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Aandachtspunten bij het starten van je 
loopbaan als apotheker

KUL - 05/12/2019
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Programma

• Voorstelling Curalia

• Starten als apotheker
– Orde der Apothekers
– Inschrijving riziv
– Sociaal statuut
– Beroepsaansprakelijkheid

• Werken
– Belastingen
– Loon
– Studentenjob
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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   o.a. BA/ PharmaProtect / Farmarisk
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Voor wie zijn we er?

• 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
– Apéro na afstuderen (oktober)
– Individuele begeleiding (bezoek thuis of op werk)
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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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Wat doen we?

Begeleiding vanaf student tot 
na pensioen

Hoge rentevoet

Uniek riziv-contract

Scherpe tarieven

Eén enkel aanspreekpunt voor 
al je verzekeringen

Afspraak aan huis of in 
apotheek

Gespecialiseerd in apothekers

Meer dan 50 jaar ervaring

Variabele rente

Sterke solidariteits-
waarborgen

Voorschot op polis 
mogelijk

Speciale voorwaarden voor 
pasafgestudeerden

Unieke polissen 
(PharmaProtect / BA  Apotheker/ 

Hospitalisatie…)
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Werken als apotheker…

“Ik ga werken als apotheker, 
wat moet ik doen?”
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Werken als apotheker….

Stap 1:
Visum ontvangen:
• Erkenning als apotheker in België
• Inschrijving bij FOD Volksgezondheid
• Gecentraliseerde procedure:

– KUL zendt gegevens naar FOD
– FOD zendt visum naar adres gekoppeld aan 

nationaal nummer
– FOD zendt gegevens visum naar Nationale Orde 

van Apothekers
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Werken als apotheker….

Stap 2:
• Verplichte inschrijving bij de provinciale raad van 

Orde van Apothekers.
• Ter plaatse !
• Meenemen:

– (voorlopig) diploma
– Identiteitskaart
– Uittreksel uit strafregister
– P96

! Curalia bezorgt u tijdig de adressen + openingsuren 
van de Provinciale Raden!
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Werken als apotheker….

Stap 3:  RIZIV-conventie in orde brengen 
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Werken als apotheker…

Stap 3: RIZIV-conventie
- 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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Werken als apotheker…

Stap 3: 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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Werken als apotheker….

Stap 3: 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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Werken als apotheker….

Stap 3: Sociaal statuut van de apotheker

Algemeen:
- Conventie ondertekenen, ten laatste  op 1 januari 

van het jaar van de prestaties*;
- Minimum 874u per jaar werken* (gemiddeld 19u 

per week)

* : Deze voorwaarden zijn niet van toepassing 
voor het jaar van afstuderen!
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Werken als apotheker…

Stap 3: Sociaal statuut van de apotheker

Jaar van het diploma (2020) =
Aantal prestaties en bedrag in functie van de 
datum van inschrijving bij het RIZIV.

Voorbeeld: 
Conventie in orde vanaf 1/07/2020
= minimum 437u werken als apotheker in 2020
= recht op 50% van het bedrag
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Werken als apotheker…

Stap 4: 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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Werken als apotheker…

Stap 4: RIZIV-contract (= sociale pensioenovereenkomst)

Hoe worden de gestorte premies aangewend?
- 90% van de storting gebruikt voor pensioenopbouw
- 10% voor bijkomende waarborgen:

• Dagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid
• Dekking bij invaliditeit; verder zetten pensioenopbouw
• Bijkomend kapitaal bij overlijden
• Moederschapuitkering

Pas afgestudeerd in 2020 → Bij Curalia: gratis dagvergoeding
bij arbeidsongeschiktheid tot eind 2021
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Werken als apotheker…

Stap 4: RIZIV-contract

Aanvraagprocedure zal geautomatiseerd 
worden vanaf 2020 / 2021

 Volg www.ikbenapotheker.be voor de laatste 
informatie

http://www.ikbenapotheker.be/
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Riziv-contract

Waarop letten bij keuze?

- Commerciële verzekeraar of onderlinge vereniging?

- Verzekering of fonds?

- Vaste rente of variabele rente ?

- Rentevoet ? Rentes uit verleden ?

- Instapkosten ? 

- Beheerskosten ?

- Welke solidariteitswaarborgen ?
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Curalia
Onderlinge verzekeraar

Verzekerde - Lid

Commerciële
Verzekeraar

Verzekerde

Makelaar

Aandeelhouder

Riziv-contract
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• Vaste rente of variabele rente?

– VASTE RENTE
• Rente wordt vastgelegd op moment van storting tot einde 

contract  (> 40 jaar)
• Momenteel hele lage rentevoet

– VARIABELE RENTE
• Vastgelegd voor een bepaalde periode en toegekend op alle 

spaartegoeden, wat ook moment van storting was (cfr. 
spaarrekening)

Riziv-Contract
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Riziv-Contract

Rendement:

- Vergelijken totale kosten en opbrengst
• Stel: jaarlijks wordt er 3.009,75 euro betaald, gedurende 43 jaar.
• Spaarpot na 43 jaar (na aftrek 10% solidariteit) indien:

• Gemiddeld rendement Curalia op 20 jaar = 3,85%
• Gemiddeld rendement Curalia op 10 jaar = 2,63%

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Intrest = 1,00% Kost = 4,95%

Intrest = 0,50% Kost = 3%

Kost = 0%
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Riziv-Contract

Rendement:

- Vergelijken totale kosten en opbrengst
• Stel: jaarlijks wordt er 3.009,75 euro betaald, gedurende 43 jaar.
• Spaarpot na 43 jaar (na aftrek 10% solidariteit) indien:

• Gemiddeld rendement Curalia op 20 jaar = 3,85%
• Gemiddeld rendement Curalia op 10 jaar = 2,63%

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Intrest = 1,00% Kost = 4,95% Eindkapitaal na 43 jaar = 138.054 EUR

Intrest = 0,50% Kost = 3%

Kost = 0%

Eindkapitaal na 43 jaar = 125.893 EUR

Eindkapitaal na 43 jaar = 130.234 EUR
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Werken als apotheker…

Stap 4: RIZIV-contract (= sociale pensioenovereenkomst)

Waarom kiezen voor Curalia? 
• Meer dan 50 jaar ervaring en zekerheid
• Grootste verzekeraar wat betreft aantal riziv-contracten in beheer
• Meer dan 60% van de Belgische apothekers is lid van Curalia
• Volledige administratieve begeleiding (vanaf nu tot na pensioen): 

bezoek van raadgevers aan huis
• Verdediging van de belangen van de leden bij Riziv

• CuraNova: meest vernieuwende polis op de markt:

- GARANTIE van een verzekeringscontract
- FLEXIBILITEIT: jaarlijks aanpasbare rentevoet
- RENDEMENT:  Basisrentevoet van 1,00% NETTO in 2019 & 2020 op 
volledige spaarreserve 
(+ winstdeelname mogelijk / bv.: totaal rendement 2018 was 2%)
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Een verwittigd apotheker…

Tip!: Eigen stortingen op RIZIV-contract
Enige voorwaarde = Conventie ondertekenen

Voordelen:
+ Gelijk aan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
+ Ook voor de apotheker-bediende met conventie!
+ Fiscaal aftrekbaar en zeer voordelig: tot > 54% 

 voordeliger dan ‘klassiek pensioensparen’ (beperkt tot 30%)
+ Niet verplicht: u beslist elk jaar opnieuw
+ Max. storting = 9,40% van het netto belastbaar inkomen
+ Absolute maximum = € 3.747,19 (2019)
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Werken als apotheker…

Stap 5: Verzekering beroepsaansprakelijkheid

“Een fout in het kader van de uitoefening van uw 
beroep als apotheker waardoor aan een derde 
schade wordt berokkend.”

Meest bekende voorbeeld: verkeerde aflevering
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Werken als apotheker…

Stap 5: Verzekering beroepsaansprakelijkheid

 Moet een apotheker-bediende zich verzekeren?

Werkgever tot werknemer:
“Ik ben verzekerd voor jou”

MAAR: Jijzelf bent niet verzekerd!
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Werken als apotheker…

Stap 5: Verzekering beroepsaansprakelijkheid

• Apotheker-bediende is zelf verantwoordelijk bij 
herhaaldelijke lichte of bij zware fout. Wat bij verhaal 
door de verzekeraar van de werkgever?

• Apotheker-bediende kan persoonlijk gedagvaard
worden door de patiënt.

• Wat als u ondertussen van werkgever bent veranderd?

• De Orde eist dat elke apotheker verzekerd is voor 
beroepsaansprakelijkheid (deontologische code, art. 
23bis)
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Werken als apotheker…

Stap 5: Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Collectief contract Curalia

– Lichamelijke schade: € 5.000.000 per schade 
(€ 10.000.000 per jaar)

– Materiële schade: € 250.000 per schade (€500.000 per jaar)

– Rechtsbijstand bij onafhankelijke verzekeraar: € 25.000
(geschillen met het RIZIV tot € 5 000)

Premie: € 55 per jaar 
! ongeacht het statuut van de pas afgestudeerde apotheker!
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Niet werken als apotheker…

Verder studeren als: 
ziekenhuisapotheker of klinisch bioloog?

 Ook stage-uren geven recht op riziv-premie!!!
voorwaarde: minimum prestatie = 19u/week.

Dus ook stappen 1 t.e.m. 4 !
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Niet werken als apotheker…

Verder studeren als:
industrie-apotheker, bedrijfsbeheer,…?

 Geen recht op riziv-premie MAAR ook best u 
inschrijven bij het RIZIV (stappen 1 t.e.m. 4):

Geeft mogelijkheid tot fiscaal sparen in 
aanvullend pensioen
(fiscaal veel interessanter dan gewone pensioensparen / 
individueel leven - zie slide 26)
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Samenvatting

Stap 1: visum ontvangen
Stap 2: inschrijven orde
Stap 3: inschrijven riziv
Stap 4: riziv-contract

Stap 5: beroepsaansprakelijkheid

Afspraak maken met raadgever CURALIA
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De kost verdienen

Maar ook belastingen
betalen ... 
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Belastingen: hoe werkt dat?

1) Progressief belastingtarief: 

+ gemeentetaks: 0 tot 9% van de verschuldigde
federale belasting

 
Inkomensschijven (AJ 2020) Aanslagvoeten

€ 0 tot € 13 250 25%

€ 13 251 tot € 23 390 40%

€ 23 391 tot € 40 480 45%

boven € 40 480 50%
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Belastingen: hoe werkt dat?
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Belastingen: hoe werkt dat?

2) Aanpassingsmechanismen

1. Belastingvrije som
Toepassen aanslagvoet 0% op het laagste deel van het 
inkomen.

2.   Belastingsvermindering (vast percentage)
Geen verlaging van het te belasten inkomen

3.   Belastingsaftrek
Verlaging van het te belasten inkomen
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Belastingen: hoe werkt dat?

Inkomen 10 000 EUR 45 000 EUR

Belastingvrije som 2000 X 25% = 500 EUR 2000 X 25% = 500 EUR

Belastingsvermindering
vast percantage

2000 X 45% = 900 EUR 2000 X 45% = 900 EUR

Belastingsaftrek 2000 X 25% = 500 EUR 2000 X 50% = 1000 EUR

Impact van een voordeel van 2 000 EUR volgens
het toegepaste mechanisme

Effect blijft gelijk onafhankelijk van het inkomen
Wordt interessanter wanneer het inkomen stijgt
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Belastingen: hoe werkt dat?

 Per kind Totaal 
1ste kind 1 610 EUR   1 610 EUR 
2de kind 2 540 EUR   4 150 EUR 
3de kind 5 140 EUR   9 290 EUR 
4de kind 5 740 EUR  15 030 EUR 

5de kind en volgende 5 740 EUR  
 

Belastingsvrije som (inkomen 2019)

a) basisbedrag per belastingsplichtige: 8 860 EUR 
b) Bijkomend bedrag per kind (of verwante) ten

laste


		

		Per kind

		Totaal



		1ste kind

		1 610 EUR

		  1 610 EUR



		2de kind

		2 540 EUR

		  4 150 EUR



		3de kind

		5 140 EUR

		  9 290 EUR



		4de kind

		5 740 EUR

		 15 030 EUR



		5de kind en volgende

		5 740 EUR

		







- 40 -

Belastingen: hoe werkt dat?

Belastingsvermindering aan vast percentage

 Pensioensparen :
• 30% belastingsvermindering (maximum 980 EUR)
• 25% belastingsvermindering (maximum 1 260 EUR)

 Kinderopvang (<12 jaar) : 45% (max 11,20 EUR/dag)
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Belastingen: hoe werkt dat?

Belastingsaftrek
• Bedrag wordt afgetrokken van het bruto

inkomen  verlaging belastbaar inkomen
• Fiscale impact tot 54,5%

 Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen & 
Apothekers bediende

 Beroepskosten
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Belastingen: hoe werkt dat?

Beroepskosten

Forfaitaire of werkelijke

Forfaitaire: 
+ ambtshalve toegepast door de fiscus
+ loontrekkenden en zelfstandigen
+ in functie van het belastbaar inkomen
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Belastingen: hoe werkt dat?

Forfaitaire beroepskosten
Loontrekkenden: 30% van het beroepsinkomen tot

16 033 EUR; dus maximum 4 810 EUR 
Vb: belastbaar inkomen 32 000 EUR

- Forfaitaire beroepskosten: 4 810 EUR
- Belastingen verminderd met 2 164 EUR + gemeentebel.

Zelfstandigen : degressief

Niveau belastbaar 
beroepsinkomen (2019) 

% Forfaitaire 
kosten 

Gecumuleerd 
bedrag 

          0 –  6 120 EUR 
     6 121 – 12 160 EUR 
  12 161 – 20 240 EUR 
  20 241 – 69 107 EUR 
  daarboven 

28,7% 
10% 
5% 
3% 
0% 

1 756 EUR 
2 360 EUR 
2 764 EUR 
4 230 EUR 

1197 


		Niveau belastbaar beroepsinkomen (2019)

		% Forfaitaire kosten

		Gecumuleerd bedrag



		          0 –  6 120 EUR

     6 121 – 12 160 EUR


  12 161 – 20 240 EUR
  20 241 – 69 107 EUR
  daarboven

		28,7%


10%


5%


3%
0%

		1 756 EUR
2 360 EUR


2 764 EUR
4 230 EUR





1197
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Belastingen: hoe werkt dat?

Werkelijke beroepskosten

• Mogelijkheid voor iedereen
• Aftrekbaar indien :

- Aangegaan om belastbare inkomsten te verwerven of 
te behouden

- Verantwoord (of akkoord afgesloten met de fiscus)
- Gemaakt tijdens het belastbaar tijdperk
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Belastingen: hoe werkt dat?

Niet-limitatieve lijst :
 Sociale bijdragen zelfstandige
 Vrij Aanvullend Pensioen (zelfst. of loontrekkende)
 Auto of ander vervoersmiddel
 Professionele verzekeringen: BA, gewaarborgd

inkomen
 Specifieke beroepskledij (witte schort,..)
 Opleidingen, seminaries
 GSM
 Lidgelden : Orde der Apothekers,…
 Afbetaling van duurzaam professioneel materiaal: 

PC, …
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Belastingen: hoe werkt dat?

3) Wanneer betaal ik mijn belastingen ?

- Inkomen in 2020
- belastingsaangifte : 30/6/2021 (TOW 15/7)
- belastingsaanslag : ten laatste 30/6/2022
 Aanzienlijke wachttijd tussen verwerven van de 

inkomsten en de uiteindelijke afrekening.

2020 2021 2022
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Belastingen: hoe werkt dat?

Wachttijd ?
- Past niet in het kraam van de overheid (geld nodig)
- Risico voor de belastingsplichtige: heeft het geld

uitgegeven

Oplossing :
- Werknemers: bedrijfsvoorheffing, maandelijks

ingehouden door de werkgever
- Zelfstandigen : voorafbetalingen; indien niet 

penalisatie (behalve de eerste 3 jaar)
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Hoeveel zal ik verdienen?
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Barema’s officina-apothekers (PC 313)
01/2019 (bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg)

+ Jaarlijks premie (€ 602) + eindejaarspremie (+20% van het maandloon)

Hoeveel zal ik verdienen?

Anciënniteit in sector Adjunct Provisor

Zonder ervaring € 2.773,52 € 3.071,73

6 maanden € 2.906,04 € 3.237,40

1 jaar € 3.071,73 € 3.403,11

3 jaar € 3.154,58 € 3.485,93

5 jaar € 3.237,40 € 3.568,79
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Barema’s Algemeen PC Bedienden (PC 200)
01/2019 (bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

+ eindejaarspremie (100% van het maandloon)

Hoeveel zal ik verdienen?

Anciënniteit in sector Klasse A Klasse D

Zonder ervaring € 1.756,62 € 2.001,71

1 jaar € 1.761,92 € 2.014,95

3 jaar € 1.772,48 € 2.041,24

5 jaar € 1.783,03 € 2. 138,53
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Hoeveel zal ik verdienen?

= totale loonkost werkgever
+ diverse kosten
+ RSZ-bijdrage werkgever (25%)

Barema = bruto inkomen

- RSZ-bijdrage werknemer (13,07%)

= Belastbaar inkomen
- bedrijfsvoorheffing
- bijzondere bijdragen

= Netto inkomen (wat op je rekening komt)
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Hoeveel zal ik verdienen?
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Hoeveel zal ik verdienen?

Loonkost werkgever 3473,28 3756,90 4383,05
+ RSZ werkgever 699,76 756,90 883,05

BRUTO LOON 2773,52 3000 3500
- RSZ werknemer - 362,50 - 392,10 - 457,45

= Belastbaar inkomen 2411,02 2607,90 3042,55
- Bedrijfsvoorheffing - 504,98 - 598,88 - 808,33

- Bijzondere bijdrage - 25,02 - 27,51 - 33,01
= NETTO LOON 1881,02 1981,51 2201,21
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Werken met studentencontract
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Studentencontract

Interessant?

 Lagere sociale bijdragen;
5,42% werkgever (25%) - 2,71% werknemer (13,07%)

Geen inhouding van bedrijfsvoorheffing (maar niet 
noodzakelijk vrijgesteld van belastingen)

Dus:

U houdt netto meer over;
Minder « duur » voor uw werkgever.
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Mijn bankrekening…

Kost werkgever 3.473,28 2.923,84

+ Soc. Lasten WG 699,76 150,32

BRUTO 2.773,52 2.773,52

- RSZ WN - 362,50 - 75,16

= Belastbaar 2.411,02 2.698,36

- Bedrijfsvoorheffing - 504,98 - 0  

- Bijzondere bijdrage - 25,02 - 0

= NETTO 1.881,02 2.698, 36



- 57 -

Studentencontract - voorwaarden

1) Student zijn
Geen arbeidscontract als bediende hebben
(specialisatie ziekenhuis, klinische biologie)
… EN: “de intentie hebben een studie voort te zetten”

2) Contract
Duurtijd van het contract: maximum 12 maanden bij één 

werkgever

3) Moment van de tewerkstelling als student
Enkel toegestaan bij niet verplichte aanwezigheid  op de 

universiteit
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Studentencontract - voorwaarden

4) Duurtijd van de prestaties
MAXIMUM 475 uren per kalenderjaar
+ 1 aangevat uur = 1 gepresteerd uur
+ betaalde feestdag: uren niet afgetrokken
+ bij verschillende werkgevers: ja
+ bewijzen aan een werkgever dat je nog geen 

475 uren hebt gewerkt? 
A.d.h.v. je elektronische identiteitskaart en 

pincode op www.studentatwork.be
App

http://www.studentatwork.be/
https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/index.html
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Studentencontract - voorwaarden

5) Online registratie door de werkgever (DIMONA)

TEN LAATSTE WANNEER U BEGINT TE WERKEN !
Anders, normale sociale bijdragen voor volledige 

periode!
U werkt meer dan 475 uren?
Toepassing van de gewone sociale bijdrage (en 
bedrijfsvoorheffing) vanaf het 476ste uur.
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Studentenarbeid en schoolverlater

Twee mogelijke situaties
A. Tussen twee academiejaren: als u een aanvullende 

master in de industrie doet of in een ziekenhuis bv.
B. Op het einde van je studies
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Studentenarbeid en schoolverlater

A) Tussen 2 academiejaren:
- fiscaal ten laste van de ouders?

ja, als mijn inkomen (bruto) niet hoger is dan:

 € 4.160 (gehuwde ouders) + € 2.780 als jobstudent
 € 6.010 (alleenstaande ouder) + € 2.780 als jobstudent

- belasting betalen?
Niet als u enkel werkt als jobstudent.

- kinderbijslag?
• behouden voor juli – augustus – september
• andere trimesters: behouden indien max 240 uren per 
trimester
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Studentenarbeid en schoolverlater

B) Studeren stopt eind juni/september – begin 
professionele carrière:

- Jobstudent tot 30 september;
- Niet meer fiscaal ten laste van de ouders;
- Zelf belastingen betalen indien netto bestaansmiddelen 

€8.860 (€ 12.600 bruto) overschrijden;
- Kinderbijslag:

a) Minder dan 240 uren in juli – augustus – september: 
behoudt voor dit trimester.

b) Meer dan 240 uren in juli – augustus – september: 
stopt op 1 juli! (terugbetalen!)
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Beperkingen van het 
studentencontract

• De keerzijde van de voordelen:
– Geen inhouding van de RSZ-bijdrage 

geen betaald verlof het jaar daarna. 
>< 3 maanden werken als bediende = 1 
week betaald verlof (à 195%).

• Sociale wetgeving:
« Student zijn of student willen blijven »
Hoe zit het aan het einde van je studies?
- Schrijf je niet in als werkzoekende (VDAB-
ACTIRIS) voordat je begint met een studentenjob
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INFOFICHE

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



- 65 -

Vraag je paswoord aan op:

• www.ikbenapotheker.be
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DCPW ? Ook voor app Medibase

TE VERVANGEN DOOR 
CURABASE
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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

Vlaams-Brabant (1500-1982), 
Brussel (NL) & 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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