
PrinciPe
Iedere arts aanvaardt stilzwijgend de regels van het akkoord 
artsen-ziekenfondsen (Medicomut Akkoord). Met dit akkoord 
gaat de arts een verbintenis aan tot het respecteren van 
de RIZIV-richtlijnen over o.m.: nomenclatuur, honoraria en 
administratieve procedures.

Het akkoord regelt m.a.w. de relaties tussen dokters, patiënten 
en mutualiteiten.

Aanvaardt u het akkoord niet dan bent u als arts vrij dit geheel 
of gedeeltelijk te verwerpen.

Praktisch
Als arts heeft u 2 keuzes telkens er een nieuw akkoord wordt 
afgesloten tussen de mutualiteiten en de beroepsverenigingen 
van artsen:

-  u aanvaardt automatisch het akkoord artsen ziekenfondsen 
(= stilzwijgend).

-  u verwerpt het akkoord geheel of gedeeltelijk. Als arts dient u 
dit expliciet bekend te maken. En dat binnen de 30 dagen na 
de publicatie in het Belgisch Staatsblad via de webtoepassing 
MyRiziv.be. Verschijnt er een nieuw akkoord dan dient u uw 
verwerping te vernieuwen via dezelfde procedure.

Voordeel
De aansluiting tot het Medicomut Akkoord verleent de artsen 
toegang tot de sociale voordelen (RIZIV-statuut), een speci-
fieke wetgeving in het voordeel van artsen, tandartsen, apo-
thekers en kinesitherapeuten. Deze wetgeving voorziet in de 
betaling van een niet-belastbare premie ter financiering van 

een aanvullende sociale zekerheid, bovenop de verplichte  
sociale zekerheid, door het RIZIV. 

Artsen die het akkoord slechts gedeeltelijk aanvaarden, krijgen 
een lager bedrag toegewezen.

Vanaf 2017 is er sprake van een minimum activiteitsdrempel voor 
het bekomen van de sociale voordelen. Deze minimum drempel is 
afhankelijk van het specialisme en zal noch van toepassing zijn op 
artsen die stage lopen, noch op artsen tijdens de 5 eerste jaren na 
het behalen van het RIZIV-nummer als huisarts of specialist.

Om van deze sociale voordelen te kunnen genieten, dient u jaarlijks 
een aanvraag in te dienen. CURALIA helpt u bij deze procedure.

het gestorte riZiV-bedrag:  
wat kunt u ermee oPbouwen?
Met dit bedrag kan u een verzekering Gewaarborgd inkomen 
financieren en/of een aanvullend pensioen opbouwen!

+ gewaarborgd inkomen

De premie hiervan laten betalen door uw sociale voordelen 
is vooral interessant voor een beginnend arts. Let wel dat u 
slechts een deel van de sociale bijdrage hiervoor reserveert. 
Het bedrag van de sociale voordelen ligt namelijk vaak hoger 
dan de premie die u dient te betalen.

Waarom eerder interessant voor een beginnend dan voor een 
al gevestigd arts?

Omdat u er alle belang bij heeft uw premie zelf te betalen van 
zodra uw inkomen en uw belastingen toenemen. De premie 
van het gewaarborgd inkomen is namelijk fiscaal aftrekbaar. 
Dat fiscaal voordeel verliest u echter als u uw sociale voorde-
len gebruikt om uw premie te betalen!

+ aanvullend pensioen

U kan uw sociale voordelen ook aanwenden voor de opbouw 
van een aanvullend pensioenkapitaal. En dat via een con-
tract dat aan specifieke voorwaarden voldoet: de “Sociale  
Pensioenovereenkomst”.

curalia biedt u daarom een oplossing op maat:

1.  combinatie van de dekkingen gewaarborgd inkomen en 
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de sociale Voordelen Van de arts

Pas afgestudeerd?
U ontvangt dit jaar voor het eerst uw RIZIV-nummer (beginnend met 000)? Ook als kersverse arts heeft u recht op de 
sociale voordelen. Het RIZIV-bedrag zal proportioneel worden berekend in functie van het aantal dagen dat u uw RIZIV-
nummer bezit. Ter informatie: er is geen deadline voor de indiening van uw aanvraag.

hoeveel bedraagt de  
riZiV-tussenkomst?
Voor 2017 bedragen de sociale voordelen:
-  € 4.790,23 voor een volledig geconventioneerde arts.

-  € 2.259,67 voor een gedeeltelijk geconventioneerde arts.
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pensioen, wanneer uw persoonlijke situatie er om vraagt,

2.  volledige kapitalisatie voor uw aanvullend pensioen en per-
soonlijke financiering van het gewaarborgd inkomen (met 
fiscale aftrek) van zodra deze optie fiscaal voordeliger wordt.

sociale PensioenoVereenkomst 
(riZiV-contract met solidariteit)

Wie de sociale voordelen aanwendt voor de opbouw van een 
aanvullend pensioenkapitaal, is verplicht dit via dit type levens-
verzekeringscontract te doen. 90% van de op dit contract gestor-
te bedragen wordt gekapitaliseerd voor uw pensioen. De overige 
10% gaan naar een fonds ter financiering van solidariteitswaar-
borgen, als aanvulling op de verplichte sociale zekerheid. 

Vanaf de ontvangst van de betaling, brengt het overgemaak-
te bedrag interest op. Curalia biedt een contract (CuraNova) 
met een dynamische gewaarborgde rentevoet, die per jaar 
kan worden herzien. Dit contract past zich dus steeds op-
timaal aan, aan omstandigheden die zich kunnen voordoen 
tijdens de duurtijd van uw carrière. Deze gegarandeerde inte-
rest kan verhoogd worden door een winstdeelname.

Voor 2017 bedraagt de toegepaste interestvoet 1,25% netto*. 
Bij vroegtijdig overlijden wordt het opgespaarde bedrag, sa-
men met alle gegenereerde interesten, uitbetaald aan de erf-
genamen of de in het contract vermelde begunstigden.

Het CURALIA-contract voorziet in vier bijkomende solidari-
teitswaarborgen:

- Een aanvullende dekking in geval van overlijden, in functie 
van de leeftijd en van de gestorte bedragen op het contract: de 
contractuele rechthebbenden ontvangen dan een bedrag dat 
gelijk is aan het gemiddelde van de gekapitaliseerde bedragen 
voor de laatste drie jaar, vermenigvuldigd met het aantal jaren 

tot de leeftijd van 65 jaar. Dit bedrag voegt zich bij het kapitaal 
dat samengesteld is uit de stortingen en de interesten.

-  De continuïteit van de betaling van de premies in geval van 
volledige invaliditeit: het gemiddelde bedrag van de stortingen 
over de laatste drie jaar wordt op uw contract uitbetaald tot 
uw 65 jaar. Ondanks uw invaliditeit bouwt uw pensioen zich 
verder op en blijven de solidariteits waarborgen behouden.

-  Een dagvergoeding in geval van volledige werkonbekwaam-
heid ten gevolge van ziekte, ongeval of complicaties tijdens 
de zwangerschap. Na een periode van 30 niet-vergoede dagen 
wordt deze vergoeding betaald gedurende maximum één 
jaar a rato van 5 dagen per week. Ook hier wordt het bedrag 
van de vergoeding berekend op basis van het gemiddelde 
van de geregistreerde stortingen over de laatste drie jaar. 
Deze vergoeding begint bij € 10 per dag voor een gemid-
delde tot € 1.000 en wordt met € 5 per dag verhoogd per 
schijf van € 500 bovenop deze € 1.000.

-  Als de aangeslotene recht heeft op een moederschapsuitke-
ring: € 100 fincanciering van het aanvullend pensioen.

Deze solidariteitswaarborgen worden jaarlijks verkregen, van 
zodra er minimum € 100 op de overeenkomst gestort werd in 
de loop van het voorgaande jaar. Zij worden in detail beschre-
ven in het solidariteitsreglement.

PensioenkaPitaal Verkregen 
dankZij de sociale Voordelen 
bij curalia:

wat is de te Volgen Procedure?
curalia stuurt u een al gedeeltelijk ingevuld 
formulier op.
wanneer? Ten laatste op 31 maart. U dient enkel uw geconven-
tioneerde en niet-geconventioneerde activitei ten in te vullen + 
beide zijden te ondertekenen en terug te sturen naar CURALIA.

wanneer moet dit formulier aan het riZiV overgemaakt 
worden? Tussen 1 april en 30 juni, maar wacht niet tot de 
laatste dag!

waarom dit formulier naar curalia sturen? CURALIA 
zorgt voor de opvolging van de hele procedure: versturen van 
het formulier, recuperatie, nakijken van de gegevens alvorens 
door te sturen naar het RIZIV, controle van de betaling.

wat gebeurt er indien de aanvraag te laat verstuurd 
wordt? Het RIZIV zal u dan voor dit jaar geen sociale voor-
delen toekennen.

wanneer stort het riZiV de sociale voordelen op het 
contract? De storting op uw CURALIA contract gebeurt 
ten laatste op 15 januari het volgende jaar, anders is zij 
verplicht laattijdigheidsinteresten te betalen, ten bedrage 
van 7% per jaar.
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Praktisch voorbeeld:
dokter van 25 jaar. jaarlijkse storting van  
€ 4.790, geïndexeerd aan 2%.  
Verondersteld jaarlijks rendement: gemiddeld 
1,50% voor de totale duur van het contract

 Pensioenkapitaal op het einde*

Bruto   € 384.482  

Na fiscale (+/-8%) en  

sociale (3,55%) afhoudingen  € 341.166 

bijkomende waarborgen (solidariteit)
- overlijden = € 186.818
-  betaling van de premies tot de leeftijd van 65 jaar bij  

volledige invaliditeit ten gevolge van ziekte of ongeval
-  dagvergoeding bij werkonbekwaamheid: € 45 per dag.

Voorschot op polis
Koopt u een onroerend goed, dan kan u het opge-
bouwde kapitaal (€ 12.500 min.) van uw RIZIV-contract 
Curalia gebruiken om een gedeelte van deze aankoop 
te financieren door middel van een voorschot op polis.

*  Gegarandeerde rentevoet van toepassing op 01/01/2017: 1,25% netto. 
Deze rentevoet is jaarlijks herzienbaar. De rentevoet kan verhoogd 
worden door een winstdeelname.

* + eventuele winstdeelname


