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PERSBERICHT  

 

Historisch akkoord rond arbeidsomstandigheden en sociale bescherming van artsen 
in opleiding 

 
Brussel, 19/05/2021 – Na meer dan een jaar onderhandelen hebben de artsen en ziekenhuizen een 
akkoord bereikt over een wettelijk kader en sociale bescherming voor artsen in opleiding. Een 
staking van artsen in opleiding werd op die manier nipt vermeden. “Dit is een historisch akkoord dat 
een duurzame en structurele omslag betekent in de opleiding van toekomstige artsen”, reageert Dr. 
Jonas Brouwers, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO). 

Artsen en ziekenhuizen hadden meer dan een jaar en drie uitgestelde deadlines nodig om een wettelijk 
kader en sociale bescherming voor de meer dan 6000 Belgische arts-specialisten in opleiding (ASO) 
vast te leggen. Daarbij liepen de spanningen hoog op en leek er lange tijd geen akkoord bereikt te 
worden omwille van de nood aan bijkomende financiële middelen. De artsen in opleiding dreigden 
daarop met een nationale staking op 20 mei indien zij niet gehoord werden en ook minister 
Vandenbroucke herhaalde meermaals dat een akkoord gevonden moest worden. 

Dat de controle op arbeidsduur en arbeidsomstandigheden van jonge artsen al langer een probleem 
is, werd in het verleden al meermaals aangetoond. Zo blijkt ook uit een recente bevraging van 
Artsenkrant dat 58% van de ASO tekens van een burn-out vertonen, geassocieerd aan de ondermaatse 
arbeidsomstandigheden. Daarnaast denkt bijna 2 op de 10 artsen eraan om zijn opleiding stop te 
zetten, zo bleek uit een recente VASO-enquête. 

Historisch akkoord 

“Dit akkoord was broodnodig en is op zijn minst historisch te noemen. Sinds 1983 werden er geen 
aanpassingen meer gedaan aan de arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming van artsen in 
opleiding. De eerste steen is gelegd, we moeten nu verder werken aan een duurzaam 
opleidingsklimaat voor onze toekomstige artsen. De COVID-19-crisis heeft nogmaals aangetoond dat 
zij meer dan nodig zijn”, reageert Jonas Brouwers, voorzitter van de VASO. 

Het akkoord bevat een collectieve overeenkomst waarin de minimumregels voor ziekenhuizen die een 
arts-specialist in opleiding tewerkstellen vastgelegd worden. Zo is er voor het eerst een uniform 
basisloon en systeem voor wachtvergoedingen bepaald, alsook hoeveel verlof een ASO kan opnemen 
en hoeveel tijd voor opleiding er voorzien wordt. Daarnaast wordt er ouderschapsverlof, palliatief 
verlof en moederschapsbescherming voorzien alsook een gegarandeerd loon bij de eerste maand 
ziekte. Er wordt ook een onafhankelijk controlesysteem voor de arbeidsuren opgelegd zodat de 
wettelijke regels gecontroleerd kunnen worden. 

De artsen in opleiding hebben momenteel nog geen recht op pensioenopbouw of een vergoeding 
wanneer zij werkloos worden. Minister Vandenbroucke benadrukte reeds dat hij zich zal engageren 
om ook deze sociale rechten verder ter sprake te brengen binnen de regering.  

 
--- 
Over de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) (www.vaso.be) 
De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) vertegenwoordigt de specialisten in opleiding 
van alle Vlaamse universiteiten (UA, UGent, KU Leuven en VUB). De vereniging heeft als doel om als unieke 
spreekbuis te fungeren voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden. 

 
Voor meer informatie: 
Jonas Brouwers (voorzitter) – 0477/75.59.18 /  jonasbrouwers@gmail.com  
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