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Starten als kinesist

VUB 12/10/2020
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Programma

• Curalia

• Van afgestudeerde naar kinesitherapeut: 
welke stappen ondernemen?

• Nuttige verzekeringen?
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Curalia

– Onderlinge levensverzekeringsmaatschappij 
opgericht in 1968 door en voor zorgverleners

– Aanleiding: eerste toekenning van het RIZIV-
statuut

– Eigendom van haar leden (20 000 waarvan 5 700 
kinesitherapeuten)

– Directe werking zonder tussenpersonen
– Compleet aanbod!

• Begeleiding bij starten …
• … maar we zijn er ook tijdens en na je carrière
• Alle mogelijke verzekeringen, zowel professioneel 

als privé
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Curalia?

Pensioenopbouw

•RIZIV-contract
•Aanvullend pensioen (VAPZ)

• ook voor bedienden !
•Pensioensparen
•Individuele levensverzekering
•Individuele Pensioentoezegging (IPT)
•PensioenOvereenkomst Zelfstandige (POZ)

Doel: hoogste 
aanvullend 

pensioenkapitaal 
opbouwen!
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Curalia?

Varia verzekeringen

• Beroepsaansprakelijkheid
• Rechtsbijstand
• Gewaarborgd inkomen
• Arbeidsongevallen
• Auto
• Brand
• Hospitalisatie
• …

Collectieve contracten
Scherpe tarieven

Verlaagde commissie
Aangepast aan UW beroep
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Van afgestudeerde naar
kinesitherapeut: welke
stappen ondernemen?
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Ik heb mijn diploma. Wat nu?

Stap 1a: Erkenning beroepstitel door Agentschap Zorg
en Gezondheid van de Vlaamse Overheid

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

Stap 1c: RIZIV-nummer aanvragen (aanduiden op 
erkenningsaanvraag!)

Erkenning en visum in orde?
Je ontvangt een RIZIV-nummer (517)

 Deze stappen gebeuren via VUB.
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Ik heb mijn diploma. Wat nu?

Stap 2: RIZIV-conventie

= Akkoord tussen Kine’s en Mutualiteiten 

→ Verbintenis van de Kinesitherapeut 

(Honoraria- Administratieve regels – Nomenclatuur)

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

Bij afstuderen ben je automatisch aangesloten bij 
de RIZIV-conventie
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Ik heb mijn diploma. Wat nu?

Stap 2: RIZIV-conventie

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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Ik heb mijn diploma. Wat nu?

Stap 3: Erkenning type B

– Verplicht wanneer je werkt in een praktijk
– Voor elke praktijk! Verplicht voor de 

terugbetaling van je patienten
– 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 erewoord»

 Je ontvangt een nieuw RIZIV-nummer (-527)
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Ik heb mijn diploma. Wat nu?
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Ik heb mijn diploma. Wat nu?

Stap 4: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

- “Wanneer je in het kader van je beroep schade 
berokkend aan een derde”

- Fout – schade – oorzakelijk verband
- Rechtstreeks en onrechtstreeks beroepsrisico
- Afsluiten bij start loopbaan/specialisatie



- 13 -

Ik heb mijn diploma. Wat nu?

Stap 4: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Welke technieken zijn verzekerd?
- Basistechnieken?
- Taping, sofrologie, kinesiologie, aspiratie, tapotage

en behandeling met een extern vibratietoestel?
- Shockwave therapie?
- Gebruik zonnebank?
- Manuele therapie, osteopathie, cyriax?
- Stagebegeleiding?



- 14 -

Ik heb mijn diploma. Wat nu?

Stap 4: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekerde kapitalen moeten voldoende ruim zijn!
– 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
– Anterioriteit én posterioriteit gedekt
– Dekking t.e.m. wettelijke verjaringstermijn
– Opleidingen (manuele therapie,…) inbegrepen
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Ik heb mijn diploma. Wat nu?

Stap 4: Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Rechtsbijstand

Beroepsaansprakelijkheid ALTIJD aangevuld met
de waarborg rechtsbijstand 
 ONAFHANKELIJK van B.A.-verzekeraar !

Jaarlijkse premie BA + RB
• Bediende: € 62,81
• Zelfstandige met basispraktijk: € 139,05
• Zelfstandige met uitgebreide praktijk: € 261,30

Pas afgestudeerd in 2021 → gratis tot 31/12/2022
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Stap 5: Aanvullend pensioen via beroepsactiviteit

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

DOEL: om een aanvulling op de verplichte sociale 
voorzieningen te financieren.

CHECK SITUATIONRIZIV-statuut
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RIZIV-statuut

Voorwaarden:

1) diploma kinesitherapie
2) conventie aanvaarden
3) minimum aantal M-prestaties of M-waarden

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

Bedrag 2019 M-prestaties M-waarden

€ 1 489,30 1 500 – 2 299 36 000 – 55 199

€ 1 968,38 2 300 – 2 999 55 200 – 71 199

€ 2 633,39 3 000 – 6 500 71 200 – 155 999
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RIZIV-statuut

Pas afgestudeerd in 2021 !!!

Ook voor 2021 al recht op een gratis 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.

Bv: afgestudeerd 01/07  5 volledige maanden
625 verstrekkingen of 15 000 M-waarden geven recht op   
5/12 van het minimale jaarbedrag (€ 611,79). 

 RIZIV-contract in 2021 in orde brengen!
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RIZIV-statuut

Gedigitaliseerde aanvraagprocedure vanaf 
2020

• RIZIV maakt een automatische premieaanvraag
aan 

• RIZIV berekent het bedrag van uw sociaal 
voordeel

• Indien akkoord  geen verdere actie
• Indien niet akkoord  bezwaar indienen
• Definitieve beslissing vanaf oktober + betaling

 Volg www.socialevoordelen.be voor de laatste 
informatie

http://www.ikbenkine.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.music-and-musicians.com/appeals.html&ei=5ozHVNK1HcflUqzWgWg&bvm=bv.84349003,d.d24&psig=AFQjCNH5Vghf3n8vHdh7QiCjR-IvKIsuAw&ust=1422450199424937
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RIZIV-statuut

RIZIV-premie kan gebruikt worden voor:

a. Financiering gewaarborgd inkomen: 
Opgelet: Start carrière – oververzekering?

Niet fiscaal aftrekbaar!
b.  Sociale pensioenovereenkomst (RIZIV-contract)
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RIZIV-contract

RIZIV-CONTRACT = Sociale pensioenovereenkomst 

90% 10%

Opbouw pensioenkapitaal Solidariteitswaarborgen

Uitbetaling op pensioenleeftijd Extra overlijdenskapitaal

Premievrijstelling invaliditeit

Dagvergoeding arbeidsongeschiktheid

Moederschapsuitkering

Onmiddellijk voor de pas afgestudeerde kiné, ook al 
heeft het RIZIV nog niet betaald.
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RIZIV-contract - CuraNova

Verschillende types contracten op de markt
• Klassieke verzekering (“Vaste Rente”)

- Rente wordt vastgelegd op moment van storting tot einde 
contract  (> 40 jaar)

- Momenteel hele lage rentevoet (marktgemiddelde: 0,50%)

• Pensioenfonds
– Middelenverbintenis !
– Rendementen zijn niet gegarandeerd (enkel garantie op 

stortingen na afhouding kosten)
– Voorschot op polis niet mogelijk
– Niet onderworpen aan streng extern controle-orgaan
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RIZIV-contract - CuraNova

• CuraNova
– Verzekeringscontract (Tak 21): resultaatsverbintenis !
– Jaarlijks variabel rendement (momenteel 1,00% NETTO)
– Bij wijziging intrestvoet zal deze op volledige 

spaartegoed worden toegekend
– Intresten worden op persoonlijke naam toegekend per 

jaar (= gegarandeerd rendement)
– Onderworpen aan strenge externe controle
– Voorschot op polis (= gebruik van het spaargeld) 

mogelijk voor woning

Voordelen CuraNova:
– Altijd marktconform rendement 
– Garantie op stortingen én toegekend rendement
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RIZIV-contract - CuraNova

Rendement:

! Vergelijken totale kosten en opbrengst !
• Stel: jaarlijks wordt er € 2 633 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 = € 118 511

Intrest = 0,50% Kost = 3,00% Eindkapitaal na 43 jaar = € 107 832

Kost = 0,00% Eindkapitaal na 43 jaar = € 111 550
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RIZIV-contract - CuraNova

Persoonlijke stortingen op je RIZIV-contract:
Enige voorwaarde: RIZIV-conventie ondertekenen

Voordelen:
+ Gelijk aan VAPZ maar ook voor de bediende kine met 

conventie!
+ Fiscaal aftrekbaar en zeer voordelig: tot > 54% 

( voordeliger dan ‘klassiek pensioensparen’ beperkt tot 30%)

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

Stap 5: Riziv-contract

Afspraak maken met raadgever CURALIA



- 27 -

Andere verzekeringen

Beroepsleven Privé-leven

Beroepsaansprakelijkheid (slide 1215) Autoverzekering

Gewaarborgd Inkomen Woningverzekering

Arbeidsongevallen Familiale verzekering

Rechtsbijstand Rechtsbijstand

Hospitalisatieverzekering

. . . . . .
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Gewaarborgd inkomen

Nmij na 7 dagen  
€ 1 000/maand
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Gewaarborgd inkomen

• Belangrijk voor zelfstandigen!
• Verzekering tegen inkomensverlies
• Bedrag wordt individueel gekozen
• 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 (3% per jaar)
– Uitbetaling rente tot 65 jaar

• Jaarpremie:  160,05 EUR per 5.000 EUR verzekerd bedrag 
(tarief tot 35 jaar)
Bv.: 34-jarige verzekert zich voor 30.000 EUR => jaarpremie = 960,30 EUR
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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: €244,20/jaar (van 18 tot 64 jaar)

(Indien actief lid Curalia. Actieve leden zijn leden met een actieve sociale 
pensioenovereenkomst)
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Waarom Curalia?

Uitgebreid aanbod
Eén enkel aanspreekpunt
Expertise
Verzekeringen op maat
Opgericht door zorgverleners

• 14 bestuurders zijn zorgverleners waarvan     
2 kinesitherapeuten

Persoonlijke begeleiding
• Thuis/videocall/werkplaats
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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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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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Nuttige info
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Contact

- Vandaag

- Telefonisch (02/735.80.55)

- info@curalia.be

- start@Curalia

- Via raadgever van jouw regio

mailto:info@curalia.be
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