
2020 was een uitdagend en tegelijkertijd leerrijk jaar. Nog meer dan ooit staan 
wij aan uw zijde. U motiveert en inspireert ons. Wij staan voor u klaar. Samen 

kunnen we de uitdagingen van het leven het hoofd bieden. 

De wereld is aan de durvers.

Even uit het oog, maar niet uit het hart
Sinds maart 2020 werkt iedereen bij Curalia daar waar mogelijk van thuis uit. We hebben sinds het be-
gin van de pandemie alles op alles gezet om onze dienstverlening optimaal te blijven waarborgen. 
Dit heeft in het begin bloed, zweet en tranen gekost, maar wij zagen er al snel ook voordelen in op 
menselijk vlak. Het is gebleken dat flexibel werken veel voordelen biedt voor onze medewerkers, maar 
ook voor u. We zijn beter bereikbaar op verschillende momenten om op uw vragen te antwoorden. 

We kijken samen uit naar de babbel aan het koffieapparaat, maar tot die tijd ondersteunen we onze 
mensen bij het werken op afstand. Enkel met gelukkige werknemers kan je een sterk bedrijf bouwen.

Onze manier van werken
Durf doen. We stimuleren onze medewerkers initiatieven te nemen. Voor zichzelf en voor u, lid van 
Curalia. Daarom leren we u graag goed kennen. Dan kunnen we onze dienstverlening afstemmen 
op uw behoeften. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid helpt ons vooruit. 

Simpel is beter. Elk aspect van onze activiteiten is erop gericht om het leven van onze leden eenvou-
diger te maken. Onze medewerkers staan open voor voortdurende optimalisatie van onze produc-
ten, processen en communicatie. Want simpel is doorgaans beter.

Investeren voor uw en onze toekomst
We luisteren naar u. En naar de aarde, die onze onverdeelde aandacht 
vraagt. Als onderlinge pensioenverzekeraar zijn we ons ervan bewust dat 
we moeten investeren in een duurzame wereld voor onze leden. We integre-
ren dit meer en meer in onze werking en ons beleid. Dit uit zich in duurzame in-
vesteringen met uw spaar- en pensioengeld, maar ook in gelijkheid op de werkvloer 
en aandacht voor milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. 

Verbinding creëren
U als lid staat centraal bij Curalia. En als de specialist van verzekeringen en pensioenopbouw voor 
zorgverleners, doen we er alles aan om u oplossingen op maat te bieden. We ontwikkelen voor u een-
voudige en duurzame oplossingen die uw projecten in uw privé- en beroepsleven ondersteunen en 
mee evolueren met uw leven. Bovendien kiezen we bij Curalia voor nabijheid. De raadgever van uw 
regio geeft u graag advies op maat. Nu veilig op afstand door middel van een virtuele ontmoeting, 
binnenkort hopelijk weer bij u aan tafel voor een goed gesprek.

Een punt zetten maakt ruimte voor een nieuw begin
En precies dat hebben we in 2020 bij Curalia gedaan. We hebben een punt gezet 
achter ons oude logo en onze kleuren. Het was tijd voor vernieuwing.

Een fris nieuw logo en een hele nieuwe visuele identiteit zijn daarvan de uiterlijke 
kenmerken. Maar we hebben ook gewerkt aan de binnenkant. Als onderlinge ver-
zekeraar staat u als lid immers centraal. U bént een stukje van Curalia. Net als onze 
medewerkers. Laten we daarom verbinding zoeken, zeker in deze tijden.

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 

Positivisme is aanstekelijk. Elke uitdaging die 
we tegenkomen is in feite een kans op een po-

sitieve impact. Daarom geloven wij dat, door ons 
bedrijfsproces met een positieve kijk te benaderen, 

er meer mogelijkheden zullen ontstaan. Gedreven 
mensen inspireren anderen.
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« Als ik vragen heb kan ik altijd terecht bij mijn Curalia 
raadgever. Ik krijg steeds zo snel mogelijk een gepast 
antwoord. »

Anaïs B., 34 jaar, Zelfstandig kinesitherapeut in Brussel

« Ik heb genoten van een efficiënte service en een 
competente en beschikbare raadgever voor het 
beheer van mijn verzekeringsdossier. »

Sofie G., 32 jaar, Kinesitherapeut in Hasselt

« Ondanks de moeilijkheden van de nieuwe procedure 
heb ik dankzij Curalia mijn RIZIV-statuut voor 2019 
verkregen. Curalia heeft mijn belangen verdedigd. »

Geert B., Apotheker uit Gent



Beleggingsresultaten
In 2019 boekten we hoge beleggingsinkomsten met het oog op de 
transfer van de portefeuille aan contracten die niet omgevormd 
werden naar het CuraNova format. De daling die we merken voor 2020 
is dan ook het gevolg van het verdwijnen van dit eenmalig element, 
evenals van de daling van de obligatierendementen en van de lagere 
dividendontvangsten door de verkoop van een deel van de portefeuil-
le én door de covid crisis.

Er werden meerwaarden geboekt bij de verkoop van staatsobligaties 
in het kader van de duratieverlenging van de portefeuille, om het 
verschil met de duratie van onze verplichtingen tegenover onze leden 
te verkleinen, en zo de afhankelijkheid van de stabiliteit van de financië- 
le buffers te verminderen.

Schadelast
De daling van de stortingen van kapitalen en rentes aan onze leden 
die we merken tussen 2019 en 2020 is gedeeltelijk het gevolg van de 
overdracht van contracten die niet naar CuraNova formaat zijn omge-
vormd en ook van de terugval in het aantal nieuw gepensioneerden. 
Dit bedrag zou de komende jaren moeten stabiliseren.

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten bleven nagenoeg stabiel t.o.v. 2019. De ontwikkeling 
van een nieuwe beheerssoftware, opgestart in 2019, werd verdergezet 
in 2020, met de daaraan verbonden kosten als gevolg. Dit nieuw plat-
form zal in 2021 in dienst worden genomen. Het massale telewerk heeft 
nogmaals onderlijnd hoe belangrijk het is om over digitale middelen 
te beschikken waarin de beheersprocessen geïntegreerd zijn.

Anderzijds zijn ook bepaalde bedrijfskosten lager uitgevallen ingevol-
ge de pandemie en meer bepaald als gevolg van de lockdown.Resultatenrekening 

Evolutie van het incasso
De pandemie heeft ook een rechtstreekse impact gehad op de activi-
teit van de zorgverleners: bepaalde beroepen hebben hun activiteiten 
gedurende verschillende weken zo goed als volledig moeten stopzet-
ten, terwijl anderen hun prestaties fors zagen terugvallen ingevolge de 
lockdown en het wantrouwen bij een deel van de bevolking die de 
gezondheidszorg als een potentiële bron van besmetting zag.

Ook al had deze terugval in activiteit – en dus van inkomen – in zijn 
totaliteit maar een beperkt effect (-0,9%) op de door de leden gestor-
te premies, de impact was significanter voor bepaalde beroepen die 
zwaarder getroffen werden.

Het element dat het incasso van Curalia in 2020 het meest beïnvloed 
heeft was het in werking treden van een nieuw KB dat de toekennings-
voorwaarden voor het RIZIV sociaal statuut vastlegt, de kernactiviteit 
van Curalia.

Portefeuille
De economische gevolgen van de gezondheidscrisis waren immens, 
en de financiële markten hebben dat weerspiegeld. De aandelen-
markten kenden in februari-maart een sterke terugval (bijna 40%) 
in een ware paniekreactie voor de impact die de pandemie op de 

economie zou kunnen hebben. Een geleidelijke verbetering in het 
bestrijden van de epidemie en het perspectief van de ontwikkeling 
van vaccins heeft ervoor gezorgd dat de markten bij het jaareinde 
terugklommen tot op 10% van hun pre-crisis niveau. In maart 2021 
staan de koersen zelfs alweer hoger dan in februari 2020.

De gedeeltelijke bescherming van de aandelenportefeuille heeft zijn 
nut bewezen op het moment dat de markten crashten bij het ingaan 
van de eerste lockdown. De obligatiemarkten werden sterk beïn-
vloed door de maatregelen die de centrale banken troffen om de 
economische gevolgen van de sanitaire crisis te temperen. Na een 
zaagtandbeweging doorheen het jaar zijn de rentevoeten groten-
deels geëindigd met negatieve returns. Zo bedroeg de rente op de 
Belgische referentie obligatie, de 10-jaars OLO, - 0,39% eind 2020.

Deze evolutie, in combinatie met de hoge volatiliteit van de financië-
le markten in dit economisch en sanitair crisisjaar, heeft ertoe geleid 
dat Curalia de nodige maatregelen heeft getroffen om haar solva-
biliteit veilig te stellen. Daarom heeft Curalia een gedeelte van haar 
aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles verkocht en een duratie-
verlenging doorgevoerd in de obligatieportefeuille.

De meerwaarden die bij deze operatie gerealiseerd werden, zijn groten-
deels gereserveerd in het fonds voor toekomstige toewijzingen.

Zonder enige twijfel is de pandemie veroorzaakt door het Coronavirus de belangrijkste gebeurtenis van het jaar 2020. Deze gezondheidscrisis 
heeft een economische en sociologische schokgolf teweeggebracht die zich niet enkel op de financiële markten gemanifesteerd heeft maar 
ook het dagelijks leven van onze leden zorgverleners bepaald heeft.

2020 was ook het jaar waarin Curalia haar logo en visuele identiteit herbekeken heeft. De aangebrachte wijzigingen hebben niet louter met 
het uiterlijk te maken: wij willen u meer dan ooit terzijde staan en proactief begeleiden in de sleutelmomenten van uw leven, zowel aan de privé 
kant als in het professioneel deel.

Curalia heeft in 2020 ook een samenwerking opgestart met een nieuwe beroepsvereniging van zorgverleners, de Société de Médecine Dentaire, 
de grootste vereniging van Franstalige tandartsen in ons land. Dit illustreert de ambitie van Curalia om ten dienste te staan van alle zorgberoe-
pen en hen te begeleiden bij hun pensioen- en verzekeringsvraagstukken.

Verslag aan de leden 2020

Conclusie
Voor 2020 stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor:

•  Het toekennen van een winstdeelname (0,6%) aan de CuraNova-contracten en aan de individuele pensioensparen- en levensverzeke-
ringscontracten, zodat een rendement van minimaal 1,60% op deze contracten wordt gegarandeerd. Dit rendement behoort nog steeds 
tot de hoogste op de verzekeringsmarkt.

•  Het positieve resultaat (2,3 miljoen euro) toe te wijzen aan de beschikbare reserves na toekenning van een dividend van 1,60% aan de 
stichtende leden, teneinde het eigen vermogen van de vereniging verder te versterken.  

De Raad van Bestuur heeft besloten om voor 2021 een minimum rentevoet van 0,60% netto te garanderen op de bestaande reserves alsook 
op de nieuwe betaalde premies op de CuraNova-contracten. 

Na meer dan 25 jaar bij Curalia, heeft Nico Lodewijks besloten nieuwe horizonten te verkennen. Sinds februari 2021 is Eddy Belmans CEO van 
Curalia. Onder zijn leiding zullen de werkzaamheden en verwezenlijkingen van de afgelopen jaren met dezelfde inzet worden voortgezet.

De Raad van Bestuur wenst uitdrukkelijk de leden, de beroepsverenigingen, de medewerkers en het directiecomité te bedanken voor hun 
inzet ten aanzien van Curalia.

Ondertekend:
Filip Babylon (West Vlaanderen), Karel Buelens (Antwerpen), 

Michel Dony (Luik), Nicolas Echement (Luxemburg), Jan Depoorter (APB), 
Marie-Françoise Barbay (Namen), Geert Fastré (Limburg), Erik Haghedooren (Vlaams Brabant 

en Brussel), Luc Morel (Henegouwen), Charles Ronlez (APB), Geert Heungens (Oost Vlaanderen), 
Francis Van der Maren (Waals Brabant en Brussel), Luc Vermeeren (Axxon), Patrick Wérrion (Axxon), 

bestuurders vertegenwoordiger van de leden. 
Philip Neyt, onafhankelijke bestuurder.

Martine Buyens, Caroline De Blieck, Eddy Belmans, Pierre Vossen, 
bestuurders directeur, leden van het Directiecomité. 

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: Deloitte, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dirk Vlaminckx et Bianca Chang, erkend commissaris,
Actuarissen: Jan De Roeck, erkend actuaris van Willis Towers Watson. Interne audit: Ernst & Young.

De commissaris zal een oordeel zonder voorbehoud afleveren bij de jaarrekening over het boekjaar 2020.
Dit is een verkorte vorm van het jaarverslag 2020, de volledige jaarrekening 

en jaarverslag zijn consulteerbaar door de leden op de maatschappelijke zetel.

Activa
2020 2019 2018

Beleggingen 581.922 555.812 683.384

Beschikbare waarden 20.300 16.204 13.700

Vorderingen en overlopende rekeningen 32.318 33.774 31.957

Totaal activa 634.540 605.790 729.041

ACTIVA
(in ‘000 EUR)

2020 2019 2018

Eigen vermogen en achtergestelde schulden 50.454 48.350 47.100

Fonds voor toekomstige toewijzingen 8.800 2.500 900

Technische voorzieningen 564.681 547.957 671.385

Uitzonderlijke provisie 0 0 4.500

Schulden en andere 10.605 6.983 5.156

Totaal passiva 634.540 605.790 729.041

PASSIVA
(in ‘000 EUR)

2020 2019 2018

Brutopremies 37.714 39.000 44.905

Opbrengsten van beleggingen 17.930 29.437 18.680

Betalingen aan leden (Schadelast) -24.238 -30.634 -26.635

Wijziging voorziening verzekering «leven» -16.893 -32.782 -31.020

Bedrijfskosten -5.263 -5.291 -5.866

Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen -6.300 -1.600 5.900

Andere opbrengsten en kosten 166 -515 -249

Uitzonderlijke kosten -50 4.500 -4.500

Belastingen -785 -15 -428

Resultaat van het boekjaar 2.281 2.100 787

RESULTATENREKENING
(in ‘000 EUR)

Passiva 
Technische reserves
De technische reserves nemen toe ten gevolge van betaalde premies 
en gekapitaliseerde rente. Deze stijging wordt verminderd door de 
relatief hoge kapitaaluitkeringen aan leden die met pensioen gaan.
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Curalia in 2020 :
Veel meer dan een nieuwe kleurtje...

Dit KB heeft twee luiken: de toekenningsvoorwaarden en de invoering 
van een digitale procedure om het sociaal statuut aan te vragen.

Wat de toekenningsvoorwaarden betreft hebben twee elementen het 
incasso van Curalia negatief beïnvloed:

•  De vervanging van het sociaal statuut door een conventievoordeel 
voor gepensioneerde zorgverleners die actief blijven. Dit voordeel 
wordt niet in een verzekeringscontract gestort, maar wordt recht-
streeks aan de zorgverlener betaald.

•  De afschaffing van de toekenning van het sociaal statuut aan zorg-
verleners op invaliditeit

De digitalisering van de procedure zou op zich geen negatief effect 
mogen hebben, maar de achterstand bij de invoering ervan en bij de 
behandeling van de dossiers, vooral bij de apothekers, hebben ervoor 
gezorgd dat voor meer dan 500 leden de premie voor het jaar 2019 
pas in 2021 zal gestort worden.


