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I. Opzet 

Met het oog op het remediëren van de financiële impact van COVID-19 op de ziekenhuizen, werden in 

2020 voorschotten voor een bedrag van 2 miljard euro toegekend aan de ziekenhuizen. 

Deze bedragen worden afgerekend met de tegemoetkomingen voorzien in het koninklijk besluit van 

30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke 

federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de COVID-19 epidemie (KB 

UFFT).  

Hierin worden er ook tegemoetkomingen voorzien voor de zorgverleners gefinancierd door honoraria. 

In principe komen alle zorgverleners gefinancierd door honoraria in aanmerking voor deze 

tegemoetkomingen, inclusief de artsen-in-opleiding. De interne verdeling van deze bedragen gebeurt, 

zoals bepaald in het KB UFFT, door het ziekenhuisbestuur (voor de gesalarieerde zorgverleners, ASO 

en HAIO ten laste van het ziekenhuis en, indien er geen ad hoc orgaan opgericht werd, desgevallend 

voor de zelfstandige paramedische beroepen in het ziekenhuis), de medische raad (voor zelfstandige 

artsen en de ASO en HAIO die ten laste zijn van een zelfstandig arts) en het ad hoc orgaan (voor de 

zelfstandige paramedische beroepen). Rekening houdende met enerzijds de inzet van ASO en HAIO 

gedurende de COVID-19 epidemie en anderzijds de beperkte vertegenwoordiging van deze groep in 

deze organen die instaan voor de verdeling van de tegemoetkomingen bestemd voor zorgverleners 

werden bepaalde tegemoetkomingen uitdrukkelijk voorzien voor deze categorie zorgverleners. 

Deze bevraging maakt deel uit van de rapportering zoals beschreven in het KB UFFT, artikel 10, eerste 

lid, 3°. Het doel is de aanwending door de ziekenhuizen van de UFFT-financieringen m.b.t. de artsen in 

opleiding te evalueren en, indien er vastgesteld wordt dat er sprake is van een onvolledige uitbetaling, 

hier de gevolgen aan te verbinden die voorzien zijn in het KB UFFT.  

Deze rapportering vormt een essentiële stap voor het vastleggen van de tegemoetkoming t.a.v. elk 

ziekenhuis en wordt aldus verwerkt in de definitieve afrekening per ziekenhuis. Deelname aan de 

rapportering over de aanwending van de bedragen is voor elk algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, 

per erkenningsnummer, dan ook één van de voorwaarden voor de definitieve toekenning ervan. Uw 

antwoorden worden getoetst aan de bepalingen opgelegd bij KB, aan uw lijst in de gegevensinzameling 

en deze van andere ziekenhuizen met wie een arts in opleiding wordt gedeeld, aan op overheidsniveau 

beschikbare informatie inzake uitbetalingen (jaarrekeningen, RSZ-gegevens, e.d.) en aan de 

rapportering door het doelpubliek van deze tegemoetkomingen. Dit kan de aanleiding vormen voor 

gedetailleerd onderzoek ter plaatse om de antwoorden van deze bevraging te valideren. Daarnaast 

kunnen  steekproefsgewijze controles plaatsvinden in de ziekenhuizen. 

De administratie streeft steeds in eerste instantie de correcte uitbetaling aan de artsen in opleiding 

na. Een onvolledige uitbetaling aan de artsen-in-opleiding wordt pas in laatste instantie verwerkt in de 

definitieve afrekeningen, na contactopname met het ziekenhuis in kwestie om alsnog de uitbetaling te 

verzekeren. Een eventuele vermindering van de tegemoetkomingen in het kader van de definitieve 

afrekening doet geen afbreuk aan de op basis van dit KB rechtmatig uitbetaalde of nog verschuldigde 

bedragen aan artsen in opleiding. De middelen werden in de vorm van voorschotten in het voorlopig 

beheer van de ziekenhuizen geplaatst, maar worden slechts definitief toegekend in de mate dat ze 

conform het KB UFFT zijn aangewend. Het niet (conform) uitbetaald bedrag wordt in mindering 

gebracht, ongeacht of dit inmiddels een andere aanwending heeft gekregen t.a.v. wat er in het KB 

UFFT voorzien werd. Een andere aanwending wordt immers niet gefinancierd en is dus uiteindelijk 

voor eigen rekening.  
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II. Timing en procedure 

 

De ziekenhuizen dienen uiterlijk op 7 oktober 2022 de ingevulde en gehandtekende rapportering 

in te sturen via het Belnet FedSender-netwerk. 

 

Na het insturen van het MS FORMS formulier, kan u de ingevulde versie downloaden als PDF. We 

vragen u een PDF van deze ingevulde vragenlijst te laten handtekenen door de beheerder van het 

ziekenhuis en de voorzitter van de medische raad. Dit bestand dient vervolgens te worden 

opgeladen en verzonden via het beveiligde Belnet FedSender-netwerk. Ook wanneer u geen 

artsen in opleiding had in uw ziekenhuis tijdens de referentieperiode voor de tegemoetkomingen, 

dient u het MS FORMS formulier in te vullen. In dit geval zal u de vragenlijst verkort kunnen 

afsluiten, maar ook in dit geval vragen we dat u deze ingevulde korte vragenlijst als PDF laat 

ondertekenen en oplaadt op het Belnet FedSender-netwerk. 

 

Om de Belnet FedSender link te krijgen, vragen we u dat er namens uw ziekenhuis een persoon 

wordt aangewezen, van wie u de contactgegevens voor 7 september 2022 dient over te maken 

via het adres fin.fed.covid@health.fgov.be . We versturen de Belnet FedSender link naar het 

overgemaakte adres.   

 

Gelieve volgende bestandsnaam voor het getekende MS FORMS formulier te hanteren: 

erkenningsnummerziekenhuis_getekendformulier 

 

Via Belnet FedSender kan u eveneens, indien dit voor uw ziekenhuis van toepassing is, bijlagen 

opladen. Gelieve voor deze bijlagen de volgende bestandsnaam te gebruiken:  

erkenningsnummerziekenhuis_bijlage_inhoud (bv. verklaring enveloppe extra inzet). 

 

III. Gebruik van MS-Forms voor de rapportering 

Zie afzonderlijk document. 

 

Bij het invullen van de enquête in MS-FORMS, wordt u doorheen de vragen geleid. In functie van 

uw antwoorden zal de volgende vraag verschijnen. U ziet dus niet noodzakelijk alle vragen van de 

vragenlijst. Evenwel, de vragen die u gesteld worden, dient u te beantwoorden. 

 

Op meerdere plaatsen kunt u nog onopgeloste discussiepunten melden. Wij verzoeken u om deze 

resterende punten beknopt en helder weer te geven. 

Bedragen in EUR worden afgerond op 1 EUR.  

 

IV. UFFT tegemoetkomingen  bestemd voor ASO en HAIO 

De tegemoetkomingen voor ASO en HAIO worden uitvoerig toegelicht in de specifieke FAQ (update 

1 juli 2022) . Deze FAQ is beschikbaar op:  

www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-

gezondheidszorg/ziekenhuizen/financiering-ziekenhuizen/ziekenhuizen onder ‘document’. 

Kort samengevat, bevat deze FAQ info over: 

• De bestemmelingen van deze tegemoetkomingen 

• De verschillende tegemoetkomingen, en de parameters voor de berekening ervan 

• De toewijzing van deze tegemoetkomingen intern in het ziekenhuis 

• Controle en maatregelen bij niet-naleving van de bepalingen uit het KB 

mailto:fin.fed.covid@health.fgov.be
http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/financiering-ziekenhuizen/ziekenhuizen
http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/financiering-ziekenhuizen/ziekenhuizen
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V. Toelichting bij enkele onderdelen van de vragenlijst 

De vragen zelf worden hieronder in het blauw weergegeven. We voegen geen nummering toe, daar 

dit verschilt naargelang uw antwoorden. 

▪ Identificatie ziekenhuis 

Er wordt gevraagd uw ziekenhuis te identificeren. Hierbij verzoeken we om een (in uw ziekenhuis goed 

opgevolgd) emailadres mee te delen voor het geval er vanwege FOD Volksgezondheid of RIZIV nood is 

aan verduidelijking. Een eenvoudige vraag per email kan in bepaalde gevallen vermijden dat er nader 

en gedetailleerder onderzoek nodig is. 

Zoals aangegeven in onze MS-FORMS handleiding (apart document) is het mogelijk om meer dan één 

vragenlijst per respondent of ziekenhuis te versturen. Voor controledoeleinden zal echter alleen de 

meest recente gehandtekende versie worden gebruikt. 

 

▪ Aandachtspunten 

U dient te bevestigen dat u in uw antwoorden rekening zult houden met een aantal principes. 

❖ Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, ... 

 ... hebben de vragen en antwoorden betrekking op artsen in opleiding met klinische activiteiten in het 

ziekenhuis in de periode maart t.e.m. december 2020. 

De deelbudgetten die voorzien zijn in het KB UFFT en die specifiek voorzien werden voor de ASO en 

HAIO werkzaam in uw ziekenhuis, hebben allen betrekking op de periode maart 2020 t.e.m. december 

2020. Alle vragen van de vragenlijst moeten beantwoord worden voor deze (en enkel deze) 

doelgroep en periode, tenzij anders bepaald. Om de vragen niet onnodig te verzwaren, wordt de 

periode niet in iedere vraag herhaald.  

‘Artsen in opleiding’ wordt in de vragenlijst gebruikt wanneer zowel artsen-specialisten in opleiding 

(ASO) als huisartsen in opleiding (HAIO) bedoeld worden. Het betreft ASO en HAIO met een RIZIV-

nummer eindigend met de respectievelijke bevoegdheidscodes 010 t.e.m. 097 en 005 tot 006.  Klinisch 

biologen in opleiding met een vooropleiding als apotheker worden met ASO gelijkgesteld. Onder de 

beoogde artsen in opleiding vallen ook de ASO die deeltijds of tijdelijk klinische activiteiten hadden (al 

dan niet in combinatie met hun normale activiteit, in veel gevallen ASO die een wetenschappelijke 

opdracht hebben, zoals het voorbereiden van een doctoraatsthesis).  

De geregistreerde VTE dienen berekend te worden op basis van de tijd waarvoor de arts in opleiding 

een vergoeding ontving (al dan niet door een derde niet-ziekenhuis partij), met uitsluiting van een 

vervangingsinkomen.   

Om een arts in opleiding te rekenen onder de artsen in opleiding die werkzaam waren in uw 

ziekenhuis tijdens de betrokken periode, dient er sprake te zijn van voldoende aantoonbare klinische 

activiteit in uw ziekenhuis, waarvan sprake indien ze minimaal 0,05 VTE gewerkt hebben in uw 

ziekenhuis tijdens de betrokken maand. 

Een derde niet-ziekenhuis partij, betreft een derde partij die geen ziekenhuis is, bv. wanneer de arts in 

opleiding door een VZW betaald wordt, vergoed wordt via een subsidie/beurs,… (zie toelichting infra). 
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... heeft de uitbetalende partij geen belang (het ziekenhuis, een ander ziekenhuis, een sociaal 

secretariaat, een derde partij niet-ziekenhuis). 

Het ziekenhuis dat de middelen voor deze tegemoetkomingen ontvangt, is verantwoordelijk voor de 

uitbetaling aan de rechthebbende ASO of HAIO, maar dit kan uiteraard onrechtstreeks gebeuren. De 

uitbetaler en het ziekenhuis dat de tegemoetkomingen ontvangt, maken afspraken voor de correcte 

uitbetaling aan de arts in opleiding en de bijhorende verrekening tussen de partijen. Het doel is correct 

te capteren of de middelen die toegekend werden op basis van het door uw ziekenhuis opgegeven 

aantal (VTE) artsen in opleiding correct bij de bestemmelingen terecht gekomen zijn. Ook indien uw 

ziekenhuis de middelen niet zelf rechtstreeks heeft overgemaakt aan bepaalde artsen in opleiding, 

dienen ook deze (VTE) artsen in opleiding en de middelen die zijn doorgestort aan de uitbetalende 

partij dus te worden meegenomen in uw antwoorden.  

U dient daarentegen geen informatie in te vullen over aantallen/VTE of uitbetaald bedrag als uw 

ziekenhuis uitsluitend de uitbetaling heeft verzekerd in opdracht van het ziekenhuis waarin de arts in 

opleiding werkzaam was tijdens de referentieperiode en de middelen kreeg toegewezen.. In het kader 

van een vraag naar nog op te lossen discussiepunten, wordt de mogelijkheid geboden om eventueel 

nog lopende conflicten met de uitbetalende instantie te melden en te duiden. 

Wanneer we spreken over een ‘derde partij niet-ziekenhuis’, verwijzen we naar: 

- De HAIO: zij ontvangen hun inkomen via de VZW SUI of CCFFMG, met een (beperkte) 

aanrekening aan de ziekenhuizen of stagemeesters. Sowieso blijft de basisvergoeding 

uitbetaald door de VZW. 

- ASO met een wetenschappelijke opdracht: zij ontvangen, als ze tijdens de betrokken periode 

klinische werkzaamheden verrichten in een ziekenhuis, hun basisvergoeding verder zoals 

voorheen (of een beurs of subsidie, via een academische of kennisinstelling). Deze categorie 

van ASO, waarvan velen hun diensten aanboden aan de ziekenhuizen, hebben een aantal 

ziekenhuizen niet opgenomen in de gegevensinzameling. 

- De ASO met een statuut van militair. Voor deze ASO wordt de basisvergoeding voorzien door 

het Ministerie van Defensie.  

... heeft de partij die de loonkost van de arts in opleiding ten laste neemt (ziekenhuis/zelfstandige 

artsen) geen belang. 

Voor de meeste vragen heeft de partij die de loonkost van de arts in opleiding ten laste neemt geen 

belang. 

Uitzonderingen hierop zijn: 

• het deelbudget voor de garantie op de basisvergoeding van de ASO is het onderscheid 

belangrijk of de loonkost van de ASO al dan niet vervat zit in het deel van de honoraria dat het 

ziekenhuis toekomt en waarmee het ziekenhuis de werkingskosten van de diensten ten laste 

van de honoraria financiert. Dit is ook toegelicht in punt 7. van de FAQ ASO-HAIO. Het gaat 

erom welke partij (ziekenhuis of zelfstandige artsen) de loonkost ten laste neemt, niet wie 

instaat voor de loonadministratie en de uitbetaling (vaak het ziekenhuis zelf of een sociaal 

secretariaat). 

- Als de loonkost behoort tot de normale werkingskosten ten laste van de honoraria, en 

inbegrepen is in de aan het ziekenhuis afgestane honoraria, dan zijn de loonkosten “ten laste 

van het ziekenhuis”. 

- Als daarentegen de loonkosten afzonderlijk verrekend worden, ook als ze in eerste instantie 

worden uitbetaald door het ziekenhuis maar vervolgens doorgerekend aan zelfstandige 
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artsen, dan beschouwen we deze kost niet als behorend tot de normale werkingskosten. De 

loonkosten zijn dan “ten laste van de zelfstandige artsen”.  

Terzijde, indien de loonkost van de ASO opgenomen is in het voorstel van afdrachtenpercentage, zoals 
geverifieerd door de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 4, §3, dan wordt de ASO beschouwd als ten 
laste van het ziekenhuis. Maken de loonkosten van de ASO geen deel uit van wat met het ziekenhuisdeel 
van de honoraria wordt betaald, dan beschouwen we de ASO als ten laste van (een) zelfstandige arts(en) 
en wordt een tegemoetkoming toegekend op basis van artikel 6, §3, e), 1°.  

• Ook voor het deelbudget voor de extra-inspanningen is dit onderscheid relevant, indien en in 

de mate dat dit deelbudget gebruikt is voor de financiering van variabele vergoedingen die 

behoren tot de gewoonlijke (niet-COVID-19) financieringslast van het ziekenhuis of de 

zelfstandige artsen. 

Voor andere deelbudgetten is het dus niet relevant wie in het ziekenhuis uiteindelijk de loonkost 

draagt van de arts in opleiding.  

... worden VTE en ‘personen’ per maand geteld, op dezelfde wijze als in de gegevensinzameling en 

conform de instructies. 

Net als in de gegevensinzameling tellen we 1 VTE per maand bij voltijdse tewerkstelling van begin tot 

eind van de maand. Vermits voor de maandelijkse brutopremie van 250€ geldt dat dit wordt toegekend 

onafhankelijk van de tewerkstelling in VTE, maar ‘per persoon’, tellen we op dezelfde wijze. 

Voorbeelden:  

- Een arts in opleiding die in een ziekenhuis voltijds start op 15 september 2020 zal voor de 

maand september tellen voor 0,5 VTE en als 1 persoon.  

- Een arts in opleiding die onafgebroken in een ziekenhuis werkt tussen 1 maart en 31 december 

2020 zal voor de berekeningen als 10 VTE en als 10 ‘personen’ tellen. Werkt deze arts halftijds, 

dan worden 5 VTE maar nog steeds 10 ‘personen’ geteld. 

Aantallen VTE worden opgegeven vanaf 0,05 VTE en tot 0,01 VTE nauwkeurig.  In MS-FORMS dient u 

voor decimalen een ‘punt’ te gebruiken. 

Net als in de gegevensdeling is een correcte weergave van de VTE zeer belangrijk en overleg hierover 

met de andere ziekenhuizen waarin de ASO klinisch werk heeft verricht in eenzelfde maand, kan 

aangewezen zijn. Niet alleen bepalen de VTE de hoogte van de tegemoetkomingen, de administraties 

gaan bijvoorbeeld ook na of er per arts in opleiding – over alle ziekenhuizen heen – niet meer dan 1 

VTE per maand is meegedeeld. 1 VTE geldt voor een basis-tewerkstelling van 48u/week. Eventuele opt-

out uren, wachten en permanenties en andere extra-inzet kunnen nooit aanleiding geven tot de 

opgave van een tewerkstelling boven 1 VTE voor eenzelfde persoon. 

Opgelet, om de betrokken arts in opleiding mee te rekenen als arts in opleiding werkzaam in uw 

ziekenhuis voor een bepaalde maand moet er tijdens de betrokken maand sprake zijn van voldoende 

aantoonbare klinische activiteit in uw ziekenhuis (minimaal 0,05 VTE werkzaam in uw ziekenhuis 

tijdens de maand in kwestie). 
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▪  Startvraag 

 

❖ Werkten er artsen in opleiding in uw ziekenhuis? 

Slechts 1 antwoord mogelijk 

o Uitsluitend artsen-specialisten in opleiding (ASO)    

o Uitsluitend huisartsen in opleiding (HAIO)     

o Zowel ASO als HAIO        

o Geen         

Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de artsen in opleiding voor de hele periode of voor 

enkele maanden, voltijds of deeltijds klinisch werk hebben verricht in uw ziekenhuis. Vanaf een 

tewerkstelling van 0,05 VTE voor één enkele maand, duidt u dit aan. 

Waren er in de gehele periode maart - december 2020 geen artsen in opleiding in uw ziekenhuis (er 

niet werkzaam en niet op de payroll), dan eindigt de rapportering voor uw ziekenhuis na deze vraag.   

Ook in dit geval dient uw ziekenhuis een conform de onder II. infra uitgelegde procedure, de 

gehandtekende ingevulde vragenlijst op te laden via Belnet FedSender. 

 

▪ Garantie basisvergoeding ASO 

De vragen van de reporting en ook de berekening van dit onderdeel UFFT, verschillen naargelang de 

ASO ten laste van het ziekenhuis, of ten laste van de zelfstandige stagemeester is. Het bedrag komt 

hetzij het ziekenhuis toe (als deel van de gegarandeerde werkingskosten), hetzij wordt de besteding 

beslist door de medische raad. 

De berekening van de tegemoetkoming, evenals de correctie voor (gedeeltelijk) niet-uitbetaalde ASO  

verschilt naargelang de partij die de loonkosten ten laste heeft.   

In de volgende luiken (basisvergoeding t.l.v. uw ziekenhuis, t.l.v. de zelfstandige stagemeesters) wordt 

enkel gepeild naar de ASO voor wie uw ziekenhuis en/of uw zelfstandige artsen de basisvergoeding 

ten laste nemen. M.a.w., in de in te vullen aantallen VTE neemt u dus géén HAIO, géén ASO in een 

wetenschappelijk traject, en géén ASO met een militair statuut op. Deze artsen in opleiding komen 

echter wel in aanmerking voor de maandelijkse brutopremie, voor extra-inzet en de 

aanmoedigingspremie, afhankelijk van hun werkzaamheden (in VTE) in uw ziekenhuis tijdens de 

referentieperiode die in aanmerking komt voor de tegemoetkoming in kwestie. 

Als noch het ziekenhuis, noch een zelfstandig arts instaat voor de basisvergoeding, voorziet het KB 

UFFT uiteraard geen tegemoetkoming voor de garantie op de basisvergoeding. Een aandeel van de 

vergoeding van de HAIO kan ten laste zijn van een zelfstandig arts, doch dit heeft geen invloed op de 

omvang van het specifieke deelbudget voorzien voor de garantie van de basisvergoeding. Indien er 

nog een saldo is, na het vastleggen door de medische raad van de concrete tussenkomst in de 

basisvergoedingen van ASO t.l.v. zelfstandige artsen, dient dit echter wel prioritair te worden 

aangewend voor de financiering van de (variabele) vergoedingen van ASO en HAIO, conform de 

bestaande vergoedingsafspraken en in zoverre de honoraria-inkomsten hier niet voor volstonden. Er 

kan ook maar sprake zijn van een aanwending van het deelbudget ter financiering van de extra-inzet 

ter betaling van variabele vergoedingen, wanneer het deelbudget garantie basisvergoeding maximaal 

ten behoeve van de bestaande vergoedingsafspraken ten aanzien van ASO en HAIO werd aangewend. 

Belangrijk hierbij te onthouden is dat het gaat over tegemoetkomingen die dienen om de gewoonlijke 

financieringen en de financiering van de extra-inzet van de artsen in opleiding te verzekeren, niet om 
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de gewoonlijke relatieve financieringslast van de zelfstandige artsen  te verlichten. Uitsluitend indien 

het deelbudget voor extra-inzet volledig gebruikt is voor bijkomende tegemoetkomingen, bovenop de 

basis- en variabele vergoedingen, aanvaardt de administratie voor het deelbudget garantie 

basisvergoeding een andere aanwending en dit in zoverre die aanwending in lijn blijft met de algemene 

verdelingsprincipes (cf. artikel 8 KB UFFT, compensatie voor extra-inzet tijdens de covid-19 epidemie). 

De basisvergoeding is het bedrag voor een werkweek van 48 u. Variabele vergoedingen is wat daar 

bovenop wordt toegekend i.f.v. aantal werkuren, het tijdstip van die uren, of inzet: vergoedingen voor 

uren opting-out, voor ongemakkelijke uren, voor wachten en permanenties ’s nachts en in het 

weekend 

De (forfaitaire of reële) terugbetaling van onkosten (voor vervoer, representatie, GSM, opleiding of 

deelname congres,....) zijn geen variabele vergoedingen.  

✓ Basisvergoeding ten laste van uw ziekenhuis (via de afdracht op de honoraria)  

 

❖ Werkten er in uw ziekenhuis in de periode maart t.e.m. december 2020 artsen in opleiding van wie 

de basisvergoeding ten laste was van het ziekenhuis, via de afdracht op de honoraria? 

o Ja       -> naar volgende vragen van dit onderdeel 

o Neen  -> naar volgend onderdeel ‘basisvergoeding ten laste van de zelfstandige arts’  

Indien u ‘ja’ antwoordt, dient u de onderstaande drie vragen te beantwoorden over de mate waarin 

de ASO volledig hun basisvergoeding kregen doorbetaald, de mate waarin hun tewerkstelling 

desgevallend werd verminderd en het bedrag dat hiermee al dan niet werd uitgespaard.  

 

Twee situaties als voorbeelden, met het oog op het beantwoorden van de deze onderstaande vragen, 

die op vergelijkbare wijze terugkomen in het volgende luik, betreffende de ASO ten laste van de 

zelfstandige artsen:  

Stel dat er in uw ziekenhuis 40 ASO voltijds aan de slag waren in de periode van maart t.e.m. december 

2020. Alle ASO waren uitsluitend verbonden aan uw ziekenhuis, en ontvingen hun basisvergoeding via 

het ziekenhuis of via een detacherend ziekenhuis. 

 

1. Situatie 1. De basisvergoedingen werden integraal uitbetaald gedurende de 10 

maanden :  

o aan 400 VTE ASO werd de basisvergoeding uitbetaald 

o de werktijd werd verminderd met 0 VTE ASO 

o er is 0 EUR aan basisvergoeding uitgespaard 

2. Situatie 2. In de periode van 15 maart tot 15 juli werd aan 10 ASO die normaliter 

voltijds tewerkgesteld zijn een halftijdse tewerkstelling opgelegd, waarbij de 

basisvergoeding werd gehalveerd. 

o aan 380 VTE ASO werd de basisvergoeding uitbetaald 

o de werktijd werd verminderd met 20 VTE ASO (4 maand x 10 ASO x halftijds) 

o er is x > 0 EUR uitgespaard (x = reële kost door uw ziekenhuis te berekenen) 

 

In de definitieve afrekening wordt het bedrag voor dit deelbudget verminderd met het uitgespaarde 

bedrag. Het opzet van deze financiële tegemoetkoming was immers een garantie voor de ASO niet de 

dupe te worden van de daling van factureerbare activiteit. Logischerwijze hangt de omvang van de 

tegemoetkoming aan de ziekenhuizen hiervoor dan ook samen met het realiseren van deze garantie. 
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De redenering “geen kost voor het ziekenhuis = geen UFFT-tegemoetkoming” geldt trouwens in 

meerdere andere onderdelen van het KB UFFT, bijvoorbeeld aangaande de tijdelijke werkloosheid van 

medewerkers. 

❖ Uitbetaald totaalbedrag aan basisvergoedingen t.l.v. het ziekenhuis, verhoogd met de 

werkgeversbijdragen, in EUR:  … . 

 

Bedragen in EUR worden afgerond op 1 EUR.  

 

❖ Zijn er artsen in opleiding t.l.v. het ziekenhuis, aan wie een vermindering in de tewerkstelling werd 

opgelegd omwille van de daling van de activiteiten in het ziekenhuis, gepaard gaande met een 

vermindering van de basisvergoeding? 

o Ja 

o Neen 

 

❖ Gelieve voor de maanden maart t.e.m. december 2020 aan te geven hoeveel VTE aan 

tewerkstelling van ASO t.l.v. het ziekenhuis verminderd werd omwille van de epidemie, die 

gepaard gingen met een vermindering van de basisvergoeding. Vermindering in VTE: … . 

 

Ook hier gaat het over VTE per maand (cf. voorbeelden hierboven). De vermindering betreft een 

vermindering t.a.v. de werkzaamheid die plaatsgevonden zou hebben indien er geen impact van 

COVID-19 op de ziekenhuisactiviteit geweest zou zijn.  

 

❖ Met als gevolg aan uitgespaard bedrag aan uit te betalen basisvergoedingen, incl. 

werkgeversbijdragen (in EUR): … . 

 

Bedragen in EUR worden afgerond op 1 EUR.  

 

✓ Basisvergoeding ten laste van de zelfstandige artsen (via afzonderlijke aanrekening) 

 

❖ Werkten er in uw ziekenhuis in de periode maart t.e.m. december 2020 artsen in opleiding van wie 

de basisvergoeding ten laste was van de zelfstandige artsen, via afzonderlijke facturatie? 

o Ja  -> naar volgende vragen  

o Neen      -> naar volgend onderdeel bevraging 

Indien u ‘ja’ antwoordt, dient u onderstaande vragen te beantwoorden, gelijkaardig aan de vragen 

voor de ASO van wie de basisvergoeding ten laste van het ziekenhuis is.  

Er wordt immers, per semester, een ander bedrag toegekend per maand en per ASO. Dat bedrag 

is hetzelfde voor elk Belgisch ziekenhuis, en wordt als volgt berekend: 5.000 EUR per maand * de 

nationale daling van de RIZIV-facturatie in het semester in kwestie.  

Dit deelbudget zal in de definitieve afrekening verminderd worden door, per semester, het 

volgende bedrag in mindering te brengen: aantal niet uitbetaalde VTE te vermenigvuldigen met de 

tegemoetkoming per VTE ASO. 

❖ Uitbetaald totaalbedrag aan basisvergoedingen t.l.v. de zelfstandige artsen, verhoogd met de 

werkgeversbijdragen, in EUR:  … . 

 

Bedragen in EUR worden afgerond op 1 EUR.  
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❖ Zijn er artsen in opleiding t.l.v. de zelfstandige artsen, aan wie een vermindering in de 

tewerkstelling werd opgelegd omwille van de daling van de activiteiten in het ziekenhuis, gepaard 

gaande met een vermindering van de basisvergoeding? 

o Ja 

o Neen 

 

❖ Gelieve voor de maanden maart t.e.m. juni 2020 aan te geven hoeveel VTE aan tewerkstelling van 

ASO t.l.v. zelfstandige artsen verminderd werd omwille van de epidemie, die  gepaard gingen met 

een vermindering van de basisvergoeding : … . 

 

Ook hier gaat het over VTE per maand, maar moeten de niet-betaalde VTE worden uitgesplitst per 

semester van 2020.  

 

❖ Gelieve voor de maanden juli t.e.m. december 2020 aan te geven hoeveel VTE aan tewerkstelling 

van ASO t.l.v. zelfstandige artsen verminderd werd, die gepaard gingen met een vermindering van 

de basisvergoeding: … . 

 

Ook hier gaat het over VTE per maand (cf. vorige vraag en voorbeelden bij vorig onderdeel). 

 

❖ Het deelbudget voor de garantie op de basisvergoeding m.b.t. de ASO t.l.v. zelfstandige artsen (via 

art. 6 in KB UFFT) werd volledig/gedeeltelijk gebruikt voor: 

Meerdere antwoorden mogelijk 

o de betaling van de basisvergoeding van ASO t.l.v. zelfstandige artsen 

o de betaling van variabele vergoedingen van ASO of (extra-)vergoedingen van HAIO 

o een andere aanwending zoals beslist door de medische raad 

Het KB gaat uit van een bedrag van 5.000 EUR per maand en per ASO, dat de volledige kost (dus 

incl. werkgeversbijdragen) voor zowel de basisvergoeding als voor de variabele vergoedingen [van 

het referentiejaar 2019] omvat. 

Als de daling van de activiteit van het ziekenhuis minder sterk is dan de nationale daling, dan mag 

men verwachten dat dit deelbudget niet integraal dient te worden aangewend voor de 

basisvergoeding van de ASO in de periode maart t.e.m. december 2020, en dan blijft er een saldo 

voor de variabele vergoedingen. Dit bedrag mag dan niet worden afgenomen van dat andere 

deelbudget, nl. de tussenkomst voor de extra-inspanningen. 

De medische raad staat in voor de verdeling van dit deelbudget en is eveneens verplicht haar 

medewerking te verlenen aan deze rapportering. Het is dus op basis van haar beslissingen over dit 

budget en de navolging die hieraan gegeven werd door het ziekenhuis, dat deze vraag kan 

beantwoord worden.   

❖ Het bedrag van het deelbudget voor de garantie op de basisvergoeding dat niet werd aangewend 

voor basis- en variabele vergoedingen is, in EUR : … .   

 

❖ Samenvatting van de principes voor de interne verdeling van het deelbudget voor de garantie van 

de basisvergoeding, voor zover dit werd toegekend aan uw ziekenhuis op basis van de 

voorwaarden van art. 6 van het KB UFFT (loonkost van de ASO ten laste van zelfstandige arts(en)) 

…                                                                                                                                     
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Het gaat over de volledige verdeling van het deelbudget: het aandeel dat naar artsen in opleiding 

ging voor basisvergoedingen, het aandeel voor variabele vergoedingen en het aandeel dat anders 

werd aangewend (te specifiëren).  

 

▪ Maandelijkse brutopremie van 250 EUR voor ASO en HAIO  

Voor elke ASO en HAIO in het ziekenhuis, welke partij ook instaat voor de uitbetaling, wie ook de kosten 

ten laste neemt, en voor elk van de 10 maanden vanaf maart t.e.m. december 2020 dat hij/zij 

werkzaam was in het ziekenhuis, voorziet het KB UFFT het brutobedrag van 250€, vermeerderd met 

21,08% werkgeversbijdragen. 

Het maandelijks brutobedrag 250€ is integraal toe te kennen van zodra er in de betrokken maand voor 

0,05 VTE klinische activiteit in het ziekenhuis is, en is dus ‘per persoon’ en niet per VTE. 

Evenwel, per arts in opleiding wordt er, per maand met klinische activiteit van 0,05 VTE of meer, in 

totaal het bedrag voor één brutopremie uitbetaald. Als een arts in opleiding in meerdere ziekenhuizen 

klinische activiteiten heeft verricht, wordt hiermee rekening gehouden in de definitieve afrekening. 

Het bedrag van elk betrokken ziekenhuis wordt verminderd. De verschillende betrokken ziekenhuizen 

moeten afspraken maken voor de onderlinge verrekening. 

Een niet-toegekend bedrag van dit deelbudget wordt in mindering gebracht bij de definitieve 

afrekening.  

❖ Totaalbedrag (incl. werkgeversbijdragen) voor de maandelijkse brutopremies, aan ASO en HAIO 

werkzaam in uw ziekenhuis, in EUR : … . 

 

Bedragen in EUR worden afgerond op 1 EUR.  

 

❖ Principes van uitbetaling voor de ASO werkzaam in uw ziekenhuis: 

meerdere antwoorden mogelijk 

o elke arts in opleiding kreeg per maand een brutopremie van 250 EUR, voor elke maand dat ze 

in uw ziekenhuis werkzaam waren (uitbetaling hetzij via uw ziekenhuis of door uitbetalende 

ziekenhuis/derde) 

o artsen in opleiding aan wie de basisvergoeding door een derde (niet-ziekenhuis) werd betaald, 

ontvingen via uw ziekenhuis de volledige brutopremie van 250 EUR voor elke maand dat ze in 

uw ziekenhuis werkzaam waren 

o artsen in opleiding aan wie de basisvergoeding door een derde (niet-ziekenhuis) werd betaald, 

ontvingen via de betalende derde de volledige brutopremie van 250 EUR van zodra deze in die 

maand in uw ziekenhuis werkzaam was (verrekening bedrag tussen ziekenhuis en derde (niet-

)ziekenhuis) 

o het bedrag van de brutopremie werd aangepast aan de tewerkstelling omwille van 

werkzaamheden van de arts in opleiding in meerdere ziekenhuizen 

o het bedrag van de brutopremie werd aangepast voor gedeeltelijke of tijdelijke afwezigheid 

tijdens een maand (vb. ziekte, niet-activiteit,....) 

o enkel artsen in opleiding die uitsluitend in uw ziekenhuis werkten, ontvingen de brutopremie 

o er werden afspraken gemaakt tussen de ziekenhuizen indien een ASO in de loop van een 

bepaalde maand wisselde van stageplaats of indien de arts in opleiding in de loop van een 

maand in meerdere ziekenhuizen werkzaam was 

o andere (verder toe te lichten hieronder) 
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Ter herinnering: Om een arts in opleiding te rekenen onder de artsen in opleiding die werkzaam waren 

in uw ziekenhuis tijdens de betrokken periode, dient er sprake te zijn van voldoende aantoonbare 

klinische activiteit in uw ziekenhuis (minimaal 0,05 VTE werkzaam in uw ziekenhuis tijdens de 

betrokken maand).  

❖ Indien u ‘andere’ heeft aangeduid, gelieve de gehanteerde verdelingswijze nader toe te lichten :                          

… . 

 

❖ Is er nog een niet-uitbetaald saldo van het deelbudget voor de financiering van de maandelijkse 

brutopremie, van het verwachte definitieve deelbudget? 

o Ja 

o Neen 

 

❖ Niet-uitbetaald saldo van het deelbudget ‘maandelijkse brutopremie’, in EUR : … . 

 

❖ Niet-uitbetaald saldo van het deelbudget ‘maandelijkse brutopremie’ (dat niet zal worden betaald 

aan de artsen in opleiding) wordt toegewezen aan de hiergenoemde partij, zijnde :  … . 

 

❖ De reden voor een niet-uitbetaald saldo van het deelbudget ‘maandelijkse brutopremie’ is : … .  

 

▪ Ziekenhuisenveloppe ‘extra-inspanningen’ ASO en HAIO 

Per ziekenhuis wordt een enveloppe samengesteld, met maandelijks 600€ per VTE arts in opleiding. 

Dit bedrag dient voor de financiële vergoeding van de extra-inzet in het kader van de COVID-epidemie, 

en is inclusief de patronale bijdragen.  

Het volledige bedrag mag enkel de artsen in opleiding in de vorm van een bijkomende variabele 

financiële vergoeding toegekend worden, en kan niet worden gebruikt voor de terugbetaling van 

onkosten zoals vervoer of opleiding of congresdeelname,... of voor de investeringen door het 

ziekenhuis in bijkomende toestellen, zoals laptops of GSM’s,... voor de artsen in opleiding in het 

ziekenhuis. 

In het KB UFFT en de FAQ betreffende de artsen in opleiding wordt uitgelegd dat bijkomende 

vergoedingen die verband houden met prestaties in het kader van de epidemie, vanuit deze enveloppe 

kunnen worden vergoed. In bepaalde gevallen kunnen ook andere variabele vergoedingen (mits 

verklaring op erewoord, zie verder) van de arts in opleiding hiermee worden betaald. 

De uitbetalingen aan variabele vergoedingen in de periode maart t.e.m. december van respectievelijk 

2019 en 2020, geven de administraties een aanwijzing over het correct gebruik van de bijkomende 

UFFT-middelen van 2020. Het is immers te verwachten dat het via KB UFFT toegekende bedrag, 

weerspiegeld wordt in een hoger uitbetaald bedrag in de 10 betrokken maanden van 2020. 

❖ Werd de ziekenhuisenveloppe voor extra-inspanningen (ten dele) gebruikt om de 

basisvergoedingen te betalen? 

slechts 1 antwoord mogelijk 

o Ja, voor ASO en/of HAIO ten laste van het ziekenhuis 

o Ja, voor ASO en/of HAIO ten laste van zelfstandige artsen 

o Ja, zowel voor ASO en/of HAIO t.l.v. het ziekenhuis als t.l.v. zelfstandige artsen 

o Neen 
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❖ Deelbudget gebruikt voor de basisvergoedingen van artsen in opleiding ten laste van het 

ziekenhuis, in EUR : … .  

 

Bedragen in EUR worden afgerond op 1 EUR.  

 

❖ Deelbudget gebruikt voor de basisvergoedingen van artsen in opleiding ten laste van zelfstandige 

artsen, in EUR: … . 

 

❖ Voor de periode maart t.e.m. december 2019, som van alle variabele vergoedingen aan ASO en 

HAIO en incl. werkgeversbijdragen, in EUR : … . 

 

❖ Voor de periode maart t.e.m. december 2019, bij de zelfstandige artsen gerecupereerd bedrag via 

afzonderlijke aanrekening, van de kosten voor de variabele vergoedingen aan ASO en HAIO, in 

EUR: … .  

 

❖ Voor de periode maart t.e.m. december 2019, aantal artsen in opleiding (ASO en HAIO), in aantal 

VTE: … .  

 

❖ Voor de periode maart t.e.m. december 2020, som van alle variabele vergoedingen aan ASO en 

HAIO en incl. werkgeversbijdragen, in EUR: … .   

 

Specifiek in het kader van deze vraag, bedoelen we bij de ‘variabele vergoedingen’ voor 2020 ook 

de maandelijkse premies en de aanmoedigingspremie tot de variabele vergoedingen, net als een 

eventuele verhoging van de bedragen van de variabele vergoedingen,... en de vergoeding voor 

uitzonderlijke inzet tijdens de epidemie. Het gaat dus over het totaalbedrag dat bovenop de 

basisvergoedingen is uitbetaald. 

 

❖ Voor de periode maart t.e.m. december 2020, bij de zelfstandige artsen gerecupereerd bedrag via 

afzonderlijke aanrekening, van de kosten voor de variabele vergoedingen aan ASO en HAIO, in 

EUR:  … . 

 

❖ Voor de periode maart t.e.m. december 2020, aantal artsen in opleiding (ASO en HAIO), in aantal 

VTE: … .  

 

❖ Heeft het ziekenhuis/de medische raad gebruik gemaakt van de enveloppe ‘extra-inzet’ om de 

variabele vergoedingen te financiering van ASO/ extra-facturaties van HAIO, zoals voorzien in de 

bestaande akkoorden op het niveau van uw ziekenhuis?  

o Ja, het ziekenhuis en de medische raad zullen een ondertekende verklaring op erewoord 

toevoegen bij de verzending via BelNet FedSender, die attesteert dat noch de 

honorariuminkomsten, noch het saldo van de garantie op de basisvergoeding via de 

tegemoetkoming van art. 6 in het KB UFFT volstonden voor de variabele vergoedingen van ASO 

en HAIO 

o Neen, dit deelbudget werd niet gebruikt voor de bestaande variabele vergoedingen op 

ziekenhuisniveau, maar alleen voor een verhoging van de variabele vergoedingen rekening 

houdende met de extra inzet van ASO en HAIO/veeleisende omstandigheden voor ASO en 

HAIO in het kader van de epidemie 
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Met variabele vergoedingen ‘zoals voorzien in de bestaande akkoorden’  wordt bedoeld de  

variabele vergoedingen zonder de KB UFFT vergoedingen (maandelijkse premie, 

aanmoedigingspremie, vergoedingen voor extra-inspanningen). Het betreft aldus de variabele 

vergoedingen die volgens de in het ziekenhuis bestaande voorwaarden werden toegekend, 

ongeacht de eventuele stijging van wachtdiensten, etc. in het kader van COVID-19 waardoor de 

prestaties en gepaarde aanspraken op vergoedingen desgevallend stegen. M.a.w. ‘ja’ dient 

aangeduid te worden indien er bij de aanwending van de enveloppe sprake is van een verlichting 

van de financiële last voor het ziekenhuis/de zelfstandige arts(en) zoals ze voortvloeit uit de 

bestaande akkoorden. Indien er op ziekenhuisniveau specifieke vergoedingen werden gecreëerd 

voor de referentieperiode, zelfs voorafgaand aan de publicatie van het KB UFFT, om de COVID-19 

inspanningen te vergoeden, beschouwen we deze als bijkomende vergoedingen voor extra-

inspanningen/een verhoging van de variabele vergoedingen in lijn met het KB UFFT.  

❖ Gelieve te preciseren waar het gebruik van de enveloppe extra-inspanningen voor de in de 

bestaande akkoorden variabele vergoedingen betrekking op heeft 

meerdere antwoorden mogelijk 

o voor het deel van de variabele vergoedingen dat het aandeel voor variabele vergoedingen 

opgenomen in de gegarandeerde afdracht op de honoraria overschreed (= garantie 

werkingskosten van de diensten ten laste van de honoraria, indien de loonkosten van de artsen 

in opleiding t.l.v. ziekenhuis) 

o voor het deel van de variabele vergoedingen, na uitputting van het deelbudget garantie 

basisvergoeding (= indien de loonkost van de artsen in opleiding t.l.v. zelfstandige artsen) 

Het KB UFFT laat toe dat deze enveloppe gebruikt wordt voor variabele vergoedingen: 

o voor artsen in opleiding t.l.v. zelfstandige artsen: in de mate dat het deelbudget ‘garantie 

basisvergoeding’ volledig aangewend is om deze financieringslast te dragen én zover de 

honoraria-inkomsten niet volstonden om deze vergoedingen te financieren. 

o voor artsen in opleiding t.l.v. het ziekenhuis: in de mate dat het aandeel voor variabele 

vergoedingen dat opgenomen zit in de gegarandeerde afdracht niet zou volstaan om deze 

variabele vergoedingen te financieren. 

 

❖ Het deelbudget voor de extra-inspanningen kreeg (ten dele) een andere aanwending dan voor 

(extra) variabele vergoedingen aan artsen in opleiding, bedrag in EUR: … .    

 

❖ Samenvatting van de principes voor toekenning van de ziekenhuisbrede enveloppe, zoals 

vastgelegd in uw ziekenhuis : 

…                                                                                                                                     

 

Dit betreft zowel de verdelingsprincipes voor de toekenning aan artsen in opleiding als, 

desgevallend, voor de toekenning aan andere doeleinden. 

 

❖ Is er een saldo van de verwachte definitieve ziekenhuisbrede enveloppe? 

o Ja 

o Neen 

Met ‘verwacht’ bedoelen we het deelbudget dat het ziekenhuis op basis van de rekenregels in het 

KB UFFT en na uw eventuele laatste correcties op de gegevensinzameling, meent te zullen 

ontvangen. 
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❖ Het saldo van de ziekenhuisbrede enveloppe voor extra-inzet is, in EUR : … .      

 

❖ De reden voor een niet aan de artsen in opleiding uitbetaald saldo is de volgende : … .  

 

▪ Uitzonderlijke aanmoedigingspremie 

Voor elke ASO en HAIO in een ziekenhuis en in functie van het aantal VTE per maand tussen 1 

september en 30 november 2020, voorziet het KB UFFT een financiering van 985 EUR bruto, 

vermeerderd met 21,08% voor de patronale bijdragen. Dit geldt ook als de arts in opleiding zijn 

basisvergoeding van een derde partij ontvangt. 

De ASO met een bediendenstatuut (en niet met het statuut ‘sui generis’) komen niet in aanmerking 

voor de aanmoedigingspremie die voorzien werd voor de ziekenhuismedewerkers (zie art. 74undecies 

van het KB BFM waarin de ASO expliciet uitgesloten worden). Het budget voor de 

aanmoedigingspremie van de artsen in opleiding krijgt u dus slechts éénmaal toegekend, nl. via de 

afrekeningen van KB UFFT. Hier zal rekening mee worden gehouden bij de herziening van het BFM 

2020. 

❖ Totaalbedrag aan aanmoedigingspremies, inclusief werkgeversbijdragen, voor de artsen in 

opleiding werkzaam in uw ziekenhuis (uitbetaald aan de artsen in opleiding door uw ziekenhuis of 

door toedoen van een ander ziekenhuis – derde – VZW SUI/CCFFMG), in EUR: ... . 

 

Bedragen in EUR worden afgerond op 1 EUR.  

              

❖ Bedrag van dit deelbudget betaald aan andere personen of instanties of uw ziekenhuis, zonder dat 

het de bedoeling is dit door te storten aan de artsen in opleiding, in EUR: … . 

 

❖ Wordt er een saldo verwacht, van het deelbudget voor de aanmoedigingspremies? 

o Ja 

o Neen 

Met ‘verwacht’ bedoelen we het deelbudget dat het ziekenhuis op basis van de rekenregels in het 

KB UFFT en na eventuele laatste correcties op de gegevensinzameling, meent te zullen ontvangen. 

❖ Het verwacht saldo van het deelbudget voor de aanmoedigingspremies is, in EUR : … . 

 

❖ Het saldo van het deelbudget voor de aanmoedigingspremies wordt toegewezen aan : … . 

 

❖ De reden voor een niet aan de artsen in opleiding uitbetaald saldo is : … . 

 

Indien u in de vorige vraag heeft aangeduid dat het saldo wordt uitbetaald aan artsen in opleiding 

(bv. van wie men eerder verkeerdelijk dacht dat ze hier niet voor in aanmerking kwamen), kan u 

hier gewoon ‘niet van toepassing/NVT’ invullen. 

 

❖ Waren er in uw ziekenhuis ASO met een bediendencontract, waarvoor u of een ander ziekenhuis 

eveneens een aanmoedigingspremie voor de werknemers van ziekenhuizen heeft ontvangen via 

het Budget van Financiële Middelen? 

O Ja 

O  Neen, er zijn enkel ASO met het statuut ‘sui generis’ 
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❖ Het aantal VTE ASO per maand werkzaam in uw ziekenhuis in de periode van 1 september 2020 

t.e.m. 30 november 2020, met een bediendencontract. : … . 

 

▪ Afsluitende vragen 

 
❖ Zijn er nog op te lossen discussiepunten m.b.t. de tegemoetkomingen betreffende de artsen in 

opleiding, tussen uw ziekenhuis en de medische raad? 

o Neen, alle gerezen discussiepunten werden reeds uitgeklaard  

o Ja    

 

❖ Welke discussiepunten zijn er nog tussen uw ziekenhuis en de medische raad? 

…                                                                                                                                     

 

❖ Zijn er nog op te lossen discussiepunten m.b.t. de tegemoetkomingen betreffende de artsen in 

opleiding, tussen uw ziekenhuis/medische raad en andere partijen (de ASO en/of HAIO en/of de 

uitbetalende partij (incl. VZW SUI/CCFFDMG) of ziekenhuis waar de arts in opleiding werkzaam 

was) ? 

o Neen, alle gerezen discussiepunten werden reeds uitgeklaard 

o Ja  

 

❖ De resterende discussiepunten :  

…                                                                                                                                     

 

 

❖ Is de overgemaakte lijst van artsen in opleiding (gegevensinzameling van 30/03/2021) volledig en 

correct? 

o Ja 

o Neen, ons ziekenhuis zal een gecorrigeerde lijst indienen op het ogenblik dat het daartoe 

opnieuw wordt uitgenodigd 

 

Mogelijk leidt de invulling van deze vragenlijst tot de detectie van fouten of onvolledigheden in de 

eerder overgemaakte gegevensinzameling. We geven alle ziekenhuizen de kans om alvorens hun 

voorstel van definitieve afrekening een aangepaste gegevensinzameling over te maken. 

 

❖ Deze vragenlijst is correct en naar eer en geweten ingevuld, en het ziekenhuis houdt alle informatie 

ter beschikking van de administraties  

(te versturen met handtekeningen van CEO en van de voorzitter van de Medische Raad) 

 

o Ja (verplicht) * 

Procedure na verzending van de antwoorden via MS-FORMS: een PDF met de antwoorden dient 

ondertekend te worden door de beheerder en  de voorzitter van de medische raad, en via BelNet 

FedSender opgeladen (cf. supra ‘II. Timing en procedure’). 


