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Starten als …

Promovendi – UGent – 2020
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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
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Wie zijn wij?

• 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

• Curalia
• Start@curalia
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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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Werken als apotheker…

“Ik ga werken als 
apotheker, 

wat moet ik 
doen?”
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Werken als apotheker….

Stap 1:
Visum : 
• Erkenning als Apotheker in Belgie
• Inschrijving bij FOD Volksgezondheid 
• Gecentraliseerde procedure:
– UGent 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 ! 

Met :
– kopie van uw identiteitskaart
– voorlopig attest van diploma
– gewoon uittreksel van het strafregister

En ….
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Werken als apotheker….

Het P96 formulier!
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Formulier P96

Af te stempelen door de Orde
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Inschrijving 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

http://www.ikbenapotheker.be/
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Werken als apotheker…

Stap 3: RIZIV inschrijving - 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…

Stap 3: RIZIV inschrijving - conventie 
• Formulier “Wijziging apotheekteam” te 

ondertekenen door titularis of eigenaar van 
officina wanneer u begint als adjunct/titularis
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Herhaling documenten;

• P96
- Naar provinciale Orde gaan en document laten 

afstempelen.  Met dit document wordt u als vervanger 
geregistreerd en bent u toegetreden tot de conventie.  
Zolang u niet in officina werkt hoeft u niets meer te doen.

• Wijziging samenstelling team
- Bij start werken in officina, document invullen en laten 
tekenen door titularis of eigenaar.  Hiermee laat u het 
RIZIV weten welke functie u uitoefent en in welke officina. 
Bij verandering werkgever of functie moet dit ook 
gebeuren.
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At your service!

Als wij jullie gegevens hebben, zullen wij deze 
formulieren gepersonaliseerd bezorgen met de post.
Zorg dus dat we jullie gegevens hebben 

Wil je hulp bij het invullen of heb je vragen, we 
kunnen naar je toe komen of we maken een virtuele 
afspraak! 
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Werken als apotheker…

Wat? RIZIV conventie 

- Akkoord tussen apothekers en mutualiteiten (RIZIV);

- Komt tot stand door invullen P96

- Engagement van de apotheker:
 derde betalersysteem 
 vaste honoraria 
 volgen administratieve richtlijnen
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Werken als apotheker…

Wat? RIZIV conventie 

– Engagement van het RIZIV: 
betaling jaarlijkse RIZIV premie

bedrag 2020: € 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…

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…

Sociaal statuut van de apotheker

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

Voorbeeld: 
Inschrijving/Conventie in orde vanaf 1/07/2020
= minimum 437u werken als apotheker in 2019
= recht op 50% van het bedrag (tot €1504) 
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Werken als apotheker…

Sociaal statuut van de apotheker

Aanvraagprocedure RIZIV-premie wordt 
geautomatiseerd vanaf 2020!

RIZIV verzamelt zelf informatie.
Voorwaarde: u moet een RIZIV-contract hebben!
Opgelet: RIZIV-conventie ≠ RIZIV-contract!

Check www.ikbenapotheker.be

http://www.ikbenapotheker.be/
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Werken als apotheker…

RIZIV-contract

Hoe de RIZIV-premie gebruiken?

– Ofwel gewaarborgd inkomen 
(niet aangewezen)

– Ofwel opbouw van een pensioenkapitaal via 
een sociale pensioenovereenkomst 
= contract met solidariteit = RIZIV-contract
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Werken als apotheker…

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
• Bijkomend kapitaal bij overlijden
• Moederschapuitkering

Pas afgestudeerd in 2020: Bij Curalia: gratis dagvergoeding
bij arbeidsongeschiktheid tot eind 2021
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Riziv-Contract

Waarop letten bij keuze?

- Commerciële verzekeraar of onderlinge vereniging?

- Vaste rente of variabele rente ?

- Rentevoet ? Rentes uit verleden ?

- Instapkosten ? 

- Beheerskosten ?

- Welke solidariteitswaarborgen ?
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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 = 138.054EUR

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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Riziv-Contract

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 contract op de markt!

- GARANTIE van een verzekeringscontract
- FLEXIBILITEIT: jaarlijks aanpasbare rentevoet
- RENDEMENT:  1,00% NETTO in 2019 en 2020 op volledige 
spaarreserve (+ winstdeelname mogelijk)
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Een verwittigd apotheker…

Tip!: Eigen stortingen op RIZIV-contract
Enige voorwaarde = toetreden tot conventie via P96

Voordelen:
+ Gelijk aan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
+ Ook voor de apotheker-bediende met RIZIV nummer!
+ Fiscaal aftrekbaar en zeer voordelig: tot > 54% 
 voordeliger dan ‘klassiek pensioensparen’ (beperkt tot 25 of 30%)

+ Niet verplicht: u beslist elk jaar opnieuw
+ Max. storting = 9,40% van het netto belastbaar inkomen
+ Absolute maximum = € 3.786,81 (2020)
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(Nog) niet werken…

Verder studeren?

Klinisch biologen en ziekenhuis-apothekers

− Ook stage-uren tellen mee voor de RIZIV bijdrage
− Voorwaarde: minimum ½ tijd prestatie (19u/week)
− Verzekering beroepsaansprakelijkheid

CONCLUSIE:

Inschrijven bij het RIZIV (P96) vóór de start van je stage!
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(Nog) niet werken…

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

Geen recht op RIZIV-premie, MAAR toch aangeraden 
om in te schrijven bij het RIZIV:

geeft mogelijkheid tot fiscaal sparen voor aanvullend pensioen

Fiscaal veel interessanter dan het gewone 
pensioensparen!
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Andere job

Andere loopbaankeuze?

Idem als industrie-apotheker

- Geen recht op RIZIV premie
- Toch laten inschrijven bij het RIZIV !

a) Geeft mogelijkheid tot zeer interessant fiscaal sparen
 Tot 53.5% voordeel ipv 30% 

b) Prestaties in het kader sociale zekerheid niet noodzakelijk
c) Na afstuderen gratis inschrijving provinciale Orde
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Werken als apotheker…

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…

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…

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…

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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Werken als industrie-apotheker…

VAPI = Beroepsvereniging van industrie-apothekers

Curalia zorgt voor verzekeringspolissen op maat, specifiek voor 
apothekers tewerkgesteld in industrie

Lidgeld VAPI = incl. gratis polis Rechtsbijstand loontrekkenden
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BA Bedrijven – Exclusief contract voor VAPI/ UPIP

Activiteit

Industrieapothekers die o.a. controles doen. Zij kunnen
gebruik maken van het materiaal van de bedrijven waar zij
werken.

Verzekerde waarborgen

Lichamelijk en stoffelijk schade vermengd : EUR
2.500.000
Vrijstelling : EUR 500 EUR
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BA Bedrijven – Exclusief contract voor VAPI/ UPIP

Voorbeelden :
- De industrieapotheker stoot zijn koffie om op de pc van 

een collega
- Tijdens het verkeerd gebruiken van de badge bij de 

ingangsdeur van het labo, blokkeert de deur en zijn er 
herstellingswerken nodig

- De industrieapotheker veroorzaakt kortsluiting
waardoor brand ontstaat in het labo

- De industrieapotheker struikelt en stoot een duur
toestel om
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BA Bedrijven – Exclusief contract voor VAPI/ UPIP

Exclusieve dekking – Schade aan toevertrouwde goederen :

Wij verzekeren de schade aan goederen van derden die 
aan een verzekerde ter beschikking werden gesteld en 
die op het ogenblik van het schadegeval als
werkinstrument werd gebruikt.

50,000 EUR

Premie : 125 EUR *
* Te verhogen met 9,25 % taksen en kosten
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Werken met een 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.

MAXIMUM 475 uren per kalenderjaar!
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Werken met een studentencontract

OPMERKINGEN:

1)  U bent jobstudent – apotheker
 beroepsaansprakelijkheid
 conventie

2) Nog niet afgestudeerd als apotheker… geen apotheker, 
noch FTA

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

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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Werken met een studentencontract

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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Werken met een studentencontract

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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Werken met een studentencontract

Minimum BAREMA 01/01/2019

Meer informatie omtrent werken met een 
studentencontract vind je op volgende site:

https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/index.html
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Samenvatting

Stap 1: visum ontvangen
Stap 2: inschrijven orde

Stap 3: Inschrijven RIZIV /
RIZIV-conventie

Stap 4: riziv-contract
Stap 5: beroepsaansprakelijkheid

Afspraak maken met raadgever CURALIA
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Vragen

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

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

Start@Curalia

- Afspraak met raadgever

http://www.startenalszorgverlener.be/
mailto:info@curalia.be
mailto:Start@Curalia
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
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CONTACT

• 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

Wij komen tot bij u!
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WE ARE SOCIAL!
• Curalia
• Start@curalia
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