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PROGRAMMA
WE ARE SOCIAL!

• Curalia
• Start@curalia

4. RIZIV statuut en contract

1. Wie is Curalia

2. Wat doet Curalia

3. RIZIV-nummer en conventie

5. Andere verzekeringen

6. FAQ
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Wie zijn wij?

• Levensverzekeringsmaatschappij
– Opgericht in 1968 (RIZIV statuut) door zorgverleners.
– Richten ons tot op vandaag nog altijd enkel tot de 

zorgverleners.

• Onderlinge vereniging
– Geen aandeelhouders
– Directe werking zonder tussenpersonen 

• Volledig verzekeringsaanbod “varia verzekeringen” 
 Curalia Brokers

– Verzekeringen op maat
– Alle mogelijke verzekeringen, zowel privé als
– professioneel
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Het DOEL van Curalia

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

• Begeleiden van onze leden zijnde van student tot na het 
pensioen

• Technische materie (pensioen en verzekeringen) uitleggen in 
mensentaal 

• Verdedigen van de belangen van onze leden bij het 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 
kan uitoefenen.
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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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Beroepstitel en RIZIV-nummer

Stap 1a: 
Erkenning als kinesitherapeut (validatie van uw diploma) krijgen 
van het Agentschap Zorg en Gezondheid op basis van de 
gegevens doorgestuurd door de universiteit

Stap 1b: 
Visa (werkvergunning als kinesitherapeut) krijgen van FOD 
Volksgezondheid

Stap 1c: RIZIV-nummer (aanvraag via universiteit)

Indien erkenning & Visa in orde:

U ontvangt een RIZIV-nummer met bevoegdheidscode 517.



- 8 -

RIZIV-conventie

Stap 2: 

Je ben automatisch geconventioneerd

= Akkoord tussen Kine’s en Mutualiteiten 

→ Verbintenis van de Kinesitherapeut 

(Honoraria- Administratieve regels – Nomenclatuur)

→ Verbintenis van het RIZIV
(Preferentiële terugbetalingen – Praktijktoelage –
Toekenning RIZIV-statuut)
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RIZIV-conventie

Stap 2:

Wil je niet geconventioneerd zijn:

- Binnen de 30 dagen na ontvangst van riziv-nummer 
melden aan het Riziv

- Gedeeltelijk geconventioneerd is niet mogelijk voor een 
kine (>< arts, tandarts)
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Erkenning type B

Stap 3: Erkenning type B

– Verplicht wanneer je werkt in een praktijk
– Voor elke praktijk verplicht
– RIZIV moet steeds weten waar je werkt

(dus bij elke wijziging laten weten)
– Ook bij vervangingen

HOE:
Door het invullen en terugsturen van de « verklaring op eer »

GEVOLG:   
RIZIV-nummer met bevoegdheidscode -527.
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Erkenning type B
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RIZIV-statuut en RIZIV-contract

Stap 4: RIZIV-statuut en RIZIV-contract

RIZIV-statuut = 
een voordeel toegekend aan ALLE geconventioneerde
kinesitherapeuten (zelfstandigen en bedienden !!!)

Onder vorm van een bijdrage op een RIZIV-contract
met als doel een aanvullend pensioen op te bouwen.
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RIZIV-statuut

RIZIV-statuut – voorwaarden:

1)  diploma kinesitherapie
2) conventie niet geweigerd
3) minimum aantal prestaties: M-prestaties of M-waarden

(3  drempels)

→ NIET vrij te besteden, WEL op een RIZIV contract met solidariteit 

Premie (2019) M-prestaties M-waarden

1.489,59 1.500 – 2.299 36.000 – 55.199

1.968,38 2.300 – 2.999 55.200 – 71.999

2.633,39 3.000 – 6.500 72.000 – 155.999
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RIZIV-statuut

Aanvraagprocedure 

zal geautomatiseerd worden vanaf 2020

 Volg www.ikbenkine.be voor de laatste informatie

http://www.ikbenkine.be/
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RIZIV-contract - CuraNova

Pas afgestudeerd in 2020 !

Ook voor 2020 heeft u al recht op een RIZIV bijdrage.

Prorata toekenning van het jaarbedrag op basis van het aantal prestaties 
gedaan in de volledige maanden volgend op de ondertekening van de 
conventie.

VB. aansluiting 10/07/2020 – 5 volledige maanden – drempel 1 
(625 M-verstrekkingen of 15 000 M-waarden) geeft recht op 5/12de van  
1.489,59 EUR

RIZIV-contract in 2020 in orde brengen!
- ook al is het onduidelijk of u aan voorwaarden voldoet
- contract nodig om premie te ontvangen (!! Belangrijk bij automatisatie !!)

- voorwaarden worden per kalenderjaar bekeken
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RIZIV-contract - CuraNova

RIZIV-CONTRACT = Sociale pensioenovereenkomst 

90% 10%

Opbouw pensioenkapitaal Solidariteitswaarborgen

Uitbetaling op pensioenleeftijd Extra overlijdenskapitaal

Pensioenopbouw tijdens invaliditeit

Dagvergoeding arbeidsongeschiktheid

Moederschapsuitkering
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RIZIV-contract - CuraNova

- Jaarlijks variabel rendement
- Bij wijziging rente zal rente op volledige spaartegoed worden 

toegekend voor die periode
- Intresten worden op persoonlijke naam toegekend per jaar

(= gegarandeerd)
- Ieder lid krijgt dezelfde rente
- Voorschot op polis (= voorschot op pensioen kapitaal) 

mogelijk voor woning (aankoop/renovatie)

CuraNova = Altijd marktconform rendement 
+ garantie op stortingen én toegekend rendement
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RIZIV-contract - CuraNova

Persoonlijke stortingen op uw RIZIV-contract:
→ = Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen;
→ Ook voor de bediende met conventie. 

Voordelen:
+ Gelijk aan VAPZ maar ook voor kinés bediende 
+ Fiscaal aftrekbaar en zeer voordelig: tot 54% !

( voordeliger dan ‘klassiek pensioensparen’ - beperkt tot 30%)
+ nooit verplicht: u beslist elk jaar opnieuw
+ Max. storting (2019) = € 3.747,19

(of 9,4% van het netto belastbaar inkomen).
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Samenvatting

Stap 1: visum ontvangen
Stap 2: riziv-conventie

Stap 3: erkenning type B
Stap 4: riziv-contract

Afspraak maken met raadgever CURALIA
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INFOFICHE

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

Beroepsleven Privé-leven

Beroepsaansprakelijkheid Autoverzekering

Gewaarborgd Inkomen Woningverzekering

Rechtsbijstand Familiale verzekering

Rechtsbijstand

Hospitalisatieverzekering

. . . . . .
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Beroepsaansprakelijkheid
+ Rechtbijstand

• Verzekering voor beroepsfouten
– Lichamelijke schade

• 5.000.000 EUR per schade / 10.000.000 EUR per jaar
– Materiële schade

• 250.000 EUR per schade / 500.000 EUR per jaar
– Géén vrijstelling
– Inclusief uitgebreide rechtsbijstand bij onafhankelijke 

rechtsbijstandsverzekeraar DAS
– Anterioriteit én posterioriteit gedekt
– Dekking t.e.m. wettelijke verjaringstermijn
– Opleidingen (manuele therapie,…) inbegrepen
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Beroepsaansprakelijkheid
+ Rechtsbijstand

• Bediende
– 62,81 EUR/jaar

• Zelfstandige basispraktijk
– 139,05 EUR/jaar

• Zelfstandige uitgebreide formule
– 261,30 EUR/jaar
– Inclusief specialisaties

• Starten in 2020?

Gratis tot 1 januari 2022

Extra dekking tijdens 
bijkomende opleiding 
zoals bijvoorbeeld 
manuele therapie is 
inbegrepen.
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Autoverzekering

• Verzeker op eigen naam!
– Enige correcte manier
– Gunstig tarief jonge bestuurders bij Curalia

• Professioneel gebruik
– Bij huisbezoeken
– Niet nodig indien enkel woon-werkverkeer

• Omnium
– Tot 36 maanden in nieuwwaarde!
– Keuze uit verschillende bedragen vrijstelling

• Online aanvraag offerte mogelijk
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Hospitalisatieverzekering

DKV
• Vrije keuze van ziekenhuis, dokter en kamertype
• Terugbetaling zonder limiet 
• Dekking van medische kosten, opgelopen 30 dagen voor

en 90 dagen na de hospitalisatie
• Geen medische vragenlijst: dekking van vooraf bestaande ziekten 

en aandoeningen
• Medicard: geen aanbetaling of factuur te betalen bij de erkende 

ziekenhuizen
• Mogelijkheid om de gezinsleden mee te verzekeren
• Zeer aantrekkelijk tarief : € 240/jaar (van 18 tot 64 jaar)

(Indien actief lid Curalia: Actieve leden zijn leden met een actieve sociale 
pensioenovereenkomst)
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FAQ : bediende of zelfstandige?

• v Bediende Zelfstandige

Sociale bijdragen 13,07% WN
+- 25% WG

20,5% + beheerskosten

Arbeidsongeschiktheid 
(1ste 12 maanden)

1ste maand = gewaarborgd loon
Nadien: % van een “geplaf. loon.

Vanaf 1ste dag indien langer dan 8 
dagen AO
Forfaitair bedrag

Invaliditeit
(na 12 maanden)

% Van een geplaf. loon Forfaitair bedrag

Pensioen Gemiddeld 1 267 EUR / maand
(ambtenaar 2600 EUR/maand)

Gemiddeld 911 EUR / maand

Zwangerschapsverlof 15 (1 + 14) weken
% Van (geplaf.) loon

Min. 3 (1 + 2) weken // keuze + 9 
weken
Forfait = € 489,75 per week

Werkloosheidsuitkering ja Neen

Betaalde vakantie Ja, aan 192% Neen
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FAQ: Gewaarborgd inkomen

• Belangrijk voor zelfstandigen!
• Verzekering tegen inkomensverlies
• Bedrag wordt individueel gekozen o.a. in functie van inkomen
• Economische invaliditeit (vanaf 24%): Arbeidsongeschiktheid 

wordt gelinkt aan de uitoefening van het beroep

• Ook tussenkomst bij zwangerschap (behalve wettelijke 
moederschapsrust)

• Bij langdurige arbeidsongeschiktheid:
– Geen premies meer betalen
– Indexatie van rente met 3% per jaar
– Uitbetaling rente tot 65 jaar

• Jaarpremie:  160,05 EUR per 5.000 EUR verzekerd bedrag 
(tarief tot 35 jaar)
Bijv.: 34-jarige verzekert zich voor 30.000 EUR => jaarpremie = 960,30 EUR
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FAQ: Betaalde vakantie

Betaalde vakantie in 2021 (bediende!)?

Algemeen:
– Afhankelijk van dagen gewerkt in 2020
– 20 dagen (5 d. week) of 24 dagen (6 d. week)

= voor wie 12 maanden gewerkt heeft
– Doorbetaling wedde (enkelvoudig V.G.)

+ 92 % van maandwedde (dubbel V.G.)
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FAQ: betaalde vakantie

Betaalde vakantie in 2021 (bediende!)?

Recht op “jeugdvakantie”?
Voor wie? 
* < 25 jaar op 31/12/2020
* minimum 1 maand gewerkt in 2020 (niet als jobstudent)
= 65 % van begrensd loon

! Afhouding van 10,09 % voorheffing
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FAQ: studentencontract

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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FAQ: studentencontract

Studentencontract - Mijn bankrekening…
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FAQ: studentencontract

Studentencontract

Duurtijd van de prestaties
– 475 uren per jaar

– Bewijzen aan een werkgever dat je nog geen 
475 uren (i.p.v. 50 dagen)  hebt gewerkt? 
A.d.h. van je electronische identiteitskaart en    
pincode op www.studentatwork.be

http://www.studentatwork.be/


- 33 -

FAQ: studentenarbeid

Studentenarbeid en schoolverlater

Studeren stopt einde juni 2020 –
begin professionele carrière

- Teller van 475 uren loopt tot op het einde van de laatste 
zomervakantie (30 september 2020).
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Samenvatting

Beroeps-
aansprakelijk-

heid

Erkenning 
Type B (-527)

Riziv-
conventie

Riziv-
Contract

Sociale Kas 
(Xerius)

Hospitali-
satieverz.

Gewaarborgd 
Inkomen

Autoverz.

Afspraak 
maken

met
raadgever

van
Curalia
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INFOFICHE

• Deze presentatie wordt per mail 
verzonden als we jouw gegevens 
hebben ontvangen!!!!
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Nuttige info

www.ikbenkine.be

Toegang via 
DocCheck Login 
(Paswoord al ontvangen in uw mailbox)

Vandaag infofiche invullen!

Bezoek zeker onze vernieuwde
website!!

www.curalia.be

http://www.ikbenkine.be/
http://www.curalia.be/
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Contact

- Vandaag

- Telefonisch (02.735.80.55)

- info@curalia.be

- start@Curalia
Like onze pagina om op de hoogte te blijven!

- Via raadgever van jouw regio

mailto:info@curalia.be
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Onze raadgevers:

* Limburg/Vlaams-Brabant       
(postcodes 3000-3990)

Bart Boes
bart.boes@curalia.be 
0475/22.75.61

* Antwerpen
Wendy Clymans
wendy.clymans@curalia.be 
0497/48.14.24

* Brussel/Vlaams-Brabant
Franki Sarens
franki.sarens@curalia.be 
0475/90.06.08

* 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

Contact
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WE ARE SOCIAL!
• Curalia
• Start@curalia

www.curalia.be

http://www.curalia.be/
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