Zoveel moeilijke verzekeringstermen …
Wij verklaren er alvast enkele
RIZIV-TOELAGE

Een jaarlijks bedrag dat een ASO of HAIO ontvangt per jaar vanuit het RIZIV. Het bedrag
bedraagt € 6401,38 voor 2022. Dit komt niet op je spaarboekje, maar moet besteed
worden aan pensioenopbouw, een dekking gewaarborgd inkomen, een overlijdensdekking
of een combinatie hiervan. Dit dien je in orde te maken via bv. een verzekeringsmakelaar.
Je hoeft niet te wachten op jouw RIZIV-nummer om dit al in orde te maken.

GECONVENTIONEERD

Zich houden aan de afgesproken honoraria volgens de conventie.

SVAP

Als ASO en HAIO kan je, bovenop je spaarplan, uit je eigen portemonnee nog extra
aan pensioensopbouw doen. Het maximumbedrag is € 3966,67 en het jaarlijks fiscaal
voordeel bedraagt ongeveer 43%. Een SVAP (wat staat voor Sociaal Vrij Aanvullend
Pensioen) moet een tak 21-contract zijn.

PENSIOENSPAREN

Als ASO en HAIO kan je, naast je spaarplan, nog extra sparen voor je pensioen. Het
maximumbedrag per jaar bedraagt € 990 (30% fiscaal voordeel) of € 1.270 (25%
fiscaal voordeel). Je kan kiezen tussen tak 21, 23 of 44. Je kan pensioensparen perfect
cumuleren met je spaarplan en een SVAPZ. Vastgoedfinanciering is niet mogelijk via
pensioensparen. Dit kan je bv. in orde maken via een verzekeringsmakelaar.



Wist je dat

Met je SVAP kan je ook vastgoedprojecten financieren. Dit kan je bijvoorbeeld in orde maken
via een verzekeringsmakelaar.

TAK 21

Levensverzekeringen met een gewaarborgde terugbetaling van je kapitaal en een
gewaarborgd rendement (+ een eventuele winstdeelname).

TAK 23

Levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Het rendement is dus
afhankelijk van de prestaties van die fondsen. De potentiele opbrengsten zijn momenteel
beduidend hoger dan bij een tak 21.

TAK 44

Een combinatie van tak 21 en tak 23. Dit kan enkel in verzekeringen, niet bancair!

PENSIOENSPAARFONDSEN

Worden bancair gebruikt en kunnen niet zelf worden samengesteld (dit kan wel bij tak 23).

KAPITAALSGARANTIE

Het geïnvesteerde kapitaal is gegarandeerd.
Mogelijks is er intrest en winstdeelname.

INFLATIE

Koopkrachtvermindering, momenteel in België ongeveer 2%. Dit betekent dat je met je
belegging/sparen beter zou moeten doen dan 2% om geen koopkracht te verliezen.

INSTAPKOST

De kost die je jaarlijks als klant betaalt op de spaarpremie (bv € 6401,38 - 2%)
AAN:
1/ de verzekeringsmakelaar/bankier/agent: tussen 0% en 6%
2/ de verzekeraar: tussen de 0,5% en 1%

BEHEERSKOSTEN

Bovenop de instapkost kan het zijn dat de verzekeraar of financiële instelling aan de klant
een jaarlijkse beheerskost aanrekent. Deze kost betaal je NIET zelf, maar wordt door de
RIZIV-toelage betaald.

INTEREST

De rente die je ontvangt bovenop je spaarbedrag Bv. € 6401,38 (inleg) + 2% interest.

Contacteer ons
www.medicusspecialist.be
info@medicusspecialist.be
0496 55 84 17

Onafhankelijke verzekeringsmakelaar
voor de medische sector

WINSTDEELNAME

Als de resultaten van de verzekeraar goed zijn, kan je bovenop de intrest een
winstdeelname krijgen. Deze is niet gegarandeerd.

GEWAARBORGD
INKOMEN

Een verzekering die bij ziekte en/of ongeval een afgesproken bedrag uitbetaalt bovenop de
uitkering van het ziekenfonds. Deze verzekering kan betaald worden vanuit je spaarplan.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Een verzekering die de kosten van de lichamelijke en materiële schade vergoedt die je als
arts veroorzaakt aan derden (patiënten) tijdens je beroepsactiviteit als arts.



Medicusspecialist verwerkt je belastingsaangifte en beroepskosten gratis tijdens je HAIO/ASO-periode

Wist je dat

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Een verzekering die de kosten betaalt voor de juridische verdediging (advocaat) en je
tijdens deze procedure ook begeleidt.

FINANCIEEL PLAN

Duidelijke planning om een overzicht te bekomen hoeveel en op welke manier je moet
sparen om je doelen te bereiken (aankoop woning, reizen, … )

SPAARBOEKJE

Rekening via een bankinstelling. Je geld is steeds beschikbaar. De rente is op dit moment
minimaal.

ZICHTREKENING

Rekening van waaruit verrichtingen en betalingen gebeuren.

OBLIGATIE

Als je een obligatie koopt, leen je eigenlijk geld aan de uitgever van de obligatie (meestal
de overheid of een bedrijf). In ruil krijg je op regelmatige tijdstippen een rentevergoeding.



Al je verzekeringen kosten samen amper 90 euro per maand

Wist je dat

AANDEEL

Als bedrijven geld nodig hebben, kunnen ze een lening aangaan bij de bank, maar ze
kunnen ook aandelen uitgeven. Als jij zo’n aandeel koopt, stel jij jouw geld ter beschikking.
In ruil daarvoor word je voor een deel eigenaar van dat bedrijf. Een aandeel is dus
niets anders dan een (verhandelbaar) bewijs van deelname in het kapitaal van een
onderneming.

FORFAITAIRE
BEROEPSKOSTEN

Een vast bedrag dat iedereen in mindering brengt van zijn belastingen zonder er zelf iets
voor te moeten ondernemen. Het forfait voor 2021 bedraagt: € 4.920.

BEWEZEN
BEROEPSKOSTEN

Kosten om je inkomsten te behouden of te verhogen. Ook als ASO’s en HAIO’S kan je
mogelijks beroepskosten bewijzen.



Wij helpen je om je loon en kosten in kaart te brengen, zodat je duidelijk weet wat
je overhoudt.

Wist je dat

Wie kan je RIZIV-toelage in orde maken?
VERZEKERINGSMAKELAAR

De verzekeringstussenpersoon die onafhankelijk je spaarplan bij ALLE maatschappijen/
verzekeraars kan aanbieden. Hij maakt je wegwijs en wordt vergoed door het betalen van
een afgesproken instapkost.

BANK

De financiële instelling is NIET onafhankelijk en biedt enkel eigen producten aan. Ze wordt
vergoed door het betalen van een afgesproken instapkost. Deze is doorgaans hoger dan bij
een verzekeringsmakelaar.

VERBONDEN AGENT

Een verzekeringstussenpersoon die werkt voor één vaste maatschappij/verzekeraar en
geen onafhankelijk positie heeft. Hij wordt vergoed door het betalen van een afgesproken
instapkost.

VERZEKERAAR/
MAATSCHAPPIJ

De partij die je risico verzekert, bv. Allianz, AG Insurance, Baloise Insurance, Vivium, Axa, …
Je kan als ASO of HAIO zelf geen spaarplan rechtstreeks afsluiten bij de verzekeraar/
maatschappij: dit kan enkel via één van de bovengenoemde tussenpersonen.

