
Afstuderen als apotheker



Praktisch

Mogelijkheden van deze webinar

Bij opstart ziet u rechts bovenaan deze afbeelding

Klik op de pijl bovenaan om alle mogelijkheden te visualiseren.



Praktisch

Mogelijkheden van deze webinar

Computer audio moet aan staan. Anders zal u niets horen.

Tijdens de webinar is uw microfoon gedempt.

Indien u vragen heeft, kan u die stellen via “Questions”.                  
Typ uw vraag in het voorziene vak en druk op “send”.



Welke stappen te ondernemen?

1. Diploma van apotheker



1. Diploma van apotheker

STAP 1: administratie: visum, inschrijving Orde der Apothekers
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STAP 3: RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)

STAP 5: sociale kas (indien zelfstandige!)

STAP 4: beroepsaansprakelijkheid



 Visum ontvangen:

o Erkenning als apotheker in België
o Inschrijving bij FOD Volksgezondheid

Gecentraliseerde procedure:

 Universiteit zendt gegevens naar FOD
 FOD zendt visum naar adres gekoppeld aan nationaal nummer
 FOD zendt gegevens visum naar Nationale Orde van Apothekers

1 Diploma van apotheker

STAP 1: administratie: visum, inschrijving Orde



 Inschrijving bij de provinciale raad van Orde van Apothekers

o Online inschrijven
o Nodige documenten:

 (voorlopig) diploma
 Identiteitskaart
 Uittreksel uit strafregister
 P96 (Inschrijvingsformulier RIZIV: zie stap 2)

Let op: Uw inschrijving moet worden bekrachtigd nadat de Provinciale Raad is samengekomen.

 LIMBURG & VLAAMS-BRABANT: 5 JULI
 ANTWERPEN & WEST-VLAANDEREN: 6 JULI
 OOST-VLAANDEREN: 15 JULI

☝ CURALIA informeert u!
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STAP 2: Inschrijving RIZIV & RIZIV-conventie

o Ontvangst RIZIV-nummer

o Toetreding RIZIV conventie : Akkoord tussen apothekers en mutualiteiten (RIZIV)

Engagement van de apotheker:

 derde betalersysteem 
 vaste honoraria 
 volgen administratieve richtlijnen

Engagement van het RIZIV: 

 betaling jaarlijkse RIZIV-premie
 bedragen 2021:  
 € 3.099,43 (38u per week)
 € 2.324,57 (28u per week)
 € 1.549,72 (19u per week)

1. Diploma van apotheker

Betaling RIZIV premie op RIZIV contract

Doel: opbouw van een aanvullend pensioen



Inschrijving RIZIV: voor wie?

o Alle apothekers in de apotheek (ook jobstudent!)
o Ook indien bijkomende opleiding klinische biologie / ziekenhuisapotheker

Industrie – management – overheid – doctoraat,…?
 Inschrijving in orde brengen in jaar van afstuderen neemt niet veel tijd in beslag en kost 

niets
 Opent extra deur om fiscaal vriendelijk een extra pensioenkapitaal op te bouwen 

én minder belastingen te betalen
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Wie ontvangt de RIZIV-premie?

o officina-apotheker / ziekenhuisapotheker / apotheker klinische bioloog

o zowel bediende als zelfstandige

o zowel titularis, provisor, adjunct als plaatsvervanger

o ook tijdens de specialisatie als ziekenhuisapotheker / apotheker klinische bioloog

1. Diploma van apotheker

STAP 3: RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)

Betaling RIZIV premie op RIZIV contract

Doel: opbouw van een aanvullend pensioen

 € 3.099,43 (38u per week)
 € 2.324,57 (28u per week)
 € 1.549,72 (19u per week)



Afstuderen in 2021?

1. Diploma van apotheker

STAP 3: RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)

o Ook voor 2021 al recht op een gratis RIZIV-bijdrage!

o Prorata toekenning van het jaarbedrag o.b.v. het aantal gewerkte uren en van het 
deel van het jaar waarin u actief was als geconventioneerde apotheker.

o Voorbeeld:

 Inschrijving bij het RIZIV op 8/7/2021 => actief 48% van het jaar
 450 uren geven recht op 5/12e van de minimale premie (€ 645)
 900 uren geven recht op 5/12e van de maximale premie (€ 1.291)

☝ RIZIV-contract in 2021 in orde brengen!

Curalia informeert u:



CuraNova

o Verzekeringscontract (Tak 21): volledige kapitaalgarantie!

o Jaarlijks variabele rentevoet: bij wijziging intrestvoet zal deze op volledige 
spaartegoed worden toegekend

o Voorschot op polis (= gebruik van het spaargeld) mogelijk voor woning (tot 90%)

o Netto basisintrest = 0,60%
o Gemiddeld rendement laatste 20 jaar = 3,31%
o Gemiddeld rendement laatste 10 jaar = 2,31%

o Geen beheerskosten

o Instapkost voor pas afgestudeerden = 2,95%

1. Diploma van apotheker

STAP 3: RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)



TIP: Persoonlijke stortingen op je RIZIV-contract
o Enige voorwaarde: Diploma van apotheker én conventie in orde

Voordelen: 

o Gelijk aan VAPZ maar ook voor de bediende apotheker met conventie!

o Fiscaal aftrekbaar en zeer voordelig: tot > 54% 
(voordeliger dan belastingvermindering aan vast % zoals voor gewoon 
pensioensparen)

o Niet verplicht: je beslist elk jaar opnieuw

o Max storting (2021) = €3.800,01 (of 9,40% van het netto belastbaar inkomen)
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Verzekering voor beroepsfouten

o Lichamelijke schade:  € 5.000.000 per schade / € 10.000.000 per jaar

oMateriële schade:  € 250.000 per schade / € 500.000 per jaar

o Inclusief uitgebreide rechtsbijstand bij onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

oGéén vrijstelling

o Anterioriteit én posterioriteit gedekt
o Dekking t.e.m. wettelijke verjaringstermijn

1. Diploma van apotheker

STAP 4: verzekering beroepsaansprakelijkheid

Jaarpremie = 55 EUR,
ongeacht het statuut,

indien afgestudeerd in 2021.



STAP 4: verzekering beroepsaansprakelijkheid

o Apotheker-bediende is zelf 
verantwoordelijk bij herhaaldelijke lichte of 
bij zware fout. Wat bij verhaal door de 
verzekeraar van de werkgever?

o Apotheker-bediende kan persoonlijk 
gedagvaard worden door de patiënt.

o Wat als u ondertussen van werkgever bent 
veranderd?

o Aandachtspunt in de deontologische code 
van de Orde (art 24),

 Moet een apotheker-bediende zich 
verzekeren?

Werkgever tot werknemer:

“Ik ben verzekerd voor jou”

klopt, MAAR jijzelf bent niet verzekerd!

1. Diploma van apotheker
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1. Diploma van apotheker

STAP 5: aansluiten bij sociale kas (indien zelfstandige)

o Verplicht aansluiten voordat je start als zelfstandige 
(rekeningnummer openen)

o Sociale bijdrage betalen per kwartaal

o Eventueel minimumbijdrage maar tijdig laten aanpassen

o Xerius zorgt ook voor je aansluiting bij KBO



2. Aan de slag als apotheker

Verloning
Contract als jobstudent



Verloning



01. Contract als werknemer

Barema apotheker (1april 2021) : maandelijkse verloning

Anciënniteit in de sector Adjunct Provisor
Zonder ervaring 2.828,99€ 3.133,16€

6 maanden 2.964,16€ 3.302,15€

1 jaar 3.133,16€ 3.471,17€

3 jaar 3.217,67€ 3.555,65€

5 jaar 3.302,15€ 3.640,17€

7 jaar 3.386,69€ 3.724,65€

10 jaar 3.471,17€ 3.809,14€

Barema van toepassing voor 38 U/week.
Mogelijk om meer dan 38 U/week te werken … mits aanpassing van de verloning 



Barema apotheker : aanvullingen op het maandloon

Algemeen

• Betaalde vakantie met dubbel vakantiegeld (4 weken per jaar indien je 
het volledige voorgaande jaar gewerkt hebt ) : 192% van het maandloon

Specifiek voor de sector publieke officina

• Eindejaarspremie : 20% van het maandloon indien betaald volgens
barema

• Recurrente premie : 816,20 EUR per jaar voor een voltijdse werknemer:

• 408,10 EUR te betalen tegen 1 juli
• 408,10 EUR te betalen tegen 31 december

01. Contract als werknemer



Contract als jobstudent



Voorwaarden:

02. Contract als jobstudent

1. Student zijn
Geen arbeidscontract als bediende hebben
(specialisaties ziekenhuis, klinische biologie)
….. EN « de intentie hebben om verder te studeren»

2. Contract
Duurtijd : maximum 12 maanden bij dezelfde werkgever

3. Moment van de prestaties

Enkel toegestaan bij niet verplichte aanwezigheid op de universiteit



Voorwaarden: 

4. Duurtijd van de prestaties

MAXIMUM 475 uren per kalenderjaar (2021)

 1 aangevat uur = 1 gepresteerd uur
 Wettelijke feestdag: betaald, maar geen invloed op de teller
 Bij verschillende werkgevers: ja

 Bewijzen aan een werkgever dat je nog geen 475 uren hebt gewerkt? 

www.studentatwork.be OF

Meer dan 475 uren? De uren die je meer werkt tellen als « gewone » uren met 
« gewone » sociale bijdragen

02. Contract als jobstudent

http://www.studentatwork.be/


Contract als jobstudent
tussen 2 studiejaren



02. Contract als jobstudent

 Fiscaal ten laste blijven van je ouders? 
JA indien jaarlijks bruto inkomen 2021 lager is dan 4.260 EUR verhoogd met 
2.840 EUR van het inkomen als jobstudent
Ten laste van alleenstaande ouder? Indien jaarlijks bruto inkomen 2021 lager
is dan 6.150 EUR verhoogd met 2.840 EUR van het inkomen als jobstudent

 Belastingen betalen ? 
NEEN als je enkel werkt als jobstudent!

 Kinderbijslag : 
Behouden indien je niet meer dan 475 uren als jobstudent gewerkt hebt.



Contract als jobstudent
aan het einde van de studies



02. Contract als jobstudent

 Duurtijd ?
475 uren, maar gepresteerd vóór 30 september

 Fiscaal ten laste van de ouders ?
NEEN, niet langer fiscaal ten laste

 Belastingen betalen ? 
Zelf belastingen betalen indien totaal netto inkomen hoger is dan 9.050 EUR 

(brutobedrag:12.925 EUR na afhouding van sociale bijdragen)
TIP: Vul altijd je belastingsaangifte in !!!

 Kinderbijslag ?
Behouden indien je niet meer dan 475 uren als jobstudent gewerkt hebt.



 Lagere sociale bijdragen:
5,42% werkgever (i.p.v. 30%)

2,71% werknemer (i.p.v. 13,07%)

 Geen bedrijfsvoorheffing, maar 
belastbaar inkomen en dus niet 
noodzakelijk vrijgesteld van 
belastingen

 Meer op je bankrekening
(goedkoper voor de werkgever)

02. Contract als jobstudent

NadelenVoordelen

 Geen afhoudingen RSZ

 Geen betaalde vakantiedagen
het volgende jaar

 3 maanden werken (+/- 475 uur) 
= 1 week betaalde vakantie
(aan 192%)



Contract loontrekkende vs. contract jobstudent

02. Contract als jobstudent

Contract
loontrekkende Contract jobstudent

Kost werkgever 3.592,55 2982,32

+ RSZ werkgever 763,5 153,33

BRUTO 2.828,99 2.828,99

- RSZ werknemer - 369,75 - 76,67

= Belastbaar 2.459,24 2.752,32

- Bedrijfsvoorheffing - 512,38 - 0

- Bijzondere bijdragen - 25,63 - 0

= NETTO LOON 1.921,23 2752,32



02. Contract als jobstudent

Anciënniteit in de sector Adjunct Provisor
Zonder ervaring 2.828,99€ 3.133,16€

Barema apotheker (1april 2021) : maandelijkse verloning

Het salaris voor een apothekersfunctie via een studentencontract kan niet 
lager zijn dan het minimum barema!



Waarom Curalia?

o Uitgebreid aanbod

o Eén enkel aanspreekpunt

o 53 jaar expertise

o Gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor apothekers

o Persoonlijke begeleiding:  thuis / werkplaats / videocall

☝ CURALIA informeert u!









o Telefonisch (02/735.80.55)

o info@curalia.be

o start@Curalia

o Via raadgever van jouw regio

Contact:

mailto:info@curalia.be


Antwerpen
Wendy Clymans

wendy.clymans@curalia.be

0497/48 14 24
Brussel

Oost-Vlaanderen &
Vlaams Brabant (1500-1982)

Franki Sarens
franki.sarens@curalia.be 

0475/90 06 08

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

Limburg & 
Vlaams Brabant (3000-3473)

Bart Boes
bart.boes@curalia.be 

0475/22 75 61

mailto:wendy.clymans@curalia.be
mailto:franki.sarens@curalia.be
mailto:bart.vanwaeyenberghe@curalia.be
mailto:sabrina.osstyn@curalia.be
mailto:franki.sarens@curalia.be


Vragen ?



www.curalia.be
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