
 
 
 
 

Het RIZIV Sociaal Statuut  
voor zelfstandige verpleegkundigen 

 
 
Wat is het RIZIV Sociaal statuut? 
Het RIZIV Sociaal Statuut is een jaarlijkse tussenkomst vanwege het RIZIV toegekend 
aan zorgverleners, en dit als tegenprestatie voor het naleven van verplichtingen 
opgelegd door de RIZIV conventie. 
De wet bepaalt dat het bedrag, betaald door het RIZIV, moet gebruikt worden ofwel 
voor de opbouw van een pensioenkapitaal via een Sociale Pensioenovereenkomst 
(Sociaal VAPZ), ofwel voor de financiering van een verzekering gewaarborgd 
inkomen. Het bedrag kan in geen geval direct op uw rekening gestort worden.  
Het bedrag van de RIZIV-tussenkomst voor de zelfstandige verpleegkundigen is         
€ 500 voor 2016 en minimum € 500* voor 2017. 
 
Wie heeft er recht op de RIZIV-tussenkomst? 
De voorwaarden om deze tussenkomst te bekomen zijn: 

1. Geconventioneerd zijn 
2. Zelfstandige in hoofdberoep zijn 
3. Een minimum activiteitsdrempel behalen en niet over het maximum gaan! 

Voor de zelfstandige verpleegkundige in hoofdberoep 
Minimum en maximum activiteitsdrempel  → € 33 000 en € 150 000 

4. Bedrag  → € 500 
Te gebruiken voor pensioen of gewaarborgd inkomen 

5. Ieder jaar een aanvraag voor de tussenkomst doen! 
 
Wat moet u doen om de RIZIV-tussenkomst te ontvangen? 
Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dient u een Sociale 
Pensioenovereenkomst of een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. 
Indien u hiervoor beroep doet op Curalia, dan zien wij er ieder jaar op toe dat u de 
RIZIV-aanvraag indient. We sturen u jaarlijks een vooraf ingevuld formulier toe en 
zolang u dit niet getekend naar ons terug heeft teruggestuurd, herinneren wij u 
hieraan via post, e-mail, sms of per telefoon. Wij geven u niet de kans uw aanvraag 
te vergeten! U dient dit formulier enkel te tekenen en naar ons terug te sturen. Wij 
maken alles verder in orde en wij volgen de procedure van A tot Z voor u op! Ons 
objectief is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk zorgverleners die recht hebben op 
deze tussenkomst, deze ook bekomen. Curalia heeft 50 jaar ervaring met het 
beheer van dit type contracten voor meer dan 14.000 apothekers, 
kinesitherapeuten, artsen en tandartsen. 



De RIZIV-tussenkomst gebruiken voor de opbouw van een 
pensioenkapitaal of een verzekering gewaarborgd inkomen? 
Een verzekering gewaarborgd inkomen is onmisbaar als zelfstandig 
verpleegkundige. U kunt deze verzekering echter het best zelf betalen. De kost 
hiervan is namelijk aftrekbaar als beroepskost. Dit maakt de verzekering een pak 
goedkoper.  
Indien u deze verzekering met de RIZIV-tussenkomst betaalt, dan geniet u niet van 
dit fiscale voordeel. Het is dus voordeliger de tussenkomst op een Sociale 
Pensioenovereenkomst (Sociaal VAPZ) te laten storten bij een verzekeraar. 
 
Wat is een Sociaal VAPZ? 
Het is een levensverzekeringscontract om een aanvullend pensioen kapitaal op te 
bouwen. Het geld gestort op dit contract door, onder andere, het RIZIV dient voor: 

 90% van het geld gestort op dit contract wordt gebruikt voor de opbouw van 
een aanvullend pensioen. 

 10% gaat naar het solidariteitsfonds en wordt gebruikt om bijkomende 
waarborgen, die de verplichte sociale zekerheid uitbreiden zoals overlijden, 
ziekte en ongeval, te financieren. 
Voorbeelden: 
Het solidariteitsfonds kan bijspringen wanneer het RIZIV niet meer betaalt 
omdat de zorgverlener inactief is door ziekte of ongeval. 
Het solidariteitsfonds kan een extra overlijdenskapitaal betalen aan de 
begunstigde, aangeduid in het contract, indien de zorgverlener voor de 
pensioenleeftijd komt te overlijden. 
 

Wat omvat het solidariteitsfonds? 
Het solidariteitsfonds van Curalia werd speciaal ontwikkeld om aan de noden van 
zorgverleners te voldoen. Solidariteit tussen zorgverleners zit in het “DNA” van Curalia 
en wij beheren het oudste solidariteitsfonds van het land (gecreëerd in 1996). Het 
fonds dekt één van de grootste groepen zorgverleners. 
 
De vier solidariteitswaarborgen van Curalia zijn: 
- Een bijkomende overlijdensdekking in functie van uw leeftijd en het bedrag van 
de stortingen op dit contract: de begunstigden ontvangen een bedrag dat 
overeenstemt met het gemiddelde van de stortingen, na afhouding van de 
solidariteitsbijdrage, gedurende de 3 laatste jaren vermenigvuldigt met het aantal 
jaren tot uw 65ste verjaardag. De wet bepaalt dat de betaling van dit bedrag 
gespreid moet worden over ten minste twee jaren. Dit bedrag komt bovenop het 
opgebouwde kapitaal. 
- Verderzetting van de premiebetaling bij totale invaliditeit: het gemiddelde van 
de stortingen van de voorbije 3 jaar wordt verder gestort op uw contract tot de 
leeftijd van 65 jaar. Ondanks uw invaliditeit wordt uw pensioen dus verder 
opgebouwd en worden de solidariteitswaarborgen behouden. 
- Een dagvergoeding in geval van volledige werkonbekwaamheid ten gevolge 
van ziekte, ongeval of complicaties bij zwangerschap: na een niet-vergoede 
periode van 30 dagen, wordt een vergoeding uitbetaald gedurende maximum één 
jaar a rato van 5 dagen per week. Het bedrag van de vergoeding 
wordt berekend op basis van het gemiddelde van de stortingen uitgevoerd 
gedurende de laatste 3 jaar. Voor een gemiddelde tot € 1. 000 bedraagt de 
vergoeding € 10 per dag en per bijkomende schijf van € 500 stijgt de vergoeding 
met € 5 per dag. Jonge afgestudeerden zijn verzekerd tot € 10 per dag vanaf de 
eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van hun contract tot 31 



december van het jaar na het afstuderen. En dit zelfs als er geen premie werd 
gestort op hun contract. 
- Als de aangeslotene recht heeft op een moederschapsuitkering stort Curalia        
€ 100 op het pensioencontract. 
 
Deze solidariteitswaarborgen zijn verworven voor één jaar op voorwaarde dat het 
voorgaande jaar minimum € 100 werd gestort op het contract. Ze worden in detail 
omschreven in het solidariteitsreglement. 
 
Wat biedt Curalia u? 
In 2018 is het rendement op dit contract, het zogenaamde CuraNova contract, 
1,00% netto. Hier kan aan het eind van het jaar eventueel een winstdeelname aan 
toegevoegd worden in functie van de resultaten van Curalia. De rentevoet is 
jaarlijks herzienbaar. Dat betekent dat de rentevoet jaarlijks wordt bepaald in 
functie van de situatie op de markt en dit voor het totaal van de reserve, ongeacht 
de datum van de storting van de premie. In december van elk jaar wordt de 
rentevoet voor het jaar daarop bepaald. 
Curalia is een onderlinge verzekeringsvereniging en heeft dus geen 
aandeelhouders. Alle winst vloeit direct terug naar haar leden. 
 
Wie kan er op het CuraNova contract storten? 
Naast het RIZIV, kan u ook zelf storten op dit contract. Deze persoonlijke storting 
levert u een belangrijk fiscaal voordeel op. De storting is namelijk fiscaal aftrekbaar 
als beroepskost in de hoogste belastingschijf van uw inkomen. U kunt op die manier 
ruim 54% van uw storting recupereren. Bovendien vermindert u door deze storting te 
doen het bedrag waarop uw verplichte sociale bijdragen worden berekend. 
Hierdoor verhoogt het rendement van uw storting. 
 
Kunt u het fiscaal voordeel van een persoonlijke storting op het CuraNova 
contract combineren met pensioensparen en een individuele 
levensverzekering? 
Ja! U kunt voor deze drie contracten genieten van fiscaal voordeel. Geef echter 
voorrang aan het CuraNova contract: hier is het fiscaal voordeel het grootst. 
U kunt een persoonlijke storting op uw CuraNova contract niet combineren met het 
Vrij Aanvullend Pensioen bij de sociale kas voor zelfstandigen. 
 
Bent u verplicht jaarlijks een persoonlijke storting te doen? 
Nee, u kiest elk jaar of u wenst te storten en zo ja, hoeveel. Zelfs indien er geen 
tussenkomst is vanwege het RIZIV (bijvoorbeeld omdat u dat jaar niet gewerkt heeft) 
dan nog bent u niet verplicht om zelf te storten. 
Om de solidariteitswaarborgen te kunnen garanderen, dient er wel jaarlijks 
minimaal € 100 op uw contract gestort te worden. 
 
Heeft u vragen? Wenst u meer informatie? 
Wenst u het bezoek van één van onze raadgevers om uitleg te krijgen? 
Wenst u een CuraNova contract te onderschrijven voor uw RIZIV-tussenkomst?  
Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het nummer 02/735.80.55 of via 
info@curalia.be. 
 

Curalia: dé referentie voor uw RIZIV Sociaal Statuut! 
*Dit bedrag dient nog te worden bevestigd in een Koninklijk Besluit. 


