
                        
 
                       Verzekering Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen 
                       RIZIV Contract - Type CuraNova 
 
Type  
levensverzekering  

Levensverzekering van tak 21 met flexibele premies en met 
gegarandeerd rendement.  
Voorwaarden van toepassing vanaf 1 januari 2018 

Waarborgen  - Bij leven van de aangeslotene op de einddatum van de 
overeenkomst : de verworven reserve 

- Bij overlijden van de aangeslotene vóór de einddatum van de 
overeenkomst : terugstorting van de verworven reserve van het 
contract op de datum van het overlijden, Behalve indien anders 
bepaald in de bijzondere voorwaarden. 

- Het solidariteitsstelsel biedt volgende prestaties aan: 
o Bij overlijden: betaling aan de begunstigden van een 

kapitaal bovenop het samengestelde spaartegoed; 
o Bij invaliditeit: financiering van het contract in de plaats 

van de verzekeringsnemer; 
o Bij moederschap : storting van een forfaitaire premie op 

het contract; 
o Bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte, een 

ongeval of complicaties bij een zwangerschap: betaling 
van een dagvergoeding aan de verzekeringsnemer. 
Onmiddellijke dekking voor de pasafgestudeerde die het 
RIZIV bijdrage aan dit contract toekennen. 

Duurtijd - De eindtermijn van het contract is vastgesteld op de wettelijke 
pensionering van de aangeslotene 

- De initiële looptijd bedraagt minimaal 8 jaar. 

Doelgroep 
 
 
 

Deze verzekering richt zich :
- Tot apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten, artsen, 

tandartsen en zelfstandige verpleegkundigen die toegetreden zijn 
tot de RIZIV-conventie van hun respectievelijke beroepen en die 
de financiële tussenkomst van het RIZIV toewijzen aan dit contract 
om een pensioenkapitaal op te bouwen; 

- Tot gediplomeerden van deze beroepen, werkzaam als 
zelfstandige of bediende (behalve de verpleegkundigen), die 
persoonlijke stortingen in het kader van dit sociaal VAPZ wensen 
uit te voeren; 

- Tot zelfstandigen of hun meewerkende echtgeno(o)t(e) met het 
maxi-statuut die aanvullende solidariteitswaarborgen aan het 
fiscaal regime van het VAPZ wensen te koppelen. 

De personen op wie de FATCA wetgeving toepasbaar is, mogen dit 
contract niet ondertekenen 
 
 



Rendement   
- gewaarborgde 
interestvoet  

- Gewaarborgde interestvoet, toegepast op dagbasis op de 
reserve:1,00% Netto  

- Voor de gestorte premie, is de interestvoet van toepassing vanaf het 
moment van ontvangst van de premie en gewaarborgd tot 31/12 
van het lopende jaar. Een eventuele wijziging van de interestvoet 
tijdens het lopende jaar is enkel van toepassing op premies 
ontvangen na datum van wijziging. 

- Curalia legt uiterlijk op 31/12 de gegarandeerde interestvoet vast 
van toepassing op de verworven reserves voor het volgende 
kalender jaar.  

- De interestvoet wordt toegepast op gestorte premies na aftrek van 
de instapkosten. 

- De gestorte premies brengen interesten op vanaf de definitieve 
ontvangst op de bankrekening van Curalia. 

- winstdeelname  
 

- De winstdeelname is verschillend van jaar tot jaar en niet 
gewaarborgd. Ze wordt elk jaar vastgelegd overeenkomstig het 
Winstdeelname plan neergelegd bij de NBB in functie van de 
resultaten en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

- De winstdeelname wordt berekend op het totaal van het 
samengestelde spaartegoed. 

- De winstdeelname wordt toegevoegd aan de samengestelde 
reserve en wordt gekapitaliseerd volgens dezelfde regels als de 
premies. 
 



 
Rendement  
uit het verleden 

 

Jaar 
Gewaarborgde 

interest 
Winst-

deelname 
Bruto globaal 
rendement 

1991 4,75 % 3,50 % 8,25 % 
1992 4,75 % 2,76 % 7,51 % 
1993 4,75 % 2,50 % 7,25 % 
1994 4,75 % 3,00 % 7,75 % 
1995 4,75 % 3,00 % 7,75 % 
1996 4,75 % 2,75 % 7,50 % 
1997 4,75 % 2,25 % 7,00 % 
1998 4,75 % 2,00 % 6,75 % 
1999 3,75 % 3,50 % 7,25 % 
2000 3,75 % 3,25 % 7,00 % 
2001 3,75 % 2,00 % 5,75 % 
2002 3,75 % 0,00 % 3,75 % 
2003 3,75 % 1,00 % 4,75 % 
2004 3,75 % 0,75 % 4,50 % 
2005 3,25 % 1,25 % 4,50 % 
2006 3,25 % 1,75 % 5,00 % 
2007 3,25 % 1,75 % 5,00 % 
2008 3,25 % 0,00 % 3,25 % 
2009 3,25 % 0,00 % 3,25 % 
2010 3,25 % 0,00 % 3,25 % 
2011        3,25 % 0,00 % 3,25 % 
2012        2,75 % 0,00 % 2,75 % 
2013        2,35 % 0,65 % 3 % 
2014        2,35 % 0,65 % 3 % 
2015        1,50 %      0,75 % 2,25 % 
2016 1,60 % 0,00% 1,60 % 
2017 1,25 % 0,65% 1,90 % 

 

Gemiddeld jaarlijks rendement: 4,34% over 20 jaar en 5,70% over 30 jaar.
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst 

Kosten  
- Instapkosten  4,95 % op elke storting.
- Uitstapkosten  In geval van vervroegde uitstap op 60 jaar : 5 % (verminderd met 1% per 

jaar gedurende de 5 laatste jaren van het contract). Geen uitstapkosten 
op einddatum, in geval van vervroegde beëindiging van een contract 
verlengd op de initiële einddatum, noch bij uitbetaling ingevolge 
overlijden. 

Afkoop Overeenkomstig art 49§1 van de WAPZ, is de afkoop vóór 60 jaar of vóór 
pensionering niet mogelijk. 

Fiscaliteit  
 

De premies zijn niet onderworpen aan een abonnementstaks van 2 %. 
 

De premies gestort door het RIZIV zijn niet belastbaar in hoofde van de 
verzekeringsnemer maar zijn ook niet aftrekbaar van zijn inkomsten. 
 

De persoonlijke premies gestort door de verzekeringsnemer zijn 
aftrekbaar als beroepskosten (voor zelfstandigen) of niet ingehouden 
sociale bijdragen (voor bedienden). 



 

De storting is niet verplicht. Indien een storting wordt verricht, dient deze 
minstens 100 €/jaar te bedragen en de maximale aftrekbare premie is 
gelijk aan 9,40 % van het beroepsinkomen waarop de sociale bijdragen 
betaald worden (inkomsten van het jaar voor de bedienden, inkomsten 
van 3 jaar geleden voor de zelfstandigen).  
 
Voor 2018 bedraagt de maximale premie 3.666,85 EUR, wat 
overeenstemt met een inkomen van 39.660 EUR. 

De kapitalen samengesteld door een VAPZ-contract en vereffend bij het 
normaal verstrijken van het contract of bij het overlijden van de 
verzekerde worden omgezet in een fictieve rente volgens coëfficiënten 
vastgelegd in het Koninklijk Besluit ter uitvoering van CIR 92. 
Als de prestaties pas uitgekeerd worden op de wettelijke pensioenleeftijd 
en voor zover de begunstigde daadwerkelijk professioneel actief 
gebleven is tot deze leeftijd, wordt de belastbare omzettingsrente 
berekend op 80% van het opgebouwde kapitaal (generatiepact). 
 
De winstdeelname wordt in het jaar van de toekenning onderworpen 
aan een belasting van 9,25%. Het gedeelte van het kapitaal opgebouwd 
door winstdeelnames wordt niet belast op de einddatum van het 
contract. 

Voorschotten  Een voorschot op de prestaties is slechts toegelaten voor het bouwen, 
het verwerven, het verbouwen, het verbeteren of het herstellen van de in 
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte gelegen onroerende 
goederen die belastbare inkomsten opbrengen in België of een andere 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte.  
De voorschotten moeten terugbetaald worden zodra die goederen uit 
het vermogen van de aangeslotene verdwijnen. 
Het minimumbedrag voor een voorschot bedraagt 10.000 €. 
 

Informatie  In de loop van het tweede trimester van elk jaar ontvangt de 
verzekeringsnemer gedetailleerde informatie over de op 31 december 
van het voorgaande jaar door zijn contract verworven waarde en de 
tijdens het verlopen jaar gedane bewerkingen. 

 

 

 

 


