
CONTRACT ASO
Infosessie

20/07/2021
Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO)
Jonas Brouwers –Voorzitter



Inhoud

• Introductie

• Handleiding ASO 

• FAQ en modelcontract

• Vragen?



1. INTRODUCTIE



Sociaal akkoord ASO – 2021 

• 19/05/2021: Nationale paritaire commissie artsen – ziekenhuizen 

• Akkoord in 2 fasen 

• Fase 1: collectieve overeenkomst (wettelijk kader arbeidsomstandigheden)

• Fase 2: pensioen – en werkloosheidsproblematiek (i.s.m. Kabinet van volksgezondheid) 



Collectieve overeenkomst

• Minimumvoorwaarden voor alle Belgische stageplaatsen & stagemeesters

• Afdwingbaar (Koninklijk Besluit 09/07/2021)

• Controles arbeidsinspectie

• Vrijwillige meldingen (arbeidsinspectieToezicht op Sociale wetten - info.tsw@werk.belgie.be )

• Toepassing vanaf 1/8/2021 

• Herevaluatie elke 2 jaar

• 30 miljoen voor ziekenhuizen/stagemeesters voorzien
(+ stagemeestervergoeding van 8500 EUR per jaar per ASO)

mailto:info.tsw@werk.belgie.be


Wet op arbeidsduur (2010)

+ maximum 24h aaneensluitend
+ vanaf 12h aaneensluitend: recuperatie 12h verplicht



2. HANDLEIDING ASO



• Eenvormige interpretatie

• Discussies vermijden/oplossen

• Verantwoordelijkheid ASO 

• www.vaso.be/contract

http://www.vaso.be/contract


De 20 gouden regels 

1. Minimum basisloon 3111,92 euro per maand

• Toenemend met anciënniteit

• 48h werkweek

• Gegarandeerd

• Alles boven 48h

• Comfortabele uren (8-20h): 110% minimum basisuurloon (14,96€)

• Alles binnen en boven 48h

• Oncomfortabele uren (20- 8h): 125%

• Zaterdag: 125%

• Zondag : 150 %

• Feestdag: 150%

• Oproepbare wachtdiensten

• Weekdag (8-20h): €50 forfait per begonnen 12h 

• Weekdag (20-8h): €75 forfait per begonnen 12h

• Weekend: €75 forfait per begonnen 12h

• Wie in ziekenhuis moet komen tijdens oproepbare wachtdienst wordt betaald zoals hierboven (elk begonnen uur) + tijd in ziekenhuis wordt
gerekend als arbeidstijd

• Wie in ziekenhuis moet zijn binnen 20 minuten: betaald als een intramurale wachtdienst



2. Maandelijks uurrooster + wachtregeling: 4 weken op voorhand gekend

3. Registratietool in elk ziekenhuis

• Elk uur registreren! (Niet geregistreerd = geen uitbetaling) 

• Onafhankelijke tool overheid: najaar 2021 

• Basis voor inspecties en controles

4. Elke gepresteerde arbeidstijd
moet vergoed worden (overuren, wachten…)

5. Gedetailleerde loonfiche met 
gepresteerde uren + uitbetaling



6. Lunchpauze = arbeidstijd wanneer ASO ter beschikking staat van werkgever (bv dect-
permanentie)

7. ‘oproepbare wacht’ minder dan 20 minuten= intramurale wacht

• Vergoeding voor alle uren! 

8. Maandelijkse onkostenvergoeding 100 EUR 
+ terugbetaling wetenschappelijke activiteiten (forfait of reëele kosten) 

9. Zwangere ASO: moederschapsbescherming

• Vanaf 26w: geen prestatie tussen 20-8h

• Vanaf 26w: geen MUG interventies

• Niet langer dan 12h aaneensluitend werken

• Geen blootstelling ioniserende stralen en 
andere gevaarlijke situaties vanaf bekendmaking ZW

• Arbeidsarts



10. Elke ASO: geboorteverlof (vaderschapsverlof), palliatief verlof, 
adoptieverlof en verlof voor klein verlet (huwelijk, communie, overlijden…)

• Zie KB van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de 
bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter 
gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke 
opdrachten. https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1963082803&la=N

• Zie art. 30 en 30 ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (geboorteverlof en 
adoptieverlof) http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1978/07/03/1978070303/justel

• Zie art. 100bis en 102bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (palliatief verlof) 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1985021271&la=N

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1963082803&la=N
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1978/07/03/1978070303/justel
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1985021271&la=N


11. Bij ziekte: gewaarborgd maandloon gedurende eerste 30 dagen van 
arbeidsongeschiktheid

12. Elke ASO: minstens 20 vakantiedagen (waarvan 10 aaneensluitend mogen)
10 wettelijke feestdagen

13. Indien feestdag in weekend valt: op te nemen op ander moment 

14. Indien werken op feestdag: op te nemen op ander moment 

• (indien werken op feestdag in weekend: maar 1x te recupereren) 



15. Elke ASO: 10 forfaitaire wetenschappelijke dagen

• Vrij op te nemen! (Geen verantwoording nodig)

• Niet voor lessen in kader van verplicht curriculum (vb MSG)

16. Elke ASO: vrijgesteld om naar verplichte lessen, cursussen en examen in kader
van Master specialistische geneeskunde te gaan. 

• Wordt ook als arbeidstijd geteld wanneer niet in het weekend valt

17. Afwezigheden door ASO: 4 weken op voorhand aanvragen
Antwoord stagemeester: binnen 7 dagen



18. Nieuwe contract: vanaf start stagejaar vermeld in stageplan (ten vroegste 1/8/2021)
Voorwaarden ‘oud contract’ mag voor AJ 2021-2022 en 2022-2023: schriftelijk melden
aan personeelsdienst ziekenhuis

19. Iedereen in opleiding voor bijzonder beroepstitel
Ook intensieve, pediatrische neurologie, nefrologie,… 
Zie voor bijzondere beroepstitels: art 1 en art 2 KB 25/11/1991 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1992025392
&la=N

20. Niet van toepassing op ASO in wetenschappelijk mandaat (doctoraat)
Indien klinische taken: afspraken met ziekenhuis vast te leggen !

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1992025392&la=N


Problemen, vragen, implementatie
moeilijkheden?

• VASO

• info@vaso.be

• www.vaso.be/contact

• Nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen

• npcgz-cpnmh@health.fgov.be

• Arbeidsinspectie Toezicht Sociale Wetten

• 02 235 55 55 (9-12h & 14-16.30h) 

• info.tsw@werk.belgie.be

• Arbeidsauditoraten (openbaar ministerie)

• https://www.om-mp.be/nl/uw-om/arbeidsauditoraten

mailto:info@vaso.be
http://www.vaso.be/contact
mailto:npcgz-cpnmh@health.fgov.be
mailto:info.tsw@werk.belgie.be
https://www.om-mp.be/nl/uw-om/arbeidsauditoraten


www.vaso.be/contract

http://www.vaso.be/contract


3. FAQ EN MODELCONTRACT



FAQ overheid

Vragen ziekenhuizen

Vragen stagemeesters

Vragen ASO 

Model overeenkomst

Voorbeeld voor ziekenhuizen

Controle voor ASO 



Vragen in de FAQ 

1. Toepassingsgebied van de collectieve overeenkomst

2. Wat is de situatie van  artsen-specialisten in opleiding 
die geen individueel akkoord hebben ondertekend 
bedoeld in artikel 7 § 1 van de wet van 12 december 2010 
en waarbij de arbeidsduur de absolute grenzen 
overschrijdt ? Idem voor diegenen die het individueel 
akkoord wel hebben ondertekend en de absolute 
grenzen van  de wet van 12 december 2010 
overschrijden?

3. Zwangerschap

4. Is de tijd waarbinnen een lunchpauze wordt genomen 
arbeidstijd ?

5. Tellen de verlofdagen bedoeld in artikel 13 van de 
collectieve overeenkomst mee voor de berekening van 
de arbeidsduur ?

6. Inhalen van een wettelijke feestdag

7. Kan een periode van oproepbare wacht aangemerkt 
worden als een rustperiode ?

8. In welke gevallen moet een forfait voor een oproepbare 
wacht toegepast worden?

9. Zijn de forfaitaire bedragen bedoeld in artikel 5 
cumulatief met de vergoedingen voor oncomfortabele 
uren ?

10. Is er een minimumbedrag voor de vergoeding van 
wetenschappelijke activiteiten voorzien ?

11. Beperkt artikel 13 de tijd voor wetenschappelijke werk ?

12. Forfaitaire wetenschappelijke dagen

13. Verlof omwille van familiale omstandigheden
(zogenaamd klein verlet). 

14. Indexatie

15. Zullen ziekenhuizen op vrijwillige basis het 
tijdsregistratiesysteem dat de overheid zal ter 
beschikking stellen aan de ASO’s op basis van artikel 
7 van de overeenkomst, kunnen invoeren in het eigen 
ziekenhuis?

16. Inwerkingtreding

17. Voorbeeldberekening uren



Vers van de pers ! 

• Hoe berekent men verlof van een ASO in de arbeidstijd? 

• Hoe berekent men afwezigheid op een betaalde feestdag? 

→Belangrijk voor berekening totale arbeidsduur ! 



4. VRAGEN



Oproep liaisons VASO 

• Per ziekenhuis

• Implementatie opvolgen

• Problemen melden aan VASO


