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Starten als apotheker

Promovendi 2020
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We zullen het hebben over …

• Te ondernemen stappen op vlak van 
administratie en noodzakelijke
verzekeringen

• Studentencontract en werken als
apotheker
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Werken als apotheker… 

1. Visum

• Erkenning als Apotheker in Belgie 
• Inschrijving bij FOD Volksgezondheid 
• Gecentraliseerde procedure:

• De universiteit 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….

2. Inschrijving bij de Provinciale Orde
– Verplicht om in officina te mogen werken
– Na acteren inschrijving mag je onder de titel 

van apotheker werken
– Lidmaatschap Orde is gratis tot 31/12/2020
– www.ordederapothekers.be
– Vanaf 29/06: online inschrijvingsformulier 

invullen + uploaden
• kopie van je identiteitskaart
• voorlopig attest van diploma
• gewoon uittreksel van het strafregister
• en …
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Werken als apotheker….

Het formulier P96
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Formulier P96

Af te stempelen door de Orde
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Al ingevuld 
door Curalia

Datum + uw 
handtekening
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Werken als apotheker….

2. Inschrijving bij de Provinciale Orde
• Waar dien je in te schrijven?
• Als titularis in provincie waar officina gevestigd is.
• Als niet-titularis in provincie waar je gedomicilieerd 

bent, zelfs indien je het beroep in een andere 
provincie uitoefent.

Samenkomst Provinciale Raad
• Zie www.ikbenapotheker.be
• Inschrijving vóór samenkomst van de Raad
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Werken als apotheker…

3. Inschrijving RIZIV en aansluiting conventie 

- Inschrijving bij het RIZIV om als apotheker erkend te 
worden

- Conventie gebeurt automatisch bij het indienen van 
formulier P96
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Werken als apotheker…

3. Inschrijving RIZIV en aansluiting conventie 
Formulier “Wijziging apotheekteam” te ondertekenen 
door titularis of eigenaar van officina wanneer je begint 
als adjunct of titularis (niet als vervanger)
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Werken als apotheker…

3. Inschrijving RIZIV en aansluiting conventie 
• P96
Uploaden via webtool Nationiale Orde en laten 
afstempelen.  Met dit document word je als vervanger 
geregistreerd en treed je toe tot de conventie. Zolang je 
niet in officina werkt hoef je niets meer te doen.

• Wijziging samenstelling team
Bij start werken in officina als adjunct of titularis, document 
invullen en laten tekenen door titularis of eigenaar.  
Hiermee laat je het RIZIV weten welke functie je uitoefent, 
in welke officina. 
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Werken als apotheker…

We hebben deze documenten gepersonaliseerd en 
per post bezorgd aan iedereen die ons zijn 
gegevens bezorgd heeft.

Stuur de verder ingevulde en ondertekende 
documenten naar info@curalia.be.
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Werken als apotheker…

3. Inschrijving RIZIV en aansluiting conventie 
– Aansluiting bij de RIZIV-conventie opent je 

recht op het ...
“SOCIAAL STATUUT VAN DE APOTHEKER”

• Jaarlijkse dotatie betaald door het RIZIV
• Bedragen 2020:

– € 3 068,44 (38u per week)
– € 2 301,33 (28u per week)
– € 1 534,22 (19u per week)

• Gebruiken om een aanvullend pensioen op te 
bouwen via een RIZIV-contract
!!Sociale Pensioenovereenkomst Curalia!!
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Werken als apotheker…

3. Inschrijving RIZIV en aansluiting conventie 
“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…

TIP! Eigen stortingen op RIZIV-contract
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 25%/30%)

+ niet verplicht: je beslist elk jaar opnieuw
+ Max. storting (2020) = € 3 786,81 (of 9,40% van het netto       

belastbaar inkomen).

Enige voorwaarde: inschrijven conventie via P96 !
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Werken als apotheker…

3. Inschrijving RIZIV en aansluiting conventie 
“SOCIAAL STATUUT VAN DE APOTHEKER”

Waarom kiezen voor Curalia? 
• > 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

• CuraNova: meest vernieuwende contract op de markt:

- GARANTIE van een verzekeringscontract
- FLEXIBILITEIT: jaarlijks aanpasbare rentevoet
- RENDEMENT:  1,00% NETTO in 2020 op volledige spaarreserve 
(+ winstdeelname mogelijk)
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Werken als apotheker…

4. Verzekering beroepsaansprakelijkheid

• Een fout in het kader van de uitoefening van je 
beroep als apotheker waardoor aan een derde 
schade wordt berokkend.

• Elke apotheker-titularis

• Elke apotheker-bediende



‐ 18 ‐

Werken als apotheker…

4. 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 je ondertussen van werkgever bent 
veranderd?

• De Orde eist dat elke apotheker verzekerd is voor 
beroepsaansprakelijkheid (deontologische code, 
art. 24)
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Werken als apotheker…

4. Verzekering beroepsaansprakelijkheid
– 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)

– Aansluiting d.m.v. groen formulier “Jonge Apotheker 
2020”.

– Eerste jaarpremie: € 55 (ongeacht het statuut waarin je 
als pas afgestudeerde apotheker werkt).
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Niet werken als apotheker…

Verder studeren als ziekenhuisapotheker of klinisch bioloog?

 Ook stage-uren geven recht op gratis RIZIV-bijdrage !!!
Voorwaarde: minimum 19u/week presteren

Dus stap 1 t.e.m. 3 voor de aanvang van je stage
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Niet werken als apotheker…

Verder studeren als industrie-apotheker, bedrijfsbeheer,…?
Aan het werk in de industrie?
- Geen recht op RIZIV-premie, MAAR toch aangeraden om in 

te schrijven bij het RIZIV:

a) Biedt mogelijkheid tot fiscaal sparen voor aanvullend pensioen;
b) Fiscaal veel interessantere formule dan het gewone 

pensioensparen/individueel leven (zie slide 15)

Dus stap 1 t.e.m. 3
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Werken als apotheker …
met een studentencontract

Interessant?

 Lagere sociale bijdragen;
• 5,42% werkgever (i.p.v. 25%) 
• 2,71% werknemer (i.p.v. 13,07%)

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

Dus:
Je houdt netto meer over.
Minder « duur » voor je werkgever.

MAXIMUM 475 uren per kalenderjaar!
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Werken als apotheker …
met een studentencontract

OPMERKINGEN:

1)  Je bent jobstudent – apotheker
 Inschrijving Orde der Apothekers
 Inschrijving RIZIV-conventie
 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

2) Nog niet afgestudeerd als apotheker geen apotheker

3) Afgestudeerd juni/september 2020; jobstudent
mogelijk tot 30/09/2020
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Werken als apotheker …
met een studentencontract

Twee mogelijke situaties

A. Tussen twee academiejaren (bv. aanvullende 
master in de industrie of ziekenhuis-apotheker)

B. Je beëindigt je studies en begint je professionele 
loopbaan



‐ 25 ‐

Werken als apotheker …
met een studentencontract

A. Tussen 2 academiejaren:

- Blijf je fiscaal ten laste van je ouders?
Ja, indien je inkomen (bruto) in 2020 niet hoger is dan:
 € 7 045 (gehuwde ouders)
 € 8 920 (alleenstaande ouder) 

- Moet je belastingen betalen?
Niet als je enkel werkt als jobstudent.

- Wat met de kinderbijslag?
•behouden indien max. 475 uren gewerkt
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Werken als apotheker …
met een studentencontract

B. Je beëindigt je studies (juni/september) en begint 
je professionele loopbaan:

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

in 2020 €8 890 (€ 12 840 bruto) overschrijden;
- Kinderbijslag:

• Behouden indien max. 475 uren gewerkt
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Werken als apotheker …
met een studentencontract

Minimum BAREMA 01/01/2019 (bruto bedragen)

Het salaris voor een apothekersfunctie via een studentencontract 
kan niet lager zijn!

Meer informatie omtrent werken met een 
studentencontract vind je op www.studentatwork.be

Anciënniteit in de sector
Categorie

Adjuncten Provisoren

Zonder ervaring € 2 773,52 € 3 071,73
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Documenten te bezorgen aan Curalia

• P96 na afstempelen door Orde der 
Apothekers

• Sociale pensioenovereenkomst (contract 
voor de jaarlijkse RIZIV-dotatie) 
– Getekend voorstel
– Kopie identiteitskaart
– Beknopte gezondheidsverklaring
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Documenten te bezorgen aan Curalia

• Groen formulier “Jonge Apotheker 2019”
– Beroepsaansprakelijkheid !!!
– Aanvragen documenten RIZIV contract 
– Aanvragen afspraak met raadgever Curalia

• Andere vragen over verzekeringen
– Autoverzekering, hospitalisatieverzekering, …
Per mail (info@curalia.be) of per post 
(bijgevoegde omslag) om alles in orde te 
brengen
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Samenvatting

Stap 1: visum ontvangen
Stap 2: inschrijven orde

Stap 3: inschrijven RIZIV /
RIZIV-conventie

Stap 3bis: RIZIV-contract
Stap 4: beroepsaansprakelijkheid

:

Afspraak maken met raadgever CURALIA
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Contactgegevens raadgevers

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

• 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

• Vlaams-Brabant (3000-3473)
• Limburg

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

Bij jou thuis, indien 
voldoende afstand 

verzekerd kan worden

videocall
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Samenvatting van ons aanbod

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

52 jaar ervaring

Variabele rente

Sterke solidariteitswaarborgen

Voorschot op polis mogelijk

Speciale voorwaarden voor 
pasafgestudeerden

Unieke polissen 
(PharmaProtect / BA  Apotheker/ 

Hospitalisatie…)
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Vragen

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

www.ikbenapotheker.be
of
info@curalia.be
of

• Curalia
• Start@curalia
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