
Voorhuwelijkssparen 

Vanaf het jaar van de 14de verjaardag: geef uw kind 

de beste start in het leven! 

 

Zodra uw zoon of dochter veertien wordt, kan u dankzij de Neutrale Ziekenfondsen een mooi 

spaarpotje aanleggen voor de dag dat hij/zij trouwt of gaat samenwonen. 

 
 

 Hoe spaart u? 
 
 U kan een lid inschrijven voor het voorhuwelijkssparen vanaf het jaar van zijn/haar 14de verjaardag en tot 

zijn/ haar 27ste. 

 Per jaar kan u € 18 tot € 48 voor het voorhuwelijkssparen opzij leggen, tot wanneer hij/zij trouwt of gaat 

samenwonen (ten laatste tot het jaar waarin hij/zij 30 wordt).(1) 


 Trouwen of samenwonen, zorg alvast voor de beste start in het 

leven met z’n tweetjes. 
 

Welke zijn de voordelen? 

 
Hij/zij ontvangt het gespaarde kapitaal, plus intresten die kunnen oplopen van 10 tot 125 %, afhankelijk 

van de duur van de periode dat u spaart.(2) 



 30 jaar en niet gehuwd of niet samenwonend. 
 

Wat is zijn/haar voordeel? 

 
Hij/zij ontvangt het gespaarde kapitaal plus intresten die kunnen schommelen tussen 5 en 100 %, afhankelijk van 

de duur van de periode waarin u hebt gespaard.(2) 

 
Voor meer details kunt u de bijgaande tabel raadplegen. Aarzel vooral niet uw ziekenfonds te consulteren.  
In deze tabel gaan we er van uit dat de spaarder elk jaar het maximumbedrag van € 48 spaart. 

  

                                                           
(1) Wanneer u beslist zijn/haar aansluiting te beëindigen of gedurende 1 jaar minder dan € 18 spaart, krijgt hij/zij automatisch het gespaarde kapitaal 

terugbetaald, vermeerderd met een samengestelde intrest van 2,75 %. 
(2) Deze premies zijn geldig voor zover u elk jaar het maximumbedrag hebt gespaard. Zoniet worden de premies verminderd in verhouding tot het 

werkelijk gespaarde bedrag. 



Aansluiting 
Sparen 

* 

Interesten 

bij huwelijk of 

samenwonen 

Totaal bij huwelijk of 

samenwonen 

Interesten 30ste 

verjaardag of 

overlijden 

Totaal 30ste 

verjaardag en 

overlijden 

1ste 

storting 
48,00 - 48,00  - 48,00 

6 maanden 48,00 10 % 52,80 5 % 50,40 

1 jaar 96,00 20 % 115,20 5 % 100,80 

2 jaar 144,00 30 % 187,20 5 % 151,20 

3 jaar 192,00 40 % 268,80 20 % 230,40 

4 jaar 240,00 50 % 360,00 25 % 300,00 

5 jaar 288,00 60 % 460,80 30 % 374,40 

6 jaar 336,00 65 % 554,40 35 % 453,60 

7 jaar 384,00 70 % 652,80 40 % 537,60 

8 jaar 432,00 75 % 756,00 45 % 626,40 

9 jaar 480,00 80 % 864,00 50 % 720,00 

10 jaar   528,00 85 % 976,80 55 % 818,40 

11 jaar 576,00 90 % 1094,40 60 % 921,60 

12 jaar 624,00 95 % 1216,80 65 % 1029,60 

13 jaar 672,00 100 % 1344,00 70 % 1142,40 

14 jaar 720,00 110 % 1512,00 80 % 1296,00 

15 jaar 768,00 120 % 1689,60 90 % 1459,20 

16 jaar 816,00 125 % 1836,00 100 % 1632,00 
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Opgelet:  
De premies worden toegekend op voorwaarde dat u elk jaar sinds uw aansluiting het maximumbedrag hebt 

gespaard. Anders worden alle premies verminderd in verhouding tot het werkelijk bedrag dat u tijdens de 

volledige periode hebt gespaard.  
Samenwonenden:  
De datum waarvan men voor de berekening en de indiening van het bewijs hoort uit te gaan, is uiteraard de 

datum die vermeld staat op de samenstelling gezin die wordt afgeleverd door het gemeentebestuur. 
 
 
Dit overzicht heeft slechts een informatieve waarde. Voor een nauwkeurige beschrijving van de rechten en 

waarborgen zijn alleen de statuten van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen rechtsgeldig. U kan deze op 

eenvoudig verzoek verkrijgen bij uw ziekenfonds of raadplegen op de webstek. 

 


