens een 38-uren week of meer werken bedraagt 
2.715,02 euro.

- De toelage voor apothekers in een 28-38 uren week bedraagt 2.036,27 euro.

-  De toelage voor apothekers die minder dan 28 uur per week werken bedraagt 
1.357,51 euro.

•	Kinesitherapeuten hebben recht op de toelage zodra ze meer dan 1.000 
verstrekkingen of 15.000 M-waarden van artikel 7 van de nomenclatuur van de 
geneeskundige verstrekkingen verleend hebben in één jaar.

- De toelage voor kinesitherapeuten bedraagt 1.465,62 euro.

Wat kunt u doen met de RIZIV-toelage?
De toelage is geen som geld waarover u vrij mag beschikken. 

U mag de RIZIV-toelage alleen gebruiken voor:

•	de opbouw van een extralegaal pensioen

•	een overlijdensverzekering

•	een verzekering Gewaarborgd Inkomen

•	een combinatie van deze verschillende soorten verzekeringen bij eenzelfde 
verzekeringsmaatschappij

* Conventie 2014, per 1/6/2014 nog niet 

definitief	gepubliceerd	in	het	Belgisch	

Staatsblad



Benut uw RIZIV-toelage  
optimaal dankzij VIVIUM
VIVIUM ontwikkelde een verzekeringspakket speciaal voor geconventioneerde medici.  
De premie wordt betaald met de RIZIV-toelage en de dekkingen zijn precies gepast voor 
uw beroepsgroep. U vindt bij ons:

•	Het VAPZ-RIZIV*: opbouw van een aanvullend pensioen, eventueel met een extra 
dekking overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.

•	Het Gewaarborgd Inkomen: dekking bij arbeidsongeschiktheid.

Nog gemakkelijker: het RIZIV stort de toelage rechtstreeks in uw verzekeringscontract bij 
VIVIUM. U moet zich dus helemaal niets aantrekken van de administratie.

* Verderop in deze brochure spreken we van “RIZIV-polis”
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Hoe bekomt u de RIZIV-toelage?
Aangesloten zijn bij de conventie geeft u recht op de toelage. Maar om ze ook effectief  
te krijgen, moet u zelf elk jaar op het juiste moment actie ondernemen. Bent u te laat?  
Dan mist u de toelage.

VIVIUM maakt dat graag gemakkelijker:

•	U krijgt een kant-en-klaar invulformulier in uw bus.

•	U vult het correct in en stuurt het binnen de drie maanden naar ons terug.  
(We sturen u twee rappels mocht u het toch vergeten.)

•	Wij verzorgen verder alle administratie en garanderen dat de toelage in uw 
verzekeringscontracten terechtkomt.

Wat er ook gebeurt in de procedure, we blijven uw risico’s de hele tijd afdekken.  
U moet zelf nooit een premie betalen of voorschieten.

RIZIV-verzekering 1:  
Aanvullend pensioen
U kent de onheilsberichten over uw pensioen intussen wel: het wettelijk pensioen 
voldoet niet om aan uw behoeften te voldoen en uw levensstandaard te behouden na uw 
pensionering. Voor artsen en apothekers geldt net hetzelfde.

Het goede nieuws? U kunt voor uw pensioen bijsparen. En de RIZIV-polis is de eerste 
logische stap. Zo laat u uw RIZIV-toelage uitgroeien tot een mooi extra pensioen voor uw 
oude dag.

Waarvoor zorgt uw RIZIV-polis?

Het principe van een RIZIV-polis is eenvoudig:

•	Elke maand zet u een som geld opzij voor uw pensioenspaarpot. Omdat u 
geconventioneerd arts bent, betaalt u die premie niet zelf. U gebruikt uw RIZIV-
bijdrage daarvoor.

•	Alle premies brengen een gewaarborgde intrest op, en die intresten brengen op 
hun beurt ook intresten op. Zo bouwt u stap voor stap een mooi en gewaarborgd 
eindkapitaal op.

•	Bovenop uw intresten krijgt u van VIVIUM elk jaar een deelname in de winst.  
Die is helemaal belastingvrij.

•	U krijgt naast uw pensioenspaarpot ook 4 bijkomende solidariteitswaarborgen (zie p.7).



6 redenen om meteen een RIZIV-polis af te sluiten
1.  U spaart voordelig – Er bestaat geen slimmere manier om voor uw pensioen te sparen, 

dan met een RIZIV-polis. U betaalt zelf geen cent voor die extra pensioenspaarpot, maar 
u geniet wél van een fors kapitaal én van de aantrekkelijke intrest op uw 65e.

2.  U krijgt een schitterende rente – Uw rentevoet bij VIVIUM is altijd scherp en ligt veel 
hoger dan bij een klassiek spaarboekje. Bovendien verhogen we uw opbrengst met 
deelname in de winst van VIVIUM. Dat stuk is zelfs volledig belastingvrij.

3.  U geniet van een dubbel pensioen op uw 65e – Wanneer u met pensioen gaat, liggen 
twee uitkeringen op u te wachten: het wettelijke pensioen dat u opbouwde met uw soci-
ale bijdragen. En het aanvullende pensioen dat u met de RIZIV-toelagen bijeen spaarde.

4.  U betaalt bijna geen belastingen – Op uw pensioenleeftijd hebt u recht op 2 sommen: de 
onbelaste winstdeelname én uw gewaarborgde pensioenkapitaal. 

Dat	gewaarborgde	kapitaal	wordt	belast	volgens	het	fiscaal	gunstige	model	van	de	fictieve	
rente. In dat systeem voegt u elk jaar een klein deel van uw pensioenkapitaal bij uw 
belastbaar inkomen zodat u een heel beperkte jaarlijkse belasting betaalt in plaats van 
een eenmalige grote som. Afhankelijk van uw leeftijd moet u (of uw begunstigden bij 
overlijden) 1% tot 5% van uw pensioenkapitaal of overlijdenskapitaal (zie punt 6 hierna) 
aangeven aan de belastingen. De toevoeging van deze rente is bovendien beperkt in tijd.

Blijft u actief tot aan uw pensioenleeftijd en krijgt u dat eindkapitaal ook pas dan 
helemaal uitbetaald? Dan wordt sinds het Generatiepact slechts 80% van uw kapitaal 
omgezet	in	een	fictieve	rente.

Leeftijd van de begunstigde Fictieve rente Aangifteplicht

65 jaar en ouder 5% 10 jaar

63 tot 64 jaar 4,5% 13 jaar

61 tot 62 jaar 4% 13 jaar

59 tot 60 jaar 3,5% 13 jaar

56 tot 58 jaar 3% 13 jaar

51 tot 55 jaar 2,5% 13 jaar

46 tot 50 jaar 2% 13 jaar 

41 tot 45 jaar 1,5% 13 jaar 

40 jaar en minder 1% 13 jaar 

Op het eindkapitaal is een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0% tot 
2%) verschuldigd. Dit wordt door de verzekaar ingehouden en doorgestort naar de be-
voegde instanties.

5. U kunt zich indekken tegen arbeidsongeschiktheid – Kiest u bovenop uw RIZIV-polis 
ook voor een aanvullende dekking voor arbeidsongeschiktheid? Dan verdelen we de 
RIZIV-toelage over uw pensioen en uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. U geniet zo 
van een rente bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

U kunt uw arbeidsongeschiktheid ook afdekken via de verzekering Gewaarborgd Inko-
men (zie verderop). De keuze hangt af van uw persoonlijke behoeften. Praat hier zeker 
over met uw makelaar.

6. U kunt uw nabestaanden beschermen 
Wilt u dat uw nabestaanden bij uw overlijden garantie hebben op een mooi bedrag? Dat 
kan door een Kapitaal Overlijden te verzekeren. Elk jaar bestemmen we dan een stuk 
van de RIZIV-toelage daarvoor. Stel: u verzekert een Kapitaal Overlijden van 7.500 euro. 
Dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd een hoger 
kapitaal opgebouwd? Dan krijgen zij dat bijeen gespaarde kapitaal.

Pensioenkapitaal  
(ten vroegste op te  
vragen vanaf 60).

Kapitaal bij overlijden 
(fictieve	rente	in	functie	
van leeftijd begunstigde bij 
overlijden).
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4 inbegrepen solidariteitswaarborgen
We reserveren 10% van de RIZIV-toelage voor deze 4 extra dekkingen:

1.  Premievrijstelling bij invaliditeit – Bent u langer dan een jaar arbeidsongeschikt?  
Dan kan het RIZIV uw toelage stopzetten. VIVIUM stort de premies voor uw RIZIV-polis 
dan in uw plaats. Zo loopt uw aanvullend pensioen geen schade op.

2.  Premievrijstelling bij moederschapsrust – VIVIUM stort een eenmalige vergoeding 
van 15% van de laatste RIZIV-toelage in uw pensioenpot wanneer u een moeder-
schapsuitkering ontvangt. Zo overbruggen we uw periode van moederschapsrust.

3.  Rente bij overlijden – Uw nabestaanden krijgen een extra uitkering als u overlijdt voor 
uw 60e verjaardag. Die kan oplopen tot 400% van de pensioenbijdrage.

4.  Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte – U krijgt een eenmalige uitkering als u lijdt aan 
een van de volgende ernstige ziektes: kanker, leukemie, multiple sclerose, Parkinson, 
Hodgkin,	Alzheimer,	aids,	mucoviscidose,	nierdialyse	of	progressieve	spierdystrofie.



RIZIV-verzekering 2:  
Gewaarborgd inkomen

Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid  
krijgt als u straks arbeidsongeschikt bent?
De eerste maand alvast helemaal niets. Maar ook van de bedragen daarna schrikt u vast: 
u krijgt als alleenstaande zelfstandige maar 1.061,06 euro per maand. En als gezins-
hoofd met kinderen moet u met 1.403,74 euro rondkomen. Anders gezegd: u kunt het 
zich als zelfstandige gewoon niet permitteren lange tijd buiten strijd te zijn.

Tenzij u kiest voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen. Want dan betaalt VIVIUM 
u tot 80% van uw huidig inkomen uit zolang u afwezig blijft. Zo kunt u focussen op uw 
revalidatie, zonder u zorgen te maken over de stand van uw rekening.

Waarvoor zorgt uw Gewaarborgd Inkomen?
Uw verzekering Gewaarborgd Inkomen stelt uw inkomen veilig als u straks door een 
ongeval of door ziekte wordt getroffen. U betaalt zelf geen cent aan de verzekering: uw 
RIZIV-toelage wordt gebruikt als premie.

•	Maandelijkse uitkering – VIVIUM betaalt u een maandelijkse som zodra en zolang u 
meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. Dat doen we tot aan uw pensioenleeftijd als u 
blijvend arbeidsongeschikt bent. De hoogte van uw uitkering hangt af van de graad van 
arbeidsongeschiktheid (vanaf 67% hebt u recht op een volledige uitkering).

Bij VIVIUM geven we u ook de keuze hoe ruim die bescherming moet zijn en hoe de 
uitkering berekend wordt. Zo kunt u tot 80% van uw huidig inkomen verzekeren.

•	Premieteruggave – VIVIUM betaalt de premie voor deze verzekering verder zolang u 
arbeidsongeschikt blijft. Zo blijft de verzekering verderlopen, ook al geniet u niet langer 
van een RIZIV-toelage.
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Kies zelf de reikwijdte van uw verzekering Gewaar-
borgd Inkomen
Bij VIVIUM kiest u zelf de waarborgen en de reikwijdte van uw verzekering Gewaarborgd 
Inkomen. Dat doet u in 4 stappen. Overloop elke tussenstap zeker met uw makelaar.  
Hij kent de materie door en door en geeft u graag advies.

Stap 1: Kies uw waarborgen

U beslist zelf welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid u wilt indekken. Uiteraard heeft 
de omvang van uw waarborg een weerslag op de hoogte van uw premie. U kunt zichzelf 
beschermen tegen:

•	alle ziektes en alle ongevallen;

•	alle ziektes (maar geen ongevallen).

Stap 2: Kies uw uitkeringssysteem

U krijgt van VIVIUM elke maand een uitkering zolang u arbeidsongeschikt blijft. De 
hoogte en de berekeningswijze van die som, bepaalt u zelf. VIVIUM laat u kiezen tussen 
twee uitkeringssystemen: 

•	Constante rente – U betaalt altijd dezelfde premie, en hebt recht op een vaste 
uitkering. De afgesproken bedragen veranderen nooit.

•	Klimmende rente – U betaalt altijd dezelfde premie, maar terwijl u arbeidsongeschikt 
bent, gaat uw uitkering elk jaar met 2% of 3% omhoog.

Stap 3: Kies uw eigen risicotermijn

Wilt u de eerste periode van uw arbeidsongeschiktheid nog geen beroep doen op de 
uitkering van VIVIUM? Dan betaalt u een lagere premie. U kiest zelf hoe lang die eigen 
risicotermijn duurt: 15 dagen, 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen, 180 dagen of 365 dagen.

U kunt er ook voor kiezen om de eigenrisicotermijn te “overbruggen” bij volledige 
arbeidsongeschiktheid of bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van een ongeval. Dankzij het overbruggen van de eigenrisicotermijn ontvangt u al een 
uitkering vanaf de eerste dag.

Stap 4: Kies voor een gewone of een gestaffelde rente

Hebt	u	zelf	financiële	reserves	om	u	te	beschermen	bij	arbeidsongeschiktheid?	En	wilt	u	de	
kosten van uw verzekeringspremie drukken? Dan kiest u best voor een “gestaffelde” rente. 
U ontvangt dan tijdens een eerste periode van arbeidsongeschiktheid een lagere rente en 
benut voornamelijk uw eigen reserves. U bepaalt zelf wanneer VIVIUM de maandelijkse 
som die u ontvangt, verhoogt. Zo hebt u steeds voldoende om rond te komen.



 Combineer de RIZIV-polis en  
Gewaarborgd Inkomen
U mag de RIZIV-verzekeringen van VIVIUM combineren. Dan bepaalt u zelf welk per-
centage van uw RIZIV-toelage gebruikt wordt voor uw aanvullend pensioen, en welk stuk 
naar uw Gewaarborgd Inkomen gaat.  
U mag die verhouding ook aanpassen tijdens uw loopbaan.

Praat met uw makelaar over uw toekomstplannen en bezorgdheden. Dan denkt hij sa-
men met u de ideale verdeling uit.

Het RIZIV-aanbod in cijfers
De cijfervoorbeelden en tabellen hieronder geven een duidelijk beeld van wat u met uw 
RIZIV-toelage kan bereiken tijdens en na uw carrière. Uiteraard verschillen de cijfers in 
elk individueel geval, ook in het uwe. Daarom namen we twee voorbeelden naast elkaar 
op. Dat geeft u het meest houvast.

Pas	op:	alle	gebruikte	rentes	zijn	representatief	maar	fictief.

Voorbeeld 1
Peter is een jonge arts van 35. Hij is al 4 jaar zelfstandig huisarts en is volledig gecon-
ventioneerd. Zijn jaar-inkomen bedraagt 50.000 euro. Peter is getrouwd en heeft twee 
kinderen ten laste. Zijn RIZIV-toelage in 2013 bedraagt 4.444,05 euro. 

•	Peter kiest voor een polis Gewaarborgd Inkomen bij VIVIUM waarbij hij zich verzekert 
voor een jaarrente van 35.000 euro. De jaarpremie voor de rente Gewaarborgd 
Inkomen, inclusief taksen, bedraagt 1.025,22 euro. Dit wordt betaald met de RIZIV-
toelage.

•	Peter stort het saldo van de RIZIV-toelage (3.418,83 euro) in een VAPZ-polis bij 
VIVIUM. Hij kiest voor de formule Capiplan aan 2% en wenst geen extra kapitaal 
overlijden te verzekeren.

Scenario 1: Peter blijft tot zijn pensioen werken 
Zonder zelf ook maar één cent te sparen, krijgt Peter op zijn 65e 141.091,08 euro:

•	pensioenkapitaal van 119.136,55 euro
•	winstdeelname van 21.954,53 euro*(gerekend aan 1%)

Scenario 2: Peter wordt arbeidsongeschikt 
Peter valt terug op een fractie van zijn normale inkomen:

Jaarlijks Maandelijks 

Inkomen vóór de ziekte € 50.000 € 4.166,67

Vervangingsinkomen RIZIV € 10.336,56 € 861,38

*VIVIUM kan de toegepaste winstdeelnamepercentages niet waarborgen voor de toekomst. Het niveau van de winstdeelname varieert naargelang de 

economische conjunctuur en de resultaten behaald door VIVIUM.
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Voorbeeld 2
An is een tandarts van 40. In 2013 ontvangt zij een RIZIV-toelage van 2.208,61 euro.  
Zij woont samen met Geert en heeft geen kinderen. Haar jaarinkomen bedraagt 43.000 euro.

•	An kiest ervoor de volledige RIZIV-toelage te laten storten in een RIZIV-polis.  
Ze kiest voor de formule Capi23 aan 2% en sluit tevens de aanvullende waarborg 
arbeidsongeschiktheid af voor een jaarrente van 30.000 euro. Ook wil ze haar gezin 
geruststellen en sluit ze een overlijdensdekking van 7.500 euro af. 

Scenario 1: An blijft tot aan haar pensioen werken
Zonder zelf ook maar één cent te sparen, krijgt An op haar 65e 45.443,23 euro:

•	pensioenkapitaal van 38.585,94 euro
•	winstdeelname van 6.857,29 euro* (gerekend aan 1%)

Scenario 2: An overlijdt voor haar pensioenleeftijd
Haar gezin ontvangt een kapitaal van 7.500 euro of de totale spaarreserve indien deze 
hoger is.

Scenario 3: An wordt arbeidsongeschikt
An valt terug op een fractie van haar normale inkomen:

Jaarlijks Maandelijks 

Inkomen vóór de ziekte € 43.000 € 3.583,33

Vervangingsinkomen RIZIV € 10.336,56 € 861,38

De aanvullende dekking arbeidsongeschiktheid vult dat bedrag aan:

Jaarlijks Maandelijks 

Inkomen vóór de ziekte € 43.000 € 3.583,33

Vervangingsinkomen RIZIV € 10.336,56 € 861,38

Vervangingsinkomen G.I. € 30.000 € 2.500 

Totaal vervangingsinkomen € 40.336,56 € 3.361,38

Bovendien geniet zij na een jaar van de solidariteitswaarborg ‘premievrijstelling bij  
invaliditeit’.	Dat	betekent	dat	haar	RIZIV-polis	blijvend	gefinancierd	wordt	gedurende	de	
invaliditeitsperiode, waardoor haar pensioenkapitaal gedurende deze periode verder 
wordt opgebouwd.

* VIVIUM kan de toegepaste winstdeelnamepercentages niet waarborgen voor de toekomst. Het niveau van de winstdeelname varieert naargelang de 

economische conjunctuur en de resultaten behaald door VIVIUM.

De verzekering Gewaarborgd Inkomen vult dat bedrag aan:

Jaarlijks Maandelijks 

Inkomen vóór de ziekte € 50.000 € 4.166,67

Vervangingsinkomen RIZIV € 10.336,56 € 861,38

Vervangingsinkomen G.I. € 35.000 € 2.916,67

Totaal vervangingsinkomen € 45.336,56 € 3.778,05

Bovendien geniet hij na een jaar van de solidariteitswaarborg ‘premievrijstelling bij  
invaliditeit’.	Dat	betekent	dat	zijn	RIZIV-polis	blijvend	gefinancierd	wordt	gedurende	de	
invaliditeitsperiode, waardoor zijn pensioenkapitaal gedurende deze periode verder wordt 
opgebouwd.



Wat als ... ?
De	cijfers	die	u	hierboven	kreeg,	gaan	uit	van	een	rimpelloze	carrière.	Maar	de	kans	is	reëel	
dat de uwe niet zo rechtlijnig verloopt. Geen probleem: hieronder leest u wat er gebeurt op 
die momenten. 

Wat als u vroeger dan uw 65e stopt met werken?
Uw RIZIV-polis wordt uitgekeerd wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Dat is 
op uw 65e. Logisch: vanaf dan hebt u die extra uitkering het meest nodig. 

Gaat u al op 60 met pensioen? Dan mag u uw RIZIV-polis ook dan al opvragen. Dan 
geniet u niet van de voordelen van het Generatiepact en wordt 100% (in plaats van 80%) 
van	uw	kapitaal	omgezet	in	een	fictieve	rente.

Werkt u nog en wilt u al van uw aanvullend pensioen genieten? Dan kan dat te vroegste 
vanaf uw 60e verjaardag. De gevolgen zijn dan dubbel:

•	Einde pensioenopbouw: uw RIZIV-polis groeit niet langer aan. U loopt dus 5 jaar 
kapitaalsaangroei en winstdeelname mis.

•	Uitstapkosten: u betaalt 1% van de totale opgebouwde waarde per jaar dat u vroeger 
uitstapt.

Wat als u voor uw pensioen overlijdt?
U bent de enige begunstigde van uw RIZIV-polis. Dat betekent dat alle uitkeringen vanaf 
uw 65e aan u toekomen. Overlijdt u eerder? Dan gaan uw voordelen over naar de begun-
stigde bij overlijden.  
U bepaalt zelf in uw contract wie dat is. Die begunstigde bij overlijden heeft onmiddellijk 
recht op de totale opgebouwde spaarreserve (met een minimumbedrag of het kapitaal 
overlijden dat in uw bijzondere voorwaarden is opgenomen). 

Wat als u de zelfstandige activiteit als  
zorgverstrekker stopzet? 
Wordt u opnieuw bediende of werknemer na uw zelfstandige activiteit? Geen probleem: uw 
aanvullend pensioen blijft gewoon verder rente opbrengen. Maar u kunt zelf geen extra 
stortingen doen in uw RIZIV-polis.
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Graag nog beter beschermd?  
VIVIUM helpt u graag!
Het RIZIV-aanbod is beperkt tot de grenzen van uw RIZIV-toelage. Wilt u zich nog beter 
indekken? Gebruik dan onze bijkomende verzekeringen:

•	Hoger pensioen: 
- Een persoonlijk VAPZ – Vul uw RIZIV-polis aan met eigen middelen. Die extra pre-
mies dikken uw pensioenspaarpot flink aan én zorgen vandaag al voor een sociale en 
fiscale korting.
- Top-Hat Plus Plan – Hebt u een vennootschap? Laat die dan voor uw persoonlijk 
pensioen sparen. Uw uitkering op uw 65e neemt fors toe en de premies zijn vandaag al 
aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. 

•	Meer inkomstenbescherming: 
- Omzetverzekering – De RIZIV-verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt uw 
levensstandaard, maar niet het voortbestaan van uw zaak. Met een Omzetverzekering 
stelt u tot 60% van uw omzet veilig als u arbeidsongeschikt bent.
- Non-Stop Plan – Het Non-Stop Plan houdt uw onderneming drijvend als u arbeids-
ongeschikt bent. VIVIUM betaalt dan een maandelijkse som die tot 80% van de vaste 
kosten dekt zoals de huur van uw bedrijfspand, gas, elektriciteit en personeel.

Praat erover met uw makelaar
Een goed uitgebalanceerd pensioenplan opbouwen is geen kinderspel. Zeker niet als 
zelfstandige. Praat daarom met uw makelaar over uw toekomst. Hij weet als geen ander 
wat het inhoudt om zelfstandige te zijn en geeft u dus steeds het beste onafhankelijke 
advies.

1.  Analyse van uw persoonlijke situatie: Alles staat en valt met uw persoonlijke keuzes 
en wensen. Uw toekomstplannen verschillen van de ambities van uw buurman. En uw 
gezinssituatie ook. En dus gaat ook best andere verzekeringen aan.

2.  Keuze voor de ideale verzekeringen: Uw makelaar kent de markt heel goed. En hij ach-
terhaalt steeds de meest geschikte verzekeringen voor uw persoonlijke situatie. Uiteraard 
zonder verplichtingen.

3.  Tussentijdse aanpassingen zonder moeite: Verandert uw gezinssituatie? Uw inkomen? 
U breidt uw zaak uit? U richt een vennootschap op? Dan kan dat een impact hebben 
op uw verzekeringen. Uw makelaar zorgt steeds voor de gepaste wijzigingen.

Onze tip voor wie een onbezorgde toekomst zoekt: praat erover met uw makelaar.





VIVIUM. Zeker van elkaar.
VIVIUM is een Belgische verzekeringsmaatschappij. We kennen de markt door en 
door en bieden een heel brede waaier verzekeringen aan: levensverzekeringen, 
niet-levensverzekeringen	en	employee	benefits.	Dat	doen	we	voor	particulieren	en	
zelfstandigen, maar ook voor kmo’s en grote ondernemingen.

VIVIUM gelooft rotsvast in de toegevoegde waarde van de makelaar als langetermijn-
partner van de klant. Daarom werken we keihard aan sterke producten en diensten 
zodat makelaars volop hun rol van dienstverlener kunnen opnemen.

VIVIUM maakt deel uit van de P&V Groep. We zijn de derde grootste verzekerings-
maatschappij	in	België	die	met	onafhankelijke	makelaars	werkt.
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Een vraag?  
Uw makelaar kent het antwoord
We maken onze polissen graag zo duidelijk mogelijk, maar we begrijpen 

dat u zich graag goed wilt informeren. En dat doet u best bij uw makelaar. 

Hij is onafhankelijk en weet u precies uit te leggen welke voordelen en 

voorwaarden aan deze verzekering verbonden zijn.


