
Zoals aangekondigd, heeft Curalia in 2019 de transfert van de portefeuille van de tweede pijler 
contracten, niet omgevormd naar het CuraNova model, afgerond. De NBB keurde de over-
dracht naar een Belgische verzekeringsmaatschappij goed in december 2019.  

Deze transactie stelt Curalia in staat om haar dienstverlening te concentreren op de leden die 
kozen voor het duurzame en solidaire CuraNova model en haar solvabiliteitspositie te verbete-
ren. Deze bedroeg 145% op 31 december 2019.

Door deze gezamenlijke inspanningen en de genomen maatregelen om de portefeuille optimaal 
te beheren en de risico’s in te dekken, kan Curalia 2020 met vertrouwen tegemoet zien ondanks 
de huidige gezondheidscrisis. Curalia zet haar hervorming voort om haar leden gedurende hun 
hele loopbaan een aan hun situatie aangepaste dienstverlening te kunnen aanbieden.

2019: 
een intensief jaar 
voor Curalia

2019
VERSLAG 
aan de leden

Resultatenrekening
Evolutie van het incasso
De daling van het incasso in 2019 in vergelij-
king met 2018 is het gevolg van de betalingen 
door het RIZIV. In 2018 had het RIZIV het 
sociaal statuut van twee voorgaande jaren (nl. 
2016 en 2017) tezamen betaald, en dit voor 
kinesitherapeuten en verpleegkundigen. Dit 
vertegenwoordigde een uitzonderlijk incasso 
van 6 miljoen. Deze vertraagde dubbele stor-
ting vanwege het RIZIV deed zich uiteraard 
niet terug voor in 2019. 

De digitalisering van de procedure voor 
het verkrijgen van het RIZIV-statuut, die in 
werking treedt voor de prestaties 2019, moet 
het mogelijk maken om dergelijke schomme-
lingen in de toekomst te vermijden. De nieuwe 
procedure zal in 2020 van toepassing zijn 
voor apothekers, kinesitherapeuten, logope-
disten en zelfstandig verpleegkundigen. Voor 
artsen en tandartsen wordt dit 2021.

Wettelijke bepalingen beïnvloeden eveneens 
de evolutie van de RIZIV-stortingen. Deze 
stipuleren dat het RIZIV sociaal statuut van 
de zorgverleners die blijven werken, terwijl ze 
het wettelijk pensioen ontvangen, nu wordt 
vervangen door een ’conventie-voordeel’.  Dit  
‘voordeel’ wordt niet meer op het RIZIV-con-
tract gestort, wat een impact heeft op het 
incasso (1,5%). De zorgverleners in deze situ-
atie ontvangen dit ‘voordeel’ rechtstreeks als 
een inkomen, met een hogere belastbaarheid 
tot gevolg.

De stortingen van de leden stijgen over het 
geheel genomen, en dit varieert afhankelijk 
van het type pensioenopbouw. De persoonlij-
ke storting door de zelfstandige zorgverleners 
en de geconventioneerde  bedienden blijft de 
meest aantrekkelijke formule voor pensioen- 
opbouw en is bijgevolg de meest courante.

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; Martine Buyens, Caroline De Blieck, Nico Lodewijks, Pierre 
Vossen, bestuurders directeur; 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 met toelichtende paragraaf afleveren bij de jaarreke-
ning over het boekjaar 2019.

Gedrukt op 
gerecycleerd papier

Verzekeringsmaatschappij erkend onder nummer 0809 door KB van 4/7/1979 (BS 14/7/1979) om de activiteiten “Leven”, tak 21, te beoefenen 

2019 2018 2017

Eigen vermogen en achtergestelde schulden 48.350 47.100 46.337

Fonds voor toekomstige toewijzingen 2.500 900 6.800

Technische voorzieningen 547.957 671.385 639.434

Uitzonderlijke provisie 0 4.500 0

Schulden en andere 6.983 5.156 5.160

Totaal passiva 605.790 729.041 697.731

PASSIVA
(in ‘000 EUR)

Technische reserves

De wijziging in de technische voorzieningen weerspiegelt het effect van de transfert van de 
tweede pijler contracten, niet omgevormd naar het   CuraNova model, aangezien de verplich-
tingen en voorzieningen met betrekking tot deze contracten zijn verdwenen. 

Passiva

Voor 2019 stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor:

•  De Raad heeft overwogen een winstdeelname van 1,00% toe te kennen, echter acht zij het 
voorzichtiger om een winstdeelname van 0,75% toe te kennen en het bedrag dat overeen-
komt met de andere 0,25% (1,2 miljoen euro) toe te wijzen aan het fonds voor toekomstige 
toewijzingen. De Raad acht deze verdeling van het resultaat voorzichtiger in het licht van 
de actuele economische situatie als gevolg van de huidige pandemie. Het totaal rendement 
voor 2019 bedraagt 1,75%, een rendement dat tot de hoogste van de markt behoort.

•  Geen dividenden toe te kennen aan de stichtende leden, om zo in lijn te zijn met de aanbe-
velingen van de Nationale Bank en in een geest van solidariteit met de leden zorgverleners.

•  Het positieve resultaat (2,1 miljoen euro) toe te wijzen aan de beschikbare reserves. 

Ondanks de impact van de gezondheidscrisis op de financiële markten, heeft de Raad van 
Bestuur besloten om voor 2020 een minimum rentevoet van 1,00% netto te handhaven op 
de bestaande reserves alsook op de nieuwe betaalde premies 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.
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De Raad van Bestuur, het directiecomité en de medewerkers delen u met droefheid 
het overlijden mee van hun voorzitter, apotheker Bruno Mattelaer, op 23 april 2020.
Gedurende meer dan 32 jaar heeft Bruno een bijzonder actieve en betrokken rol 
gespeeld in de ontwikkeling van Curalia. Gezegend met een dynamisch zakelijk 
inzicht, was hij voor ons een enthousiaste, toegewijde en sympathieke gids. 

Bruno, in naam van ons allemaal, dank hiervoor.

Beleggingsresultaten

De stijging van de inkomsten uit beleggingen 
is het resultaat van verschillende factoren, 
waarvan de belangrijkste zijn:

•  Aanzienlijke meerwaarden bij de verkoop 
van activa, met name staats- en bedrijfs-
obligaties, die we realiseerden omwille van 
de transfert van de tweede pijler contrac-
ten, niet omgevormd naar het CuraNova 
model.

•  Een significante opbrengst uit het indek-
kingsinstrument dat eind  2018 werd 
opgezet om het hoofd te bieden aan 
een mogelijke daling van de marktren-
te, dewelke een negatieve impact op de 
geplande transactie van de tweede pijler 
contracten, niet omgevormd naar het Cura-
Nova model, zou kunnen hebben. 

De gezondheids- en economische crisis in 
het begin van het jaar 2020 zal waarschijnlijk 
gevolgen hebben voor de investeringsinkom-

sten in 2020, maar het is nog te vroeg (23 
april 2020) om de precieze omvang hiervan 
te kennen.

Schadelast

Demografische veranderingen (meer 
gepensioneerden) en de nieuwe wettelij-
ke bepalingen, die voorzien in de uitkering 
van het aanvullend pensioenkapitaal bij 
het opnemen van het wettelijk pensioen, 
liggen aan de basis van het hoge bedrag 
aan kapitaal dat Curalia in 2019 aan de leden 
uitkeerde.   

Bedrijfskosten

De daling van de bedrijfskosten houdt 
verband met niet-recurrente kosten in 2018 
en met een daling van de personeels- en 
consultancykosten. In 2019 is Curalia gestart 
met een project om een nieuwe beheerstool 
te ontwikkelen die o.a. de digitalisering van 
de processen sterk zal versnellen. Deze 
nieuwe tool zal in 2021 beschikbaar zijn.

De uitzonderlijke voorziening van 4,5 
miljoen EUR die Curalia in 2018 boekte in het 
kader van de transfert van de tweede pijler 
contracten, niet omgevormd naar het Cura-
Nova model , werd in 2019 teruggenomen 
aangezien deze transactie werd afgerond en 
verwerkt in het technische resultaat.

2019 2018 2017

Brutopremies 39.000 44.905 31.967

Opbrengsten van beleggingen 29.437 18.680 25.921

Betalingen aan leden (Schadelast) -30.634 -26.635 -31.699

Wijziging voorziening verzekering «leven» -32.782 -31.020 -13.728

Bedrijfskosten -5.291 -5.866 -5.016

Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen -1.600 5.900 -2.000

Andere opbrengsten en kosten -515 -249 -267

Uitzonderlijke provisie 4.500 -4.500 0

Belastingen -15 -428 -3.159

Resultaat van het boekjaar 2.100 787 2.019

RESULTATENREKENING
(in ‘000 EUR)
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Activa

Portefeuille

De financiële markten waren in 2019 het 
toneel van grote schommelingen.

Zo kenden de aandelenmarkten een 
aanzienlijke stijging: de Euro Stoxx 50, die 
de 50 grootste Europese beurskapitalisaties 
samenbrengt, steeg in de loop van het jaar 
met meer dan 25 %, maar deze stijging werd 
begin 2020 volledig tenietgedaan door de 
Covid-19 crisis. In maart 2020 is de Euro 
Stoxx 50 zelfs teruggevallen tot een niveau 
dat het sinds 2012 niet meer heeft gekend.

Midden 2019 heeft Curalia een structuur 
opgezet ter bescherming van haar aande-

lenportefeuille die vandaag de dag haar nut 
toont in de volatiele aandelenmarkt.

De rentetarieven zijn in 2019, na een rela-
tief stabiel jaar in 2018, letterlijk gekelderd. 
De rente van de Belgische OLO op 10 jaar 
daalde zo van + 0.72% in het begin van het 
jaar tot 0% eind 2019, met een minimum van 
-0.38% in augustus.

De transfert van de tweede pijler contracten, 
niet omgevormd naar het CuraNova model, 
beïnvloedde de beleggingsportefeuille van 
Curalia. Deze transactie van verzekerings-
verplichtingen ging immers gepaard met 
de verkoop van activa die overeenstemmen 
met de geactualiseerde waarde van deze 
verplichtingen. Dit verklaart de daling van 
de totale waarde van de beleggingspor-
tefeuille van Curalia. Daartoe heeft Curalia 
voornamelijk overheids- en bedrijfsobliga-
ties verkocht, waardoor het aandeel van 
deze activa in de portefeuille is afgenomen 
en het aandeel van andere soorten activa in 
verhouding is toegenomen.

De strategische asset allocatie van de beleg-
gingsportefeuille werd aangepast aan de 
nieuwe situatie waarin Curalia’s verplichtingen 
voor 2e  pijler contracten nu alleen nog van 
het type CuraNova zijn.

2019 2018 2017

Beleggingen 555.812 683.384 654.949

Beschikbare waarden 16.204 13.700 17.148

Vorderingen en overlopende rekeningen 33.774 31.957 25.634

Totaal activa 605.790 729.041 697.731

ACTIVA
(in ‘000 EUR)

 Vastgoed
 Staatsobligaties
 Bedrijfsobligaties
  Gemengde 
beleggingen

 Aandelen 
 Cash
 Derivaten

SAMENSTELLING 
VAN DE PORTEFEUILLE

op 31/12/2019


