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1.  Inleiding 
 

Het ziekteverzuim blijft jaar na jaar in het brandpunt van de mediabelangstelling staan: « Le stress a causé 

1 000 ans d’absence dans l’administration fédérale en 20141 », kopte La Libre Belgique op 5 maart 2016. 

« Les fonctionnaires, stressés et donc malades2 », « Absentéisme – Les fonctionnaires laminés par le 

stress3 », « Ziekteverzuim bij federale ambtenaren piekt door stress 4» en « Nooit meer ambtenaren ziek5 », 

mochten we respectievelijk lezen in de kranten van de groep Sudpresse, in l’Echo, De Tijd en Het Laatste 

Nieuws van 28 juli 2016.    

Met deze studie wil Medex zich niet de pretentie toe-eigenen om een antwoord te geven op alle vragen die 

zich rond dit thema stellen.  

Net zoals vorige jaren geven wij op de volgende bladzijden wel een beschrijvende analyse van de gegevens 

die zich in onze databank bevinden. Voor sommige vaststellingen kunnen we helaas geen verklaring geven 

zonder in ongefundeerde hypotheses te vervallen. Toch zijn we er van overtuigd dat de cijfers, tabellen en 

grafieken helpen om de problematiek van het ziekteverzuim op een objectieve wijze beter in kaart te 

brengen.  

Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat de langdurige zieken bij werknemers uit de privésector en zelfstandigen 

fors gestegen is. Is dat ook het geval bij de federale ambtenaren waar de regels met betrekking tot het 

statuut toch wezenlijk verschillen? 

De gegevens uit deze studie gelden ook als referentiepunt voor de beleidsverantwoordelijken om 

bijvoorbeeld het controlebeleid te verfijnen. Zo kregen de werkgevers in juni 2016 op basis van onze cijfers 

de mogelijkheid om meer controles aan te vragen om dat uit de gegevens van de voorbije negen jaar bleek 

dat dit telkens meer werkhervattingen opleverde. 

Sinds juni 2016 kan elk bestuur online geoptimaliseerde rapporten opmaken voor zijn organisatie. Hiermee 

kunnen de eigen afwezigheidscijfers vergeleken worden met onze bevindingen voor de gehele federale 

overheid. 

Om het medisch geheim niet in gevaar te brengen, kunnen we de medische verzuimoorzaken helaas niet 

systematisch opsplitsen per organisatie. 

Deze studie zal, net zoals de voorbije jaren, ook aan de controleartsen voorgelegd worden tijdens de 

jaarlijkse causerie die Medex speciaal voor hen organiseert. Bovendien worden nieuwe artsen en artsen van 

wie de resultaten opmerkelijk afwijken van die van hun collega’s persoonlijk gecoacht door de arts van 

Medex die verantwoordelijk is voor de medische kwaliteit van de controles. 

  

                                                           
1 La Libre Belgique, 05 mars 2016, page 9. 
2 Sudpresse, 28 juillet 2016, page 16. 
3 L’Echo, 28 juillet 2016, page 6. 
4 De Tijd, 28 juillet 2016, page 3. 
5 Het Laatste Nieuws, 28 juillet 2016, page 13. 
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2. Dataverzameling 
 

Net zoals bij de vorige publicaties gebruiken we de gegevens zoals die in onze applicatie worden 

geregistreerd door de werkgevers. 

Dit wil zeggen dat de analyses van de afwezigheden gebaseerd zijn op de gegevens die door de werkgevers 

werden geregistreerd6.  

De medische oorzaken zijn het resultaat van de analyses van de diagnoses zoals die door de behandelende 

geneesheren op de geneeskundige getuigschriften werden vermeld7. 

De analyses van de controles zijn gebaseerd op de registratie van de bevindingen van de controleartsen. 

  

Om de kwaliteit van de personeelsgegevens te verhogen, hebben we de gegevens uit de databank 

ziekteverzuim ook deze keer afgetoetst aan de Dimona8-gegevens van de kruispuntbank van de sociale 

zekerheid. 

Hierdoor hebben we een beter overzicht van de loopbaanontwikkeling van de federale ambtenaren. De 

gegevens van iedereen die minstens één dag in 2015 gewerkt heeft voor een federaal bestuur komen dus in 

aanmerking. We beperken ons met andere woorden niet tot een ‘foto’ van het ambtenarenbestand op een 

welbepaald ogenblik.  

 

Alvorens we met betrouwbare datasets aan de slag kunnen, hebben we de brute gegevens van onze 

databank nauwlettend onder de loep moeten nemen. Zo worden onder andere onmogelijke of dubbele 

registraties en overlappingen aangepast of, zo nodig, verwijderd.  

Onze gegevens zijn dus gekruist en geverifieerd op basis van inlichtingen uit authentieke bronnen. Zo 

worden sommige cijfers die in de pers gepubliceerd werden soms genuanceerd of zelfs ontkracht. 

 

Bij de analyses van de afwezigheden komen alleen de afwezigheden te wijten aan ziekte in aanmerking. 

Afwezigheden als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte vallen dus buiten de scoop van deze 

studie.  

Sinds juni 2016 is de verbeterde versie van de SAS-rapporten beschikbaar voor elke aangesloten werkgever. 

We hebben dan ook de rapporten met de verzuimcijfers van de laatste vijf jaar opnieuw opgemaakt op basis 

van de personeelsgegevens die de verschillende organisaties in de applicatie geregistreerd hebben.  

De specifieke analyses uit hoofdstuk 3 werden gebaseerd op de in april gecommuniceerde SAS-rapporten.  

Dit kan leiden tot heel lichte verschillen met de cijfers uit de rapporten en tussen de verschillende tabellen. 

Dit heeft evenwel geen invloed op de vastgestelde feiten of verhoudingen. 

 

Soms moeten we andere data weerhouden naargelang het doel van de analyse. Wanneer we bijvoorbeeld 

het aantal afwezigheidsmeldingen in kaart brengen dan komen enkel de afwezigheden in aanmerking die in 

2015 starten. Maar wanneer we het ziekteverzuim berekenen dan wordt rekening gehouden met alle 

verzuimdagen die zich in 2015 situeren: dus ook dat deel van de afwezigheden die reeds vóór januari 2015 

                                                           
6 We kunnen het belang van een goede en tijdige registratie van de gegevens niet genoeg onderstrepen. 

Ongeveer een derde van de afwezigheden van 1 dag kan niet gecontroleerd worden omdat de afwezigheid te laat werd 

geregistreerd. 9% van de afwezigheidsdagen van afwezigheden die meerdere dagen duurden, kwamen wegens 

laattijdige registratie evenmin in aanmerking voor een controle. 
7 De diagnose wordt via een eigen applicatie van Medex geregistreerd. Van de afwezigheden waarvoor men geen attest 
moet indienen, weten we natuurlijk niet wat de medische oorzaak is van de arbeidsongeschiktheid.  
8 De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronisch bericht waarmee de werkgever iedere 
indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ of de DIBISS. De Dimona-aangifte is 
verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en de private sector. 



gemeld werden en nog verder doorlopen in 2015, maar dan weer niet de dagen van afwezigheden die in 

2015 werden gemeld maar zich in 2016 situeren. 

Bij de analyse van de medische oorzaken die tot het verzuim in 2015 geleid hebben, gebruiken we dit jaar 

dezelfde diagnosegroepen als de vorig jaren om vergelijkingen met het verleden mogelijk te maken.  

De behandelende artsen drukken de afwezigheidsperiode op de attesten uit in kalenderdagen zodat de 

analysegegevens in het hoofdstuk met betrekking tot de medische oorzaken ook in kalenderdagen worden 

weergegeven. Dit in tegenstelling tot de verzuimgegevens waar we, om logische redenen, werkdagen 

gebruiken om de duur van een afwezigheid aan te duiden. 

Tenslotte nemen we de controleopdrachten onder de loep waarbij ook de controleresultaten geanalyseerd 

worden. Wanneer we ons op de controleresultaten focussen, komen enkel de opdrachten in aanmerking 

waarbij de controlearts zich heeft kunnen uitspreken over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de 

afwezigheid. 
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3. Verzuimcijfers 
 

3.1. Verzuimcijfers 2011-20159 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal afwezigheidsperioden 178.347 179.793 181.589 173.603 173.099 

Aantal verzuimdagen 1.231.000 1.200.698 1.189.397 1.206.040 1.207.440 

Aantal afwezigheden 1 dag 69.758 70.384 72.096 69.963 66.462 

Percentage afwezigheden 1 
dag 38,7% 38,6% 38,7% 39,4% 38,4% 

Aantal afwezigheden 2 -21 
dagen  

100.192 102.079 104.159 97.187 96.462 

Percentage afwezigheden 2 -
21 dagen  

55,5% 55,9% 55,9% 54,7% 55,7% 

Aantal afwezigheden >21 
dagen  

10.478 10.095 9.990 10.496 10.223 

Percentage afwezigheden 
>21 dagen  

5,8% 5,5% 5,4% 5,9% 5,9% 

Percentage ziekteverzuim 5,66% 5,50% 5,57% 5,71% 5,98% 

Gemiddelde frequentie 2 2 2,1 2 2,1 

Gemiddelde duur per 
afwezigheid 6,9 6,6 6,5 6,9 7,0 

Aantal verzuimers 62.353 61.756 62.167 59.720 58.938 

Aantal nulverzuimers 33.505 31.725 30.090 30.854 30.400 

% nulverzuimers 34,95% 33,94% 32,62% 34,06% 34,05% 

Gemiddelde duur per 
verzuimer 19,7 19,4 19,1 20,2 20,5 

Gemiddelde 
afwezigheidsduur per VTE 
 (nulverzuimers inbegrepen) 

14,7 14,4 14,5 15,0 15,6 

Gemiddelde 
afwezigheidsduur per 
gemiddelde ambtenaar 
 (nulverzuimers inbegrepen) 

13,6 13,3 13,4 13,8 14,4 

Gemiddelde 
afwezigheidsduur per 
ambtenaar (nulverzuimers 
inbegrepen) 

12,8 12,8 12,9 13,3 13,5 

 

                                                           
9 De definities van de verschillende termen vindt u achteraan als bijlage. 



We hebben dit jaar het federaal verzuimpercentage ook onderverdeeld volgens de omvang van de 

organisaties. 

Wanneer we kijken naar de omvang van de organisaties volgens het aantal medewerkers10 zien we dat 

kleinere organisaties algemeen genomen een lager verzuimpercentage noteren dan de grotere. 

 

Omvang Aantal 

ambtenaren 

Aantal 

afwezigheden 

Verzuimpercentage 

Large 58.233 115.511 6,25% 

Medium 29.315 54.332 5,57% 

Small 1.503 2.560 4,78% 

 

We hebben bovendien de verzuimgegevens van de organisaties bekeken in functie van hun statuut: 

- Federale overheidsdiensten (FOD): Financiën, Volksgezondheid en Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu, Personeel en organisatie, … ; 

- Instellingen van openbaar nut (ION) : Nationaal Geografisch Instituut, Regie der gebouwen, … 

- Openbare instellingen voor sociale zekerheid (OISZ): Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), 

Federale Pensioendienst, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), … ;  

- Programmatorische overheidsdiensten (POD): POD Wetenschapsbeleid, … en 

- Wetenschappelijke instellingen (WI) : Wetenschappelijke Instelling Volksgezondheid (WIV), Koninklijke 

Bibliotheek van België, … 

De wetenschappelijke instellingen kennen het laagste verzuim, de openbare instellingen voor sociale 

zekerheid het hoogste. 

Omvang Aantal 

ambtenaren 

Aantal 

afwezigheden 

Verzuimpercentage 

OISZ 13.839 30.880 6,56% 

FOD 66.862 127.745 5,98% 

ION 5.450 9.031 5,63% 

POD 453 698 4,49% 

WI 2.447 4.049 4,38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Small= < 150 medewerkers; medium= < 2500 medewerkers; large= >2500 medewerkers. 
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3.2. Benchmarking 
 

3.2.1. Verzuimpercentage 
 

Hoewel het aantal geregistreerde ziektedagen slechts in geringe mate toeneemt (van 1.206.040 werkdagen 

in 2014 naar 1.207.440 in 2015 of een stijging van 0,12%), is het ambtenarenbestand gekrompen (van 80.514 

VTE in 2014 naar 77.375 in 2015 of een daling van 3,89%). Hierdoor stijgt het ziekteverzuimpercentage in 

2015 van 5,71% naar 5,98% of een stijging van 4,73%.  

Securex11 stelt een fellere stijging (6,60%) vast van het algemeen ziekteverzuimpercentage bij medewerkers 

uit de privésector, namelijk van 6,52% naar 6,95%.  

Bij sdworx12 registreert een stijging van 5,66%, namelijk van 5,12% in 2014 naar 5,41% in 2015. 

Bedienden in de privésector noteren een verzuimpercentage (4,79%) dat de helft lager ligt dan bij de 

arbeiders (9,62%)13. 

 

 
Figuur 1: Vergelijking verzuimpercentages 2010 -2015. 

 

 

Wanneer de verzuimpercentages van ambtenaren worden opgesplitst volgens de duur van de afwezigheden 

zien we dat verzuim dat langer dan 1 jaar duurt vrij stabiel blijft en dus niet sterk geëvolueerd is (een stijging 

van 0,95% in 2011 naar 0,99% in 2015).  

 

Er valt wel een sterkere variatie te noteren bij de afwezigheden die korter dan een maand zijn (een stijging 

van 2,43% in 2014 naar 2,55% in 2015) en de afwezigheden van een maand tot een jaar (van 2,29% in 2011 

naar 2,44% in 2015 waarbij de stijging opvalt gedurende de twee laatste jaren).  

Omdat deze laatste afwezigheden in 2016 nog kunnen verlengd worden, is het niet ondenkbaar dat deze 

laatste categorie een beetje aan belang zal inboeten ten voordele van de afwezigheden die langer dan 1 jaar 

duren. 

                                                           
11 Securex, Whitepaper juni 2016, Absenteïsme in 2015, Absenteïsme, Re-integratiebeleid: meer dan ooit noodzakelijk, 
p. 28, tabel 7. 
12 www.sdworx.be/nl-be/sd-worx-r-d/publicaties/persberichten/2016-02-08. 
13 Securex, Whitepaper juni 2016, Absenteïsme in 2015, Absenteïsme, Re-integratiebeleid: meer dan ooit noodzakelijk, 
p. 30, tabel 9. 
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Maar het verzuim van de federale ambtenaren die langer afwezig zijn dan 1 jaar vertoont zeker niet dezelfde 

toename als bij de werknemers in de privésector, waar er volgens Securex14 tussen 2011 en 2015 een stijging 

van 36,27% (van 1,81% naar 2,84%) wordt vastgesteld. 

 

 

  < 1 maand > 1 maand< 1 jaar > 1 jaar Totaal 

2011 2,43% 2,29% 0,95% 5,66% 

2012 2,42% 2,17% 0,91% 5,50% 

2013 2,48% 2,15% 0,94% 5,57% 

2014 2,39% 2,33% 0,98% 5,71% 

2015 2,55% 2,44% 0,99% 5,98% 

 

 

 
Figuur 2: Vergelijking verzuimpercentages opgedeeld volgens de duur van de afwezigheden 2011 -2015. 

 

Wanneer we dit vergelijken met de situatie in de privésector volgens Securex15, dan zien we dat de 

afwezigheden van langer dan 1 jaar daar sinds 2013 het belangrijkste aandeel van het verzuim vormen, 

terwijl dit bij de federale ambtenaren nog steeds het kortdurend verzuim is (minder dan 1 maand). 

 

                                                           
14 Securex, Whitepaper juni 2016, Absenteïsme in 2015, Absenteïsme, Re-integratiebeleid: meer dan ooit noodzakelijk, 
p. 28, tabel 7. 
15 Securex, Whitepaper juni 2016, Absenteïsme in 2015, Absenteïsme, Re-integratiebeleid: meer dan ooit noodzakelijk, 
p. 28, tabel 7. 

2,43% 2,42% 2,48%
2,39% 2,55%

2,29%
2,17% 2,15%

2,33%

2,44%

0,95%

0,91% 0,94%
0,98%

0,99%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2011 2012 2013 2014 2015

< 1 maand > 1 maand < 1 jaar > 1 jaar



 

9 Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren 2015  

 
Figuur 3: Vergelijking verzuimpercentages van federale ambtenaren en werknemers uit privésector 
opgedeeld volgens de duur van de afwezigheden 2011 -2015. 
 

Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat ambtenaren die hun kapitaal aan ziektedagen hebben 

opgebruikt, vervoegd gepensioneerd kunnen worden en dus uit onze cijfers verdwijnen. In 2015 geldt ook de 

regel nog dat ambtenaren vanaf de leeftijd van zestig jaar niet meer dan 1 jaar afwezig mogen zijn wegens 

ziekte, zoniet worden ze van ambtswege gepensioneerd. Door het optrekken van die leeftijdsgrens vanaf 1 

juli 2016 dreigt het langdurig ziekteverzuim wel toe te nemen. 

 

 

3.2.2. Gemiddelde afwezigheid per werknemer 
 

Een gemiddelde federale ambtenaar is in 2015 gemiddeld 14,4 dagen afwezig terwijl dit in 2014 maar 13,8 

dagen bedroeg.  

Per VTE steeg de gemiddelde afwezigheidsduur van 15 dagen naar 15,6 dagen en per ambtenaar van 13,3 

dagen naar 13,5 dagen. 

Hierbij worden ook alle ambtenaren die gedurende dat jaar niet afwezig zijn wegens ziekte (34% van de 

ambtenarenpopulatie) meegeteld. 

Securex16 meldt een stijging van de gemiddelde afwezigheidsduur van 16,07 naar 17,17 dagen.  

In 2015 is nog steeds meer dan de helft (51,57%) van de werknemers in de privésector niet ziek geweest. 

 

3.2.3. Gemiddelde frequentie per werknemer 
 

Een ambtenaar is ook in 2015 gemiddeld bijna dubbel zo vaak afwezig dan een werknemer (bediende of 

arbeider) in de privésector 17, maar wel telkens voor een veel kortere tijd. Hier speelt het aandeel van de 

                                                           
16 Securex, Whitepaper juni 2016 Absenteïsme in 2015, Absenteïsme, Re-integratiebeleid: meer dan ooit noodzakelijk, p. 29, 
tabel 8. 
17 Securex, Whitepaper juni 2016, Absenteïsme in 2015, Absenteïsme, Re-integratiebeleid: meer dan ooit noodzakelijk, p. 29, 
figuur 12. 
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personen die in 2015 niet afwezig zijn ook een belangrijke rol (34% van de ambtenaren tegenover 52% van 

de medewerkers in de privésector). 

Federale ambtenaren Privésector (Securex) 

2,01 1,06 

 

De gemiddelde duur van een afwezigheid geeft dan weer een omgekeerd beeld. 

Federale ambtenaren Privésector (Securex) 

7,0 jours 16,1 jours 

 

Onderstaande figuur toont het aantal ambtenaren dat nooit, 1 keer of meer afwezig geweest is in 2015. 

 

 
Figuur 4: Frequentie (aantal afwezigheidsmeldingen) van de federale ambtenaren in 2015. 
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4. Verzuimomstandigheden 
 

4.1. Wie is afwezig wegens ziekte? 
 

4.1.1. Geslacht en niveau 
 

2015 bevestigt de vaststelling van de vorige jaren dat het ziekteverzuim bij vrouwen hoger ligt dan bij 

mannen. 

 

 

 

 

 

 

 

Het verzuim stijgt ook in 2015 naarmate het administratief niveau daalt.  

 

Niveau Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 

A 19.583 23.819 3,30% 

B 19.462 31.375 4,80% 

C 33.215 82.362 7,30% 

D 16.791 34.847 8,20% 

Totaal 89.051 172.403 5,98% 

 

 

Toch stellen we daarbij vast dat het verzuimpercentage van de mannelijke ambtenaren van niveau D niet 

stijgt ten opzichte van dat van hun collega’s van niveau C. Bij de vrouwelijke ambtenaren is die stijging wel 

aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Verzuimpercentage per niveau en geslacht federale ambtenaren in 2015. 

 

Geslacht Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 

V 48.329 100.298 6,60% 

M 40.722 72.105 5,30% 

Totaal 89.051 172.403 5,98% 

Geslacht       

  Niveau Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 

V 48.329 100.298 6,60% 

A 9.006 12.899 3,70% 

B 10.432 18.333 5,30% 

C 18.075 45.526 7,60% 

D 10.816 23.540 8,90% 

M 40.722 72.105 5,30% 

A 10.577 10.920 2,90% 

B 9.030 13.042 4,40% 

C 15.140 36.836 6,90% 

D 5.975 11.307 6,90% 
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De vaststelling die we vorig jaar maakten dat de gemiddelde duur per afwezigheid het laagst ligt bij 

vrouwelijke ambtenaren van niveau A en het hoogst bij hun seksegenoten van niveau D geldt ook voor 2015. 

 

Geslacht Gemiddelde duur per 
afwezigheid   Niveau 

V 7,0 

A 5,9 

B 6,8 

C 6,8 

D 8,2 

M 6,6 

A 6,2 

B 7,1 

C 6,2 

D 7,5 

 

 

 

Terwijl een vierde van de mannelijke ambtenaren van niveau A meer dan 1 dag afwezig is, is dat bij 

vrouwelijke ambtenaren van niveau A iets meer dan een derde het geval. 

Doordat zij vaker afwezig zijn laten vrouwelijke ambtenaren van niveau A dus toch een hoger 

verzuimpercentage (3,7%) optekenen dan hun mannelijke collega’s (2,9%)18. 

 

  

Verdeling van het aantal ziektemeldingen in 2015 
  

 volgens de frequentie 

Geslacht 
0 1 2 3 4 5 6 

7 of 
Totaal 

    Niveau meer 

V 31,40% 19,90% 15,80% 11,60% 7,90% 5,10% 3,10% 5,10% 100% 

A 39,80% 23,50% 16,00% 9,60% 5,20% 2,70% 1,40% 1,90% 100% 

B 33,80% 22,10% 16,80% 10,90% 6,90% 4,10% 2,30% 3,00% 100% 

C 24,30% 18,60% 16,40% 13,40% 9,60% 6,40% 4,20% 7,20% 100% 

D 33,80% 17,20% 13,90% 11,20% 8,40% 6,00% 3,40% 6,10% 100% 

M 39,70% 19,90% 14,00% 9,50% 6,10% 4,00% 2,50% 4,40% 100% 

A 52,30% 22,40% 11,90% 6,40% 3,20% 1,70% 1,00% 1,10% 100% 

B 41,60% 23,20% 14,80% 8,60% 5,00% 3,00% 1,60% 2,10% 100% 

C 29,80% 16,90% 15,10% 12,00% 8,70% 5,80% 3,80% 7,80% 100% 

D 40,00% 17,70% 13,50% 9,70% 6,20% 4,70% 2,90% 5,30% 100% 

 

 

 

De gemiddelde duur van een afwezigheid neemt af naarmate men vaker afwezig is. Dit geldt zowel voor 

mannelijke als vrouwelijke ambtenaren, ongeacht het niveau, enkele uitzonderingen buiten beschouwing 

gelaten. 

We stellen ook vast dat de gemiddelde duur per frequentiecategorie stijgt naarmate het administratief 

niveau daalt en dit zowel voor de vrouwelijke als mannelijke ambtenaren. 

                                                           
18 Zie figuur 5. 
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Geslacht 
Gemiddelde duur van een afwezigheid volgens de frequentie 

(aantal ziektemeldingen in 2015) 

  Niveau   1 2 3 4 5 6 of meer 

V   11,8 7,4 6 5,6 5,2 4,9 

  A 7,4 5,7 4,9 5,1 4,5 4,6 

  B 10,4 6,9 5,6 5,2 4,6 4,8 

  C 12,9 7,6 5,9 5,3 5,4 4,8 

  D 16,7 9 7,1 6,7 5,7 5,4 

M   10,9 6,9 6,2 5,7 5,4 4,9 

  A 7,8 6 5,2 5,2 5,3 5,4 

  B 9,8 6,6 6,1 6 6,1 5,8 

  C 13,6 7,1 6 5,5 5 4,6 

 D 14 8,5 8 6,3 5,8 5,1 

 

 

4.1.2. Leeftijd  
 

Naarmate de ambtenaar ouder is, neemt zijn ziekteverzuim toe.  

 

Leeftijd 
Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 

Gemiddelde 
afwezigheidsduur  

Gemiddelde 
afwezigheidsduur  

      2015 2014 

< 20 jaar 499 53 0,7% -   

20 - 29 jaar 7.320 15.000 4,2% 8 dagen 9 dagen 

30 - 39 jaar 18.596 40.914 4,8% 11 dagen 11 dagen 

40 - 49 jaar 23.546 46.592 5,6% 13 dagen 13 dagen 

50 - 59 jaar 29.645 56.504 7,0% 16 dagen 15 dagen 

60 - 65 jaar 8.958 13.301 8,0% 17 dagen 16 dagen 

> 65 jaar 487 39 0,3% -  

Totaal 89.051 172.403 5,98% 14 dagen 13 dagen 

 

 

In verhouding met hun aandeel in de populatie laten de vijftigplussers relatief meer verzuimdagen 

optekenen dan hun jongere collega’s. Zij vertegenwoordigen 42,4% van de ambtenarenpopulatie en meer 

dan de helft (51,9%) van de ziektedagen in 2015. 

 



. 

Figuur 6: Verhouding populatie en verzuimdagen per leeftijdscategorie in 2015 

 

 

De stijging van het verzuimpercentage is het felst bij de ambtenaren tussen 50 en 60 jaar. 

Opmerkelijk is dat federale ambtenaren van 60 tot 65 een ziekteverzuimpercentage van 13% laten 

optekenen terwijl 20% van hun leeftijdsgenoten in de privésector, volgens Securex19, op een gemiddelde 

werkdag afwezig zouden zijn. 

 

 
Figuur 7: Aantal ambtenaren, afwezigheden en verzuimpercentage per leeftijdscategorie in 2015. 

 

 

Anderzijds blijkt uit onderstaande tabellen en grafiek duidelijk dat de frequentie van het aantal 

ziektemeldingen daalt met de leeftijd.  

Het percentage van het aantal ambtenaren dat zich in 2015 niet ziek heeft gemeld, ligt het hoogst (41%) bij 

de zestig plussers, gevolgd door de ambtenaren tussen de 20 en 30 jaar (38%). 

 

 

 

                                                           
19 Absenteïsme in 2015, De risicogroepen, Persbericht Securex van 10/05/2016. 
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Aantal afwezigen volgens het aantal 

ziektemeldingen in 2015   

Frequentie 0 1 2 3 4 5 omeer 

20 - 29 jaar 2.796 1.344 930 682 483 1.085 

30 - 39 jaar 5.698 3.581 2.908 2.157 1.491 2.761 

40 - 49 jaar 7.724 4.881 3.701 2.599 1.732 2.909 

50 - 59 jaar 9.907 6.274 4.713 3.328 2.136 3.287 

60 - 65 jaar 4.277 1.612 1.098 701 472 797 

Totaal 30.402 17.692 13.350 9.467 6.314 10.839 

 

 

  
Verdeling van het aantal afwezigen volgens het 

aantal ziektemeldingen in 2015   

Frequentie 0 1 2 3 4 
5 en 

meer 

20 - 29 jaar 38% 18% 13% 9% 7% 15% 

30 - 39 jaar 31% 19% 16% 12% 8% 15% 

40 - 49 jaar 33% 21% 16% 11% 7% 12% 

50 - 59 jaar 33% 21% 16% 11% 7% 11% 

60 - 65 jaar 41% 20% 14% 9% 6% 10% 

Totaal 34% 20% 15% 11% 7% 12% 

 

 

 

 
Figuur 8: Frequentie (aantal afwezigheidsmeldingen) per leeftijdscategorie in 2015. 

 

  

 

De gemiddelde afwezigheidsduur daarentegen stijgt ook in 2015 met de leeftijd, vanaf 60 jaar is die toename 

miniem (een halve dag). 
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Figuur 9: Gemiddelde afwezigheidsduur uitgedrukt in dagen per leeftijdscategorie in 2015. 

 

We hebben ook hier het onderscheid volgens de aard van de organisaties gemaakt. 

Opvallend hierbij is dat het aandeel van de vijftigplussers sterk verschilt per organisatie: 50% van de 

werknemers die werken bij een instelling voor sociale zekerheid is vijftigplusser, 44% bij de FOD’s, 38% bij de 

POD’s, 36% bij de wetenschappelijke instellingen en 32% bij de instellingen van openbaar nut. 

De ambtenaren tussen 60 en 65 jaar bij de instellingen van openbaar nut (9,05%) en bij de FOD’s (8,06%) 

registreren het hoogste verzuimpercentage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,41

11,23

13,22

16,39 16,83

20 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 - 65 jaar

 
Aantal 

ambtenaren 
% ambtenaren 

Aantal 

afwezigheden 
Verzuimpercentage 

FOD    5,98% 

< 20  491 0,73% 40 0,48% 

20 - 29  5.353 8,01% 10.853 4,13% 

30 - 39  13.820 20,67% 30.469 4,69% 

40 - 49  17.877 26,74% 35.161 5,62% 

50 - 59  21.993 32,89% 41.193 7,02% 

60 - 65  6.930 10,36% 9.999 8,06% 

     > 65  398 0,60% 30 0,17% 

ION    5,63% 

< 20  1 0,02% 0 0,00% 

20 - 29  657 12,06% 974 2,97% 

30 - 39  1.501 27,54% 2.609 4,55% 

40 - 49  1.528 28,04% 2.615 5,42% 

50 - 59  1.310 24,04% 2.173 7,16% 

60 - 65  439 8,06% 658 9,05% 

     > 65 14 0,26% 2 2,35% 

OISZ    6,56% 

< 20  6 0,04% 12 2,27% 

20 - 29  1.072 7,75% 2.830 5,18% 

30 - 39  2.498 18,05% 6.515 5,80% 

40 - 49  3.309 23,91% 7.343 5,99% 

50 - 59  5.600 40,47% 11.867 7,24% 
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4.1.3. Statuut 
 

Onderstaande cijfers tonen aan dat statutaire ambtenaren ook in 2015 geen misbruik maken van hun 

benoeming door meer afwezig te zijn.  

Contractuele ambtenaren zijn ook iets vaker afwezig. 

 

  

 

Wanneer we de evolutie sinds 2008 bekijken dan merken we dat het aantal contractuele ambtenaren, 

uitgedrukt in VTE, in verhouding met de statutairen quasi stabiel is gebleven (van 22% in 2008 tot 23,4% in 

2015). 

 

 

 

 

 

 

60 - 65  1.322 9,55% 2.309 7,89% 

     > 65  32 0,23% 4 0,94% 

POD    4,49% 

20 - 29  29 6,40% 40 4,85% 

30 - 39  124 27,37% 204 3,08% 

40 - 49  126 27,81% 207 2,52% 

50 - 59  137 30,24% 218 7,30% 

60 - 65  35 7,73% 29 5,52% 

     > 65  2 0,44% 0 0,00% 

WI    4,38% 

< 20  1 0,04% 1 37,88% 

20 - 29  209 8,54% 303 3,30% 

30 - 39  653 26,69% 1.117 3,76% 

40 - 49  706 28,85% 1.266 4,06% 

50 - 59  605 24,72% 1.053 5,63% 

60 - 65  232 9,48% 306 5,45% 

     > 65  41 1,68% 3 0,08% 

Statuut Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage Frequentie 

Contractueel 21.886 43.748 6,54% 2,27 

Statutair 64.483 125.277 5,85% 2 

Stagiair 2.682 3.378 4,60% 1,88 

       Totaal 89.051 172.403 5,98% 2,06 



  

Contractuelen 
(VTE) 

% contractuelen 
Statutairen 

(VTE) 
% statutairen  

Totaal aantal 
ambtenaren 

(VTE) 

2008 18 572 22,00% 65 756 78,00% 85 061 

2009 18 595 22,10% 65 580 77,90% 85 066 

2010 18 781 22,40% 64 922 77,60% 84 718 

2011 18 613 22,50% 64 142 77,50% 83 925 

2012 18 718 22,80% 63 460 77,20% 83 487 

2013 18 475 22,90% 62 264 77,10% 82 171 

2014 17 998 22,80% 61 086 77,20% 80 637 

2015 17 736 23,40% 57 993 76,60% 77 504 

 

 

Daarentegen zien we meer variatie wanneer we het ziekteverzuimpercentage bekijken van beide 

categorieën. Vanaf 2013 stijgt het ziekteverzuim van de contractuele ambtenaren meer dan dat van hun 

statutaire collega’s. 

 

  
Figuur 10: Verzuimpercentages van statutaire en contractuele ambtenaren 2008-2015. 

 

 

 

4.1.4. Taalrol en woonplaats 
 

Als we kijken naar de taalrol van de ambtenaren, merken we dat net als de voorbije jaren de Duitstalige 

ambtenaren het minst verzuimen wegens ziekte, Franstaligen het meest. De Engelstalige ambtenaren 

werden in deze tabel niet weerhouden omdat ze te weinig in aantal (16) zijn om significant te kunnen zijn. 

 

Taalrol Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 

Nederlandstalig 47.624 85.368 5,50% 

Franstalig 41.174 86.652 6,58% 

Duitstalig 237 379 4,82% 

Total 89.035 172.399 5,98% 
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Wanneer we nagaan in welke provincie de zieke ambtenaren wonen, dan blijken de West-Vlamingen ook in 

2015 het minst ziek en de ambtenaren uit Henegouwen het meest. 

Ambtenaren die in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest wonen, zijn nog minder afwezig wegens ziekte . 

Ambtenaren die in het buitenland wonen, melden in tegenstelling tot 2014 het laagste verzuim. 

 

Regio       

       Provincie Ambtenaren Afweizigheden Verzuimpercentage 

    

Vlaanderen 48.166 87.698 5,56% 

Antwerpen 9.634 17.014 5,50% 

Limburg 4.703 8.831 6,03% 

Oost-Vlaanderen 15.789 29.914 5,56% 

Vlaams-Brabant 10.764 19.762 5,65% 

West-Vlaanderen 7.276 12.177 5,22% 

        

Wallonië 33.253 71.753 6,86% 

Henegouwen 12.568 30.249 7,48% 

Luik 9.670 19.664 6,49% 

Luxemburg 1.905 3.500 6,87% 

Namen 5.365 11.418 6,51% 

Waals-Brabant 3.745 6.922 5,80% 

        

Brussel 7.127 12.345 4,99% 

        

Buitenland 505 607 4,45% 

 

 

 

 
Figuur 11: Verdeling ambtenaren en afwezigheden en het ziekteverzuim per regio in 2015. 
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Figuur 12: Verdeling ambtenaren, afwezigheden en het ziekteverzuimpercentage per provincie in 2015 

 

 

Wanneer we onderstaande tabel bekijken waar de verzuimpercentages van 2015 vergeleken worden met die 

van 2014, stellen we vast dat er, met uitzondering van de ambtenaren die in de provincies Waals-Brabant, 

Luik of in het buitenland wonen, een stijging te noteren valt. De grootste stijging zien we bij ambtenaren uit 

de provincies Antwerpen, Luxemburg en Oost-Vlaanderen. 

 

 
Figuur 13: Evolutie ziekteverzuimpercentage 2015 ten opzichte van 2014 per provincie. 
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4.2. Wanneer wordt verzuimd? 
 

4.2.1. Dag waarop de afwezigheid gemeld wordt 
 

Ongeacht de duurtijd van de afwezigheden melden ambtenaren zich het vaakst afwezig op maandag.  

Enkel de ambtenaren die op weekenddagen geacht worden te werken, zullen hun afwezigheid ook op die 

dagen melden. De overige ambtenaren zullen pas op maandag afwezigheden melden die gedurende het 

weekend ervoor gestart zijn.  

Wanneer we de weekenddagen buiten beschouwing houden, dan wordt op vrijdag het kleinst aantal 

afwezigheden (12%) gemeld. 

 

 Verdeling afwezigheden over de dag waarop de afwezigheid gemeld wordt volgens de duur 
 

Duur van de 
afwezigheid 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Totaal 

1 dag 24% 19% 14% 17% 22% 2% 2% 100% 

2 - 5 dagen 36% 25% 16% 17% 3% 2% 1% 100% 

6 - 10 dagen 29% 20% 16% 16% 14% 3% 2% 100% 

11 - 21 dagen 28% 20% 15% 17% 15% 3% 2% 100% 

22 dagen - 1 jaar 32% 20% 15% 17% 10% 4% 2% 100% 

> 1 jaar 31% 16% 17% 20% 5% 6% 6% 100% 

     Totaal 30% 22% 15% 17% 12% 2% 1% 100% 

 

 

38,6% van de gemelde afwezigheden duren 1 dag en 42,5% tussen de twee dagen en 1 werkweek. De 

overige 18,9% wordt verdeeld over de afwezigheden van 1 tot 2 weken (8,6%), afwezigheden tussen twee 

weken en 1 maand (4,7%), de afwezigheden tussen 1 maand en 1 jaar (5,5%) en de afwezigheden die langer 

dan 1 jaar duren (0,1%). 

Opmerkelijk hierbij is dat twee derden van de afwezigheidsmeldingen op vrijdag hoogstens 1 dag duren. Dit 

is bijna twee keer meer dan op de overige weekdagen.  

 

  Verdeling afwezigheden over de duur per dag waarop de afwezigheid gemeld wordt 

Duur van de 
afwezigheid 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Totaal 

1 dag 30,40% 33,50% 36,10% 39,20% 68,60% 39,40% 48,20% 38,60% 

2 - 5 dagen 50,90% 49,00% 44,80% 42,50% 11,70% 31,20% 23,50% 42,50% 

6 - 10 dagen 8,40% 7,80% 9,00% 8,00% 9,80% 12,50% 11,20% 8,60% 

11 - 21 dagen 4,50% 4,40% 4,60% 4,70% 5,70% 6,60% 6,90% 4,70% 

22 dagen - 1 jaar 5,80% 5,20% 5,30% 5,40% 4,30% 9,90% 9,80% 5,50% 

> 1 jaar 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,30% 0,40% 0,10% 

     Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 



4.2.2. Maand waarin de afwezigheid gemeld wordt 
 

Zoals steeds worden er gedurende de vakantiemaanden juli en augustus minder afwezigheden geregistreerd. 

Gedurende de kortste maand van het jaar (februari) worden er het meest afwezigheden gemeld. 

 
Figuur 14: Aantal afwezigheden per duur van de afwezigheden en per maand in 2015. 

 

Alle leeftijdscategorieën melden in de vakantiemaanden juli of augustus afwezigheden met de langste 

gemiddelde duur. Enkel de zestig plussers doen dat in juni. 

In december, die voor de meeste federale ambtenaren het minst werkdagen telt, worden gemiddeld de 

kortste afwezigheden gemeld. Hier mag men niet uit het oog verliezen dat die afwezigheden ook nog het 

volgend jaar verlengd kunnen worden waardoor de gemiddelde afwezigheidsduur voor de afwezigheden van 

deze maand nog zal kunnen toenemen. 
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Figuur 15: Gemiddelde afwezigheidsduur per leeftijdscategorie en per maand in 2015. 

 

 

4.3. Gestandaardiseerde vergelijkingen 
 

Wanneer de verzuimgegevens gestandaardiseerd worden om de verschillen in de populatie qua aantal en 

andere indicatoren te neutraliseren, kunnen we toch dezelfde conclusies trekken. 

Het verzuim is groter bij vrouwelijke ambtenaren. Het neemt parallel af met het administratief niveau. Het 

verzuim neemt dan weer toe met de leeftijd om na 60 jaar weer te dalen. Een ambtenaar uit West-

Vlaanderen is het minst afwezig wegens ziekte, zijn collega uit Henegouwen het meest. 

 

 
Figuur 16: Gestandaardiseerde vergelijking van het verzuim in 2015 volgens geslacht. 
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Figuur 17: Gestandaardiseerde vergelijking van het verzuim in 2015 volgens niveau. 

 

 
Figuur 18: Gestandaardiseerde vergelijking van het verzuim in 2015 volgens leeftijdscategorie. 

 

 
Figuur 19: Gestandaardiseerde vergelijking van het verzuim in 2015 volgens provincie. 
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5. Medische oorzaken 
 

5.1. Definities van de diagnosegroepen 
 

De analyse van de medische oorzaken van het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren in 2015 geeft 

onvermijdelijk opnieuw een brede waaier van ziektebeelden om de arbeidsongeschiktheid te 

rechtvaardigen. Net zoals de vorige jaren stellen we vast dat de diagnoses (ziektes, symptomen, syndromen) 

die op de attesten vermeld worden nog steeds heel gevarieerd zijn, gaande van vaak voorkomende en 

vertrouwde ziektes tot ziektebeelden die zeldzaam zijn en daarom ook niet zo bekend zijn. 

Het lijkt ons nuttig omwille van didactische redenen, de verschillende groepen waarin de diagnoses 

ondergebracht worden voor het jaar 2015 op te sommen en te definiëren: 

 aandoeningen van het cardiovasculair systeem; 

 ademhalingsproblemen; 

 griep; 

 gastro-intestinale aandoeningen (spijsverteringsproblemen); 

 kankers; 

 locomotorische aandoeningen; 

 neurologische aandoeningen; 

 stressgerelateerde aandoeningen; 

 de groep ‘varia’. 

 

* De groep cardiovasculaire aandoeningen verzamelt de ziektes die gerelateerd zijn aan het hart en de 

bloedsomloop (slagaders en bloedvaten). In deze groep bevinden zich benauwdheid, myocardisch infarct, 

hartklepaandoeningen, cardiomyopathieën van verschillende oorsprong, hartritmestoornissen, hypertensie, 

perifere aderproblemen, spataders, aderontstekingen en adertromboses.  

Vasculaire aandoeningen van de hersenen zoals CVA (Cerebro Vasculair Accident), TIA (Transient Ischaemic 

Attac) of voorbijgaande ischemische aanval en hersenbloedingen maken ook deel uit van de groep 

cardiovasculaire aandoeningen. Zelfs wanneer de klinische symptomen zich op neurologisch of 

locomotorisch niveau openbaren, situeert hun medische oorsprong zich immers in de bloedsomloop en de 

aandoeningen worden sterk beïnvloed door risico’s die bekend zijn bij cardiovasculaire ziektes (hypertensie, 

tabaksverslaving, dyslipidemie, diabetes, stress, obesitas…). 

 

* De groep met de aandoeningen van het ademhalingsstelsel omvat het geheel van acute of chronische 

ziektes (die van oorsprong besmettelijk, allergisch of giftig kunnen zijn) van het ademhalingssysteem en van 

de NKO (neus, keel, oor)-sfeer. Daartoe behoren een reeks van zeer verscheiden ziektes, zoals pharyngitis, 

angina, sinusitis, bronchitis, longontsteking, astma, COPD (chronisch obstructief longlijden), tuberculose en 

stembandknobbels. Ook de goedaardige gezwellen van het ademhalingsstelsel horen hier thuis. 

In deze groep werden de NKO-aandoeningen op het niveau van het buiten-, midden-, of intern oor zoals 

otitis, duizelingen, gehoor- en evenwichtsproblemen niet meer weerhouden. 

 



* Griep (of influenza) maakt het onderwerp uit van een afzonderlijke groep omdat deze aandoening zich 

vooral epidemisch seizoensgebonden manifesteert in de herfst en winter in gebieden met een gematigd 

klimaat. 

 

* De groep met ziektes van het spijsverteringsstelsel omvat talrijke acute of chronische ziektebeelden van 

het darmkanaal en aanverwante organen die onderling sterk verschillen. Het betreft hier aandoeningen zoals 

gastritis, maagzweren, colitis, appendicitis, diverticulitis, hemorroïden, alvleesklierontsteking en 

darmpoliepen. 

 

* De groep met de locomotorische problemen is samengesteld uit een erg heterogene verzameling van 

aandoeningen van het osteo-articulaire systeem, de pezen, ligamenten of de spieren met een traumatische, 

besmettelijke of degeneratieve grondslag.  

We treffen er dus erg verscheiden diagnoses aan zoals breuken, verzwikkingen, tendinitis, ligament- en 

spierscheuren, artrose, artritis, discus hernia en lumbago. 

 

* De groep van neurologische aandoeningen omvat de ziektes die betrekking hebben op het centraal en 

perifere zenuwstelsel. Ook hier treft er dus heel verschillende aandoeningen aan zoals de ziekte van 

Parkinson, epilepsie, MS (multiple sclerose), meningitis, hersenvliesontsteking, hersenschudding en 

goedaardige tumoren van het centraal zenuwstelsel.  

Tot deze groep behoren ook de medische attesten die een niet-specifiek neurologisch symptoom vermelden 

evenals een omvangrijk gamma van acute of chronische, pijnlijke en neuralgische syndromen zoals 

hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn, brachialgie, ischias, polyneuritis van de bovenste of onderste 

ledematen en perifere neuropathieën door een geknelde zenuw. 

 

* De groep kanker bevat het geheel van kwaadaardige tumoren ongeacht hun anatomische situering. 

 

* Onder stressgerelateerde aandoeningen verstaan we het geheel van chronische of acute ziektebeelden 

die samengaan met psychische problemen. Hier treft men dus een aantal aandoeningen aan zoals de 

nerveuze depressies, angstneurosen, obsessieve neuroses, angstsyndromen en post-traumatisch 

stresssyndromen. 

Hier situeren zich ook het geheel van psychische aandoeningen met een multifactoriële oorsprong die geheel 

of gedeeltelijk verband houden met de werksfeer zoals burn-out, nerveuze uitputting, overbelasting, 

vermoeidheid, asthenie en stresssyndromen. 

De minder voorkomende psychotische aandoeningen (schizofrenie, dementie, deliria, …) werden zoals de 

vorige jaren opnieuw uit deze groep geweerd. Hetzelfde voor bepaalde organische aandoeningen die met 

stress verbonden kunnen zijn (bijvoorbeeld: maagzweren of hypertensie door stress) en die opgenomen 

werden in een andere groep volgens hun anatomische lokalisatie.  

Binnen deze categorie maken stress-gerelateerde ziektes het onderwerp uit van een bijkomende 

afzonderlijke analyse. 
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* Onder de benaming “varia” zit het geheel van diagnoses die vermeld worden op de medische attesten 

zonder dat ze ondergebracht kunnen worden in voornoemde groepen. Ook worden hier de attesten 

ondergebracht waarop de behandelende arts geen diagnose heeft vermeld.  

De diagnosegroep “varia” vertegenwoordigt 18% van het totaal aantal attesten die Medex in 2015 ontving.  

Het gaat dus om een zeer heterogene groep die ziektebeelden herbergt zoals infectie- of parasitaire ziektes, 

oftalmologische aandoeningen, endocriene of stofwisselingsproblemen, urogenitale ziektebeelden, 

gynaecologische problemen, huidaandoeningen, psychiatrische problemen of hematologische ziektes die 

niet met tumoren gepaard gaan.  

Het zijn meestal ziektebeelden die niet in voldoende aantallen voorkomen om er een significante statistische 

betekenis aan te kunnen geven. 

 

 

5.2. Analyse van de diagnosegroepen 
  

5.2.1. Aantal attesten per diagnosegroep 
 

De onderstaande tabel geeft de verdeling weer van het totaal aantal jaarlijks ontvangen medische attesten 

over de verschillende diagnosegroepen. 

Net zoals in onze studie van het ziekteverzuim in 2013 en 2014 hebben we griep in deze tabel opgenomen 

ondanks de mogelijke belangrijke schommelingen wegens de wisselende impact van de griepseizoenen (zie 

hieronder). 

Voor het jaar 2015 bemerken we bepaalde variaties en wijzigingen in de verdeling (uitgedrukt in 

percentages) van de medische attesten over de verschillende groepen in vergelijking met 2014. 

Met uitzondering van de groep ‘varia’, zit in 2015 het grootste aantal attesten bij de volgende drie groepen: 

de ademhalingsproblemen (18,5%), de locomotorische aandoeningen (17,2%) en de ziektes die verband 

houden met stress (16,8%). 

In vergelijking met 2014 is het aandeel van de attesten wegens ademhalingsproblemen licht gestegen. 

Daarentegen valt een significante daling van het aantal attesten voor de locomotorische problemen (van 

18,9% naar 17,2%) op. Het aandeel van de attesten wegens stress is onveranderlijk op 16,8% gebleven. 

De constante opmars van de attesten in de groep van neurologische aandoeningen van 2008 tot en met 

2014 zien we niet meer in 2015: er is zelfs een lichte daling met 0,1%. 

Ook de attesten in de groep met kanker daalt licht met 0,1% ten opzichte van 2014 en vertegenwoordigt 

slechts 1,2% van het totaal aantal ontvangen attesten. 

Het aandeel van de attesten naar aanleiding van cardiovasculaire aandoeningen is het laagst sinds het begin 

van de studies van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren in 2008. 

In 2015 steeg het aandeel van de attesten die gerelateerd zijn aan griep sterk in vergelijking met 2014 (van 

4,3% naar 6,9%). Deze toename is te verklaren door de griepepidemie die intenser was in 2015 dan in de 

vorige jaren (met uitzondering van 2013 en 2009). 



De griepepidemie begon later in 2015 ( half januari 2015) en hield stand gedurende 10 opeenvolgende 

weken. Achteraf bleek ook dat de efficiëntie van het vaccin 2014/2015 eerder beperkt was. 

We stellen andermaal vast dat bijna 1 attest op 5 (18,3%) niet onder de bestudeerde groepen kon 

ondergebracht worden en dus in de groep ‘varia’ moest worden ondergebracht zoals die hierboven werd 

gedefinieerd. 

 
Aantal attesten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ademhaling 16,8% 17,5% 18,5% 17,6% 18,6% 18,4% 18,4% 18,5% 

Varia 28,8% 23,2% 23,7% 22,3% 20,8% 18,7% 18,0% 18,3% 

Locomotorisch 16,4% 17,3% 18,6% 18,8% 18,7% 18,5% 18,9% 17,2% 

Stress 14,9% 15,0% 16,0% 16,3% 15,6% 15,0% 16,8% 16,8% 

Spijsvertering 10,5% 10,8% 11,7% 11,6% 12,3% 12,4% 13,1% 12,3% 

Griep 5,4% 8,6% 3,4% 5,2% 5,2% 8,0% 4,3% 6,9% 

Neurologisch 2,8% 3,1% 3,3% 3,3% 3,7% 4,0% 5,4% 5,3% 

Cardiovasculair 3,7% 3,6% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,5% 

Kanker 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

5.2.2. Afwezigheidsduur per diagnosegroep 
 

In onderstaande tabel worden per jaar de gemiddelde afwezigheidsduur per attest in de verschillende 

bestudeerde diagnosegroepen weergegeven. 

Voor de verzamelde gegevens voor 2015 merken we, in vergelijking met de vorige bestudeerde jaren, geen 

verschil in de klassering volgens de gemiddelde duurtijd van de afwezigheden per attest. 

 

Ook in 2015 wordt, zoals men kan verwachten, de langste gemiddelde duur per attest genoteerd voor de 

groep met kanker met een gemiddelde van 54,1 dagen gevolgd door de groep met stressgerelateerde 

ziektes (gemiddelde van 19,6 dagen). 

In de groep met kanker stellen we in 2015 na twee opeenvolgende dalingen weer een stijging van de 
gemiddelde afwezigheidsduur vast (van 51,9 dagen in 2014 naar 54,1 dagen in 2015).  
Ook in de groep met stressgerelateerde aandoeningen stellen we een stijging vast ( van 18,6 naar 19,6 
dagen). 
Gedurende alle bestudeerde jaren zijn de afwezigheden voor de groep met de attesten wegens griep het 
kortst (4,1 dagen in 2015). 
 
 

Gemiddelde duur 
/ attest 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kanker 54,2 58,0 57,3 59,7 55,6 52,3 51,9 54,1 

Stress 18,4 18,0 18,1 18,3 18,0 18,2 18,6 19,6 

Cardiovasculair 13,9 13,1 13,2 13,8 13,4 13,3 14,8 14,6 

Locomotorisch 12,9 13,2 13,0 13,2 13,0 13,4 13,9 13,9 

Neurologisch 10,4 10,4 10,4 11,2 10,3 11,4 10,9 11,0 

Varia 10,1 9,6 9,7 10,2 9,9 9,1 10,0 9,6 

Spijsvertering 4,7 5,0 4,5 4,5 4,5 4,6 5,0 4,8 

Ademhaling 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 

Griep 3,8 4,0 3,9 3,8 3,8 4,0 3,8 4,1 
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Het totaal aantal medische attesten is in 2015 opnieuw afgenomen (min 4 178 eenheden) in vergelijking 

met 2014. Aangezien de totale afwezigheidsduur eveneens in belangrijke mate verminderde (met 66 004 

kalenderdagen), is de algemene gemiddelde afwezigheidsduur die op een attest vermeld wordt in 2015 ook 

licht afgenomen (van 11 dagen in 2014 tot 10,8 dagen in 2015). 

Onderstaande tabel toont de verdeling van de totale afwezigheidsduur over de verschillende bestudeerde 

diagnosegroepen. Aangezien de gemiddelde duur per attest verschilt per diagnosegroep krijgen we hier 

natuurlijk een andere rangschikking dan bij de verdeling van het aantal attesten (zie 5.2.1.). 

Ook in 2015 blijft de rangschikking onveranderd: ook nu blijven de stressgerelateerde ziektes met 30,12% 

van de verzuimde werkdagen de belangrijkste verzuimoorzaak. De tweede plaats wordt ook nu weer bezet 

door de locomotorische problemen met 21,7%. Sinds 2010 zijn die twee medische verzuimoorzaken samen 

verantwoordelijk voor meer dan de helft van het ziekteverzuim. 

Terwijl we ook in 2015 opnieuw een stijging zien van het aandeel van de stressgerelateerde aandoeningen 

(van 28,40% in 2014 naar 30,12% in 2015) is dat van de locomotorische aandoeningen gedaald (van 23,80% 

naar 21,77%). 

We stellen ook een belangrijke stijging vast bij het aandeel van de verzuimdagen veroorzaakt door griep 

(2,56%).  

Het aandeel van de ziektedagen te wijten aan ziektes van het cardiovasculair systeem is licht gedaald (van 

5,23% in 2014 naar 4,71% in 2015). 

 
Totale 
afwezigheidsduur 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Stress 26,27% 26,64% 27,75% 27,79% 26,99% 26,65% 28,40% 30,12% 

Locomotorisch 20,30% 22,49% 23,25% 23,21% 23,38% 24,26% 23,80% 21,77% 

Varia 28,10% 21,96% 22,14% 21,09% 19,72% 16,73% 16,35% 16,93% 

Ademhaling 6,92% 7,46% 7,56% 7,19% 7,67% 7,59% 7,07% 7,17% 

Kanker 3,80% 4,78% 4,74% 5,54% 6,25% 6,46% 6,21% 6,12% 

Spijsvertering 4,79% 5,38% 5,10% 4,89% 5,33% 5,66% 5,94% 5,32% 

Neurologisch 2,83% 3,18% 3,26% 3,42% 3,67% 4,47% 5,34% 5,30% 

Cardiovasculair 5,00% 4,71% 4,95% 5,05% 5,07% 5,03% 5,23% 4,71% 

Griep 1,97% 3,41% 1,26% 1,83% 1,93% 3,14% 1,50% 2,56% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

 

5.2.3. Evolutie in functie van de seizoenen 
 

De volgende tabel en grafiek geven de evolutie weer van het aantal attesten dat we in 2015 in elke groep per 

maand mochten ontvangen. 

We stellen voor 2015 vast dat het aantal ontvangen attesten het grootst is in februari, gevolgd door januari, 

maart en oktober. Het kleinst aantal attesten krijgen we, zoals ook in de vorige jaren, in juli en augustus. 

Gedurende 2015 kennen de ademhalingsproblemen een piek in januari, februari, maart en oktober terwijl 

de grieppiek deze keer enkel werd vastgesteld in de maand februari. 



Net zoals de voorgaande jaren is het aantal attesten voor stressgerelateerde aandoeningen en 

locomotorische problemen veel groter na de zomervakantie, maar we merken eveneens een groot aantal 

attesten voor deze groep in maart en juni. 

Wat de locomotorische problemen betreft zien we niet alleen een verhoging van het aantal attesten na de 

zomermaanden, maar ook gedurende de maanden maart en juni van 2015. 

De groepen met de spijsverteringsproblemen en de ‘varia’ tonen weer eenzelfde schema als tijdens de 

vorige jaren met iets minder attesten tijdens het zomerseizoen. 

Het aantal attesten wegens kanker, cardiovasculaire ziektes en neurologische aandoeningen worden 

nauwelijks beïnvloed door de seizoenen. 

 
 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ademhaling 4194 4243 3890 2505 1995 2070 908 883 3043 3673 2686 2345 

Kanker 272 165 178 197 182 166 187 155 167 194 170 133 

Cardiovasculair 528 507 650 521 490 513 435 426 520 580 579 434 

Griep 2766 4909 1632 319 165 149 79 80 383 550 464 531 

Varia 3201 2921 3133 2659 2441 2973 2145 2175 2973 3131 2722 2309 

Locomotorisch 2621 2318 2939 2489 2427 2860 1990 2223 2741 2878 2620 2003 

Neurologisch 721 715 851 742 756 854 583 658 896 908 835 696 

Stress 2388 2372 2823 2464 2314 2717 2043 2083 2630 2828 2713 2098 

Spijsvertering 2236 1976 2217 1716 1496 1780 1278 1343 1813 2006 1956 1633 

Totaal 18927 20126 18313 13612 12266 14082 9648 10026 15166 16748 14745 12182 

 
 

 
 

 
Figuur 20: Aantal maandelijks ontvangen attesten in 2015 per diagnosegroep. 
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5.2.4. Meest voorkomende diagnoses per groep 
 

Nu bestuderen we de meest belangrijke diagnoses per groep (met uitzondering van griep) in 2015. 

 

In de groep met cardiovasculaire aandoeningen is de gemiddelde afwezigheidsduur per attest 14,6 dagen. 

Hartkwalen (infarctus, angina pectoris, coronaire ziekten, hartfalen, hartritmestoornissen en diverse 

hartziektes) zijn binnen deze groep nog altijd verantwoordelijk voor het grootste aantal verzuimdagen (meer 

dan 27,45%). Zij worden opnieuw gevolgd door arteriële hypertensie (21,29%), hersenbloedingen (CVA, 

cerebrovasculaire bloedingen, ischemische ongevallen) met 16,31% en ten slotte de perifere aderlijke 

aandoeningen (spataders, aderontstekingen en aderlijke tromboses, ontstekingen in de onderste ledematen, 

lymfatische aandoeningen) met 13,24%. 

De gemiddelde afwezigheidsduur per persoon met een aandoening uit deze groep is in deze groep het langst 

bij CVA (gemiddeld 90 dagen), gevolgd door myocordale aanvallen (36 dagen). 

 

De gemiddelde afwezigheidsduur per attest bij de ademhalingsproblemen is 4,2 dagen.  

De infecties van de bovenste luchtwegen (rhino-pharingitis, angines, allergische rinitis, largynitis, …) zijn nog 

steeds de voornaamste reden voor het ziekteverzuim binnen deze groep (37,1%). Zij worden gevolgd door de 

tracheobronchiale aandoeningen (bronchitis, trachetis) met 34,9% en door sinusitis van verschillende 

oorsprong (15,38%). 

De gemiddelde afwezigheidsduur per persoon die hieraan lijdt, varieert tussen de 3 en 5 dagen. We zien wel, 

net zoals de vorige jaren, een aanzienlijk hogere gemiddelde afwezigheidsduur per persoon voor ziektes die 

gepaard gaan met chronisch ademhalingstekort (emfyseem, COPD, longfibrose, astma).  

 

Bij kanker is de gemiddelde afwezigheidsduur per attest het hoogst, namelijk 54,1 dagen.  

De belangrijkste diagnose blijft hier borstkanker en zijn complicaties (39,36%), gevolgd door kanker van het 

spijsverteringskanaal en de aanverwante organen (slokdarm, maag, ingewanden, rectum, lever, pancreas) 

met 16,69% en door longkanker (7,25%). We zien ook dat prostaatkanker verantwoordelijk is voor 3,79% van 

de afwezigheden binnen deze groep.  

Opnieuw veroorzaken kwaadaardige bloedtumoren (leukemie, lymfomen) of bepaalde andere vormen van 

kwaadaardige tumoren met een meer terughoudende prognose 100 tot 150 verzuimdagen per persoon die 

er door getroffen wordt. 

 
In de groep van de ziektes betreffende het spijsverteringssysteem is de gemiddelde afwezigheidsduur per 

attest 4,8 dagen.  

Hierbinnen zijn de al dan niet infectueuze secundaire aandoeningen van het spijsverteringskanaal (gastro-

entiritis, colitis, buikgriep) de belangrijkste verzuimoorzaak (41,95%), maar de gemiddelde duur per afwezige 

blijft voor deze aandoeningen laag met ongeveer 4 dagen.  

We stellen ook vast dat in 2015 mond- en tandproblemen 5,13% in deze groep vertegenwoordigen en acute 

gastritis 4,48%. Voor deze twee voornoemde aandoeningen ligt de gemiddelde afwezigheidsperiode rond de 

3,5 dagen. 

De gemiddelde afwezigheidsduur per afwezige is binnen deze groep het hoogst bij inflammatoire, 

degeneratieve of chronische aandoeningen van de organen verwant aan het spijsverteringssysteem 

(hepatitis, levercirrose, alvleesklierontsteking) evenals voor de chirurgische ingrepen aan het 

spijsverteringskanaal (gemiddelde afwezigheidsduur van 17 tot 70 dagen).  



 
De groep met locomotorische problemen is nog steeds een diverse verzameling van zeer verschillende 

diagnoses waarvan de gemiddelde afwezigheidsduur per attest 13,9 dagen bedraagt. 

Iets minder dan 30% van de afwezigheden binnen deze groep (27,35%) is het gevolg van verscheidene 

aandoeningen aan de wervelkolom (breuken, verstuikingen, ontwrichtingen, artrose, artritis, discopathie, 

discale hernia, …) waarvan de helft gelokaliseerd zijn ter hoogte van de lendenen (bv.: lumbago, lage 

rugpijnen). 

De gemiddelde afwezigheidsduur per afwezige is binnen deze groep het hoogst bij chirurgische ingrepen aan 

het bewegingsapparaat (breuken, spier- en peesscheuren osteosyntese, protheses) met gemiddelde 

afwezigheden van meer dan 30 dagen waarbij neuro-algodystrophie opnieuw hoog scoort met 35 dagen. 

 

De gemiddelde afwezigheidsduur per attest in de groep met neurologische aandoeningen is nu 11 dagen.  

De neuropathieën (zenuwontstekingen, neuralgieën) van de bovenste en onderste ledematen en de 

hersenzenuwen zijn binnen deze groep in 2015 verantwoordelijk voor meer dan de helft van de 

afwezigheidsdagen (55,84%).  

Sciatalgie vertegenwoordigt op zich al 33,53% van de zenuwaandoeningen met een gemiddelde 

afwezigheidsduur van 13,8 dagen en het carpaletunnelsyndroom (10,79%) veroorzaakt gemiddeld een 

afwezigheid van 26,9 dagen. 

Multiple sclerose is op zich verantwoordelijk voor 8,17% van de afwezigheden binnen deze groep, gevolgd 

door hoofdpijn en migraine (9,21%).  

De zeer hoge gemiddelde afwezigheidsduur in deze diagnosegroep wordt ook nu vastgesteld bij 

degeneratieve aandoeningen van het centraal zenuwstelsel of bij aandoeningen die progressieve 

verlammingen veroorzaken, zoals multiple sclerose (van 26 tot 240 dagen), evenals bij de traumatische 

aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (meer dan 100 dagen).  

De gemiddelde afwezigheidsduur per attest bij stressgerelateerde ziektes is 19,6 dagen. 

De analyse van de verzuimoorzaken binnen deze groep toont aan dat depressies of zenuwinzinkingen 

verantwoordelijk zijn voor 53,86% van de afwezigheden met een gemiddelde duur van 29 dagen. 

De talrijke psychische aandoeningen met multifactoriële oorzaken, maar die op zich ook op verschillende 

gradaties aan professionele stress kunnen gelinkt worden (nerveuze uitputting, vermoeidheid, overbelasting, 

burn-out, beroepsstress, asthenie, stresssyndroom), zijn verantwoordelijk voor 42,11% van de afwezigheden 

binnen deze diagnosegroep. De gemiddelde afwezigheidsduur van deze patiënten varieert van 20 tot 38 

dagen. De verhouding van deze aandoeningen is dus van 34% in 2014 geëvolueerd naar 42% in 2015. 

 
 

5.2.5. Medische verzuimoorzaken volgens leeftijdscategorie 
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde afwezigheidsduur, uitgedrukt in 

kalenderdagen, per attest dat in 2015 werd ingediend voor de verschillende diagnosegroepen en dit per 

leeftijdscategorie. 

 

In alle leeftijdscategorieën is het logisch dat de gemiddelde duur bij kanker het hoogst is. Vervolgens is het 

de groep met stress die ook bij alle leeftijden het tweede langst is.  

De gemiddelde afwezigheidsduur per attest stijgt in alle bestudeerde diagnosegroepen met de leeftijd. 

Daarentegen merken we toch dat in de categorie van 60 tot 65 jaar een duidelijke vermindering voor de 

groep kanker. 
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Duur/ attest       

Diagnosegroep 20- 29 jaar 30- 39 jaar 40- 49 jaar 50- 59 jaar 60- 65 jaar 

Ademhaling 3,4 3,7 4,0 4,8 5,6 

Kanker 24,0 48,4 53,3 56,8 49,8 

Cardiovasculair 5,8 9,1 12,7 15,8 19,8 

Griep 3,7 3,9 4,1 4,2 4,5 

Varia 6,6 8,0 9,2 11,2 13,3 

Locomotorisch 9,9 10,7 12,6 15,6 17,3 

Neurologisch 5,1 7,6 9,7 13,4 19,3 

Stress 13,0 16,4 18,1 22,2 26,0 

Spijvertering 3,4 3,9 4,8 5,8 6,3 

 

 

De volgende tabel geeft voor 2015 per leeftijdscategorie weer hoelang de afwezigheid duurt bij de 

ambtenaren die afwezig zijn voor een bepaalde diagnosegroep. 

 

We stellen daarbij vast dat in alle diagnosegroepen de afwezigheidsduur stijgt met de leeftijd tot en met de 

oudste categorie met uitzondering van de groep met kanker waar we een duidelijke afname zien van die 

afwezigheidsduur bij de ambtenaren in de categorie van 60 tot 65 jaar. 

In alle leeftijdscategorieën is de gemiddelde afwezigheid per persoon ook het hoogst in de groep met kanker 

gevolgd door de groep met stressgerelateerde aandoeningen. 

 

Afwezigheidsduur per patiënt     

Diagnosegroep 20- 29 jaar 30- 39 jaar 40- 49 jaar 50- 59 jaar 60- 65 jaar 

Ademhaling 3,7 3,9 4,3 5,2 6,1 

Kanker 24,0 52,9 57,5 63,1 57,1 

Cardiovasculair 6,2 10,1 14,4 17,7 21,5 

Griep 4,1 4,2 4,5 4,7 4,9 

Varia 7,2 8,8 10,0 12,2 14,3 

Locomotorisch 11,2 12,0 14,1 17,3 19,1 

Neurologisch 5,7 8,6 11,0 15,1 21,8 

Stress 14,7 18,8 20,9 25,2 29,0 

Spijsvertering 3,6 4,2 5,1 6,2 6,9 

 

 

De onderstaand tabel verklaart bovenstaande door per leeftijdscategorie weer te geven hoeveel attesten 

een ambtenaar gemiddeld indient wanneer die aan een bepaalde ziekte lijdt. Hierbij stellen we geen 

belangrijke toename vast met de leeftijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attesten per persoon           
Diagnosegroep 20- 29 jaar 30- 39 jaar 40- 49 jaar 50- 59 jaar 60- 65 jaar 

Ademhaling 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 

Kanker 1,00 1,09 1,08 1,11 1,15 

Griep 1,09 1,08 1,09 1,10 1,10 

Varia 1,10 1,10 1,09 1,09 1,08 

Locomotorisch 1,12 1,12 1,12 1,11 1,10 

Neurologisch 1,10 1,14 1,12 1,13 1,13 

Stress 1,13 1,15 1,15 1,13 1,12 

Spijsvertering 1,08 1,08 1,07 1,08 1,10 

Cardiovasculair 1,07 1,10 1,13 1,12 1,09 

 

 

5.2.6. Medische verzuimoorzaken volgens geslacht 
 

De tabel hieronder toont ons voor elke diagnosegroep in 2015 de verschillen tussen vrouwelijke en 

mannelijke ambtenaren voor drie gegevens: de totale afwezigheidsduur die elk geslacht laat noteren, de 

gemiddelde duur per afwezige en per ambtenaar (waarbij dus ook de ambtenaren die om die medische 

reden niet afwezig waren meegerekend worden). De vaststellingen die we voor 2015 doen zijn gelijkaardig 

aan die voor het jaar 2014. 

In deze context is het belangrijk om weten dat 54% van de geregistreerde ambtenaren vrouwelijk zijn en 

46% mannelijk. 

 

We stellen elk jaar vast dat vrouwelijke ambtenaren meer verzuimdagen tellen dan hun mannelijke 

collega’s. Dat geldt voor alle diagnosegroepen met uitzondering van de cardiovasculaire problemen. Het 

risico op een cardiovasculaire aandoening is inderdaad groter bij een man dan bij een vrouw.  

 

Wat de totale verzuimduur betreft is het verschil tussen de geslachten zeer belangrijk in de 

diagnosegroepen met locomotorische en neurologische problemen evenals in de groep met stress. 

Vrouwelijke ambtenaren tellen meer dan 1/3 meer verzuimdagen. In de groep met kanker stellen we zelfs 

vast dat de vrouwelijke ambtenaren meer dan het dubbel aantal verzuimdagen laten registreren. Dit 

verschil zou opnieuw verklaard kunnen worden door de sensibiliseringscampagnes voor borstkanker en door 

de oppuntstelling van de vroegtijdige opsporing van dat type kanker (zie hoofdstuk 5.2.4.: de meest 

voorkomende diagnoses in de groep met kanker). 

 

De analyse van de gemiddelde duur van een afwezigheid brengt geen betekenisvolle verschillen aan het 

licht tussen de geslachten, behalve voor de groepen met locomotorische problemen, kanker en 

cardiovasculaire aandoeningen. Bij die eerste twee groepen duurt een afwezigheid opmerkelijk langer bij 

vrouwelijke ambtenaren terwijl dat bij cardiovasculaire problemen dan weer de mannelijke collega’s zijn die 

daarvoor langer afwezig zijn. 

De gemiddelde duur per afwezige ambtenaar, of die nu al dan niet aan een ziekte uit die diagnosegroep lijdt, 

toont opnieuw aan dat vrouwelijke ambtenaren, met uitzondering voor de cardiovasculaire aandoeningen, 

steeds langer afwezig zijn. 
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     Geslacht 

Diagnosegroep  V M 

Ademhaling  Totale afwezigheidsduur 80.300 52.892 

  Afwezigheidsduur per afwezige 4,21 4,26 

  Afwezigheidsduur per ambtenaar 1,77 1,38 

Kanker  Totale afwezigheidsduur 81.731 32.417 

  Afwezigheidsduur per afwezige 59,48 44,16 

  Afwezigheidsduur per ambtenaar 1,80 0,85 

Cardiovasculair  Totale afwezigheidsduur 41.552 44.667 

  Afwezigheidsduur per afwezige 12,68 16,32 

  Afwezigheidsduur per ambtenaar 0,92 1,17 

Griep  Totale afwezigheidsduur 26.909 20.811 

  Afwezigheidsduur per afwezige 4,05 4,13 

  Afwezigheidsduur per ambtenaar 0,59 0,54 

Varia  Totale afwezigheidsduur 190.068 107.544 

  Afwezigheidsduur per afwezige 9,79 9,28 

  Afwezigheidsduur per ambtenaar 4,20 2,81 

Locomotorisch  Totale afwezigheidsduur 233.295 164.887 

  Afwezigheidsduur per afwezige 14,59 12,74 

  Afwezigheidsduur per ambtenaar 5,15 4,30 

Neurologisch  Totale afwezigheidsduur 58.147 39.548 

  Afwezigheidsduur per afwezige 10,55 11,70 

  Afwezigheidsduur per ambtenaar 1,28 1,03 

Stress  Totale afwezigheidsduur 326.620 234.109 

  Afwezigheidsduur per afwezige 19,01 20,37 

  Afwezigheidsduur per ambtenaar 7,21 6,11 

Spijsvertering  Totale afwezigheidsduur 54.883 44.018 

  Afwezigheidsduur per afwezige 4,69 4,80 

  Afwezigheidsduur per ambtenaar 1,21 1,15 

 

 

  

5.2.7. Medische verzuimoorzaken volgens statuut 
 

De tabel in dit hoofdstuk geeft de verschillen in 2015 weer bij de verschillende diagnosegroepen volgens het 

administratief statuut van de federale ambtenaren. Het gaat specifiek over het aantal afwezigen, het totaal 

aantal verzuimdagen, de gemiddelde duur per afwezigheid en het aantal attesten per afwezige. 

In 2015 waren 72% van de bestudeerde ambtenaren statutair, 25% contractueel en 3% stagiairs. 

Het is dus belangrijk om weten dat er meer dan drie keer zoveel statutaire ambtenaren zijn als men de 

absolute cijfers vergelijkt. Omdat het aantal stagiairs statistisch zeer laag ligt, zullen we ons bij onze analyse 

beperken tot de vergelijking tussen statutaire en contractuele ambtenaren. 

In de bestudeerde groepen stellen we in het algemeen geen belangrijke verschillen vast op het vlak van de 

gemiddelde duur per afwezigheid. Alleen in geval van kanker merken we dat contractuele ambtenaren 

gemiddeld 7,59 dagen langer afwezig zijn. Daarentegen blijven statutaire ambtenaren bij aandoeningen die 

met stress te maken hebben dan weer 2,25 dagen meer thuis dan hun contractuele collega’s. 

In geen enkele bestudeerde groep zien we een significant verschil tussen het gemiddeld aantal attesten dat 

een afwezige statutaire of een contractuele ambtenaar indient. 



Diagnosegroep   Contractuele Statutair 

 Ademhaling Aantal afwezigen 5927 13405 

 Totale afwezigheidsduur 36910 93924 

 Gemiddelde duur 4,54 4,14 

 Attesten/persoon 1,07 1,07 

Griep Aantal afwezigen 1270 2350 

 Totale afwezigheidsduur 12452 34375 

 Gemiddelde duur 4,24 4,05 

 Attesten/persoon 1,09 1,09 

Varia Aantal afwezigen 6923 16734 

 Totale afwezigheidsduur 89621 204241 

 Gemiddelde duur 10,41 9,33 

 Attesten/persoon 1,10 1,09 

Locomotorisch Aantal afwezigen 6156 15693 

 Totale afwezigheidsduur 109188 284804 

 Gemiddelde duur 14,22 13,58 

 Attesten/persoon 1,11 1,11 

Neurologisch Aantal afwezigen 1922 4783 

 Totale afwezigheidsduur 29746 65834 

 Gemiddelde duur 12,12 10,39 

 Attesten/persoon 1,14 1,12 

Stress Aantal afwezigen 4176 9634 

 Totale afwezigheidsduur 121813 428591 

 Gemiddelde duur 17,81 20,06 

 Attesten/persoon 1,14 1,14 

Kanker Aantal afwezigen 351 1397 

 Totale afwezigheidsduur 23240 89543 

 Gemiddelde duur 60,05 52,46 

 Attesten/persoon 1,08 1,11 

Spijsvertering Aantal afwezigen 3763 9384 

 Totale afwezigheidsduur 25080 71381 

 Gemiddelde duur 4,82 4,68 

 Attesten/persoon 1,08 1,08 

Cardiovasculair Aantal afwezigen 1239 3365 

 Totale afwezigheidsduur 22903 61972 

 Gemiddelde duur 15,10 13,96 

 Attesten/persoon 1,12 1,11 

 

 

5.2.8. Medische verzuimoorzaken volgens administratief niveau 
 

Onderstaande tabel weerspiegelt voor 2015 per diagnosegroep het aantal afwezigen, verzuimdagen, de 

gemiddelde duur per afwezigheid en het aantal attesten per afwezige voor de verschillende administratieve 

niveaus.  

In 2014 zijn de federale ambtenaren als volgt verdeeld over de verschillende niveaus: 22,2% niveau A, 21,8% 

niveau B, 37,7% niveau C en 18,2% niveau D. Dit moeten we in acht nemen als we vaststellen dat de 

absolute cijfers van het aantal afwezigen en verzuimdagen het hoogst zijn bij ambtenaren van niveau C en 

het laagst bij ambtenaren van niveau A.  
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Algemeen merken we ook op dat de gemiddelde afwezigheidsduur het kortst is bij ambtenaren van niveau 

A en het langst bij hun collega’s van niveau D. 

Op deze vaststelling zijn ook in 2015 echter enkele uitzonderingen: in de groep met stressgerelateerde 

ziektes is de gemiddelde afwezigheidsduur het grootst (21,24 dagen) bij ambtenaren van niveau A en het 

laagst bij de ambtenaren van niveau C (18,61 dagen). In de groepen met neurologische en cardiovasculaire 

aandoeningen is de gemiddelde duur per afwezigheid het laagst bij de ambtenaren van niveau C en het 

hoogst bij ambtenaren van niveau D. In de groep met griep zijn de ambtenaren van niveau B gemiddeld iets 

minder lang afwezig en hun collega’s van niveau D iets langer. 

 

Wanneer we de groep ‘varia’ buiten beschouwing laten, situeert het grootste aantal zieke ambtenaren van 

niveau A zich in de groep met ademhalingsproblemen en vervolgens in de groep met stressgerelateerde 

aandoeningen. 

 

Het grootste aantal zieke ambtenaren van niveau B is dat eveneens wegens ademhalingsproblemen, maar 

dan vervolgens wegens ziekten die met het bewegingsapparaat te maken hebben. 

 

In absolute cijfers vinden we de meeste zieke ambtenaren van zowel niveau C als niveau D in de groep met 

problemen van het bewegingsapparaat en vervolgens in de groep met ademhalingsproblemen.  

 

In elke diagnosegroep stellen we vast dat er geen belangrijke verschillen zijn in het aantal attesten die de 

afwezigen van de verschillende niveaus in 2015 gemiddeld hebben ingediend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Niveau   

    A B C D   Totaal 

   Aantal ambtenaren 18.582 18.258 31.541 15.216   

Diagnosegroep  Verdeling ambtenaren 22,20% 21,80% 37,70% 18,20%  

Ademhaling Aantal afwezigen 3.411 4.146 7.904 4.437 19.898 

 Verdeling afwezigen 17,1% 20,8% 39,7% 22,3% 100% 

 % afwezigen /niveau 18,4% 22,7% 25,1% 29,2%  

 Totale afwezigheidsduur 17.897 23.640 58.720 32.935  

 Gemiddelde afwezigheidsduur 3,76 3,87 4,16 5,07  

  Aantal attesten / afwezige 1,08 1,07 1,07 1,08  

Griep Aantal afwezigen 759 818 1.353 881 3.811 

 Verdeling afwezigen 19,9% 21,5% 35,5% 23,1% 100% 

 % afwezigen /niveau 4,10% 4,50% 4,30% 5,80%  

 Totale afwezigheidsduur 7.707 9.527 20.337 10.149  

 Gemiddelde afwezigheidsduur 4,03 3,93 4 4,51  

  Aantal attesten / afwezige 1,08 1,09 1,09 1,09  

Varia Aantal afwezigen 3.788 4.454 10.527 5.338 24.107 

 Verdeling afwezigen 15,7% 18,5% 43,7% 22,1% 100% 

 % afwezigen /niveau 20,40% 24,40% 33,40% 35,10%  

 Totale afwezigheidsduur 40.022 51.062 127.299 79.229  

 Gemiddelde afwezigheidsduur 8,56 9,16 9,08 11,76  

  Aantal attesten / afwezige 1,08 1,09 1,09 1,09  

Locomotorisch Aantal afwezigen 2.121 3.601 10.115 6.273 22.110 

 Verdeling afwezigen 9,6% 16,3% 45,7% 28,4% 100% 

 % afwezigen /niveau 11,40% 19,70% 32,10% 41,20%  

 Totale afwezigheidsduur 30.646 61.141 183.920 122.475  

 Gemiddelde afwezigheidsduur 12,24 13,85 13,05 15,46  

  Aantal attesten / afwezige 1,13 1,12 1,11 1,1  

Neurologisch Aantal afwezigen 814 1205 3.085 1.698 6.802 

 Verdeling afwezigen 12,0% 17,7% 45,4% 25,0% 100% 

 % afwezigen /niveau 4,40% 6,60% 9,80% 11,20%  

 Totale afwezigheidsduur 10.328 15.371 40.879 31117  

 Gemiddelde afwezigheidsduur 10,52 10,58 9,64 14,04  

  Aantal attesten / afwezige 1,14 1,13 1,12 1,13  

Stress Aantal afwezigen 2.268 2.920 5.858 3.156 14.202 

 Verdeling afwezigen 16,0% 20,6% 41,2% 22,2% 100% 

 % afwezigen /niveau 12,20% 16,00% 18,60% 20,70%  

 Totale afwezigheidsduur 79.427 107.217 257.769 116.316  

 Gemiddelde afwezigheidsduur 21,24 20,4 18,61 19,95  

  Aantal attesten / afwezige 1,12 1,12 1,15 1,14  

kanker Aantal afwezigen 281 322 792 365 1.760 

 Verdeling afwezigen 16,0% 18,3% 45,0% 20,7% 100% 

 % afwezigen /niveau 1,50% 1,80% 2,50% 2,40%  

 Totale afwezigheidsduur 14.289 20.241 53.832 25.786  

 Gemiddelde afwezigheidsduur 40,14 52,99 56,37 62,13  

  Aantal attesten / afwezige 1,22 1,13 1,08 1,08  

Spijsvertering Aantal afwezigen 2.183 2.667 5.761 2.910 13.521 

 Verdeling afwezigen 16,1% 19,7% 42,6% 21,5% 100% 

 % afwezigen /niveau 1,50% 1,80% 2,50% 2,40%  
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5.2.9. Medische verzuimoorzaken volgens woonplaats 
 

De onderstaande tabel geeft voor elke diagnosegroep de verdeling over de provincies (Brussel werd als een 

afzonderlijke entiteit beschouwd) van het aantal afwezigen, het percentage dat dit aantal vertegenwoordigt 

tegenover het totaal aantal afwezigen en de gemiddelde duur per afwezige. 

In 2015 merken we meteen dat de belangrijkste verschillen per provincie zich vooral situeren in de groepen 

met kanker en cardiovasculaire aandoeningen. Er zijn ook grote verschillen tussen de ambtenaren die in de 

verschillende provincies wonen in de groep met ziekten die aan stress gekoppeld kunnen worden.  

Voor alle diagnosegroepen samen merken we dat in provincies Henegouwen en Oost-Vlaanderen 

verhoudingsgewijs het meest afwezige ambtenaren (17,5%) wonen. Het aandeel van afwezige ambtenaren 

uit de provincie Henegouwen is wel groter in vergelijking met het deel van ambtenaren dat daar 

gedomicilieerd is (14,2%). 

In de groep met de ademhalingsproblemen blijven de verschillen tussen de provincies ook in 2015 miniem. 

De gemiddelde afwezigheidsduur is hier 4,5 dagen en varieert van 4,2 dagen voor ambtenaren uit de 

provincie Luxemburg en Limburg tot 5,1 dagen in de provincie Luik. 

In de groep met kanker zijn de verschillen des te opvallender. Terwijl de gemiddelde afwezigheidsduur met 

54,2 dagen het langst is van alle diagnosegroepen stellen we vast dat Limburgse ambtenaren met gemiddeld 

75,3 dagen de hoogste cijfers laten noteren en ambtenaren uit Waals-Brabant de laagste (39,8 dagen).  

In verband met griep is er wegens de gemiddelde korte afwezigheidsduur zeer weinig verschil per provincie. 

In vergelijking met de algemeen gemiddelde afwezigheidsduur van 4,1 dagen ligt die voor de ambtenaren uit 

Oost-Vlaanderen (4,4 dagen) iets hoger en lager voor de ambtenaren uit Limburg (3,7 dagen), uit Antwerpen 

(3,8 dagen) en uit Luxemburg (eveneens 3,8 dagen).  

In de groep met locomotorische problemen zijn de vaststellingen in 2015 dezelfde als die van vorig jaar. De 

ambtenaren uit Luxemburg (15 dagen), gevolgd door hun collega’s uit West-Vlaanderen (14,8 dagen) en uit 

de provincie Antwerpen (14,8 dagen) hebben voor deze aandoeningen een iets langere afwezigheidsduur 

dan het gemiddelde (13,7 dagen), terwijl de ambtenaren uit Brussel (12,2 dagen) en uit de provincie Namen 

(12,6 dagen) minder lang afwezig blijken. 

In tegenstelling met 2014, zijn er in 2015 bij de groep met neurologische aandoeningen geen grote 

verschillen meer waarneembaar tussen de ambtenaren uit de verschillende provincies. Terwijl de algemeen 

 
 

 Totale afwezigheidsduur 11.632 18.283 45.727 23.259  

 Gemiddelde afwezigheidsduur 3,96 4,91 4,51 5,72  

  Aantal attesten / afwezige 1,07 1,07 1,08 1,08  

Cardiovasculair Aantal afwezigen 598 861 2057 1.141 4.657 

 Verdeling afwezigen 12,8% 18,5% 44,2% 24,5% 100% 

 % afwezigen /niveau 3,20% 4,70% 6,50% 7,50%  

 Totale afwezigheidsduur 10.475 15.982 36.368 23.394  

 Gemiddelde afwezigheidsduur 15,03 15,13 12,86 16,34  

 
 

Aantal attesten / afwezige 1,1 1,11 1,12 1,12  

 

 

      



gemiddelde afwezigheidsduur hier precies 11 dagen bedraagt, zien we dat die een beetje lager is voor 

ambtenaren uit Waals-Brabant (9,4 dagen) en Oost-Vlaanderen ( 9,7 dagen) en een beetje hoger voor 

ambtenaren uit West-Vlaanderen (14, 2 dagen) en uit de provincie Luxemburg (14,5 dagen).  

In de groep met neurologische aandoeningen zijn er grote verschillen waarneembaar tussen de provincies. 

Terwijl de algemeen gemiddelde afwezigheidsduur hier precies 12 dagen bedraagt, zien we dat die duidelijk 

hoger is in de provincies Luxemburg (20,4 dagen) en Antwerpen (14,8 dagen) en zichtbaar lager in Oost-

Vlaanderen met 9,6 dagen. 

Bij de stressgerelateerde aandoeningen bedraagt de algemeen gemiddelde afwezigheidsduur 19,5 dagen. 

Die wordt voornamelijk overschreden bij ambtenaren uit de provincie Waals-Brabant (22 dagen) en uit 

West-Vlaanderen (21,1 dagen). De laagste gemiddelde afwezigheidsduur is hier genoteerd voor de 

ambtenaren uit de provincie Namen (18,3 dagen), gevolgd door de Brusselse ambtenaren (18,4 dagen). 

Het is opnieuw opmerkelijk om vast te stellen dat een vijfde van de ambtenaren die met stress kampt in de 

provincie Henegouwen woont terwijl de gemiddelde afwezigheidsduur bij deze ambtenaren met 18,7 dagen 

onder het algemeen gemiddelde van deze diagnosegroep blijft. 

Een ambtenaar die arbeidsonbekwaam is wegens spijsverteringsproblemen is gemiddeld 4,7 dagen afwezig. 

De verschillen tussen de ambtenaren uit de verschillende provincies liggen niet ver uiteen. De langste 

gemiddelde afwezigheidsduur zien we bij ambtenaren uit Waals-Brabant met 5,5 dagen, gevolgd door de 

collega’s uit de provincie Luxemburg met 5,4 dagen. Daarentegen stellen we een iets lagere 

afwezigheidsduur vast bij ambtenaren uit Oost-Vlaanderen (4,4 dagen), uit West-Vlaanderen (4,6 dagen) en 

tenslotte uit Brussel (4,6 dagen).  

In de groep met cardiovasculaire ziektes is de gemiddelde duur per afwezige 14,3 dagen. Daarmee 

vergeleken duurt de afwezigheid voor ambtenaren die in de provincie Limburg wonen het langst met 20,8 

dagen. Daarentegen wordt de kortste afwezigheidsduur opgetekend voor de ambtenaren uit West-

Vlaanderen met gemiddeld 10,3 dagen. Opnieuw stellen we vast dat bijna een kwart (24,6%) van de 

ambtenaren die met cardiovasculaire problemen te kampen heeft, in Henegouwen woont. 
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Verdeling ambtenaren 10,9% 17,8% 8,2% 5,3% 12,2% 8,0% 4,2% 10,9% 6,1% 14,2% 2,2% 100% 

Ademhandeling             

Aantal afwezigen 2.754 5.210 1.919 1.401 3.589 2.146 1.220 3.405 2.011 4.994 534 29.183 

Verdeling afwezigen 9,4% 17,9% 6,6% 4,8% 12,3% 7,4% 4,2% 11,7% 6,9% 17,1% 1,8% 100% 

Gemiddelde duur 4,4 4,4 4,5 4,2 4,5 4,4 4,4 5,1 4,6 4,6 4,2 4,5 

Kanker                         

Aantal afwezigen 142 288 184 86 235 160 102 185 99 337 73 1.891 

Verdeling afwezigen 7,5% 15,2% 9,7% 4,5% 12,4% 8,5% 5,4% 9,8% 5,2% 17,8% 3,9% 100% 

Gemiddelde duur 59,9 61,1 46,7 75,3 51,3 54,7 39,8 61,9 55,6 48,3 48,5 54,2 

Griep                         

Aantal afwezigen 1042 1946 759 672 1307 810 409 1201 638 1703 170 10657 

Verdeling afwezigen 9,8% 18,3% 7,1% 6,3% 12,3% 7,6% 3,8% 11,3% 6,0% 16,0% 1,6% 100% 

Gemiddelde duur 3,8 4,4 4,1 3,7 4,1 4,1 3,9 4,3 4,0 4,1 3,8 4,1 

Varia                         

Aantal afwezigen 2927 5046 2164 1438 3340 2158 1270 2978 1783 4589 591 28284 

Verdeling afwezigen 10,3% 17,8% 7,7% 5,1% 11,8% 7,6% 4,5% 10,5% 6,3% 16,2% 2,1% 100% 

Gemiddelde duur 9,3 9,3 9,4 10,3 8,5 9,3 9,9 10,1 10,6 10,0 11,4 9,6 

Locomotorisch                         

Aantal afwezigen 2695 4628 2002 1485 2930 1562 970 2956 1587 4594 537 25946 

Verdeling afwezigen 10,39% 17,84% 7,72% 5,72% 11,29% 6,02% 3,74% 11,39% 6,12% 17,71% 2,07% 100% 

Gemiddelde duur 14,8 13,3 14,8 14,4 13,3 12,2 13,7 13,5 12,6 14,1 15,0 13,7 

Neurologisch                         

Aantal afwezigen 674 1379 621 453 887 556 314 849 568 1388 172 7861 

Verdeling afwezigen 8,6% 17,5% 7,9% 5,8% 11,3% 7,1% 4,0% 10,8% 7,2% 17,7% 2,2% 100% 

Gemiddelde duur 12,0 9,7 14,2 11,2 11,3 10,3 9,4 11,6 10,0 10,2 14,5 11,0 

Stress                         

Aantal afwezigen 2291 3765 1579 1274 2774 1916 1145 3019 1853 4766 609 24991 

Verdeling afwezigen 9,2% 15,1% 6,3% 5,1% 11,1% 7,7% 4,6% 12,1% 7,4% 19,1% 2,4% 100% 

Gemiddelde duur 20,0 19,0 21,1 20,6 20,3 18,4 22,0 19,7 18,3 18,7 20,8 19,5 

Spijsvertering                         

Aantal afwezigen 2074 3807 1445 1069 2273 1264 703 1975 1180 3186 327 19303 

Verdeling afwezigen 10,7% 19,7% 7,5% 5,5% 11,8% 6,5% 3,6% 10,2% 6,1% 16,5% 1,7% 100% 

Gemiddelde duur 4,8 4,4 4,6 4,7 4,8 4,6 5,5 4,7 4,9 5,1 5,4 4,7 

Cardiovasculair                         

Aantal afwezigen 341 760 240 205 502 370 209 820 460 1322 141 5370 

Verdeling afwezigen 6,4% 14,2% 4,5% 3,8% 9,3% 6,9% 3,9% 15,3% 8,6% 24,6% 2,6% 100% 

Gemiddelde duur 18,5 13,9 10,3 20,8 17,2 12,0 17,3 12,8 14,9 12,6 18,4 14,3 

 Totale verdeling 
ambtenaren 

9,7% 17,5% 7,1% 5,3% 11,6% 7,1% 4,1% 11,3% 6,6% 17,5% 2,1% 100% 

Totale gemiddelde 
afwezigheidsduur 

11,0 10,1 11,3 11,3 10,5 10,4 11,5 11,2 10,7 11,0 12,9  



5.3. Stressgerelateerde verzuimoorzaken 
 

 

Ook in het kader van de studie van de medische oorzaken van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren in 

2015 komt opnieuw een afzonderlijke analyse aan bod. 

De definitie en het begrip van de stressgerelateerde aandoeningen worden uitgelegd in de inleiding van dit 

hoofdstuk (zie 5.1. Definities van de diagnosegroepen). Maar het is zeker niet overbodig om er aan te 

herinneren dat burn-out of het professioneel uitputtingssyndroom, waarvan de diagnose moeilijk te 

stellen is, zich manifesteert door een waaier aan zeer verschillende symptomen en verschilt van persoon tot 

persoon. Een eenduidige professionele oorzaak is zeldzaam omdat er vaak ook andere factoren 

tussenkomen in het ontstaan en de ontwikkeling van burn-out. Verschillende andere aandoeningen te wijten 

aan stress (ziektes, syndromen, symptomen) die op de attesten van de federale ambtenaren vermeld 

worden vertonen vaak gelijkenissen met burn-out. Zij hebben multifactoriële oorzaken en hebben vaak, op 

verschillende niveaus, een band met het werk. 

Om die reden is deze analyse opnieuw niet uitsluitend gefocust op burn-out omdat dit geen trouw beeld zou 

geven van de invloed van de stressproblematiek op het werkverlet. Wij geven hier dan ook een samenvatting 

van de dominerende eigenschappen en de bijzondere kenmerken van de ziektes veroorzaakt door stress bij 

de federale ambtenaren tijdens het jaar 2015. 

Voor de groep met stressgerelateerde aandoeningen stellen we vast dat de gemiddelde afwezigheidsduur 

per attest van 19,6 dagen in 2015 opnieuw met 1 dag gestegen is in vergelijking met 2014. Dat is de hoogste 

notering sinds we vanaf 2008 de medische oorzaken van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren 

bestuderen. Sinds 2012 is er een voortdurende stijging waar te nemen. Gedurende al de bestudeerde jaren 

ligt de gemiddelde duur per attest steeds hoger in de groep met stressgerelateerde aandoeningen, de groep 

met kanker (gemiddeld meer dan 50 dagen) buiten beschouwing gelaten.  

In 2015 is het aandeel van de attesten die aan stress te wijten zijn, gestabiliseerd op 16,8% en dus 

onveranderd in vergelijking met 2014. 

Samen met de lange afwezigheidsduur per attest voor deze groep heeft dit tot gevolg dat 30,12% van de 

verzuimdagen van de federale ambtenaren veroorzaakt worden door stress. Dit is dus een stijging met 1,72% 

tegenover 2014. Uit onderstaande afbeelding valt af te lezen dat dit de hoogste notering ooit is, terwijl de 

stressgerelateerde ziektes tijdens al de bestudeerde jaren steeds de grootste medische verzuimoorzaak was. 

De stijging is vooral sinds 2013 zeer sterk. 

 
Figuur 21: Aandeel van stressgerelateerde aandoeningen als verzuimoorzaak 2008-2015. 

26,0%

26,5%

27,0%

27,5%

28,0%

28,5%

29,0%

29,5%

30,0%

30,5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aandeel van stresgerelateerde aandoeningen als 
verzuimoorzaak



 

43 Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren 2015  

 

We stellen opnieuw geen specifieke seizoensgebonden variaties vast bij stress, behalve dat er in 2015 na de 

zomervakantie een toename is van het aantal attesten die deze aandoeningen vermelden, maar ook in de 

maand maart. Het aantal attesten is het laagst in juli. 

Depressieve problemen zijn in 2015 verantwoordelijk voor 53,86% van de afwezigheden binnen de 

stressgerelateerde aandoeningen met een gemiddelde afwezigheidsduur van 29 dagen per persoon.  

De aandoeningen die een consequente en onmiskenbare band vertonen met professionele stress (uitputting, 

vermoeidheid, overbelasting, burn-out, werkstress, asthenie, stresssyndroom, …) zijn verantwoordelijk voor 

42,11% van de afwezigheden binnen deze groep, wat een toename is met 8,11% in vergelijking met 2014. 

De gemiddelde afwezigheidsduur per persoon varieert bij deze aandoeningen van 20 tot 38 dagen. 

 

Factor Dimensie 
Gemiddelde 

duur 

Leeftijd 20-29 14,7 

 30-39 18,8 

 40-49 20,9 

 50-59 25,2 

 60-65 29,0 

Geslacht V 19,3 

 M 20,4 

Statuut Contractuelen 17,81 

 Statutairen 20,06 

Niveau A 21,2 

 B 20,4 

 C 18,6 

 D 20,0 

Provincie Antwerpen 20 

 Limburg 20,6 

 Oost-Vlaanderen 19 

 Vlaams-Brabant 20,3 

 West-Vlaanderen 21,1 

 Brussel 18,4 

 Waals-Brabant 22,0 

 Henegouwen 20,8 

 Luik 19,7 

 Luxemburg 20,8 

 Namen 18,3 

 

In 2015 stellen we vast dat de gemiddelde afwezigheidsduur toeneemt met de leeftijd. In elke bestudeerde 

leeftijdscategorie zien we telkens de hoogste afwezigheidsduur vast voor stressgerelateerde aandoeningen, 

kanker natuurlijk buiten beschouwing gelaten. Ook de gemiddelde afwezigheidsduur per attest kent een 

stijging parallel met de leeftijd. Die waarde verdubbelt zelfs van 13 dagen (ambtenaren tussen 20 en 30 jaar) 

naar 26 dagen (ambtenaren tussen 60 en 65 jaar). Daarentegen stellen we geen toename vast van het 

gemiddeld aantal attesten per persoon met de leeftijd. 



Er is ook in 2015 nog een belangrijke kloof tussen de geslachten voor het aantal afwezigheidsdagen als 

gevolg van stress. Hoewel er weliswaar iets meer vrouwelijke ambtenaren zijn dan mannelijke (54% / 46%), 

noteren de vrouwelijke ambtenaren een derde meer verzuimers wegens stress. Daarentegen merken we 

geen belangrijk verschil tussen de geslachten op het vlak van de gemiddelde duur per afwezige. De 

mannelijke ambtenaren die met stress kampen, zijn met 20,4 dagen iets langer afwezig dan hun vrouwelijke 

collega’s die 19,3 dagen afwezig zijn wegens stress. Maar daarentegen toont het onderzoek van de 

gemiddelde afwezigheidsduur per ambtenaar (al dan niet afwezig) dat vrouwelijke ambtenaren langer 

afwezig zijn. 

Omdat het aantal ambtenaren in 2015 ongelijk verdeeld is volgens het administratief statuut (72% zijn vast 

benoemd tegenover 25% contractuelen en 3% stagiairs), liggen de absolute cijfers bij stress onvermijdelijk 

hoger bij de statutaire ambtenaren. We kunnen wel vaststellen dat de gemiddelde afwezigheidsduur lager is 

bij de contractuele ambtenaren (17,81 dagen) dan bij hun statutaire collega’s (20,06 dagen). Daarentegen 

stellen we geen verschillen vast tussen contractuele en statutaire ambtenaren bij het aantal ingediende 

attesten per persoon. 

Net zoals tijdens de voorgaande jaren brengt de analyse van de invloed van stress tussen de verschillende 

administratieve niveaus in 2015 aan het licht dat het aantal verzuimdagen hier het hoogst ligt bij de 

ambtenaren van niveau C en het laagst bij die van niveau A. Nochtans is de gemiddeld duur per afwezigheid 

het langst bij de ambtenaren van de niveau A (21,2 dagen) en het kortst bij hun collega’s van niveau C (18,6 

dagen). Het aantal attesten per persoon is gelijk wat het administratief niveau ook is. 

In 2015 zien we opnieuw een zekere verscheidenheid tussen de ambtenaren van de verschillende provincies 

(Brussel werd opgenomen als aparte entiteit) voor hun verzuim wegens stress. De algemene afwezigheid 

voor deze groep duurt gemiddeld 19,5 dagen per afwezige. Die afwezigheidsduur wordt overschreden door 

de ambtenaren uit Waals-Brabant (22 dagen) en West-Vlaanderen (21,1 dagen). De gemiddelde 

afwezigheidsduur is het laagst voor ambtenaren die in de provincie Namen wonen (18,3 dagen), gevolgd 

door de Brusselse ambtenaren (18,4 dagen). Het is opmerkelijk dat bijna een vijfde (19,1%) van het aantal 

ambtenaren dat aan stress lijdt in Henegouwen woont terwijl in die provincie de afwezigheidsduur per 

afwezige met 18,7 dagen onder het algemeen gemiddelde van deze diagnosegroep blijft. 

Als besluit uit het voorafgaande kunnen we stellen dat het verzuim wegens stress bij de federale 

ambtenaren een actueel thema blijft. Het blijft een ware uitdaging niet alleen voor de arbeidsomgeving maar 

ook voor de medische wereld. 

Hoewel bij de federale overheid het aantal attesten wegens stress in 2015 onveranderd blijft tegenover het 

jaar voordien, is de gemiddelde afwezigheidsduur per attest toegenomen. Dit leidt tot een verdere stijging 

van de absolute verzuimcijfers tot 577 242 kalenderdagen of 30,12% van het totaal van alle afwezigheden ( 

een toename met 1,72% tegenover 2014). 

De vaststelling van de voortdurende en steeds belangrijkere impact van stress op de gezondheid is erg 

onrustwekkend. Er is meer waakzaamheid dan ooit vereist: niet alleen bij de inspanningen die moeten 

geleverd worden om het welzijn op het werk te verbeteren, maar ook op het vlak van preventie en tijdige 

opsporing van burn-out en alle psychosociale risico’s die verband kunnen houden met het werk. 
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6. Controles 
 

6.1. Aantal controleopdrachten 
 

In 2015 vertrouwde de applicatie ziekteverzuim 44 400 opdrachten toe aan de controleartsen. Dit is bijna 

evenveel als het jaar voordien (44 251 controleopdrachten in 2014). 43 665 controles werden ook effectief 

opgenomen door de controlearts. 

42 090 opgenomen controleopdrachten waren het gevolg van een afwezigheidsmelding wegens ziekte. 

 

1 575 opgenomen opdrachten waren gerelateerd aan afwezigheden wegens een arbeidsongeval.  

In 38 261 gevallen kon de controlearts zich uitspreken over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de 

afwezigheid. 

 

6.1.1. Aard van de controles 
 

Net als in de vorige jaren maken de werkgevers in 2015 maximaal gebruik van de mogelijkheid om zelf 
controles aan te vragen.  
In 2015 kan de werkgever maximum 10% van het totaal aantal mogelijke controles zelf aanvragen. 60% van 
het aantal controles wordt aangemaakt op basis van de afwezigheidsgeschiedenis van de afwezigen te 
vergelijken (via de bradfordfactor). De rest van de controles wordt door de applicatie willekeurig aangeduid. 
Onderstaande tabel geeft de uitgevoerde controles van afwezigheden weer ongeacht of de afwezigheid te 
wijten is aan een ziekte of aan een arbeidsongeval. Bij de aanmaak van de controleopdrachten wordt immers 
geen onderscheid gemaakt tussen afwezigheden wegens ziekte of arbeidsongeval. 

 

 Algemeen  

Aard Controles % 

Ad hoc 4 027 9,2% 

Bradford 23 399 53,6% 

Random 16 239 37,2% 

Totaal 43 665 100% 
 

Wanneer we enkel de uitgevoerde controles van de ziekteafwezigheden bekijken, krijgen we bijna dezelfde 
verhoudingen. 

 

 Ziekte 

Aard controles % 

Ad hoc 3 797 9,0% 

Bradford 22 565 53,6% 

Random 15 728 37,4% 

Totaal 42 090 100% 

 



Onder de uitgevoerde controles van de afwezigheid wegens arbeidsongeval blijkt het aandeel van de 
controles op vraag van de werkgever (ad hoc) groter dan bij ziekte.  

 

 Arbeidsongevallen 
Aard controles c% 
Ad hoc 230 14,6% 
Bradford 834 53,0% 
Random 511 32,4% 

Totaal 1 575 100% 
 

 

6.1.2. Wie wordt gecontroleerd 
 

6.1.2.1. Controles per geslacht 

 

Het feit dat de helft meer controles gebeuren bij vrouwelijke ambtenaren dan bij hun mannelijke collega’s 

kunnen we verklaren door het feit dat er enerzijds meer vrouwelijke ambtenaren zijn en dat deze anderzijds 

ook een hoger verzuimpercentage laten optekenen. 

 

Geslacht 2011 2012 2013 2014 2015 
V 61% 61% 61% 60% 61% 
M 39% 39% 39% 40% 39% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

 

Figuur 22: Aandeel ambtenaren, afwezigheden en controles per geslacht in 2015. 
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6.1.2.2. Controles per leeftijd 

 

Zoals de vorige jaren wordt ook in 2015 meer dan een derde van de controles uitgevoerd bij de ambtenaren 

van 50 tot en met 59 jaar, een vierde bij de ambtenaren van 40 tot en met 49 jaar en iets meer dan een 

vijfde bij de ambtenaren van 30 tot en met 39 jaar. 

 

Leeftijd 2011 2012 2013 2014 2015 

20 - 29 jaar 10,88% 10,52% 9,60% 8,85% 7,94% 

30 - 39 jaar 20,63% 21,51% 21,91% 23,53% 22,78% 

40 - 49 jaar 26,93% 26,75% 27,19% 26,54% 26,76% 

50 - 59 jaar 34,04% 34,19% 34,37% 33,94% 35,27% 

60 - 65 jaar 4,71% 4,78% 5,24% 6,01% 6,54% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Ook de leeftijd van de ambtenaar is geen criterium bij het aanmaken van een controleopdracht. Toch blijkt 

uit onderstaande tabel dat de controles volledig evenredig met de afwezigheden en bijna zelfs met het 

aantal ambtenaren in elke leeftijdscategorie verdeeld zijn.  

 

Niveau Ambtenaren Afwezigheden Controles 

20 - 29 jaar 9% 9% 9% 

30 - 39 jaar 21% 24% 24% 

40 - 49 jaar 27% 27% 27% 

50 - 59 jaar 33% 33% 33% 

60 - 65 jaar 10% 8% 8% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

 
Figuur 23: Aandeel ambtenaren, afwezigheden en controles per leeftijdscategorie in 2015. 
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6.1.2.3. Controles per niveau 

 

Als we de gecontroleerde ambtenaren per niveau bekijken, stellen we vast dat ambtenaren van niveau D 

meer gecontroleerd worden dan de verdeling van de afwezigheden zou laten vermoeden. De andere 

administratieve niveaus en vooral de ambtenaren van niveau A worden dan weer iets minder gecontroleerd 

dan men kon verwachten afgaand op de afwezigheden. 

 

Niveau Ambtenaren Afwezigheden Controles 

A 22% 14% 11% 

B 22% 18% 17% 

C 37% 48% 46% 

D 19% 20% 26% 

Totaal 100% 100% 100% 

 

 
Figuur 24: Aandeel ambtenaren, afwezigheden en controles per niveau in 2015. 

 

Uit onderstaande tabel kunnen we alvast afleiden dat de categorie niveau D niet geviseerd wordt door de 

werkgever (doordat die meer ad hoc aanvragen zou indienen). De werkgever vraagt wel meer controles aan 

voor de ambtenaren van niveau C. Zeven controles op tien die op vraag van de werkgever worden 

uitgevoerd, zijn voor ambtenaren van niveau C, die maar voor de helft van de afwezigheden 

verantwoordelijk zijn.  

 

Niveau Afwezigheden Ad hoc Bradford Random 

A 14% 4,36% 9,19% 16,83% 

B 18% 7,81% 16,59% 21,16% 

C 48% 69,43% 47,81% 43,04% 

D 20% 18,39% 26,40% 18,97% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 
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6.1.2.4. Controles per woonplaats 

 

Hoewel de woonplaats van de betrokkene ook geen rechtstreeks criterium is bij het bepalen of iemand al 

dan niet gecontroleerd wordt, stellen we vast dat de verhouding tussen de verdeling van de afwezigheden 

en de controles vrijwel gelijk verloopt. In Brussel, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Luik en Luxemburg zijn er 

verhoudingsgewijs minder controles dan afwezigheden. In de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, West-

Vlaanderen, Waals-Brabant, Henegouwen en Namen en zijn er dan weer meer.  

Het grootste verschil stellen we in Henegouwen vast, waar ook het grootste verschil tussen het aandeel van 

de ambtenaren en de afwezigheden geregistreerd werd. 

 

 
Figuur 25: Aandeel ambtenaren, afwezigheden en controles per provincie in 2015. 

 

6.1.3. Wanneer wordt gecontroleerd? 
 

Op maandag worden bijna een derde (32,2%) van de controles voor afwezigheden van 1 dag uitgevoerd. 

Vanaf woensdag wordt dat aantal controles gehalveerd tot respectievelijk 14,7% op woensdag, 14,4% op 

donderdag en 17,1% op vrijdag.  

De spreiding van de controles voor langere afwezigheden is meer egaal verdeeld over de week. 

 

Controledag 1 dag 
Meerdere 

dagen 
maandag 32,2% 16,8% 
dinsdag 21,4% 20,0% 
woensdag 14,7% 21,0% 
donderdag 14,4% 21,1% 
vrijdag 17,1% 20,7% 
zaterdag 0,1% 0,3% 
zondag 0,0% 0,2% 

Totaal 100% 100% 
   

Figuur 26: Spreiding over de week van de controles van afwezigheden van 1 dag of van meerdere dagen in 

2015. 
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6.1.4. Waar wordt de controle uitgevoerd? 
 

Net als de voorbije jaren stellen we vast dat in 2015 drie vierden (74,7%) van de controles aan huis van de 

gecontroleerde ambtenaar worden uitgevoerd en een vierde (25,3%) op het kabinet van de arts. 

Wanneer we dit opsplitsen volgens de controles van afwezigheden voor 1 dag en meerdere dagen, dan zien 

we dat mensen die voor 1 dag afwezig zijn iets meer thuis kunnen gecontroleerd worden (namelijk bij 8 

controles op 10 en maar bij 7 op 10 controles van afwezigheden van meerdere dagen). 

Ambtenaren die voor meerdere dagen afwezig zijn en waarvan de controle gebeurt op vraag van de 

werkgever reageren het minst op het aanbellen van de controlearts. 

 

Duur afwezigheid Adhoc Bradford Random Totaal 

Meerdere dagen      

Controle aan huis 67,15% 70,45% 70,72% 70,12% 

Controle op het kabinet  32,85% 29,55% 29,28% 29,88% 

1 dag      

Controle aan huis 72,65% 78,94% 80,19% 79,11% 

Controle op het kabinet  27,35% 21,06% 19,81% 20,89% 
 

In 10 594 gevallen trof de controlearts de ambtenaar die hij in 2015 moest controleren niet aan op het 

controleadres en nodigt hij hem uit voor een controle op zijn kabinet. 

6 975 keer (of 65,8% van de oproepingen) gaat de gecontroleerde ambtenaar in op die uitnodiging.  

3 619 keer (34,2%) geeft de gecontroleerde ambtenaar geen gevolg aan de oproeping. Hierdoor konden 

24.354 afwezigheidsdagen niet beoordeeld worden of ze al dan niet gerechtvaardigd waren. 

60% van de ambtenaren die niet komt opdagen, neemt geen contact op met de controlearts om hem te 

melden waarom hij geen gevolg kan geven aan de uitnodiging. Dit is 7,3% minder dan 2014. 

 
Figuur 27: Verdeling afgesloten controleopdrachten in 2015. 
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Bij de afwezigen voor 1 dag moeten 20% van de gecontroleerden opgeroepen worden op het kabinet, 

waarvan 42% niet komt opdagen, of 8,8% van alle gecontroleerden die afwezig waren voor 1 dag. Bij de 

afwezigen voor meerdere dagen geven er 30% niet thuis, maar 28% daarvan geven geen gevolg aan de 

oproeping voor een controle op het kabinet van de controlearts of 8,5% van alle gecontroleerden die voor 

meerdere dagen afwezig waren. 

 

 
Figuur 28: Verdeling afgesloten controleopdrachten voor afwezigheden van 1 dag in 2015. 

 
 Figuur 29: Verdeling afgesloten controleopdrachten voor afwezigheden van meerdere dagen in 2015. 

 

De redenen die ambtenaren inroepen om zich niet aan te bieden op het kabinet van de controlearts zijn ook 

nu verhoudingsgewijs bijna constant gebleven in vergelijking met de vorige jaren. 

De vaakst ingeroepen excuses zijn de mededeling dat men de oproepingsbrief te laat gevonden heeft, 

medische redenen die de verplaatsing onmogelijk maken, het feit dat men het werk reeds hervat heeft of 

dat men geen geschikt vervoermiddel heeft. 

Men kan sinds 2011 een gestage toename waarnemen van de ambtenaren die hun oproepingskaartje te laat 

hebben gevonden. 

79,1%12,1%

3,5% 5,3%

Controles van afwezigheden 1 dag

Controle aan huis Controle op kabinet Geëxcuseerd Niet geëxcuseerd

70,1%
21,4%

3,4% 5,1%

Controle van meerdaagse afwezigheden

Controle aan huis Controle op kabinet Geëxcuseerd Niet geëxcuseerd



Bijna een kwart van de ambtenaren die de controlearts contacteert, heeft hiervoor nog andere redenen die 

zo divers zijn dat ze niet in aparte categorieën kunnen opgedeeld worden.  

 

 

 

 

 

 
Figuur 30: Verdeling van de ingeroepen reden om zich niet aan te bieden voor een controle op het kabinet 
2011 - 2015. 
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2011 2012 2013 2014 2015

Excuus 2011 2012 2013 2014 2015 

Andere 23,50% 22,54% 23,44% 23,78% 23,68% 

Oproeping te laat 
gevonden 16,83% 18,55% 19,90% 20,10% 

22,54% 

Medische reden 25,22% 22,34% 22,28% 21,00% 22,06% 

Werk reeds hervat 17,90% 17,82% 16,93% 17,11% 16,26% 

Geen vervoermiddel 12,35% 15,06% 13,59% 14,05% 11,34% 

Afstand te groot 2,89% 2,67% 1,93% 2,02% 2,43% 

Verbod woonst te verlaten 1,12% 0,68% 1,16% 1,11% 0,94% 

Geen kinderopvang 0,19% 0,34% 0,77% 0,83% 0,74% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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6.2. Controleresultaten 
 

Wanneer we de ambtenaren meerekenen die niet konden gecontroleerd worden omdat ze geen gevolg 

hebben gegeven aan de oproeping van de arts voor een controle op zijn kabinet zien we dat nog geen negen 

op tien controleopdrachten hebben geleid tot de vaststelling dat de afwezigheid gerechtvaardigd was. 

 

Resultaat 2014 2015 

Gerechtvaardigd 89,69% 89,58% 

Werkhervatting 1,89% 1,83% 

Niet opgedaagd 8,42% 8,59% 

Totaal 100% 100% 

 

 
Figuur 31: Resultaten van de opgenomen controleopdrachten in 2015. 

In 2015 (2,02%) worden relatief gezien bijna evenveel gecontroleerde ambtenaren door de controlearts 

vervroegd aan het werk gezet als in 2014 (2,06%).  

 

Resultaat 2014 2015 

Gerechtvaardigd 97,94% 97,97% 

Ingekort 1,68% 1,67% 

Niet gerechtvaardigd 0,38% 0,36% 

Totaal 100% 100% 

 

 

6.2.1. Resultaten volgens de oorsprong 
 

Zoals steeds resulteren de controles die op vraag van de werkgever worden uitgevoerd tot de meeste 

werkhervattingen (2,9%). 
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1,83%

8,59%

Gerechtvaardigd Werkhervatting Niet opgedaagd



2015 adhoc bradford random 

Gerechtvaardigd 97,1% 98,1% 98,1% 

Ingekort 2,6% 1,5% 1,7% 

Niet gerechtvaardigd 0,3% 0,4% 0,3% 

Totaal 100% 100% 100% 
 

In vergelijking met de vorige jaren zijn er in 2015 zowel bij de ad hoc controles als de bradford controles 

minder werkhervattingen. Het percentage werkhervattingen bij random controles ligt op hetzelfde niveau 

als in 2014 en 2011 en dus lager dan in 2013 en 2012. 

 

Werkhervatting 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ad hoc 3,7% 3,9% 4,2% 3,2% 2,9% 

Bradford 2,0% 2,3% 3,1% 2,0% 1,9% 

At random 2,1% 2,5% 2,7% 1,9% 2,0% 

 

 

6.2.2. Resultaten per geslacht 
 

Vrouwelijke ambtenaren zijn volgens de controleartsen ook in 2015 iets meer gerechtvaardigd thuis wegens 

ziekte dan hun mannelijke collega’s. 

 

 
V 

2011 2012 2013 2014 2015 

OK 98,05% 97,72% 97,10% 98,06% 98,31% 

Not OK 1,95% 2,28% 2,90% 1,94% 1,69% 

M      

OK 97,43% 97,19% 96,53% 97,66% 97,80% 

Not OK 2,57% 2,81% 3,47% 2,34% 2,20% 

 

 
Figuur 32: Controleresultaten per geslacht in 2015. 
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6.2.3. Resultaten per leeftijd 
 

Vijftig plussers worden relatief minder vaak vervroegd terug aan het werk gesteld dan hun jongere collega’s.  

 

Leeftijd 2011 2012 2013 2014 2015 

20 - 29 jaar      

   OK 97,11% 96,77% 95,66% 96,66% 97,92% 

   Not OK 2,89% 3,23% 4,34% 3,34% 2,08% 

30 - 39 jaar      

   OK 97,72% 97,15% 96,58% 97,32% 97,71% 

   Not OK 2,28% 2,85% 3,42% 2,68% 2,29% 

40 - 49 jaar      

   OK 97,70% 97,67% 96,91% 98,25% 98,03% 

   Not OK 2,30% 2,33% 3,09% 1,75% 1,97% 

50 - 59 jaar      

   OK 98,11% 97,78% 97,25% 98,26% 98,49% 

   Not OK 1,89% 2,22% 2,75% 1,74% 1,51% 

60 - 65 jaar      

   OK 98,33% 97,97% 97,79% 98,48% 98,15% 

   Not OK 1,67% 2,03% 2,21% 1,52% 1,85% 

  

 
Figuur 33: Controleresultaten per leeftijdscategorie in 2015. 

 

6.2.4. Resultaten per niveau 
 

Eens te meer blijken de afwezigheden van ambtenaren van niveau A of B iets meer gerechtvaardigd dan die 

van ambtenaren van niveau C of D.  

Niveau OK 
Not 
OK 

A 98,76% 1,24% 

B 98,74% 1,26% 

C 97,94% 2,06% 

D 97,69% 2,31% 
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Figuur 34: Controleresultaten per niveau in 2015. 

 

6.2.5. Resultaten per statuut 
 

De onderstaande tabel toont aan dat de afwezigheden van statutaire ambtenaren ook nu iets meer 

gerechtvaardigd afwezig zijn dan die van hun contractuele collega’s of stagiairs. 

Statuut OK 
Not 
OK 

Statutairen 98,11% 1,89% 

Contractuelen 97,85% 2,15% 

Stagiairs 97,45% 2,55% 

 

 
Figuur 35: Controleresultaten per statuut in 2015. 
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6.2.6. Resultaten per woonplaats 
 

Uit de onderstaande tabel en grafiek met de controleresultaten per provincie blijkt dat er in Vlaanderen 

meer ongerechtvaardigde afwezigheden worden vastgesteld dan in Wallonië. De afwezigheden van 

ambtenaren die in Brussel wonen, zijn met voorsprong het meest gerechtvaardigd. 

 

Provincie OK Not OK 

Brussel 99,59% 0,41% 

Henegouwen 98,39% 1,61% 

Luik 98,85% 1,15% 

Luxemburg 97,46% 2,54% 

Namen 98,32% 1,68% 

Waals-Brabant 98,88% 1,12% 

Antwerpen 97,49% 2,51% 

Limburg 97,92% 2,08% 

Oost-Vlaanderen 97,09% 2,91% 

Vlaams-Brabant 98,20% 1,80% 

West-Vlaanderen 98,04% 1,96% 

 

 
Figuur 36: Controleresultaten per provincie in 2015. 

 

6.2.7. Resultaten per weekdag 
 

Een controle die op woensdag wordt uitgevoerd, leidt procentueel het meest tot een vervroegde 

werkhervatting. Daarentegen zijn er het minst vervroegde werkhervattingen bij controles die op vrijdag 

worden uitgevoerd. Omdat er veel minder controles tijdens het weekend worden uitgevoerd, zijn de 

resultaten voor zaterdag of zondag niet relevant. 
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Controledag OK Not OK 

maandag 97,82% 2,18% 

dinsdag 97,97% 2,03% 

woensdag 97,75% 2,25% 

donderdag 97,81% 2,19% 

vrijdag 98,59% 1,41% 

 

 
Figuur 37: Percentage controles met vervroegde werkhervatting per weekdag in 2015. 

 

6.3. Arbitrages 
 

In 2015 zijn er nog minder beslissingen van de controleartsen betwist dan tijdens het jaar voordien. De 

ambtenaren die de beroepsprocedure opstarten, krijgen 6 van de zeven keer gelijk van de arbitragearts. 

 
Figuur 38: Aantal scheidsrechterlijke procedures per winnende partij 2008 - 2015. 
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6.4. Return on investment (ROI) 
 

In een utopische, ideale wereld waar niemand ziek zou worden, zouden er dus ook geen 1.207.440 

ziektedagen gemeld zijn, wat betekent dat ongeveer 5.000 federale ambtenaren extra actief geweest zouden 

zijn zonder dat dit een invloed zou gehad hebben op de personeelskredieten. 

Om na te gaan hoeveel werkdagen er door de controles gerecupereerd worden, waren we verplicht om naar 

de einddatum te kijken die op het attest vermeld staat. Dit is immers de enige mogelijkheid om de 

oorspronkelijk voorziene afwezigheidsduur te weten te komen. Vaak nog verandert de werkgever de 

oorspronkelijke einddatum die de behandelend arts op het attest vermelde in plaats van de datum van de 

vervroegde werkhervatting in te geven in het daarvoor bestemd veld van de applicatie.  

We hebben de ROI voorbijgaande jaren dan ook opnieuw berekend volgens deze methode. 

Het aantal controles waarbij de controlearts beslist dat de voorgeschreven afwezigheidsduur niet 

gerechtvaardigd of overdreven is, is in 2015 teruggelopen tot 713 (een vermindering van 3% tegenover 

2014). 

Het aantal gerecupereerde werkdagen (4.708) is ook met 3 % gedaald. 

Per verplichte werkhervatting in 2015 worden dan weer evenveel werkdagen (6,6 dagen) teruggewonnen 

dan het jaar voordien. 

Gemiddeld werd 62% van de afwezigheidsperiode die door de behandelende arts werd voorgeschreven door 

de controlearts teruggewonnen wanneer hij oordeelde dat de afwezigheid medisch niet gerechtvaardigd was 

of dat de voorgeschreven periode te ruim was ingeschat.  

 

  werkhervattingen 
gerecupereerde 

dagen 
oorspronkelijke 

afwezigheidsduur 

gedeelte van de 
afwezigheden 

dat 
gerecupereerd 

werd 

gem.recuperatie 
per 

werkhervatting 

2011 1.157 8.067 12.997 62% 7,0 

2012 1.295 7.735 12.251 63% 6,0 

2013 1.296 7.737 13.397 58% 6,0 

2014 734 4.869 8.398 58% 6,6 

2015 713 4.708 7.572 62% 6,6 

  

In hoofdstuk 6.1.4. zien we dat bij 8,7% van de gecontroleerde ambtenaren door de controlearts niet kon 

worden vastgesteld of de afwezigheid al dan niet gerechtvaardigd was. Dit vertaalt zich in 24.354 dagen.  

 

 

 

 

 

 
niet controleerbare 

dagen 

2011 32.413 

2012 30.735 

2013 26.358 

2014 25.778 

2015 24.354 



 

Omdat in de cijfers van sommige controle-instellingen ook de onderzoeken meegerekend worden in het 

kader van werkhervattingen met verminderde prestaties wegens medische redenen, kunnen we nog 

meegeven dat Medex in 2015 in totaal 2.178 expertises uitvoerde voor 1.411 verschillende statutaire 

federale ambtenaren. Daardoor zijn deze ambtenaren dat jaar gedurende 317.169 dagen deeltijds 

tewerkgesteld. 

In een volgende studie zullen we een apart hoofdstuk wijden aan de integratie van ambtenaren door 

verminderde prestaties na een langdurige ziekteafwezigheid. 
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7. Besluiten  
 

7.1. Verzuimgegevens 
 

We kunnen ongetwijfeld besluiten dat het niet zo slecht gaat met het ziekteverzuim van de federale 

ambtenaren als wel eens beweerd wordt.  

Met een verzuimpercentage van 5,98% neemt het verzuim bij de ambtenaren toe tegenover vorig jaar 

(5.71%). Dit blijkt ook in de privésector het geval te zijn: Securex (van 6,52% naar 6.95%) of SD Worx ( van 

5.12% naar 5.42%), maar het verzuim van de federale ambtenaren is wel het minst steil gestegen in 

vergelijking met de resultaten uit de studies van de privésector. 

Ambtenaren bij kleine organisaties zijn minder afwezig dan hun collega’s bij grotere organisaties. 

De medewerkers bij wetenschappelijke instellingen zijn het minst afwezig, hun collega’s bij openbare 

instellingen voor sociale zekerheid het meest. 

In tegenstelling tot de privésector is het aandeel van ambtenaren die langer dan een jaar afwezig zijn heel 

beperkt. Deze vaststelling kan gelinkt worden aan het bijzondere statuut van statutaire ambtenaren 

waardoor langdurig zieken vervroegd gepensioneerd kunnen worden. 

 

 De vaststellingen die we in onze vorige studies maakten worden ook in 2015 bevestigd: 

 Ambtenaren zijn dubbel zo vaak afwezig dan werknemers uit de privésector, maar hun afwezigheden 

duren dan ook gemiddeld veel korter; 

 Het verzuim bij vrouwelijke ambtenaren ligt hoger dan bij hun mannelijke collega’s; 

 Het verzuim neemt toe naarmate het administratief niveau afneemt; 

 De gemiddelde duur van afwezigheden is het kortst bij vrouwelijke ambtenaren van niveau A; 

 De gemiddelde duur van een afwezigheid neemt af naarmate men vaker afwezig is; 

 Het verzuim neemt toe met de leeftijd;  

 De frequentie van de afwezigheidsmeldingen neemt dan weer af met de leeftijd; 

 Statutairen maken geen misbruik van hun benoeming door meer afwezig te zijn dan hun contractuele 

collega’s; 

 Duitstalige ambtenaren verzuimen het minst, hun Franstalige collega’s het meest;  

 De ambtenaren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen laten het laagste verzuimpercentage 

noteren gevolgd door de ambtenaren uit West-Vlaanderen. Hun collega’s uit Henegouwen het hoogste. 

 

7.2. Medische oorzaken 
 

Ook in 2015 zijn de drie diagnosegroepen die voor de meeste attesten zorgen ook weer die met 

ademhalingsproblemen (18,5%), locomotorische aandoeningen (18,3%) en ziektes die verband houden met 

stress (16,8%). De top twee doet wel haasje-over tegenover het jaar voordien. 

Sinds 2010 zijn stressgerelateerde ziektes (30,12% in 2015) en locomotorische problemen (21,7% in 2015) 

samen goed voor meer dan de helft van de verzuimdagen. 

Het aandeel van kanker daalt ook in 2015 nog lichtjes (van 6,21% naar 6,12%). 

De steile opmars van stress als voornaamste oorzaak van het aantal ziektedagen is ook in 2015 geen halt 

toegeroepen. 



 

7.3. Controles 
 

In 2015 worden met 44 400 evenveel controleopdrachten aan de controleartsen toevertrouwd als in 2014. 

Daarvan werden 42 090 opdrachten uitgevoerd naar aanleiding van een afwezigheid wegens ziekte. Van die 

opdrachten werd 9% aangevraagd door de werkgever. 

In 38.261 gevallen de arts zich kon uitspreken over de gerechtvaardigdheid van de afwezigheid.  

 

Geslacht, leeftijd, niveau of woonplaats zijn op zich geen criteria om een controleopdracht aan te maken 

zodat het aantal controles evenredig is met het aantal afwezigheden binnen deze verschillende categorieën. 

Bij 89,6% van de afwezigheden die worden uitgevoerd is de afwezigheidsperiode volgens de controlearts 

gerechtvaardigd.  

Het aandeel van de gecontroleerde afwezigheden dat in 2015 door de controleartsen wordt ingekort blijft 

bijna gelijk aan dat van 2014 net zoals het aandeel van de afwezigheden die niet gerechtvaardigd zijn. 

  

Er zijn een aantal vaststellingen die elk jaar opnieuw aan het licht komen en in 2015 bevestigd zijn: 

 Drie vierden (75%) van de controles wordt aan huis van de ambtenaar uitgevoerd, bijna een vijfde (17%) 

op het kabinet van de controlearts en 8% kon niet worden uitgevoerd omdat de ambtenaar zich niet 

aanbood op het kabinet van de arts. In 60% van deze laatste gevallen neemt de ambtenaar geen contact 

op met de arts om uit te leggen waarom hij zich niet kan aanbieden. Dit aandeel is met 7,3% 

verminderd. Werkgevers mogen dus blijven acties ondernemen om dat fenomeen terug te dringen. In 

de toekomst zullen deze personen bij een volgende afwezigheid alvast bij voorrang gecontroleerd 

worden; 

 De helft van de controles van de afwezigheden van 1 dag worden in het begin van de week (maandag en 

dinsdag) uitgevoerd; De afwezigheden van meerdere dagen worden meer egaal verspreid over de week 

gecontroleerd. Controles die op vrijdag worden uitgevoerd leiden het minst tot een vervroegde 

werkhervatting; 

 Mannelijke ambtenaren maken het meest kans om vervroegd terug aan het werk gestuurd te worden, 

net zoals de ambtenaren van niveau C en D en contractuelen en stagiairs; 

 De afwezigheden van Brusselse en Waalse ambtenaren zijn vaker gerechtvaardigd dan die van 

ambtenaren die in Vlaanderen wonen; 

 In 2015 zijn er nog minder beslissingen van de controleartsen die betwist worden dan in 2014. Er waren 

slechts 7 arbitrageprocedures waarvan de ambtenaar in 6 gevallen gelijk kreeg.  
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8. Bijlage: Definities 
 

TERMEN DEFINITIES 

Aantal afwezigheidsperioden Het aantal nieuw begonnen ziekteperiodes van één of meerdere 

dagen. 

Een afwezigheid die gestart is in 2014 en voortduurt in 2015 telt dus 

niet mee voor het aantal ziektemeldingen in 2015. 

Wanneer er minder dan 3 kalenderdagen liggen tussen twee 

afwezigheden wegens ziekte van eenzelfde persoon worden deze als 

één afwezigheid beschouwd. 

 

Aantal verzuimdagen 

 

Het aantal niet gepresteerde werkdagen in de bestudeerde periode. 

Van afwezigheden die voor de bestudeerde periode gestart zijn en 

doorlopen in de bestudeerde periode worden enkel de dagen van de 

bestudeerde periode in aanmerking. 

Een werkdag wordt beschouwd als niet gepresteerd - en dus geteld als 

een volledige verzuimdag - vanaf één uur ziekte (indien geregistreerd).  

Het aantal afwezigheidsdagen van deeltijdse medewerkers wordt 

geproratiseerd: het aantal afwezigheidsdagen wordt met andere 

woorden afgewogen in functie van de prestaties. Als iemand halftijds 

werkt, worden het aantal geregistreerde afwezigheidsdagen ook 

gehalveerd. 

Aantal afwezigheden 1 dag Het aantal afwezigheden waarvan de duur beperkt is tot 1 dag. 

Percentage afwezigheden 1 dag Het aantal afwezigheden van 1 dag x 100 gedeeld door het aantal 

afwezigheidsperioden. 

Aantal afwezigheden 2-21 dagen  Het aantal afwezigheden waarvan de duur meerdere dagen bedraagt, 

maar beperkt tot maximum 21 werkdagen. 

Percentage afwezigheden 2-21 

dagen  

Aantal afwezigheden van meerdere dagen maar beperkt tot maximum 

21 werkdagen x 100 gedeeld door het aantal afwezigheidsperioden. 

Aantal afwezigheden >21 dagen  Het aantal afwezigheden waarvan de duur langer duurt dan 21 

werkdagen. 

Percentage afwezigheden >21 

dagen  

Het aantal afwezigheden die langer dan 21 werkdagen duren x 100 

gedeeld door het aantal afwezigheidsperioden. 

Percentage ziekteverzuim Het aantal verzuimdagen x 100 gedeeld door het product van het 

aantal VTE’s (voltijdse equivalenten) en het aantal te presteren dagen 

voor een VTE (in 2015 = 261 dagen [enkel zaterdag en zondag worden 

niet meegeteld]).  



Gemiddelde frequentie Het aantal afwezigheidsperioden in de bestudeerde periode gedeeld 

door het gemiddeld aantal personeelsleden (nulverzuimers 

inbegrepen) in de bestudeerde periode. 

Gemiddelde duur per 

afwezigheid 

Het aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het 

aantal afwezigheidsperioden in die periode. 

Aantal verzuimers Het totaal aantal unieke personeelsleden dat gedurende de 

bestudeerde periode voor minstens één dag actief in dienst was en 

minstens één verzuimdag liet optekenen. 

Aantal nulverzuimers Het totaal aantal unieke personeelsleden dat gedurende de 

bestudeerde periode voor minstens één dag actief in dienst was en 

geen afwezigheid liet optekenen. 

% nulverzuimers Het aantal nulverzuimers x 100 gedeeld door het aantal 

personeelsleden dat gedurende de bestudeerde periode minstens één 

dag actief was. 

Gemiddelde duur per verzuimer Het aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het 

aantal unieke personeelsleden dat gedurende de bestudeerde periode 

voor minstens één dag actief in dienst was en minstens één verzuimdag 

liet optekenen. 

Gemiddelde afwezigheidsduur 

per VTE 

Het aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het 

product van het aantal personeelsleden dat gedurende de bestudeerde 

periode minstens één dag actief was en hun werkregime. 

Gemiddelde afwezigheidsduur 

per gemiddelde ambtenaar 

Het aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het 

product van het aantal personeelsleden dat gedurende de bestudeerde 

periode minstens één dag actief was en het aantal maanden dat zij 

actief waren gedeeld door twaalf. 

Iemand die slechts drie maand gewerkt heeft, telt in dit geval voor 

slechts een kwart mee. 

Gemiddelde afwezigheidsduur 

per ambtenaar 

Het aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het 

aantal personeelsleden dat gedurende de bestudeerde periode 

minstens één dag actief was. 

Hier wordt dus niet gekeken of een persoon nu al dan niet een volledig 

jaar gewerkt heeft. 
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