
Infosessie 1
Promovendi UGent

22/11/2019 – Sabrina Osstyn & Bart Van Waeyenberghe

Apotheker: het aftellen is begonnen…
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Programma
WE ARE SOCIAL!

• Curalia
• Start@curalia

4. Curanova

1. Wie is Curalia

2. Wat doet Curalia

3. RIZIV-statuut

5. Infofiche
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Wie zijn wij?

• Levensverzekeringsmaatschappij
– Opgericht in 1968 (RIZIV statuut) door beroepsverenigingen 

apothekers (o.a. KLAV/BAF/KOVAG/West-Vlaamse/KAVA)

• Onderlinge vereniging
– Geen aandeelhouders / Directe werking

• Meer dan 22.000 leden, geen klanten
– Belangen van onze leden verdedigen

• Voor alle zorgverstrekkers
– 60% van onze leden zijn apothekers

• Volledig verzekeringsaanbod “varia verzekeringen” 
 Curalia Brokers
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Beroepsverenigingen
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Voor wie zijn we er?

• ALLE Apothekers: bedienden en zelfstandigen (al dan 
niet in bijberoep)

• Tewerkgesteld in officina, ziekenhuis, industrie, elders

• Toekomstige apothekers
– Sponsoring studentenvereniging
– Ondersteuning bij overstap naar beroepsleven
– Ondersteuning socio-culturele activiteiten
– Groepsfoto bij proclamatie
– “Apero” na afstuderen (oktober)
– Individuele begeleiding (bezoek thuis of op werk)
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Voor wie zijn we er?

• Ondersteuning bij afstuderen:

3 infosessies: Belangrijk moment om info te verspreiden!

1e: Globale info

2e: Info administratie, formaliteiten en verzekeringen
na het afstuderen als apotheker

3e: Gepersonaliseerde documenten, nodig om in orde 
te zijn met het RIZIV + bijkomende info
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Het DOEL van Curalia

• Initieel: er voor zorgen dat de leden over het hoogst mogelijk 
aanvullend pensioenkapitaal beschikken

Waar Curalia het verschil maakt:
• Begeleiden van student tot gepensioneerde

• Technische materie (pensioen en verzekeringen) uitleggen in 
mensentaal 

• Verdedigen van de belangen van de leden bij Riziv

• Ondersteuning bieden op vlak van administratie en fiscaliteit
• KORTOM:

Als vereniging van zorgverleners een helpende hand bieden, u 
“ontzorgen”, zodat u zonder zorgen uw beroep en uw patiënten 
alle aandacht kan geven die zij verdienen.
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Wat doen we?

Pensioenopbouw RIZIV-CONTRACT
Meer dan 14.000 zorgverstrekkers

AANVULLEND PENSIOEN
Ook voor bedienden !

PENSIOENSPAREN

INDIVIDUELE 
LEVENSVERZEKERING

INDIVIDUELE 
PENSIOENTOEZEGGING (IPT)
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Wat doen we?

Varia verzekeringen

Collectieve contracten
Scherpe tarieven & Verlaagde commissie

Aangepast aan UW beroep

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

GEWAARBORGD INKOMEN

WONING EN/OF OFFICINA

RECHTSBIJSTAND

AUTO

HOSPITALISATIE

…
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RIZIV statuut

RIZIV-conventie
(RijksInstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)

- Akkoord tussen apothekers en mutualiteiten (RIZIV);
- Elke apotheker dient individueel + éénmalig aan te sluiten: 

gebeurt bij de inschrijving bij het RIZIV
- Engagement van de apotheker:
 derde betalersysteem 
 vaste honoraria 
 volgen administratieve richtlijnen
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RIZIV statuut

RIZIV-conventie

– Engagement van het RIZIV: 
 betaling jaarlijkse RIZIV-premie
 bedragen 2019:   € 3 009,75 (38u per week)

€ 2 257,31 (28u per week)
€ 1 504,88 (19u per week)

=  sociaal statuut van de apotheker
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RIZIV statuut

Sociaal statuut van de apotheker

- Wie ontvangt dit bedrag?
officina-apotheker / ziekenhuisapotheker / 
apotheker–klinisch bioloog

- Zowel bediende als zelfstandige
- Zowel titularis, provisor, adjunct als plaatsvervanger
- Ook tijdens de specialisatie als: 

ziekenhuisapotheker / apotheker klinisch bioloog
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RIZIV contract

Hoe de RIZIV-premie gebruiken?

– Ofwel gewaarborgd inkomen 
(in het algemeen niet aangewezen als startende apotheker)

– Ofwel opbouw van een pensioenkapitaal via een sociale 
pensioenovereenkomst 
= contract met solidariteit = RIZIV-contract
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Riziv-contract Curanova

Het contract bij Curalia
• Jaarlijks variabele intrestvoet op het spaartegoed

– Voordeel: nu niet vastleggen aan lage vaste rendementen
– Rendement = gegarandeerd: wordt jaarlijks aangevuld met 

winstdeelname
– Rendement:

• 2017: 1,25% NETTO + 0,65% winstdeelname
• 2018: 1,00% NETTO + 1% winstdeelname
• 2019: 1,00% NETTO + ?(winstdeelname bekend eind 2019)
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Riziv-contract Curanova

– Intresten worden op persoonlijke naam toegekend per jaar. 
(= gegarandeerd)

– Bij wijziging rente zal rendement op volledige spaartegoed 
wijzigen voor die periode.

=> Altijd marktconform rendement + garantie op 
stortingen en toegekend rendement
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Riziv-contract Curanova

Rendement:

- Vergelijken totale kosten en opbrengst
• Stel: jaarlijks wordt er 2.966,73 euro betaald, gedurende 42 jaar.
• Spaarpot na 42 jaar (na aftrek 10% solidariteit) indien:

• Gemiddeld rendement Curalia op 20 jaar = 4,34%
• Gemiddeld rendement Curalia op 10 jaar = 3,06%

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst
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INFOFICHE

• Geef jullie infofiche af zodat we jullie kunnen voorzien 
van de nodige info!!



- 18 -

Vraag je paswoord aan op:

• www.ikbenapotheker.be
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www.curabase.be

DCPW ? Ook voor CuraBase
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2de infosessie

• Kom zeker naar onze 2de infosessie om meer info te 
krijgen over:
- vakantiejob na afstuderen
- verder studeren of werken?
- hoeveel ga ik verdienen?
- formaliteiten in orde te brengen?
- ….
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Vragen

- Telefonisch (02 735 80 55)
- Wanneer u maar wenst via

info@curalia.be
of

Start@Curalia

- Afspraak met raadgever

mailto:info@curalia.be
mailto:Start@Curalia
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
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Contacten

• Vlaams-Brabant (3000-3473)
• Limburg

Bart BOES
bart.boes@curalia.be
0475/22 75 61

• Oost-Vlaanderen
Bart Van Waeyenberghe
bart.vanwaeyenberghe@curalia.be
0494/38 46 50

• West-Vlaanderen
Sabrina Osstyn
sabrina.osstyn@curalia.be
0478/33.94.71

• Brussel (NL)
• Vlaams-Brabant (1500-1982)
• Oost-Vlaanderen

Franki SARENS
franki.sarens@curalia.be 
0475/90 06 08

• Antwerpen
Wendy CLYMANS
wendy.clymans@curalia.be 
0497/48 14 24
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