
Afstuderen als apotheker
19 november 2021



Curalia

1

Diploma van apotheker: welke stappen 
ondernemen?

2

Een verwittigd apotheker
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Programma:



1. Curalia



Voor wie?

Alle Apothekers 

o Bedienden en zelfstandigen (al dan 
niet in bijberoep)

o Tewerkgesteld in officina, ziekenhuis, 
industrie, elders

 Ondersteuning bij overstap naar 
beroepsleven

 Individuele begeleiding (bezoek 
thuis of op werk) – levenslang

Toekomstige apothekers

o Sponsoring studentenvereniging

o Ondersteuning socio-culturele 
activiteiten

o Groepsfoto bij proclamatie

o Apéro na afstuderen 

1. Curalia
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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







Welke stappen te ondernemen?

2. Diploma van apotheker



2. Diploma van apotheker

STAP 1: administratie: erkenning, visum, inschrijving Orde der Apothekers

STAP 2: riziv-conventie (= riziv-nummer)

STAP 3: riziv-contract (sociale pensioenovereenkomst)

STAP 5: beroepsaansprakelijkheid

STAP 4: sociale kas (indien zelfstandige!)



 Visum ontvangen:

o Erkenning als apotheker in België
o Inschrijving bij FOD Volksgezondheid

Gecentraliseerde procedure:

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

2. Diploma van apotheker

STAP 1: administratie: erkenning, 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)

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

☝ CURALIA informeert u!
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2. Diploma van apotheker

STAP 1: administratie: erkenning, visum, inschrijving Orde der Apothekers

STAP 2: riziv-conventie (= riziv-nummer)

STAP 3: riziv-contract (sociale pensioenovereenkomst)

STAP 5: beroepsaansprakelijkheid
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STAP 2: RIZIV-conventie

o Akkoord tussen apothekers en mutualiteiten (RIZIV)

o Ontvangst RIZIV-nummer

o Engagement van de apotheker:

 derde betalersysteem 
 vaste honoraria 
 volgen administratieve richtlijnen

o Engagement van het RIZIV: 

 betaling jaarlijkse RIZIV-premie
 bedragen 2020:  
 € 3.068,44 (38u per week)
 € 2.301,33 (28u per week)
 € 1.534,22 (19u per week)

2. Diploma van apotheker

Betaling RIZIV  premie op RIZIV contract

Doel: opbouw van een aanvullend pensioen



Conventie: voor wie?

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

Industrie – management – overheid – doctoraat,…?
 Conventie 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

2. Diploma van apotheker
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2. Diploma van apotheker

STAP 2: RIZIV-conventie



2. Diploma van apotheker

STAP 1: administratie: erkenning, visum, inschrijving Orde der Apothekers

STAP 2: riziv-conventie (= riziv-nummer)

STAP 3: riziv-contract (sociale pensioenovereenkomst)

STAP 5: beroepsaansprakelijkheid

STAP 4: sociale kas (indien zelfstandige!)



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

2. Diploma van apotheker

STAP 3: RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)

Betaling RIZIV  premie op RIZIV contract

Doel: opbouw van een aanvullend pensioen

 € 3.068,44 (38u per week)
 € 2.301,33 (28u per week)
 € 1.534,22 (19u per week)



Afstuderen in 2022?

2. Diploma van apotheker

STAP 3: RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)

o Ook voor 2022 al recht op een gratis RIZIV-bijdrage!

o Prorata toekenning van het jaarbedrag o.b.v. het aantal gewerkte uren in de 
apotheek in de volledige maanden volgend op de aansluiting bij de conventie

o Voorbeeld:

 Aangesloten bij conventie op 8/7/2022 => 5 volledige maanden
 392 uren geven recht op 5/12e van de minimale premie
 782 uren geven recht op 5/12e van de maximale premie

☝ RIZIV-contract in 2022 in orde brengen!

Curalia informeert u:



Gedigitaliseerde aanvraagprocedure – 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

2. Diploma van apotheker

STAP 3: RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)



2. Diploma van apotheker

STAP 3: RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)

90%
---------

OPBOUW PENSIOENKAPITAAL

10%
--------

SOLIDARITEITSWAARBORGEN

Uitbetaling op pensioenleeftijd Extra overlijdenskapitaal

Verdere opbouw pensioenkapitaal bij invaliditeit

Dagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Moederschapsuitkering

Onmiddellijk voor de pas afgestudeerde apotheker, 
ook al heeft het RIZIV nog niet betaald.



TIP: Hou rekening met alle aspecten van het contract

o Verzekering of pensioenfonds?
o Kapitaalgarantie?
o Commerciële verzekeraar of onderlinge vereniging?
o Vaste intrest of variabele intrest?
o Intrestvoet? 
o Winstdeelname?
o Kosten? 
o Waarin wordt belegd? Duurzaam beleggen (ESG)?
o Welke solidariteitswaarborgen?

2. Diploma van apotheker
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STAP 3: RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)

2. Diploma van apotheker

Pensioenfonds (OFP) Verzekering

Middelenverbintenis: de toevertrouwde 
fondsen zo goed mogelijk beheren, zonder 

resultaatswaarborg

Resultaatverbintenis: verplichting om een
afgesproken resultaat behalen.

Rendement is niet gegarandeerd : 
Uitsluitend een wettelijke garantie 

Gestorte premies min de kosten

Gegarandeerd rendement:
Premies + intresten

Mogelijk om een beperkt deel van het 
spaartegoed te gebruiken vóór het einde

van het contract

Mogelijk om het grootste deel van het reeds
verworven spaartegoed te gebruiken vóór het 

einde van het contract voor
aankoop/renovatie van een woonst

(voorschot op polis)



CuraNova

o Verzekeringscontract (Tak 21): resultaatsverbintenis !
o Jaarlijks variabele rentevoet
o Bij wijziging intrestvoet zal deze op volledige spaartegoed worden toegekend
o Intresten worden op persoonlijke naam toegekend per jaar (= gegarandeerd 

rendement)
o Voorschot op polis (= gebruik van het spaargeld) mogelijk voor woning

Andere voordelen CuraNova:

o Altijd marktconform rendement
o Garantie op stortingen én toegekend rendement

2. Diploma van apotheker

STAP 3: RIZIV-contract (sociale pensioenovereenkomst)

Instapkost = 2,95%
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2. Diploma van apotheker

STAP 4: 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. Diploma van apotheker
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STAP 3: riziv-contract (sociale pensioenovereenkomst)
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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

2. Diploma van apotheker

STAP 5: verzekering beroepsaansprakelijkheid

Jaarpremie = 55 EUR,
ongeacht het statuut,

indien afgestudeerd in 2022.



STAP 5: 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!

2. Diploma van apotheker



Weetjes

3. Een verwittigd apotheker



Belastingen

Belastingsvrije som:

o Een deel van het inkomen wordt niet belast

o De belastingvrije som = 9 050 EUR (AJ 2022 – inkomsten 2021) 

o Dit bedrag verhoogt per kind ten laste,

Belangrijk:
→ voor de eigen belastingen;
→ voor de ouders indien gezinssituatie wijzigt

3. Een verwittigd apotheker



Belastingen

Progressief tarief: 

→ bij een hoger inkomen, is een hogere belastingvoet van toepassing

3. Een verwittigd apotheker

Inkomensschijven (Aj 2020) Aanslagvoeten

0 - € 13 440 25%

€ 13 440 - € 23 900 40%

€ 23 900 – € 41 360 45%

€ 41 360 50%



#minder belastingen betalen

Belastingvermindering aan een vast percentage:

o gewone pensioensparen

 toegankelijk voor zelfstandigen, bedienden en ambtenaren
 belastingvermindering van 30% bij maximumbedrag van € 990 
 belastingvermindering van 25% bij een maximumbedrag van € 1.270

o lange termijnsparen
 toegang voor zelfstandigen, bedienden en ambtenaren
 belastingvermindering van 30%
 maximumbedrag = € 2 350, in functie van het inkomen

3. Een verwittigd apotheker



#minder belastingen betalen

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 %)

o Niet verplicht: je beslist elk jaar opnieuw

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

3. Een verwittigd apotheker



3. Een verwittigd apotheker

Hoeveel ga ik verdienen?

Barema’s officina-apothekers (PC313)
Van toepassing vanaf 01/11/2021

Anciënniteit in de sector Adjunct Provisor

Zonder ervaring € 2.885,57 € 3.195,82

6 maanden € 3.023,44 € 3.368,19

1 jaar € 3.195,82 € 3.540,59

3 jaar € 3.282,02 € 3.626,76

5 jaar € 3.368,19 € 3.712,97

7 jaar € 3.454,42 € 3.799,14

10 jaar € 3.540,59 € 3.885,32



3. Een verwittigd apotheker

Hoeveel ga ik verdienen?

= totale loonkost werkgever
+ diverse kosten

+ RSZ-bijdrage werkgever (25%) 

barema = bruto inkomen

- RSZ-bijdrage werknemer (13,07%)
= belastbaar inkomen
- Bedrijfsvoorheffing

- bijzondere bijdragen
= netto inkomen (wat op je rekening komt)

Kost werkgever 3 473,28

+ soc. lasten werkgever 699,76

BRUTO 2 773,52

- RSZ werknemer 362,50

= belastbaar 2 411,02

- bedrijfsvoorheffing 504,98

- Bijzondere bijdrage 25,02

NETTO 1 881,02



3. Een verwittigd apotheker

Hoeveel ga ik verdienen?

Kost werkgever 3 473,28 3 756,90 4 383,05

+ soc. lasten werkgever 699,76 756,90 883,05

BRUTO 2 773,52 3 000 3 500

- RSZ werknemer 362,50 392,10 457,45

= belastbaar 2 411,02 2 607,90 3 042,55

- bedrijfsvoorheffing 504,98 598,88 808,33

- Bijzondere bijdrage 25,02 27,51 33,01

NETTO 1 881,02 1 981,51 2 201,21 



Werken met een studentencontract

Interessant?

o Lagere sociale bijdragen: 5,42% werkgever (25%) - 2,71% werknemer (13,07%)

o Geen inhouding van bedrijfsvoorheffing (maar niet noodzakelijk vrijgesteld van 
belastingen)

Dus: Je houdt netto meer over en minder “duur” voor je werkgever.

3. Een verwittigd apotheker



Werken met een studentencontract

Interessant?

3. Een verwittigd apotheker

Kost werkgever 3 473,28 2 923,84

+ soc. lasten werkgever 699,76 150,32

BRUTO 2 773,52 2 773,52

- RSZ werknemer 362,50 75,16

= belastbaar 2 411,02 2 698,36

- bedrijfsvoorheffing 504,98 0

- Bijzondere bijdrage 25,02 0

NETTO 1 881,02 2 698,36

met studentencontract 



Werken met een studentencontract

Voorwaarden:

o Student zijn
o Geen arbeidscontract als bediende hebben
o … EN: “de intentie hebben een studie voort te zetten”

o Contract: Duurtijd van het contract = maximum 12 maanden bij één werkgever

o Moment van de tewerkstelling als student: Enkel toegestaan bij niet verplichte 
aanwezigheid  op de universiteit

3. Een verwittigd apotheker



Werken met een studentencontract

Duurtijd van de prestaties

o MAXIMUM 475 uren per kalenderjaar
o 1 aangevat uur = 1 gepresteerd uur
o betaalde feestdag telt mee als gewerkt dag
o bij verschillende werkgevers is mogelijk

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

 A.d.h.v. je elektronische identiteitskaart en pincode op www.studentatwork.be

3. Een verwittigd apotheker

http://www.studentatwork.be/


Werken met een studentencontract

Online registratie door de werkgever (DIMONA)

TEN LAATSTE WANNEER JE BEGINT TE WERKEN !

o Anders, normale sociale bijdragen voor volledige periode!

o Je werkt meer dan 475 uren?
Toepassing van de gewone sociale bijdrage (en bedrijfsvoorheffing) vanaf het 476ste

uur.

3. Een verwittigd apotheker



Werken met een studentencontract

Studeren stopt eind juni/september – begin professionele carrière:

o Jobstudent tot 30 september

o Niet meer fiscaal ten laste van de ouders

o Eventueel belastingen betalen

o Kinderbijslag:  https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag

3. Een verwittigd apotheker

https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag


3. Een verwittigd apotheker

Hospitalisatieverzekering

Via Curalia aansluiten bij DKV

o Vrije keuze van ziekenhuis, dokter en kamertype
o Terugbetaling zonder plafond
o Dekking van medische kosten, opgelopen 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie
o Geen medische vragenlijst: dekking van vooraf bestaande ziekten en aandoeningen
o Medicard: geen aanbetaling of factuur te betalen bij de erkende ziekenhuizen
o Mogelijkheid om de gezinsleden mee te verzekeren
o Zeer aantrekkelijk tarief: € 251,52 /jaar (van 18 tot 64 jaar)

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



Waarom Curalia?

o 52 jaar expertise

o Gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor apothekers
Alle verzekeringen!

o Toegang tot uw dossier via “MY CURALIA”

o Eén enkel aanspreekpunt voor al uw verzekeringen

o Persoonlijke aanpak:  thuis / werkplaats / videocall
→ Raadgever van uw regio is er voor u!

☝ CURALIA informeert u!









Contact

Tel: 02/735 80 55

Mail: info@curalia.be

We are social:
Facebook: start@curalia

Instagram: instagram.com/curalia_be/
Linkedin: linkedin.com/company/curalia

Gesprek met de raadgever van jouw regio!
-

mailto:info@curalia.be
http://www.instagram.com/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
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