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2018
VERSLAG 
aan de leden



Evolueren 
in een wereld 
in verandering

Voor een verzekeringsmaatschappij met de focus op pensioenopbouw en dus 
lange termijn beleggingsobjectieven , is het vandaag een uitdaging deze objec-
tieven te blijven verzoenen met een steeds sneller veranderende economische, 
financiële, regulerende en maatschappelijke omgeving. Pensioenopbouw 
spreidt zich immers uit over meerdere decennia.

Het huidige CuraNova-model, vandaag mogelijk voor alle pensioencontracten 
van Curalia, is aangepast en flexibel voor pensioenopbouw op lange termijn. 
Het draagt hierdoor bij aan één van Curalia’s doelstellingen namelijk haar leden 
een hoog rendement op lange termijn aanbieden. Dit zorgt voor de opbouw 
van een aanvullend pensioenkapitaal dat bijdraagt de levensstandaard tijdens 
de steeds langer durende pensioenperiode te behouden.

De Raad van Bestuur stelt de Algemene Verga-
dering voor om een winstdeelname van 1 % toe 
te kennen. Dit zorgt ervoor dat leden met een 
CuraNova-contract en houders van een derde 
pijler contract genieten van een rendement 
van 2,00 % voor het jaar 2018.
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Na een vrij substantiële stijging in de eerste 
helft van het jaar waardoor de OLO’s op 10 
jaar (Belgische staatsobligaties) boven 1 % 
uitkwamen, daalden de obligatierentes het 
hele jaar door opnieuw naar het niveau van 
het begin van 2018. De daling zette zich 
verder door in het eerste kwartaal van 2019. 
Hoewel de Amerikaanse centrale bank in 2018 
de basisrente verschillende keren verhoog-
de en de ECB haar aankoopprogramma van 
obligaties beëindigde, zetten beide instelling- 
en de verstrakking van het monetaire beleid 
op pauze vanwege de onzekere economi-
sche ontwikkelingen.

De aandelenmarkt kende een negatieve trend 
met een hoge volatiliteit. In 2018 verloor de 
Euro Stoxx 50, de referentie-index van de 
50 grootste Europese ondernemingen, bijna 
15 % van zijn waarde. De daling van de BEL 
20 (Belgische aandelenreferentie-index) was 
nog groter (18,5 %).

Ondanks deze ontwikkelingen behield 
Curalia in 2018 haar gedifferentieerde 
beleggingsstrategie. Het deed verschillen-
de investeringen zoals de aankoop van een 
kantoorgebouw in Brussel, waardoor het 
vastgoedgedeelte van de beleggingsporte-

feuille verder groeide. Curalia streefde in haar 
beleggingsbeleid eveneens de toepassing na 
van de milieu-, sociale en governancecriteria 
(ESG)*.  Deze bewuste keuze leidde tot de 
beslissing om te beleggen in een ‘fonds voor 
impact investing’. Deze benadering, waar-
bij alle ESG-componenten in aanmerking 
worden genomen, is de richting die Curalia 
op lange termijn verder ingaat. 

* Environmental, Social and Governance

 Vastgoed
 Staatsobligaties
 Bedrijfsobligaties
 Gemengde beleggingen
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 Derivaten

SAMENSTELLING 
VAN DE PORTEFEUILLE
op 31/12/2018

Een onzekere financiële context



In 2018 steeg het incasso met 40 % tot bijna 
45 miljoen euro, als gevolg van de vertraging- 
en in de betalingen door het RIZIV van de 
premies met betrekking tot het sociaal statuut. 
Het RIZIV heeft  in 2017 geen premies betaald 
voor kinesitherapeuten, artsen en tandarts- 
en  en haalde in 2018 zijn achterstand bijna 
volledig in. Dit verklaart grotendeels de 
positieve evolutie van het incasso, maar er 
zijn nog andere elementen: 

•  De eerste stortingen voor het sociaal 
statuut voor zelfstandig verpleegkundigen 
voor de jaren 2016 en 2017. Meer dan 900 
verpleegkundigen kozen ervoor om het 
beheer ervan aan Curalia toe te vertrou-
wen;

•   De komst van de Pensioenovereenkomst 
voor Zelfstandigen (POZ), een nieuwe 
manier van  pensioenopbouw voor zelf-
standigen die hun activiteit niet via een 
vennootschap uitoefenen;

•  De groei van het aantal leden (zowel zelf-
standigen als bedienden) die gebruik 
maken van het belastingvoordeel van de 
persoonlijke bijdragen (VAP);

•  De invoering van duaal pensioensparen: 
bijna 15 % van de leden die in 2018 stortten 
op een pensioenspaarverzekering, koos 
voor  het hogere bedrag.

De afname van de beleggingsopbreng-
sten houdt verband met de daling van de 
netto meerwaarden gerealiseerd op de 
beleggingsportefeuille. Deze afname is voor-
namelijk het gevolg van geboekte verliezen 
op Italiaanse staatsobligaties en van latente 
niet-gerealiseerde verliezen op de aande-
lenportefeuille. Deze vloeiden voort uit de 
negatieve evolutie van de aandelenbeurzen 
in het laatste kwartaal van 2018. De recur-
rente inkomsten daarentegen bleven stabiel.

 
Hoewel de betalingen aan leden, schade-
last genaamd, in 2018 zijn gedaald, blijft het 
aantal leden dat op pensioenleeftijd komen 
en wiens contract vervalt erg groot. Dit is 
een gevolg van de demografische piek in de 
jaren vijftig. 

Evoluties in verschillende richtingen

2018 2017 2016

Brutopremies 44.905 31.967 39.590

Opbrengsten van beleggingen 18.680 25.921 20.677

Betaling aan leden (Schadelast) -26.635 -31.699 -29.730

Wijziging voorziening verzekering «leven» -31.020 -13.728 -20.231

Bedrijfskosten -5.866 -5.016 -5.551

Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen 5.900 -2.000 0

Andere opbrengsten en kosten -249 -267 172

Uitzonderlijke provisie -4.500 0 0

Belastingen -428 -3.159 -2.883

Resultaat van het boekjaar 787 2.019 2.044

RESULTATENREKENING
(in ‘000 EUR)



2018 2017 2016

Eigen vermogen en achtergestelde schulden 47.100 46.337 44.341

Fonds voor toekomstige toewijzingen 900 6.800 4.800

Technische voorzieningen 671.385 639.434 625.788

Uitzonderlijke provisie 4.500 0 0

Schulden en andere 5.156 5.160 4.910

Totaal passiva 729.041 697.731 679.839

PASSIEF
(in ‘000 EUR)

2018 2017 2016

Beleggingen 683.384 654.949 640.782

Beschikbare waarden 13.700 17.148 6.521

Vorderingen en overlopende rekeningen 31.957 25.634 32.536

Totaal activa 729.041 697.731 679.839

ACTIEF
(in ‘000 EUR)

De technische voorzieningen Leven stegen 
in 2018 duidelijk meer dan in 2017 (31 miljoen 
euro in plaats van 13,75 miljoen euro) door 
de combinatie van een hoger incasso en 
lagere uitkeringen.

De bedrijfskosten stegen door een reeks 
eenmalige gebeurtenissen (studiekos-
ten, lancering van de nieuwe website, 
ALM-studie, belastingen enz.) en o.a. door 
investeringen in het kader van de digitalise-
ring van Curalia.

In navolging van de conversie naar het Cura-
Nova model heeft de Raad van Bestuur in 
2018 beslist om de contracten tweede pijler 
die niet werden omgezet naar het CuraNova- 
model in 2019 over te dragen aan een ande-
re Belgische verzekeraar. Deze overdracht is 
ter goedkeuring voorgelegd aan de Natio-
nale Bank. Daarvoor werd een uitzonderlijke 
provisie van 4,5 miljoen euro aangelegd. 
De verwachte positieve effecten van deze 
transactie mogen in 2018 niet in rekening 
worden gebracht.

De overdracht zal ervoor zorgen dat Curalia 
haar diensten optimaal kan richten op de 
leden die voor het duurzame en solidaire 
CuraNova-model kozen. 

Het fonds voor toekomstige dotaties werd 
aangewend voor de toekenning van de 
winstdeling aan de CuraNova-contracten en 
voor de hoger genoemde provisie. 

Curalia stelt voor om 4,18 miljoen euro 
winstdeelname voor 2018 toe te kennen 
aan de CuraNova-contracten, de contracten 
pensioensparen en individuele levensverze-
keringen. Hierdoor is voor deze contracten 
een minimumrendement van 2 % gegaran-
deerd. Het boekjaar eindigt met een winst 
van 0,79 miljoen euro die, na toekenning van 
een dividend aan de stichtende leden, aan 
het eigen vermogen wordt toegewezen.

    

Meer leden 
maakten gebruik 

van de persoonlijke 
bijdragen (VAP)



56 %

3%

29 %

6 %

5 %
1 %

19 % 
25 %

1 %

49 %

3 %

VERDELING VAN DE LEDEN 
PER BEROEPSGROEP : 
op 31/12/2018

 Apothekers
 Kinesitherapeuten
 Artsen/Tandartsen
 Verpleegkundigen
 Logopedisten 
 Anderen

Nieuwe leden 
2018

In de huidige financiële markt met een zeer 
lage rentevoet heeft de Raad van Bestuur 
toch beslist om een minimum gegaran-
deerde rentevoet van 1,00% NETTO voor 
2019 te garanderen op de opgebouw-
de reserves en nieuwe premies van de  
CuraNova-contracten.

Curalia voldoet aan het vereiste eigen 
vermogen dat wordt opgelegd door de 
Solvency II-richtlijn. De SCR (Solvency Capi-
tal Requirement)-ratio, het criterium voor 
de beoordeling van de solvabiliteit, bedroeg 
127,1 % op 31 december 2018. De dekkings-
marge (totaal beleggingen in marktwaarde 
gedeeld door de totale verplichtingen aan 
de leden) bedroeg eind 2018 116 %. 
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Curalia zet haar digitaliseringsproces waarin het alle leden 
wil betrekken, verder. Zo beschikt de nieuwe website over 
berekeningsmodules, een chatfunctie, … om het contact met 
de leden breder aan te gaan. Binnenkort krijgen de leden 
toegang tot MyCuralia: een persoonlijke interface tussen 
Curalia en haar leden. 

Naast deze digitale ruimte zal de nodige aandacht aan het persoonlijk contact tussen 
de leden en hun beheerders/raadgevers besteed blijven. 

“We zijn er voor u”

Deze persoonlijke benadering ten dienste van alle zorgverleners werd ook door de zelf-
standig verpleegkundigen gewaardeerd: meer dan 1.250 verpleegkundigen werden lid 
na de invoering van het RIZIV-statuut voor deze groep.

Curalia bouwde een ruime ervaring op in de kennis van de professionele leefwereld 
van haar leden.  Deze ervaring wordt gebruikt en gedeeld ten gunste van alle leden om 
aan hun behoeften op het gebied van pensioenopbouw en verzekeringen tegemoet te 
komen.  Zo krijgen de leden zorgverleners meer tijd om zich te concentreren op hun 
kernactiviteit: de zorg voor de patiënt.

Samen 
naar een 
digitale 
ruimte



De Raad van Bestuur bevestigt dat Curalia haar leden een totaaloplossing inzake pensioenen 
en verzekeringen wenst aan te bieden.

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor:

-  een rendement van 2,00 % toe te kennen voor het jaar 2018 aan de CuraNova-contracten 
van de tweede pijler en aan de derde pijler contracten door toekenning van een winstdeel-
name;

-  het positief resultaat aan de beschikbare reserves toe te voegen na uitkering van een divi-
dend van 2,00 % aan de stichtende leden voor een bedrag van 24.285 euro.

Curalia garandeert een zeer competitieve rentevoet van 1,00 % netto in 2019 op de opge-
bouwde reserves en nieuwe premies gestort op de  CuraNova-contracten. 

De Raad van Bestuur wenst uitdrukkelijk de leden, de beroepsverenigingen, het personeel en 
het directiecomité te bedanken voor hun inzet ten aanzien van Curalia.

Besluit

Dit is een verkorte vorm van het jaarverslag 2018, de volledige jaarrekening en jaarverslag zijn consulteerbaar door de 
leden op de maatschappelijke zetel.

CURALIA | Tweekerkenstraat 33 - 1000 Brussel
T. 02/735.80.55 • F. 02/735.13.06 • info@curalia.be
www.curalia.be • TVA BE 0406 290 141
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Gedrukt op 
gerecycleerd papier

Ondertekend:

Filip Babylon (West Vlaanderen), Karel Buelens (Antwerpen), Alain Chaspierre (Luik), Nicolas Echement 
(Luxemburg), Jan Depoorter (APB), Christian Elsen (Namen), Geert Fastre (Limburg), Bruno Mattelaer 
(Vlaams Brabant en Brussel), Luc Morel (Henegouwen), Charles Ronlez (APB), Annemie Van de Casteele 
(Oost Vlaanderen), Francis Van der Maren (Waals Brabant en Brussel), Luc Vermeeren (Axxon), Patrick 
Wérrion (Axxon), bestuurders vertegenwoordiger van de leden 

Yves Lenoir, Philip Neyt, onafhankelijke bestuurders 

Caroline De Blieck, Nico Lodewijks, Pierre Vossen, bestuurders directeur, leden van het Directiecomité 

Martine Buyens, Directeur, Lid van het Directiecomité

Alain Craps, Directeur Curalia Brokers

Conform het KB van 24/9/2006 tot goedkeuring van het reglement van de CBFA van 9/7/2002,

zijn de mandaten uitgeoefend door bestuurders en leiders van Curalia in andere ondernemingen 
bekendgemaakt op www.curalia.be.

Commissaris: KPMG, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kenneth Vermeire, erkend commissaris,

Actuarissen: Jan De Roeck, erkend actuaris van Willis Towers Watson.

Interne audit: Ernst & Young.

De commissaris zal een oordeel zonder voorbehoud afleveren bij de jaarrekening over het boekjaar 2018.


