
Het nationaal akkoord tandartsen-
ziekenfondsen

PrinciPe
Als tandarts treedt u automatisch toe tot het akkoord tand-
artsen-ziekenfondsen. Dit akkoord, tussen de beroepsvereni-
gingen van de tandartsen en de mutualiteiten, reglementeert 
de relaties tussen tandartsen, patiënten en mutualiteiten.

De toetreding tot het akkoord impliceert het naleven van de 
richtlijnen van het RIZIV, dit hoofdzakelijk op het vlak van no-
menclatuur en honoraria, maar ook op vlak van administratieve 
procedures.

De tandarts kan weigeren om de conventie toe te passen 
voor een gedeelte of voor al zijn prestaties.

PraktiscH
Bij elk nieuw akkoord tussen mutualiteiten en de beroeps-
verenigingen van tandartsen, heeft u de keuze:u kunt het ak-
koord aanvaarden of volledig of gedeeltelijk verwerpen. 

Als u het akkoord verwerpt dient u dat expliciet te melden 
aan het RIZIV. Hoe? Online via de webtoepassing MyRiziv, 
binnen de 30 dagen na publicatie van de tekst van het ak-
koord in het Belgisch Staatsblad.

Als u de conventie niet expliciet verwerpt, wordt u automa-
tisch beschouwd als geconventioneerd. Bij elk nieuw akkoord 
dient u uw weigering te hernieuwen.

Voordeel
De aansluiting tot de conventie geeft u het recht te genie-
ten van het RIZIV-statuut. Via uw RIZIV-statuut geniet u van 
een bijkomende sociale zekerheid. Het RIZIV keert u hiervoor 
jaarlijks een niet belastbare premie uit op een contract. 

Om hiervan te kunnen genieten moet u elk jaar opnieuw een 
aanvraag indienen. Curalia helpt u hierbij.

de riZiV-bijdrage: waarVoor kunt u 
dit bedrag gebruiken?
U kan met het bedrag een verzekering Gewaarborgd Inko-
men financieren of een aanvullend pensioenkapitaal opbou-
wen via een levensverzekeringscontract.

Optie 1: Een verzekering Gewaarborgd Inkomen.
Dit is een zeer interessante optie voor zelfstandige tandartsen 
U moet echter wel rekening houden met het fiscaal aspect:
-  Als u zelf de verzekeringspremie betaalt dan is de premie 

aftrekbaar als beroepskost 
-  Als het RIZIV de premie betaalt via de bijdrage dan kun u 

dit NIET.
Besluit: Deze verzekering financieren met een deel van uw RI-
ZIV-bijdrage is interessant bij de start van uw carrière. Wan-
neer uw inkomen (en uw belastingen) toeneemt, heeft u er 
alle belang bij de premie zelf te betalen.

Optie 2: de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal 
d.m.v. een contract dat aan specifieke voorwaarden voldoet: 
de “Sociale Pensioenovereenkomst”.

curalia biedt u een op maat gesneden oplossing:

1.  combinatie van de dekkingen gewaarborgd inkomen en 
pensioen, wanneer uw persoonlijke situatie hierom vraagt,

onderlinge verzekeringsvereniging

riZiV-statuut tandarts

Hoe VerlooPt de klassieke  
Procedure?
curalia stuurt u een ingevuld formulier op.
wanneer? Ten laatste op 31 maart. Dit formulier dient 
u enkel ingevuld (voorkant vervolledigen en onder
tekenen, achterkant onder teken en) terug te sturen.

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, 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 RIZIV
statuut 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, zoniet is het 
RIZIV verplicht laattijdigheidsinteresten te betalen, ten 
bedrage van 7% per jaar.

Hoeveel bedraagt de riZiV-storting?
Voor 2019 kwamen de sociale voordelen op € 2.382,61.
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onderlinge verzekeringsvereniging

2.  volledige kapitalisatie voor uw aanvullend pensioen en per-
soonlijke financiering van het Gewaarborgd Inkomen (met 
fiscale aftrek) van zodra deze optie voor u fiscaal voordeli-
ger wordt.

3.  U kunt persoonlijke stortingen op dit contract uitvoeren die 
fiscaal aftrekbaar zijn.

riZiV-contract curanoVa  
(sociale PensioenoVereenkoMst)
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen wordt 90% van de 
gestorte bedragen op dit contract gekapitaliseerd voor pen-
sioenopbouw. Van zodra Curalia de betaling ontvangt brengt 
deze rente op. Curalia biedt u de mogelijkheid aan om uw 
RIZIV-tussenkomst op een verzekeringscontract te storten: 
het CuraNova contract.

CuraNova combineert:

-  Garantie van een verzekeringscontract.

-  Flexibiliteit van de rentevoet die jaarlijks herzienbaar is en 
dus altijd in functie van de situatie op de markt. Deze ren-
tevoet wordt toegekend op het totaal van de opgebouwde 
reserve.

-  Rendement. In 2019 is het rendement op dit CuraNova con-
tract 1,00% netto. Hier kan aan het eind van het jaar eventu-
eel een winstdeelname aan toegevoegd worden.

De resterende 10% van het bedrag (met een minimum van 
€ 100 per jaar) wordt gestort in een solidariteitsfonds dat vier 
aanvullende waarborgen financiert:

-  Na een niet-vergoede periode van 30 dagen, wordt een ver-
goeding 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 gemid-
delde 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 moederschapsuitke-
ring stort Curalia € 100 op het pensioencontract.

-  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 op-
gebouwd en worden de solidariteitswaarborgen behouden.

-  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 vermenigvuldigd met het aantal 
jaren tot uw 65 ste verjaardag. Dit bedrag komt bovenop het op-
gebouwde kapitaal (stortingen + interesten).

Deze solidariteitswaarborgen zijn verworven voor één jaar op 
voorwaarde dat het voorgaande jaar minimum € 100 werd ge-
stort op het contract. Ze worden in detail omschreven in het 
solidariteitsreglement.

Mijn riZiV-contract bij curalia:

Dit dossier is een uitgave van CURALIA - Onderlinge verzekeringsvereniging erkend onder nr 0809 - RPR Brussel BTW BE 0406 290 141 
 T : 02/735.80.55 • F : 02/735.13.06 • E : info@curalia.be • W : www.curalia.be
Verantwoordelijke uitgever: Nico Lodewijks, Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel.

        Gedrukt op gerecycleerd papier. De in dit dossier voorkomende gegevens worden alleen versterkt bij wijze van inlichting.
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Praktisch voorbeeld:
tandarts van 24 jaar. jaarlijkse storting van 
€ 2.382,61, geïndexeerd aan 2%.  
Verondersteld jaarlijks rendement: gemiddeld 
1,50% op de gehele duurtijd van het contract.

 Pensioenkapitaal op het einde

Bruto   € 181.743 

Na fiscale (+/-8%) en  

sociale (3,55%) afhoudingen  € 161.268

bijkoMende waarborgen (solidariteit)
- overlijden = € 85.773
-  betaling van de premies tot de leeftijd van 65 jaar bij  

volledige invaliditeit ten gevolge van ziekte of ongeval
-  dagvergoeding bij werkonbekwaamheid: 20 eur per dag.

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

Gegarandeerde rentevoet van toepassing op 01/01/201 9: 1, 00% netto. 
Deze rentevoet is jaarlijks herzienbaar. Deze rentevoet kan verhoogd 
worden door een niet gewaarborgde winstdeelname.




