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Wie is Curalia?

01. Curalia



1. Curalia

- RIZIV-contract
- Aanvullend Pensioen (VAPZ)

Ook voor bedienden!
- Pensioensparen
- Individuele levensverzekering
- Individuele Pensioentoezegging (IPT)
- Pensioenovereenkomst Zelfstandige (POZ)

- Auto
- Woning
- Diefstal
- Bijstand
- Cyber Protection

- Beroepsaansprakelijkheid
- Rechtsbijstand
- Familiale verzekering
- Bestuurdersaansprakelijkheid
- ABR

- Gewaarborgd inkomen
- Hospitalisatie
- Overlijden / SSV
- Arbeidsongevallen
- Ongevallenverzekering



Verzekeringen op maat van Apothekers … en duurzame werking !

Duurzame beleggingen volgens criteria ESG: 

1. Curalia

Environment Social Gouvernance

Gecontroleerd door Ethibel



Curalia

01, Curalia



Wat kan en mag je van ons 
verwachten?

01. Curalia



Voor wie zijn we er?

Alle Apothekers (bedienden en zelfstandigen)

Tewerkgesteld in officina, ziekenhuis, industrie, elders

Toekomstige apothekers:
* sponsoring studentenvereniging
* ondersteuning overstap beroepsleven
* ondersteuning socio-culturele activiteiten
* groepsfoto bij proclamatie
* apero evenement na afstuderen
* individuele begeleiding via raadgever (thuis of op het werk)

01, Curalia



Ondersteuning bij afstuderen:

3 infosessies:

• Globale info

• Administratieve info, formaliteiten en verzekeringen nodig na het afstuderen als
Apotheker

• Gepersonaliseerde documenten, nodig om je in orde te stellen met het RIZIV + 
bijkomende info

01, Curalia



02. RIZIV-statuut



Wie?

• Apotheker ingeschreven bij RIZIV

Inschrijving =

+ Toekenning RIZIV-nummer

+ Toetreding aan het conventie

Verplicht? 

JA: officina-apotheker

ziekenhuisapotheker/klinisch bioloog (specialisatie)

Aangeraden: industrie-apotheker en doctoraat

2. RIZIV statuut

RIZIV statuut



RIZIV-conventie

2. RIZIV-statuut

 Derde betalersysteem
 Vaste honoraria
 Respecteren administratieve

richtlijnen

Jaarlijkse betaling
RZIV-STATUUT = RIZIV-premie



Voorwaarden voor RIZIV-statuut?

 Volledig jaar ingeschreven bij RIZIV* 

 Werken ten minsten halftijds :

 Gemiddeld 19u/week
 Loontrekkende : min. 939u/jaar* (verlof inbegrepen)
 Zelfstandige : 824u/jaar* (gepresteerde uren)

 RIZIV-contract afsluiten

* behalve in jaar diploma

2. RIZIV statuut



• Bedrag? 

2. RIZIV-statuut

Jaar van diploma (prorata)
Voorbeeld: diploma juli

geconventioneerd vanaf juli
38u/week – 6 maanden

1.504,87€

28u/maand – 6 maanden

19u/week – 6 maanden

1.128,65€

752,44€
38u/week – 1 jaar

3.009,75€

28u/week – 1 jaar

19u/week – 1 jaar

2.257,31€

1.504,88€Volledig jaar
(Na jaar van diploma)

1 maand = 
250€



Wie ontvangt dit bedrag?

o Officina apotheker, ziekenhuis-apotheker, apotheker-klinisch bioloog

o Zowel bediende als zelfstandige

o Zowel titularis, provisor, adjunct als plaatsvervanger

o Ook tijdens specialisatie als
ziekenhuisapotheker, apotheker-klinisch bioloog

2. RIZIV-statuut



Gedigitaliseerde aanvraagprocedure vanaf 2020 (herhaalt zich jaarlijks)

o RIZIV maakt een automatische premieaanvraag aan
→ CONVENTIE EN CONTRACT MOETEN IN ORDE ZIJN

o RIZIV berekent het bedrag van uw sociaal voordeel

o Beslissing in juli:

 Indien akkoord => geen verdere actie

 Indien niet akkoord => bezwaar indienen

o Definitieve beslissing vanaf september + betaling
o Mogelijkheid om mandaat te geven aan Curalia voor opvolging 

2. RIZIV statuut



Hoe de RIZIV-premie gebruiken?

o Ofwel Gewaarborgd Inkomen (niet aangewezen als apotheker)

o Ofwel opbouw van een pensioenkapitaal via een sociale pensioenovereenkomst

Sociale pensioenovereenkomst = RIZIV-contract (Curanova)

2. RIZIV-statuut



03. Curanova



3. Curanova

RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)

Pensioen Solidariteitswaarborgen

o Aanvullend kapitaal bij overlijden

o Vergoeding bij arbeidsongeschiktheid

o Premievrijstelling bij invaliditeit

o Moederschapsvergoeding

10
%



CuraNova

o Verzekeringscontract (Tak 21)

o Intresten worden op persoonlijke naam toegekend per jaar
(= gegarandeerd rendement)

o Jaarlijks variabele rentevoet (momenteel 0,60% NETTO)

o Bij wijziging intrestvoet zal deze op volledige spaartegoed worden toegekend

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

o Lage instapkost 2,95%

3. Curanova

RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)

Pens…



TIP

o Maak jouw RIZIV-contract meteen na het behalen van jouw diploma in orde!  
Dit kost je niets en dan ben je zeker dat het in orde is!

3. Curanova

RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)



04. Wistjedatjes



Waarom Curalia?

o Uitgebreid aanbod

o Begeleiding tijdens alle fases in het leven!  Van pas 
afgestudeerde tot na het pensioen!

o Eén enkel aanspreekpunt

o 52 jaar expertise

o Gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor apothekers

o Persoonlijke begeleiding:  thuis / werkplaats / videocall

☝ CURALIA informeert u!



Geef jullie infofiche af zodat we jullie kunnen voorzien van de nodige informatie

3. Tips & tricks



Kom zeker naar onze 2de infosessie om meer info te krijgen over:

o Verder studeren of werken?

o Vakantiejob na het afstuderen

o Hoeveel ga ik verdienen?

o Formaliteiten in orde te brengen na afstuderen









o Telefonisch (02/735.80.55)

o info@curalia.be

o www.curalia.be

o start@Curalia

o @curalia_be

o Via raadgever van jouw regio

Vragen: vandaag, morgen of later…:

mailto:info@curalia.be
http://www.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)

Esther Van Dijk
Esther.vandijk@curalia.be

0495/18 35 66

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


www.curalia.be



Bedankt voor jullie aandacht & veel
succes!

26 november 2021
Sabrina Osstyn & Bart Van Waeyenberghe
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