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Problematiek 
Sui Generis

Statuut HAIO/ASO HAIO ASO

SUI generis statuut
- Gezondheid/ ziekte/ invaliditeit
- Kinderbijslag
- Werkloosheidsuitkering
- Palliatief verlof
- Pensioen
- Meetellen aantal gewerkte Jaren
- Ouderschapsverlof
- Vakaniegeld

+
+
-
-
-
-
-
-

+
+
-
-
-
-
-
-

Uitbetaling door centraal orgaan + -

Opsplitising rol opleider/stagebegeleider en
werkgever

+ -

Uniform loon + -

Bescherming maximum aantal werkuren (wet 
van 01.12.2010)

+ +
(theoretisch)

Beschermde tijd voor onderzoek / ManaMa + -

Eenvormig toezicht op kwaliteit opleiding + -

Anno 2017 = tweeledig probleem
Sociaal statuut = sociaal onrechtvaardig
Rol opleider = rol werkgever



1. Sociaal Statuut



De sociale zekerheidsbijdrage ten laste van de ASO 

(RSZ-bijdrage werknemer) 

bedraagt 4,70% 

 13,07% voor een bediende

De patronale lasten van de werkgever 

(RSZ-bijdrage werkgever) 

bedragen 21,08% 

 31,98% bij een bediende

Sui Generis Statuut



Michel I

Regeerakkoord 9 oktober 2014:

“De invoering van een aangepast sociaal 

statuut voor huisartsen en specialisten in 

opleiding wordt onderzocht.”

Minister De Block
Beleidsnota 25 november 2014:

“Aantrekkelijkheid en sociaal statuut.

Om te beginnen wil ik de invoering van een
aangepast sociaal statuut voor huisartsen en
specialisten in opleiding laten onderzoeken.

Het huidig statuut wordt als discriminerend
ervaren en een aanpak is hier wenselijk.”



+  Loon (‘billijke vergoeding’)

+  Wachtvergoeding (opt-out)

+  Sociale zekerheid voor ziekte / invaliditeit en   

kinderbijslag / moederschapsrust

- Geen pensioen

- Geen werkloosheidsuitkering

- Geen vakantiegeld / eindejaarspremie

- Geen palliatief verlof

- Geen recht op ouderschapsverlof

Sui Generis Statuut



Nationale enquête VASO-AMSF 2015

4441 geadresseerden

1510 volledige respons

34%

Sui Generis Statuut



Sui Generis Statuut



Waarom een volwaardig statuut ?

Onafhankelijk van:

- Vlaams - Waals

- ASO – student geneeskunde

- vrouwen – mannen

- beoogde carrière als zelfstandige - bediende

Sui Generis Statuut



Financiering vanuit de overheid ?

HAIO

RIZIV betaalt +/- €30.000 per jaar aan HAIO

Praktijkopleider (PO) betaalt +/- €16.000 per jaar voor HAIO

Nederland

Ter vergelijking: bedrag per ziekenhuis:

+/- €150.000 per ASO voor volledige opleiding

Sui Generis Statuut



Nood op korte 
termijn?

1. De gewerkte jaren als ASO/HAIO laat meetellen

 voor de berekening van de werkloopbaan
 zodat een volledige beroepscarrière kan worden 

bereikt

 als vervulling van de beroepsinschakelingstijd
 schoolverlaters: 310 dagen beroepsinschakelingstijd 

vóór recht op uitkering

 momenteel geldt de periode van het sui generis 
statuut van artsen niet



Penioenopbouw = 
basisrecht

2. Toevoeging van pensioenopbouw aan SUI generis
=PRIORITEIT

 Waarom?
 Werkuren van 48 - 60 uur per week
 Geïntegreerde werking van ASO binnen werking ziekenhuis
 Steeds hogere expertise verwacht -> kost meer tijd maar 

geen sociale bescherming
 Basisrecht

 Hoe?
 Toevoeging van wettelijk pensioen (1e pensioenpijler)
 Toevoeging via groepsverzekering (2e pensioenpijler)
 Voorwaarde

 Voor elke ASO HETZELFDE (ongeacht werkgever)

 Raming?
 Circa 30 miljoen indien 1e pensioenpijler, minder indien

via 2e pijler –Quid op totaal?
 Kost situeert zich pas op pensioen leeftijd



2. Rol Opleider vs.
Werkgever



- Diversiteit aan vergoedingen (afhv. werkgever)

- Diversiteit aan arbeidsvoorwaarden

- Opleidingskwaliteit niet uniform bewaakt

- Studietijd en wetenschappelijk werk

- Conflictueuze rol opleider/werkgever

= beiden stagemeester

Afwezigheid gescheiden rol werkgever / opleider



Statistiek 
enquête

 Aantal uitnodigingen: 2634
 KUL (42,0% respons)

 UG (44,0% respons)

 UA (39,8% respons)

 VUB (vanaf 16/1/17) (29,3% respons)

 Franstalige universiteiten: Geen mailadressen bekomen

 Respons
 1104 reacties (41,9%)

 873 voltooide reacties (33,1%)

 231 gedeeltelijke reacties (8,8%)

 Methode
 Percentage = Respons/aantal responders per vraag

VASO-AMSF, 2017



Afwezigheid gescheiden rol werkgever / opleider



Afwezigheid gescheiden rol werkgever / opleider

Oplossing: Centraal orgaan

VZW (in analogie met VZW SUI voor HAIO’s)

Andere instanties (RIZIV, FOD) 



Doel centraal 
orgaan

1. Toevlucht bij problemen

2. Bewaking van arbeidsvoorwaarden

3. Bewaking van kwaliteit opleiding

4. Rol van werkgever opnemen (en scheiden van 
opleider)



VASO-AMSF, 2017





Doel centraal 
orgaan

1. Toevlucht bij problemen

2. Bewaking van arbeidsvoorwaarden

3. Bewaking van kwaliteit opleiding
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Zelden tot nooit: >40%



Doel centraal 
orgaan
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Kwaliteit van 
opleiding: 
actuele 
situatie

Door wie gebeurt de opleiding in realiteit? Door wie zou je het liefst opgeleid worden?



Doel centraal 
orgaan

1. Toevlucht bij problemen

2. Bewaking van arbeidsvoorwaarden

3. Bewaking van kwaliteit opleiding

4. Rol van werkgever opnemen (en scheiden van 
opleider)





TAKE HOME
MESSAGE

1. Uitbreiding Sui generis = basisrecht
Mee laten tellen van gewerkte jaren

Minimum toevoegen van pensioenopbouw aan
statuut.

2. Oprichting centraal orgaan noodzakelijk
Toevlucht bij problemen

 Bewaking van arbeidsvoorwaarden

 Bewaking van kwaliteit opleiding

 Rol van werkgever opnemen (en scheiden van 
opleider)



TAKE HOME
MESSAGE

Investeren in patiëntenzorg = 
eveneens investeren in 

zorgverstrekker


