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6.3   Arbeidsvoorwaardenregelingen medisch specialisten in 
loondienst

Inleiding 
6.3.1  Arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten in dienst van een algemeen  

ziekenhuis (AMS) 2019/2021
6.3.2 CAO Universitair Medische Centra 2018-2021

Inleiding 
Voor de medisch specialist, die in loondienst in een algemeen ziekenhuis, zelfstandig 
behandelcentrum ZBC of andersoortige kliniek of zorginstelling gaat werken geldt de 
arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten in dienst van een algemeen ziekenhuis (AMS 
2019-2021) (zie 6.3.1) en voor medisch specialisten, die werken in een universitair medisch 
centrum, geldt de CAO Universitair Medische Centra 2018-2020 (zie 6.3.2) 
Voor een medisch specialist in dienst van een andere medisch specialist of een MSB 
(of maatschap) geldt de tussen werkgever en werknemer af te sluiten individuele 
arbeidsovereenkomst. 
De medisch specialist, directeur/grootaandeelhouder van zijn eigen personal holding/bv, sluit 
een arbeidsovereenkomst tussen hem en zijn bv., waarbij het gebruikelijk loon (voor medisch 
specialisten) de basis vormt. 

6.3.1.  Arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten in dienst van een algemeen 
ziekenhuis (AMS) 2019-2021

De AMS 2019/2021 is afgesloten tussen de Federatie Medisch specialisten FMS, de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuis NVZ en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband LAD.
De AMS geldt vanaf 1 april 2019 tot 1 juli 2021. De AMS geldt voor ong. 3.250 medisch 
specialisten (13.5% van het totaal aantal werkzame medisch specialisten). 

1. Arbeidsduur en salaristabellen 
De arbeidsduur van de medisch specialist in dienst van een algemeen ziekenhuis bedraagt 
gemiddeld per week tenminste 40 uur en ten hoogste 48 uur (exclusief diensten, arbeid verricht 
tijdens diensten en in opdracht gewerkte uren, waarmee de arbeidsduur wordt overschreden).
 
Salaristabel Medisch Specialisten 2019-2021

1.4.2019* 1.1.2020** 1.1.2021**

Trede Per maand in € Per maand in € Per maand in €

0 6.636 6.938 7.054

1 7.478 7.814 7.930

2 8.368 8.740 8.856

3 9.261 9.668 9.784

4 10.155 10.598 10.714

5 11.048 11.527 11.643

6 11.941 12.456 12.572

*de salarissen in de onder de vorige cao (geldend van 1.1.2017 tot 1.4.2019) afgesproken salaristabel golden tot 1 
januari 2020
** de in deze tabel vermelde salarissen zijn een schatting op basis van de afspraken in de CAO over de 
salarisverhoging, omdat bij het ter perse gaan van dit boek de salarisschaal per 1.1.2020 en per 1.1.2021 nog niet 
waren gepubliceerd (cao-ziekenhuizen.nl).  
De salarisverhoging in de nu geldende cao was per 1.1.2020 5% en is per 1.1.2021 3%. Deze verhoging geldt echter 
tot de salarisschaal IP 37 (inpassingsnummer 37). Een inpassingsnummer is hetzelfde als een periodiek in een 
salarisschaal. 
De salarissen boven die schaal worden per 1.1.2020 verhoogd met 4% + € 37 per maand (zijnde 1% van het bruto 
maandbedrag behorend bij IP 37) en per 1.1.2021 met € 116 per maand (zijnde 3% van IP 37). De in deze tabel 
vermelde salarissen zijn dan ook herberekend op basis van de salarisschaal van de vorige cao en de afspraken over 
de verhoging boven IP 37 in de nu geldende CAO. Voor de meest actuele informatie: www.cao-ziekenhuizen.nl 6
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2. Toelagen  
Inconveniëntentoeslag: frequentietoeslag en intensiteitstoeslag 
De inconveniëntentoeslag (voor ANW-diensten = avond- nacht- en weekenddiensten) bestaat 
uit een frequentietoeslag (voor het aantal diensten) en een intensiteitstoeslag (voor het aantal 
gewerkte uren). 
De hoogte van de frequentietoeslag wordt vastgesteld op basis van het gemiddeld aantal te 
verrichten ANW-diensten.  
 
De frequentietoeslag bedraagt: 
1. 0% bij gemiddeld minder dan 2 avond-, nacht- of weekenddiensten per maand 
2. 2% bij gemiddeld 2 tot 6 avond-, nacht- of weekenddiensten per maand 
3. 4% bij gemiddeld 6 tot 10 avond-, nacht- of weekenddiensten per maand 
4. 6% bij gemiddeld 10 of meer avond-, nacht- of weekenddiensten per maand 
 
De hoogte van de intensiteitstoeslag wordt vastgesteld op basis van het gemiddeld gewerkte 
aantal uren tijdens de avond-, nacht- of weekenddienst per maand.  
De toeslag bedraagt: 
1. 0 % bij gemiddeld minder dan 8 gewerkte uren 
2. 5 % bij gemiddeld 8 tot 16 gewerkte uren
3. 10 % bij gemiddeld 16 tot 24 gewerkte uren
4. 15 % bij gemiddeld 24 of meer gewerkte uren

Roostertoeslag 
Er is ook een roostertoeslag. Dit is een maandelijkse toeslag voor het werken in een 24-uurs 
rooster. De hoogte van de toeslag wordt gebaseerd op het gemiddeld gewerkte aantal uren in dit 
rooster. Een 24-uurs rooster bestaat uit een dag- avond- en nachtdienst. 
De hoogte van de roostertoeslag bedraagt: 
1.  10,5 % als de ingeroosterde diensten leiden tot een werkweek van maximaal gemiddeld 45 

uur per week op jaarbasis. 
2.  21 % als de ingeroosterde diensten leiden tot een werkweek van meer dan gemiddeld 45 uur 

tot maximaal gemiddeld 52 uur per week op jaarbasis 
Wie in aanmerking komt voor een roostertoeslag komt niet in aanmerking voor een 
inconveniëntentoeslag. 

Managementtoeslag
In het budget, beschikbaar voor medisch specialisten, die deel uitmaken van
een organisatorische eenheid (BOE, budget organisatorische eenheid) zijn ook toeslagen voor 
managementtaken en opleidingsverantwoordelijkheid opgenomen. In datzelfde budget is er ook 
geld beschikbaar voor beleidstaken, planning, verantwoordelijkheid voor specifieke projecten, 
uitvoeren van onderzoek en deelname aan commissies en werkgroepen.  
Een organisatorisch eenheid is een eenheid, waarbinnen medisch specialisten van eenzelfde 
specialisme (zoals een vakgroep) of van verschillende specialismen een gezamenlijk zorg 
leveren aan patiënten. Medische specialisten binnen de eenheid maken vóóraf afspraken over de 
verdeling van dit budget met de VMSD (Vereniging van Medisch Specialisten in dienstverband) 
Leidend voor de verdeling van het budget is de bijdrage, die elk lid levert aan het geheel van 
activiteiten van de eenheid en activiteiten, die de eenheid overstijgen. Bij geen overeenstemming 
over de verdeling kan een mediator worden ingeschakeld. Als de inzet van de mediator niet tot 
overeenstemming leidt, kan de raad van bestuur van het ziekenhuis en de VMSD besluiten over 
de verdeling van het budget. (Bron: handreiking budget organisatorische eenheid van het Kennis 
en Dienstverleningscentrum KDC) 
 
De toeslagen worden berekend over het voor de medisch specialist geldend salaris. Indien hij in 
deeltijd werkt, wordt de toeslag pro rato berekend.  
Inconveniëntentoeslagen worden berekend over het voltijd salaris. 

Vergoedingen woon-werkverkeer en dienstreizen; verhuiskosten 
De medisch specialist krijgt een vergoeding in het kader van de functie-uitoefening voor  
1. Reiskosten van woon- en werkverkeer 
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2. Reiskosten van dienstreizen 
3. De noodzakelijke reiskosten bij bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten 
4. De verblijfskosten in relatie tot dienstreizen op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 
Reiskosten worden vergoed conform het fiscaal maximaal vrijgestelde bedrag.  
De medisch specialist, die wordt verplicht te verhuizen om binnen het woongebied van de 
zorginstelling te wonen, ontvangt een tegemoetkoming in de werkelijke verhuiskosten tot een 
maximum van 10 % van het bruto jaarsalaris. Verhuiskosten zijn kosten, die verband houden 
met het vervoer van de inboedel, het in- en uitpakken en de overige daadwerkelijk gemaakte 
(herinrichtings)kosten, die samenhangen met de verplichte verhuizing. 
 
3. Vakantietoeslag en gratificatie 
Er is ook vakantietoeslag van 8% en een mogelijkheid van een gratificatie. 

4.  Maximale variabele vergoeding persoonlijke kosten en maximaal te vergoeden materiële 
schade

Jaar Variabele persoonlijke kosten in € Materiële schade in Euro Serif 

2020 6.230 15.953

Variabele vergoeding is de vergoeding voor functiegebonden kosten, waarvoor jaarlijks een 
budget wordt toegekend. De vergoedingen voor werkelijk gemaakte kosten worden verstrekt op 
declaratiebasis. Bedoelde kosten bestaan uit kosten: 
- in het kader van bij- en nascholing ten behoeve van de herregistratie
-  ten behoeve van het lidmaatschap van een wetenschappelijke vereniging, de KNMG en haar 

beroepsverenigingen
-  van individuele vakliteratuur (samenhangend met afspraken binnen het ziekenhuis of de 

organisatorische eenheid)
- van communicatiemiddelen, voor zover fiscaal vrijgesteld (samenhangend met afspraken 
binnen het ziekenhuis of de organisatorische eenheid). 

Materiële schade is de schade, die door de patiënt aan de medische specialist is toegebracht en 
niet redelijkerwijze voorkomen kon worden. De vergoeding is per gebeurtenis.  
 
Samenvattend : het brutosalaris van een medisch specialist in een ziekenhuis in de laagste trede 
(0 met een maandsalaris van € 7.054) en de hoogste trede (6 met een salaris van € 12.572) kan 
per 1 januari 2021 variëren van € 91.420 tot € 194.614 excl. de volledige (onbelaste) variabele 
vergoeding voor persoonlijke kosten tot € 6.230 en mogelijk andere vergoedingen (zie tabel op 
de volgende pagina). 
Berekening inkomen medisch specialist in een algemeen ziekenhuis per 1 januari 2021 in Euro: 

Schaal 0 Schaal 6
Zonder 

speciale 
toelagen

Met 
alleen 
hoogste 
rooster
toeslag*

Met het 
laagste 

tarief 
speciale 
toelagen

Met het 
hoogste 

tarief 
speciale 
toelagen

Zonder 
speciale 
toelagen

Met 
alleen 
rooster
toeslag*

Met het 
laagste 

tarief 
speciale 
toelagen

Met het 
hoogste 

tarief 
speciale 
toelagen

Salaris p.m. 7.054 7.054 7.054 7.054 12.572 12.572 12.572 12.572
Salaris op jaarbasis 84.648 84.648 84.648 84.648 150.864 150.864 150.864 150.864
Vak.toeslag 8% 6.772 6.772 6.772 6.772 12.069 12.069 12.069 12.069
Jaarsalaris incl. 
vakantie-toeslag

91.420 91.420 91.420 91.420 162.933 162.933 162.933 162.933

Roostertoe-slag 21% 17.776 * * 31.681 * *
Frequentie-
toeslag 2%

1.693   3.017

Frequentie-
toeslag 6%

5.079 9.052

Intensiteits-
toeslag 5%

4.232 7.543

Intensiteits-
toeslag 15%

12.697 22.629

Subtotaal 91.420 109.196 97.345 109.196 162.933 194.614 174.493 194.614 
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Mogelijke manage-
ment-
toeslag vanuit BOE

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Reiskosten-
vergoeding 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Mogelijke 
gratificatie

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Vergoeding in 2020 
persoonlijke
kosten tot 

6.230 6.230 6.230 6.230 6.230 6.230 6.230 6.230

Mogelijke vergoed-
ing bij materiële 
schade tot  
€ 15.953

p.m p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

totaal 97.650 115.426 103.575 115.426 169.666 200.844 179.723 200.844

*Roostertoeslag kan 10,5 of 21% zijn. 
Let op: wie een roostertoeslag krijgt, komt niet in aanmerking voor een inconveniëntentoeslag. De 
inconveniëntentoeslag bestaat uit de frequentie- en intensiteitstoeslag  
** Frequentietoeslag kan 0, 2, 4 of 6% zijn 
***Intensiteitstoeslag kan 0, 5, 10 of 15%zijn 

6.3.2 CAO Universitair Medische Centra van 2018 tot 2021 
In de CAO universitair medische centra (CAO umc) is de rechtspositie voor alle medewerkers van 
de acht umc’s opgenomen. De CAO geldt voor de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2021.  
De bij de CAO betrokken partijen zijn: de Nederlandse Federatie van Universitair medische 
centra (NFU) en de volgende centrales van overheidspersoneel, het Ambtenarencentrum, de 
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel, de Centrale van Middelbare en 
Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen en De Algemene 
Centrale van Overheidspersoneel. 
De CAO geldt voor (bij benadering) 5.500 medisch specialisten (22.9% van het totaal aantal 
werkzame medisch specialisten) , werkzaam bij de acht universitaire medische centra. Deze 
groep bestaat uit medisch specialisten (517), universitair of academisch medisch specialisten 
(4.148), hoogleraar/medisch specialisten (492) en hoogleraar/afdelingshoofden (275) (Bron: NFU, 
peildatum september 2019) 

1. Arbeidsduur en salaristabellen 
De arbeidsduur van de academisch medisch specialist bedraagt gemiddeld per week tenminste 
40 uur en ten hoogste 48 uur (exclusief diensten, arbeid verricht tijdens diensten en in opdracht 
gewerkte uren, waarmee de arbeidsduur wordt overschreden).
 
Salaristabel per 1 augustus 2019 
Schaal Medisch specialist 

(MS)
Universitair of academisch 
medisch specialist* 
(UMS)

Hoogleraar medisch 
specialist (H/MS)

Hoogleraar, hoogleraar/ 
afdelingshoofd (H, H/A)

0 5.979 7.930 10.088 11.791
1 6.503 8.387 10.444 12.205
2 7.156 8.839 10.795 12.619
3 9.300 11.149 13.026
4 9.755 11.506 13.440
5 10.214 11.857 13.857
6 10.670 12.210 14.267
7 11.129 12.560 14.677
8 11.585

* Onder de academisch medisch specialist wordt verstaan de medisch specialist die uit hoofde van zijn functie een 
bijdrage levert aan de patiëntenzorg in combinatie met de specialistenopleiding, onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek. Hierbij geldt dat de academisch medisch specialist voor ten minste gemiddeld 18 uur per week in de 
patiëntenzorg in combinatie met de specialistenopleiding werkzaam is.

Bijlagen



175

Salaristabel per1 augustus 2020
Schaal Medisch specialist 

(MS)
Universitair medisch specialist 
(UMS)

Hoogleraar medisch 
specialist (H/MS)

Hoogleraar, hoogleraar/ 
afdelingshoofd (H,H/A)

0 6.158 8.168 10.391 12.145
1 6.698 8.639 10.757 12.571
2 7.371 9.104 11.119 12.998
3 9.579 11.483 13.417
4 10.048 11.851 13.943
5 10.520 12.213 14.273
6 10.990 12.576 14.695
7 11.463 12.937 15.117
8 11.933

2. Toelagen
Toelage verzwarende omstandigheden
De academisch medisch specialist heeft aanspraak op een toelage voor het (anders dan als 
gevolg van opgedragen arbeidsduuroverschrijding) verrichten van diensten en werkzaamheden 
tijdens de avond, nacht en weekenden. De toelage kan variëren van 5 tot 20 % van het geldende 
maandsalaris, afhankelijk van de mate van de aard en duur van deze verrichte diensten. De 
toelage is 5 % indien de frequentie van de diensten ligt tussen de 2 en 6 dagen per maand, 10 % 
indien de frequentie van de diensten ligt tussen de 6 en 10 dagen en 20 % indien de frequentie 
meer dan 10 dagen per maand bedraagt. 

Toelage 24-uursdiensten (roostertoeslag)
Er is een toelage 24-uursdiensten van 10 % van de voor de specialist geldende salarisschaal. 
respectievelijk 20 % bij een werkweek van 48 uur of meer respectievelijk 55 uur of meer. 

Aanvulling salaris 
Aan de medisch specialist, die tevens een dienstverband heeft met de universiteit, waaraan het 
UMC verbonden is, kan een toelage worden toegekend als aanvulling op zijn salaris,  
 
Excellentietoelage  
Een toelage van ten hoogste 8 % van het salaris kan worden toegekend aan een academisch 
medisch specialist, die is gepromoveerd en voldoet aan tenminste 4 criteria, waarvan tenminste 
2 uit categorie patiëntenzorg en tenminste twee uit de categorie onderwijs, onderzoek en 
(specialisten)opleiding.

Managementtoelage 
De werkgever kan een managementtoelage aan de academisch medisch specialist toekennen.

3. Vakantie, verlof, extra vrije dagen en roostervrij; gratificatie 
De vakantie bedraagt 24 dagen per jaar.  
Er is jaarlijks recht op ten hoogste 10 verlofdagen wegens studie, accreditatie-activiteiten, bij- en 
nascholing en congresbezoek. 
Er is recht op 6 bijzondere verlofdagen indien en voor zover overeengekomen 
productieafspraken zijn gerealiseerd.. 
 Op basis van leeftijd kunnen er extra vrije dagen (in de vorm van een extra persoonlijk budget) 
worden toegekend, die variëren van 2 dagen (45 tot 50 jaar), 3 dagen (50 tot 55 jaar), 5 dagen 
(55 tot 60 jaar) en 6 dagen (vanaf 60 jaar).
Indien gedurende 7 aaneengesloten dagen op andere uren dan tussen 7 uur en 20 uur op 
weekdagen werkzaamheden zijn verricht, is er recht op tenminste 36 uur roostervrij.  

Gratificatie arbeidsduuroverschrijding 
Bij overschrijding van het gemiddelde met 3 tot 5 uur per week respectievelijk met meer dan 
5 uur per week (zie arbeidsduur onder punt 1) wordt aan de academisch medisch specialist 
een gratificatie toegekend van tenminste 5 % respectievelijk 10 % van het voor hem geldende 
salaris op jaarbasis. 6
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4. Functiegebonden kosten 
Ongeacht de omvang van de arbeidsduur is er een jaarlijks persoonlijk budget op 
declaratiebasis ten behoeve van de kosten, die samenhangen met de functie-uitoefening, 
waaronder studiekosten, congresbezoek, lidmaatschappen van wetenschappelijke verenigingen 
en beroepsverenigingen.  
Deze kosten bedragen per 1 januari 2020 € 6.447 en per 1 januari 2021 € 6.640.  
De kosten worden rechtstreeks bij de werkgever gedeclareerd tot het maximum van het 
persoonlijk budget. Een eventueel saldo kan worden overgeheveld naar het volgend jaar met 
dien verstande dat het totale budget niet hoger kan zijn dan 150 % van het maximale bedrag.

Samenvattend (op basis van CAO per 1/8/20) : het brutosalaris van een universitair medisch 
specialist in de laagste trede (0 met een maandsalaris van € 8.168) en de hoogste trede (8 met 
een salaris van € 11.993) kan per 1 augustus 2020 variëren van € 112.304 tot € 237.706 excl.
de (onbelaste) vergoeding voor te declareren functiegebonden kosten tot € 6.447.  

Berekening jaarsalarissen universitair medisch specialist per 1 augustus 2020 in € 

Schaal 0 Schaal 8
Zonder 

speciale 
toelagen

Met het  
midden- 

tarief 
speciale 
toelagen 

Met het 
hoogste 

tarief 
speciale 
toelagen

Zonder 
speciale 
toelagen

Met het  
midden-tarief 

speciale 
toelagen

Met het 
hoogste 

tarief 
speciale 
toelagen

Salaris p.m. 8.168 8.168 8.168 11.933 11.933 11.933
Salaris op jaarbasis 98.016 98.016 98.016 143.196 143.196 143.196
Vak.toeslag 8% 7.841 7.841 7.841 11.456 11.456 11.456
Jaarsalaris  
incl. vakantietoeslag

105.857 105.857 105.857 154.652 154.652 154.652

Roostertoeslag
10%*

9.802 14.320

Roostertoeslag
20%*

19.603 28.639

TVO** 10% 9.802 14.320
TVO** 20% 19.603 28.639
Excellentie-toelage 8% 7.841 11.456
Gr.a.o.*** 5% 4.901 7.160
Gr.a.o.*** 10% 9.802 14.320
Subtotaal 105.857 117.542 162.706 154.652 190.452 237.706
Management-
toeslag *****

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Aanvulling op
salaris***** 

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Vergoeding functiege-
bonden
kosten tot 

6.447 6.447 6.447 6.447 6.447 6.447

totaal 112.304 123.989 169.153 161.099 196.899 244.153

*Roostertoeslag kan 0, 10 of 20% zijn 
** Toelage verzwarende omstandigheden kan 0,5.10,15 of 20% zijn 
***Excellentietoelage kan 0 en 8% zijn 
**** Gratificatie arbeidsduuroverschrijding kan 0, 5 of 10% zijn 
*****managementtoeslag en aanvulling op salaris is afhankelijk van de werkgever en een aantal extra 
voorwaarden (zie hoofdstuk 15 cao art. 15.4.3 en 15.4.4) 
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