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 12 maart 2021 
De ASO’s en HAIO’s in de ziekenhuizen en het KB UFFT van 30/10/2020 
 
 
1. De context 
 
Deze toelichting betreft de specifieke maatregelen in het kader van de COVID-19-epidemie 
ten behoeve van de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) en van de huisartsen in opleiding 
(HAIO’s) in ziekenhuizen. Deze informatie richt zich tot de ASO’s en HAIO’s, tot hun 
stagemeesters, tot de ziekenhuizen waar de ASO’s en HAIO’s worden opgeleid of die de ASO’s 
als gedetacheerden op hun loonlijst hebben, tot de medische raden die de opdracht kregen 
om bepaalde vergoedingen toe te kennen,…  
 
Het KB UFFT van 30/10/2020 en het wijzigingsKB in voorbereiding (KB UFFT 2), voorzien onder 
meer in  maatregelen die specifiek de artsen in opleiding in een ziekenhuis ten goede komen: 

- uniform voor elke individuele ASO en HAIO: 
o maandelijkse brutopremie 250€ vanaf maart 2020; 
o éénmalige aanmoedigingspremie 985€ pro rata de periode van 1 september 

t.e.m. 30 november 2020; 
- via een budget per ziekenhuis: 

o de garantie op het betalen van het basisloon via de tussenkomst aan de 
stagemeesters of via de gecompenseerde retrocessie aan het ziekenhuis; 

o de ziekenhuisbrede enveloppe bestemd voor de bijkomende vergoeding van 
de doelgroep i.f.v. hun inzet voor wachten en permanenties of andere 
relevante diensten.  

 
De hiernavolgende tekst betreft de ASO’s en de HAIO’s met een RIZIV-nummer ‘in opleiding’ 
en die klinisch werk hebben verricht in een ziekenhuis in de loop van het eerste en/of tweede 
semester 2020.  
 
Merk op dat alle tegemoetkomingen voorzien in het kader van het KB UFFT steeds door de 
federale overheid gefinancierd worden aan het ziekenhuis dat de artsen in opleiding 
tewerkgesteld heeft in de referentieperiode; desgevallend maakt het ziekenhuis de ontvangen 
financiering over aan de ASO of de betrokken partij verantwoordelijk voor uitbetalingen aan 
de ASO.. 
 
 
 
2. Algemeen 

 
 Welke ASO’s en HAIO’s kunnen in aanmerking komen voor één van de bijkomende 

vergoedingen? 
o Elke ASO en elke HAIO met klinische activiteiten in een ziekenhuis, gedurende de 

betrokken periodes.  
 De ASO’s en HAIO’s met een RIZIV-nummer ‘in opleiding’ (zie 

bevoegdheidscode). Dit betekent concreet dat de RIZIV-nummers eindigen op 
010 t.e.m. 097 voor de ASO’s en op 005 of 006 voor de HAIO’s. 
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 Het betreft ook ASO’s met een RIZIV-nummer ‘in opleiding’ waarvan een aantal 
ook klinische activiteiten in een ziekenhuis in de betrokken periode hadden, al 
dan niet deeltijds, al dan niet tijdelijk. De basisvergoeding wordt verder 
vergoed door een partij, extern aan een ziekenhuis. 

 Het gaat hier vooral over ASO’s met een wetenschappelijke opdracht (vb. 
via F.W.O.-beurs, beurs universiteit, wetenschappelijke instelling,…) die 
omwille van de epidemie het medisch kader in een ziekenhuis al dan niet 
deeltijds, al dan niet tijdelijk versterken.  

 Verder betreft het ASO’s die door het Ministerie van Defensie worden 
vergoed en die al dan niet deeltijds of tijdelijk gedetacheerd worden naar 
een ziekenhuis. 

 Welk ziekenhuis registreert de ASO’s en HAIO’s in de gegevensinzameling? 
o Het ziekenhuis waar de arts in opleiding werkte in de betrokken periode is degene 

die de ASO’s en HAIO’s moet meedelen. 
o De nodige informatie is voor het eerste semester door de ziekenhuizen 

meegedeeld via de Excel-gegevensinzameling. De kans zal geboden worden om de 
reeds meegedeelde informatie voor het eerste semester 2020 te corrigeren en 
desgevallend verder aan te vullen. 

o Een nieuwe gegevensinzameling zal georganiseerd worden voor het tweede 
semester. 

 Op wiens rekening komt in eerste instantie de tussenkomst? 
o Het bedrag wordt door de federale overheid toegekend aan het ziekenhuis waar 

de ASO of HAIO was tewerkgesteld, en deze dus aan de federale overheid 
nominatief gecommuniceerd heeft, met alle gevraagde details. 

o Cf. infra, desgevallend afrekening tussen partijen voor de uitbetaling van de arts in 
opleiding. 

 Wie staat in voor de uitbetaling aan de gerechtigde ASO’s en HAIO’s? 
o Het principe is dat de partij die de basisvergoeding aan de arts in opleiding 

uitbetaalt tijdens de referentieperiode, ook de bijkomende vergoedingen betaalt. 
Nadien wordt desgevallend verrekend tussen het gefinancierde ziekenhuis en de 
betalende partij.  
 Desgevallend zijn er afspraken te maken tussen het ziekenhuis waar de 

ASO/HAIO tewerkgesteld was in de betrokken periode (en dat de financiering 
ontvangt) en de uitbetalende partij (over uitbetaling aan de ASO of HAIO, over 
het vergoeden van de uitbetalende partij). 

 Een ASO of HAIO kan, bij problemen, altijd het ziekenhuis van tewerkstelling 
aanspreken met het oog op concretere afspraken voor uitbetaling.  

 Eventuele aanhoudende problemen kunnen via de vertegenwoordigers van de 
ASO’s worden voorgebracht op de Nationale Paritaire Commissie 
Geneesheren-ziekenhuizen, ingericht bij de FOD Volksgezondheid. 

o De HAIO’s worden uitbetaald door de verantwoordelijke VZW, die op haar beurt 
de kost recupereert volgens de eerder gemaakte afspraken met ziekenhuis of 
stagemeester. 

 Wanneer moet er uitbetaald worden aan de ASO’s en HAIO’s? 
o De ASO’s en HAIO’s ontvangen steeds de extra’s zo vlug mogelijk. Indien dit nog 

niet gebeurde, er zijn geen redenen om de betaling uit te stellen, voor de beide 
semesters 2020 is de financiering ervoor immers reeds ontvangen door de 
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ziekenhuizen. Voor de éénmalige en maandelijkse premies wordt onmiddellijke 
uitbetaling aanbevolen voor geheel 2020. Voor de besteding van de 
ziekenhuisenveloppe 2020 voor de wachten, permanenties,… wordt uitbetaling 
onmiddellijk na de beslissing van de medische raad aangeraden.   

 Hoe zal de federale overheid de uitbetaling aan de gerechtigde ASO’s en HAIO’s 
opvolgen? 

o Het KB UFFT bepaalt dat de ziekenhuizen de besteding van de bedragen moeten 
rapporteren aan de overheid (zie Art. 8 §7. en Art. 10 3.).  

o Voor het onderdeel ASO’s zal dat tot op een zeer gedetailleerd niveau worden 
opgevraagd, per toegekend deelbudget. Per ziekenhuis zal de federale overheid 
dus kunnen nagaan volgens welke principes het budget verdeeld is, hoe de 
individuele en globale bedragen zijn toegekend en wanneer deze bedragen werden 
uitbetaald. 

 Wat als de afrekening aan het ziekenhuis plaatsvindt als de ASO/HAIO ondertussen niet 
meer in opleiding is in het ziekenhuis in kwestie? 

o De vergoedingen die voor een bepaald aantal maanden van tewerkstelling in een 
ziekenhuis verworven zijn, moeten uitbetaald worden.  
 Niet meer in hetzelfde ziekenhuis werkzaam zijn, staat de uitbetaling aan de 

arts in opleiding niet in de weg. 
 Dit geldt ook indien niet het ziekenhuis van tewerkstelling, maar een andere 

partij tijdens de referentieperiode verantwoordelijk was voor de uitbetalingen 
aan de ASO.  

 
 
3. De maandelijkse brutopremie 

 
 Wat en waarvoor? 

o Een vaste maandelijkse bijkomende brutovergoeding van 250€ per ASO en HAIO 
omwille van niet vergoede extra-activiteiten en extrakosten gemaakt door de arts 
in opleiding, verhoogd met de patronale bijdrage van 21,08%. 

 Wie heeft recht op de maandelijkse premie? 
o Elke ASO en elke HAIO  met klinische activiteit in een ziekenhuis, voor elke maand 

van tewerkstelling in de betrokken periode, dus ook als de basisvergoeding door 
een externe partij wordt vergoed, en ook als de klinische activiteit deeltijds is. 

 Voor welke periode? 
o Vanaf maart 2020 t.e.m. december 2020 (wettelijke basis voor eerste semester is 

KB UFFT van 30/10/2020 en voor het tweede semester het KB UFFT 2). 
 Hoeveel? 

o Elke ASO ontvangt per gewerkte maand in het ziekenhuis een brutopremie van 
250€. De omvang van het bedrag hangt niet af van de prestatietijd. 

 Wie betaalt de maandelijkse premie aan de ASO/ HAIO? 
o Dezelfde partij als degene die de basisvergoeding betaalt voor de maand waarop 

de brutopremie betrekking heeft. 
 Voor de ASO kan dat zijn: ziekenhuis van tewerkstelling, ziekenhuis dat de 

ASO detacheert, (BV van de) zelfstandige arts-stagemeester, 
artsenassociatie, VZW medische raad,… 

 Voor de HAIO is dat de VZW naargelang de taalrol van de HAIO  



4 
 

(VZW SUI voor de Nederlandstalige huisartsen in opleiding;  
VZW CCFFMG voor de Franstalige huisartsen in opleiding).  

 Financiering en berekening? 
o Het bedrag is inbegrepen in de (reeds overgemaakte) voorschotten eerste en 

tweede semester van de federale overheid aan het ziekenhuis van tewerkstelling. 
o De afrekening per semester houdt rekening met het aantal maanden van 

tewerkstelling van de arts in opleiding. 
o Het gefinancierd bedrag is een brutobedrag dat wordt verhoogd met de kost van 

de werkgeversbijdragen van 21,08%.  
o Het ziekenhuis maakt desgevallend het overeenkomstige budget over aan wie 

uitbetaalt (bijvoorbeeld de zelfstandige arts (al dan niet via VZW medische raad, 
artsenassociatie,…), of een ander ziekenhuis in het geval van gedetacheerde ASO’s, 
of een externe partij waarvan hierboven sprake (universiteit, wetenschappelijke 
instelling, Ministerie van Defensie,…).  

o De uitbetaling van de premie’s aan de HAIO’s gebeurt eveneens door de normale 
uitbetalende VZW’s (resp. SUI en CCFFMG), die volgens hun afspraken recupereert 
bij de ziekenhuizen.  

 Moet de van overheidswege toegekende tegemoetkoming (integraal) besteed worden 
aan het voorziene doel? 

o Ja, de tegemoetkoming heeft precies de omvang om alle rechthebbende ASO’s en 
HAIO’s het bedrag van deze premie toe te kennen en de bijhorende 
werkgeversbijdragen R.S.Z. te betalen. Er kan geen saldo overblijven dat anders 
wordt aangewend.  
 
 

4. Eénmalige aanmoedigingspremie 985 euro 
 
 Wat en waarvoor? 

o Eénmalige brutopremie van 985€ per VTE tewerkgesteld tussen 1 september en 30 
november 2020 , verhoogd met de patronale bijdrage van 21,08%. 

 Wie heeft recht op de vergoeding? 
o Elke ASO en elke HAIO in opleiding in het ziekenhuis, pro rata de prestatietijd 

tussen 1 september 2020 tot en met 30 november 2020. 
 Kan in dezelfde periode dan ook nog de brutopremie van 250€ per maand ontvangen 

worden? 
o Ja, in de maanden september t.e.m. november is er sprake van zowel een 

éénmalige aanmoedigingspremie als de maandelijkse premies. Ter herinnering: 
wettelijke basis van 2de semester in KB UFFT 2. 

 Voor welke periode? 
o Voor de artsen in opleiding met klinische activiteiten in het ziekenhuis tussen 1 

september 2020 tot en met 30 november 2020.   
o De periodes van afwezigheid door ziekte tot 30 opeenvolgende ‘kalenderdagen’ 

tijdens de referentieperiode, gelden in het kader van de toekenning van deze 
premie als ‘gewerkt’.  

 Wie betaalt de éénmalige premie aan de ASO/ HAIO? 
o Dezelfde partij als degene die de basisvergoeding betaalt voor de maanden van de 

referentieperiode waarop de éénmalige premie betrekking heeft. 
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 Wanneer dient de aanmoedigingspremie uitbetaald te worden? 
o De omzendbrief aan de ziekenhuizen betreffende de aanmoedigingspremie van 17 

december 2020 gaf als aanbeveling de aanmoedigingspremie vóór 31 december 
2020 uit te betalen. Mocht dit nog steeds niet het geval zijn, dan wordt gevraagd 
dit onverwijld uit te betalen aan de gerechtigden. 

 Financiering en berekening? 
o Het bedrag wordt door de federale overheid toegekend aan het ziekenhuis waar 

de ASO/HAIO was tewerkgesteld (brutobedrag verhoogd met de kost van de 
werkgeversbijdragen R.S.Z. 21,08%), voor de maanden en prestatietijd in de 
betrokken periode. Het overeenstemmend budget zal in de voorlopige afrekening 
van het 2° semester in aanmerking genomen worden. 

o Het ziekenhuis waar de gerechtigden tewerkgesteld waren, zal het maandelijks 
aantal VTE ASO’s en HAIO’s met naam en RIZIV-nummer moeten meedelen in de 
gegevensinzameling m.b.t. het tweede semester 2020. 

o Het gefinancierd bedrag is het brutobedrag, verhoogd met de kost van de 
werkgeversbijdragen R.S.Z. van 21,08%.  

o Zoals voor andere bedragen voor de ASO of HAIO, kan het nodig zijn dat er 
afspraken nodig zijn tussen het ziekenhuis en de partij die normaal instaat voor de 
betaling van de arts in opleiding. 

 Moet de van overheidswege toegekende tegemoetkoming (integraal) besteed 
worden aan het voorziene doel? 
o Ja, deze tegemoetkoming is beperkt tot het bedrag dat nodig is om aan alle 

rechthebbenden de aanmoedigingspremie aan elke VTE te betalen. Er kan geen 
saldo zijn dat anders wordt aangewend.  
 

 
5. Specifieke tussenkomst basisvergoeding ASO 

 
 Wat en waarvoor? 

o Er wordt een ‘enveloppe per ziekenhuis’ samengesteld om de zelfstandige 
stagemeesters toe te laten om, omwille van een eventuele verminderde activiteit 
en dalende honorariuminkomsten, de basisvergoeding voor elke ASO te kunnen 
blijven betalen  vanaf maart 2020, voor zover zij de ASO effectief ten laste hebben. 

o Het doel van deze specifieke tussenkomst is het verzekeren van de basisvergoeding 
voor de ASO, : 
 tijdens diens tewerkstelling; 
 én die  (nog) niet kon genieten van een uitkering. .   

o Deze tussenkomst moet garanderen dat de ASO niet zonder inkomen is, gezien hun 
beperkte sociale bescherming. Merk op dat de overheid hiervoor een 
gedetailleerde opvolging voorziet, via de rapportering. 

 Voorwaarden voor toekenning van de specifieke tussenkomst?  
o Er zal voor de betrokken periode een tussenkomst zijn als er een daling van de 

nationale ZIV-aanrekeningen vastgesteld wordt t.o.v. dezelfde periode in 2019. 
Merk op dat de procentuele daling pas definitief vast te stellen is na afloop van de 
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periode waarin het ziekenhuis kan factureren, t.t.z. tot 2 jaar na de 
prestatiedatum.1  

o Er is een specifieke tegemoetkoming indien de loonkost van de ASO : 
 direct ten laste van een zelfstandige is (via (BV) stagemeester, 

artsenassociatie, VZW medische raad,…); 
 uiteindelijk  ten laste van een zelfstandige is, m.a.w. ook in het geval het 

ziekenhuis instaat voor de uitbetaling van de ASO, maar het ziekenhuis 
nadien de kost recupereert bij of factureert aan de zelfstandige 
(stagemeester, artsenassociatie, VZW medische raad,…). 

o Merk op dat in dat geval het ziekenhuis van tewerkstelling de loonkost van de ASO 
ten laste neemt, er eveneens een overheidscompensatie is via toepassing van het 
afdrachtenpercentage op de niet-gerealiseerde honoraria. 

 Hoe wordt de enveloppe verdeeld? 
o Per ziekenhuis zal de medische raad de tussenkomst toewijzen vermits niet elke 

discipline op dezelfde wijze een daling van de honoraria-inkomsten kent. De 
medische raad staat in voor de beslissing omtrent de toekenning aan de betrokken 
stagemeesters. De medische raad kan, maar moet niet, het bedrag van de 
tussenkomst per ASO aanpassen bijvoorbeeld i.f.v. de feitelijke daling van de 
activiteit van de discipline van de stagemeester (en bijgevolg facturatie van 
honoraria).  

 Moet de enveloppe (integraal) besteed worden aan het voorziene doel? 
o Neen, de medische raad kan oordelen dat er in het ziekenhuis een betere besteding 

mogelijk is, voor zover de ASO’s hun basisvergoeding volledig bleven ontvangen  
tot er desgevallend een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid is voorzien.  

 Voor welke periode? 
o Vanaf maart 2020 t.e.m. december 2020, met een eerste berekening van de 

maandelijkse bedragen voor de periode van maart t.e.m. juni en een tweede 
berekening voor de periode van juli t.e.m. december, in functie van de 
waargenomen daling van de RIZIV-facturatie. 

 Financiering en berekening? 
o De nationale RIZIV-facturatie van de ziekenhuizen van 2020 wordt vergeleken met 

deze van 2019 (na indexatie), telkens voor de betrokken periode. Bij een daling 
wordt de procentuele daling toegepast op een geschatte maandelijkse kost per VTE 
ASO van 5.000 euro. 
Er zal dus een procentuele daling berekend worden voor de periode maart t.e.m. 
juni 2020 (bijhorend bedrag dat gedurende deze 4 maanden wordt toegepast) en 
er wordt een tweede daling berekend voor de periode juli t.e.m. december 2020 
(met eveneens een specifiek bedrag voor deze tussenkomst gedurende 6 
maanden). Het maandelijks bedrag te financieren per VTE ASO wordt toegekend 
als de zelfstandige stagemeester de loonkost van de ASO draagt. 

o Voor de ASO die van een ander ziekenhuis werd gedetacheerd, wordt de garantie 
eveneens voorzien. Deze is steeds in aanmerking genomen in de afrekening van 
het ziekenhuis van tewerkstelling. De betalende, detacherende partij, en het 
ziekenhuis van tewerkstelling regelen de onderlinge verrekening. 

 
1 Deze facturatieperiode is trouwens de reden waarom de definitieve afrekening pas in 2023 kan plaatsvinden. 
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o Voor de ASO die hun basisvergoeding via een andere externe partij (vb. bij 
wetenschappelijk werk, detachering van Ministerie van Defensie) vergoed krijgen, 
is er geen tussenkomst voor het ziekenhuis van tewerkstelling. 

o Ook de HAIO’s worden in deze berekening niet meegenomen, aangezien hun 
financiering verzekerd is via de VZW’s per taalrol. Dit belet evenwel niet dat de 
medische raad kan beslissen een aandeel van de enveloppe toe te kennen aan de 
stagemeesters die desgevallend instaan voor een aandeel van de vergoeding via 
de betrokken VZW’s. 
 
 

6. Vergoeding voor extra wacht- en weekenddiensten, permanenties,…: 
toevoeging van 600 euro per VTE ASO en HAIO per maand aan de te verdelen 
ziekenhuisenveloppe 
 
 Wat en waarvoor? 

o Er wordt een ‘enveloppe per ziekenhuis’ samengesteld met maandelijks 600 euro 
te vermenigvuldigen met het aantal VTE van ASO’s en HAIO’s in het ziekenhuis. 

o De enveloppe moet toelaten de beschikbaarheid voor wachten en permanenties 
van artsen in opleiding  behoorlijk te vergoeden, in functie van hun bijdrage. 

 Voor welke ASO is er een tussenkomst aan het ziekenhuis voorzien? 
o Voor elke VTE ASO en HAIO is er een maandelijks bedrag van 600€ die aan de 

‘ziekenhuisenveloppe’ wordt toegevoegd.  
 Hoe wordt de enveloppe verdeeld? 

o Per ziekenhuis zal de medische raad de bedragen toewijzen aan de artsen in 
opleiding in functie van de wachten en permanenties van elke ASO en HAIO in de 
betrokken maanden, rekening houdende met de mate waarin ze hiervoor reeds 
gecompenseerd zijn ten gevolge van de verschillende regelingen voor beide 
categorieën artsen in opleiding. Er is geen maximum, noch minimum per ASO en 
HAIO voorzien. 

o De medische raad van het ziekenhuis kan beslissen om met dit bedrag  in eerste 
instantie, de kost (incl. de werkgeversbijdragen R.S.Z. van 21,08%) te vergoeden 
van de ‘normale’ wacht- en permanentievergoedingen, ook als ze reeds werden 
uitbetaald. Dat geldt ook voor de gefactureerde extraprestaties van de HAIO’s, 
zoals voorzien in de overeenkomsten met de VZW’s SUI en CCFFMG. 

o Indien er na betaling van wachten en permanenties van ASO’s in de betrokken 
periode nog een saldo zou zijn, kan deze uitsluitend rechtstreeks ten goede komen 
van ASO’s en HAIO’s in het ziekenhuis werkzaam tijdens de betrokken periode (bv. 
vergoeding van andere inspanningen/inzet van bepaalde ASO/HAIO of ten 
voordele van alle ASO’s en HAIO’s door een verhoging van hun maandelijkse 
premie). 

 Moet de enveloppe (integraal) besteed worden aan het voorziene doel? 
o Ja, dit bedrag mag enkel aan de ASO’s en HAIO’s worden toegekend en aan de 

bijhorende werkgeversbijdragen R.S.Z. of gebruikt worden voor de eventueel (door 
de VZW die instaat voor de betaling van de HAIO’s) gefactureerde extraprestaties 
van de HAIO’s. 

 Voor welke periode? 
o Vanaf maart 2020 t.e.m. december 2020. 
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 Financiering en berekening? 
o De te besteden ziekenhuisenveloppe bevat een maandelijks bedrag van 600€ per 

VTE ASO en HAIO. 
 
 
7. Overzicht 
 

 
 

 

(continuïteit van de) 
basisvergoeding

premie 250€/maand 
vanaf maart 2020                      
("per persoon")

éénmalige premie 
985€                                             

(pro rata VTE en 
tewerkstelling     sept. 

- okt. - nov.)

vergoeding voor 
wachten en 

permanenties, extra-
uren, engagements-

premie, …

1
ASO voor wie het ziekenhuis van tewerkstelling de 
loonkosten draagt

2

ASO voor wie een (associatie van) zelfstandige 
arts(en), verbonden aan het ziekenhuis van 
tewerkstelling, uiteindelijk (°) de loonkosten dragen 
(draagt)                

3
ASO gedetacheerd vanuit ander ziekenhuis, voor wie 
het ziekenhuis van tewerkstelling de kosten draagt 
(verrekening tussen ziekenhuizen)

4

ASO gedetacheerd vanuit ander ziekenhuis, voor wie 
(een associatie van) zelfstandige artsen verbonden 
aan het ziekenhuis van tewerkstelling uiteindelijk (°) 
de loonkosten dragen (draagt)

5
ASO met basisvergoeding via universiteit, beurs, 
wetenschappelijke instelling, Ministerie van 
Defensie,…

6 HAIO (huisartsen in opleiding)

pro rata VTE en 
tewerkstelling                

sept. - okt. - nov. 
2020

per arts in opleidingja

Ontvangen artsen in opleiding ...?

pro rata extra-inzet  

de basisvergoeding
premie 250€/maand 

vanaf maart 2020                      
("per persoon")

éénmalige premie 
985€                                             

(pro rata VTE en 
tewerkstelling                      

sept. - okt. - dec.)

wachten en 
permanenties, extra-
uren, engagements-

premie, …

1
ASO voor wie het ziekenhuis van tewerkstelling de 
loonkosten draagt

2

ASO voor wie een (associatie van) zelfstandige 
arts(en), verbonden aan het ziekenhuis van 
tewerkstelling, uiteindelijk (°) de loonkosten dragen 
(draagt)                

3
ASO gedetacheerd vanuit ander ziekenhuis, voor wie 
het ziekenhuis van tewerkstelling de kosten draagt 
(verrekening tussen ziekenhuizen)

4

ASO gedetacheerd vanuit ander ziekenhuis, voor wie 
(een associatie van) zelfstandige artsen verbonden 
aan het ziekenhuis van tewerkstelling uiteindelijk (°) 
de loonkosten draagt (dragen)

6 HAIO (huisartsen in opleiding)

universiteit, beurs, 
wetenschappelijke 

instelling, Ministerie 
van Defensie,…

uitbetalende VZW

5
ASO met basisvergoeding via universiteit, beurs, 
wetenschappelijke instelling, Ministerie van 
Defensie,…

ziekenhuis van tewerkstelling OF (associatie van) zelfstandige arts(en)

ziekenhuis van tewerkstelling 

 - ziekenhuis van tewerkstelling is verantwoordelijk voor                                                                     
° de communicatie met uitbetalende partij en met ASO

 ° de afspraken met de normale uitbetalende partij omtrent de 
uitbetaling aan de ASO en desgevallend de onderlinge afrekening

Wie betaalt aan de arts in opleiding deel … ? 
(principe : de "normale"uitbetalende partij)

detacherend ziekenhuis



9 
 

 
 

tussenkomst in 
basisvergoeding

premie 250€/maand 
vanaf maart                    

("per persoon")

éénmalige premie 
985€                                             

(pro rata VTE en 
tewerkstelling       

sept. - okt. - dec.)

wachten en 
permanenties, extra-
uren, engagements-

premie, …

1
ASO voor wie het ziekenhuis van tewerkstelling de 
kosten draagt

ja, via compensatie 
honoraria 

(afdrachten%)                        
(zie KB art. 4 § 3.2)

2

ASO voor wie een (associatie van) zelfstandige 
arts(en), verbonden aan het ziekenhuis van 
tewerkstelling, uiteindelijk (°) de loonkosten dragen 
(draagt)                

ja, (5.000€/m. per VTE 
ASO)* % daling 

nationale facturatie 
honoraria                       

(zie KB art. 6 § 3 e))

3
ASO gedetacheerd vanuit ander ziekenhuis, voor wie 
het ziekenhuis van tewerkstelling de kosten draagt 
(verrekening tussen ziekenhuizen)

ja, via compensatie 
honoraria 

(afdrachten%)                         
(zie KB art. 4 § 3.2)

4

ASO gedetacheerd vanuit ander ziekenhuis, voor wie 
(een associatie van) zelfstandige artsen verbonden 
aan het ziekenhuis van tewerkstelling uiteindelijk (°) 
de loonkosten draagt (dragen)

ja, (5.000€/m. per VTE 
ASO)* % daling 

nationale facturatie 
honoraria                           

(zie KB art. 6 § 3 e))

5
ASO met basisvergoeding via universiteit, beurs, 
wetenschappelijke instelling, Ministerie van 
Defensie,…

neen

(*) ter herinnering: het is steeds het ziekenhuis van tewerkstelling…
- … dat de namen, RIZIV-nummers,… van de ASO's en HAIO's communiceert aan de federale administraties (via de gegevensinzameling) ;
- … dat de interventie hiervoor ontvangt (in het geheel van de tegemoetkoming UFFT).

250 €/maand/ASO + 
werkgeversbijdragen 

R.S.Z.

985 € pro rata + 
werkgeversbijdragen 

R.S.Z.

600€/m. in 
ziekenhuisenveloppe 

per VTE arts in 
opleiding - behalve 
voor de patronale 

lasten is dit integraal, 
uitsluitend en 

rechtstreeks toe te 
kennen aan artsen in 

opleiding 

(°)"uiteindelijk": omdat de uitbetaling aan de ASO vaak via het ziekenhuis (van tewerkstelling of via het detacherend ziekenhuis) gebeurt, maar 
gevolgd door facturatie van de loonkosten aan de zelfstandige arts(en).

Is er via KB UFFT een federale tussenkomst aan 
het ziekenhuis van tewerkstelling (*)?                                                     

neen6
HAIO (huisartsen in opleiding)                                                                                                                                                                                                                         
(in 2020: met vereffening tussen ziekenhuis en VZW)                                                                              


