
Vrij aanvullend pensioen voor 
zelfstandige en bediende zorgverleners

?

Geconventioneerde bediende zorgverleners: 
Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (SVAP) 

Dit is het aanvullend pensioencontract voor bedienden waar ook het RIZIV haar tussenkomst 
op stort. 10% van de jaarlijks gestorte bedragen wordt aangewend voor aanvullende 
solidariteitswaarborgen. Deze bijkomende solidariteitswaarborgen kosten u in feite geen 10%, want 
ook dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. Het draagt bij aan extra sociale zekerheid.
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Zelfstandige zorgverleners in bijberoep (geconventioneerd of niet): 
Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (SVAPZ)

Dit is het aanvullend pensioencontract voor zelfstandigen die naast hun aanvullend pensioen, 
wensen te genieten van aanvullende solidariteitswaarborgen. 10% van de jaarlijks gestorte be-
dragen wordt aangewend voor aanvullende solidariteitswaarborgen. Deze bijkomende solidarite-
itswaarborgen kosten u in feite geen 10%, want ook dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. Het RIZIV stort 
haar tussenkomst op dit type contract voor zorgverleners die hier recht op hebben.
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Zelfstandige zorgverleners (geconventioneerd of niet): 
Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor zelstandigen (SVAPZ) of Vrij Aanvullend Pensioen 
voor Zelfstandigen ( VAPW)
Om te sparen en te genieten van fiscale en sociale voordelen hebben zij de keuze 
tussen twee types contract :

• Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (SVAPZ):

10% van de jaarlijks gestorte bedragen wordt aangewend voor aanvullende 
solidariteitswaarborgen. Deze bijkomende waarborgen kosten u in feite geen 10%, want ook 
dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. Het draagt bij aan extra sociale zekerheid. Het RIZIV stort haar 
tussenkomst op dit type contract voor zorgverleners die hier recht op hebben.

• Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ):

Dit is het aanvullend pensioencontract voor zelfstandigen die wensen dat het volledige gestorte 
bedrag wordt aangewend voor de opbouw van hun aanvullend pensioen. Het RIZIV kan haar 
tussenkomst niet op dit contract storten. 
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Wat?
•  U doet een storting op een aanvullend pensioencontract
•  Dit kan op hetzelfde contract zijn als waarop het RIZIV haar bijdrage stortte
•  Via uw belastingaangifte krijgt u een groot deel van uw storting terug

Wie kan hiervan genieten?
Voor de zorgverleners 

 Geconventioneerde bediende zorgverleners
 Zelfstandige zorgverleners (geconventioneerd of niet)
 Zelfstandige zorgverleners in bijberoep (geconventioneerd of niet)
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WAAROM VOOR CURALIA KIEZEN?WAAROM VOOR CURALIA KIEZEN?
Ruim 50 jaar ervaring op het gebied van aanvullend  
pensioen voor zorgverleners
Een contract dat garantie, flexibiliteit en rendement 
combineert
Lage instapkosten (2,95 %) en hoog rendement dankzij 
ons statuut van onderlinge verzekeringsvereniging
De mogelijkheid om een groot deel van uw spaargeld 
te gebruiken vóór uw pensioen voor de aankoop 
of renovatie van vastgoed

Vragen? 
U wenst een persoonlijke simulatie? 
Contacteer ons via info@curalia.be of via 02/735.80.55

«  DE interessantste pensioenoplossing 
om te profiteren van belastingoptimalisatie »

10/2021 - Dit document is een uitgave van Curalia,OVV - Levensverzekeringsmaatschappij erkend door nr 0809 
Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel - IBAN BE47 3100 2364 8080 - RPM Brussel 0406 290 141

Wat zijn de voordelen van deze contracten?
Fiscaal :
•  De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten (voor zelfstandigen) of als 

niet-ingehouden sociale bijdragen (voor zorgverleners met bediendestatuut)

•  U betaalt minder belastingen want u heeft een lager belastbaar inkomen

•  Als zelfstandige betaalt u minder sociale bijdragen

Flexibiliteit:
•  De mogelijkheid om te storten wat u wenst en dit jaarlijks aan te passen aan uw 

behoeften en inkomen

•  De keuze om maandelijks, trimestrieel of jaarlijks te storten

Alles-in-één :
•  Indien u recht heeft op het RIZIV-statuut, kunnen uw eigen stortingen op hetzelfde 

contract gebeuren

•  Een hoger pensioenkapitaal dankzij cumulatieve stortingen door het RIZIV, uzelf en 
zelfs, voor de bedienden, uw werkgever

Cijfervoorbeeld van een zorgverlener, premie betaald: €3.000

* Sociale bijdragen 20,5% + beheerskosten sociale kas 3,05% = 21,12525%
**Het fiscaal voordeel is lager omdat de lagere premies het belastbaar inkomen verhogen.

Bediende Zelfstandige
Premie         3.000              3.000

Fiscale voordeel            1.444,5            1.139,39
Sociale voordeel*          /               633,66

Werkelijke kosten            1.555,5            1.226,95

**


