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Wie zijn we
We zijn een advies- en verzekerings-
kantoor op mensenmaat voor medische 
en vrije beroepen sinds 1985. Binnen 
een familiaal kader geven wij juridisch, 
fi scaal en verzekeringsadvies op maat 
van uw vraag.  
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HET BEGIN

De FOD Volksgezondheid bezorgt 
je het visum van je diploma waarna 
je een stappenplan moet indienen 
bij de dienst “zorg en gezondheid” 
te Brussel. De duur van je stage als 
tandarts is één jaar indien je voor 
algemene tandarts gaat. 

Indien je voor parodontoloog kiest, 
loop je minstens drie jaar stage en als 
orthodontist loop je vier jaar stage. 
Na goedkeuring van je stageplan krijg 
je een RIZIV-nummer dat defi nitief 
wordt na de stageperiode.

1. DE SOCIALE KAS

1.1 Wat moet je doen? 
Van zodra je uw RIZIV-nummer hebt, 
moet je je verplicht aansluiten bij een 
sociale kas. Dit kan bijvoorbeeld bij 
Acerta, Partena of Xerius. 

1.2 Wat is een sociale kas? 
Een sociale zekerheidskas vormt de 
schakel tussen de overheid en jezelf als 
zelfstandige. Deze regelt je inschrijving 
bij het ondernemingsloket en regelt de 
basis sociale zekerheid van zijn leden. 

2.  NUTTIGE 
VERZEKERINGEN 

2.1 Beroepsaansprakelijkheids-
verzekering
Een beroepsaansprakelijkheidsverze-
kering beschermt je tegen fouten die je 
maakt in het kader van je beroep. 

Dit is dus een belangrijke verzekering 
om te hebben als zelfstandige omdat je 
anders met je ganse hebben en houden 
aansprakelijk kan gesteld worden. 

2.2 Gewaarborgd inkomen 
Het gewaarborgd inkomen voorziet 
een vervangingsinkomen bij ziekte 
of invaliditeit bovenop de beperkte 
tussenkomst die voorzien wordt in de 
sociale zekerheid als zelfstandige.

2.3 Hospitalisatieverzekering 
Een hospitalisatieverzekering dekt je 
kosten als je wordt opgenomen in het 
ziekenhuis.

2.4 Brandverzekering (privé of 
beroepsmatig) 
Een brandverzekering is een niet 
verplichte schadeverzekering die uw 
patrimonium verzekert tegen een 
aantal risico’s zoals brand, waterschade, 
storm en hagel, elektriciteit… In een 
brandverzekering kan je zowel gebouw 
(privé of praktijk) als inboedel (materiaal) 
dekken.  

2.5 Autoverzekering 
Hierin kunnen we een onderscheid 
maken tussen de bij wet verplichte 
BA -verzekering en de optionele 
waarborgen zoals rechtsbijstand en 
omnium (groot of klein). 

2.6 B.A. Privéleven (familiale 
verzekering) 
Een familiale verzekering is geen 
verplichte verzekering, maar wel een 
echte aanrader. Deze verzekering dekt 
de fi nanciële gevolgen voor schade die 
je in je privéleven veroorzaakt aan een 
derde.

2.7 Pensioenopbouw
• Pensioenvorming via RIZIV-tussen-

komst. Dit houdt in dat je als 
geconventioneerde zorgverstrekker 
recht hebt op een bepaalde 
tussenkomst van het RIZIV die je kan 
gebruiken voor pensioenvorming of 
voor je gewaarborgd inkomen. 

• Pensioenvorming via VAPZ of POZ 
is voorbehouden voor zelfstandigen 
die met eigen bijdragen en in functie 
van hun belastbaar inkomen een 
bijkomend pensioen kunnen vormen. 

• Pensioensparen en lange termijn-
sparen kan je zowel als loontrekkende 
en als zelfstandige benutten. Voor 
pensioensparen geldt een forfaitair 
bedrag. Lange termijnsparen gaat 
in functie van het netto belastbaar 
inkomen.

3. FISCALITEIT EN 
BOEKHOUDING

Meer informatie in verband met 
fi scaliteit en boekhouding geven we 
u graag in onze andere brochure, op 
ons kantoor 016/25.44.16 of via mail: 
Info@fi skaver.be


