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1. Inleiding 
 

In juni 2015 verschenen enkele persartikels met alarmerende titels over het ziekteverzuim van de 

federale ambtenaren in 2014: “Fonctionnaires fédéraux malades: c’est l’explosion!”1, “Ambtenaar is 

18 dagen ziek !”2, “Ambtenaar in Wallonië vaakst ziek “3, “Ambtenaar dubbel zo lang ziek als 

bediende”4.  

Zo zouden volgens deze artikels federale ambtenaren gemiddeld 17,65 dagen afwezig geweest zijn in 

2014 en dit zou anderhalve dag meer zijn dan in 2010.  Op basis van onze berekeningen blijkt dat de 

geciteerde cijfers niet correct zijn.  

Medex wil, zoals elk jaar,  met deze publicatie een objectief beeld schetsen van hoe het echt gesteld 

is met de arbeids(on)bekwaamheid van de federale ambtenaar.  

Medex blijft bekommerd om kwaliteitsvolle informatie te kunnen verstrekken als steun voor de 

federale besturen in hun onbevooroordeelde bekommernis om het ziekteverzuim te verminderen.  

Daarom worden de rapporteringsmiddelen uitgebreid doorgelicht en, waar nodig, aangepast. Dit zal 

de werkgevers toelaten op een nog efficiëntere wijze het ziekteverzuim in hun organisatie op te 

volgen.  

Deze studie dient als referentiepunt om de cijfers van hun administraties af te toetsen aan de 

algemene tendensen voor de gehele federale overheid. 

Aangezien de medische attesten die de zieke ambtenaren moeten bezorgen aan Medex, een bestuur 

dat onafhankelijk is van de rechtstreekse werkgever, ook de ziekte moet vermelden5, kunnen we ook  

onderzoeken waarom ambtenaren zich afwezig melden op het werk. Sinds 2014 hanteert Medex de 

ICD-methode6 om de diagnoses te registreren. Met dit statistisch instrument kunnen ziektebeelden 

in verschillende landen beter vergeleken worden.  

Onze cijfers zijn dan ook beschikbaar voor andere wetenschappelijke onderzoeken op voorwaarde 

dat de gegevens zo kunnen verwerkt worden dat de anonimiteit kan gewaarborgd blijven. 

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 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
 (‘Zieke federale ambtenaren: een explosie’), Sudpresse - 20 juin 2015, p. 2. 

2
 Het Laatste Nieuws - 22 juni 2015, p. 9. 

3
 De Morgen - 22 juni 2015, p. 9. 

4
 De Tijd - 23 juni 2015, p.7. 

5
 Artikel 61 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden 

toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen. 
Omzendbrief nr. 568 van 13 februari 2007 met betrekking tot de reglementaire wijzigingen in het kader van het 
ziekteverzuim. 
6
 ICD= International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 
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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 bevoegde actoren. 

Dit wil zeggen dat we de analyses van de afwezigheden baseren op de gegevens die door de 

administraties werden geregistreerd7.  

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

behandelende geneesheren op de medische attesten vermeld worden 8 en, indien nodig9, door het 

personeel van Medex geregistreerd worden. 

Wat de controles betreft, werden de bevindingen van de controleartsen ontleed. 

  

 

Vorig jaar hebben we vastgesteld dat in de applicatie die instaat voor de  rapportering aan de 

besturen bepaalde bugs waren geslopen. Zo bleek dat de rapportering geen onderscheid maakte 

tussen afwezigheden te wijten aan ziekte en die als gevolg van een arbeidsongeval. Toen onze 

specialisten dit wilden rechtzetten, werden nog andere anomalieën ontdekt. Bepaalde afwezigheden 

werden meerdere keren meegeteld omdat de betrokken ambtenaar voor verschillende werkgevers 

actief was of omdat hij verschillende (controle)adressen had. 

We hebben daarom besloten om de rapportering van naaldje tot draadje te herzien. Als alle 

aanpassingen vlot geïmplementeerd kunnen worden, is de rapporteringstool na de zomervakantie 

terug online. 

 

Een belangrijk onderdeel hierbij was het verfijnen van de verschillende definities en interpretaties 

van de verschillende factoren die gebruikt worden om de gegevens te berekenen. 

Zo beschouwen we twee afwezigheidsperiodes waartussen minder dan 3 kalenderdagen liggen 

steeds als 1 periode10 (zie ‘definities’ in bijlage). Voordien werden verschillende criteria gebruikt 

naargelang het resultaat dat men berekende. 

 

Om de gegevens van 2014 op een betrouwbare manier te kunnen vergelijken met voorgaande jaren 

zijn we verplicht geweest om de verzuimgegevens van de vorige jaren opnieuw volgens dezelfde 

nieuwe criteria  te berekenen. Hierdoor moet men niet verbaasd zijn als de cijfers gewijzigd zijn in 

vergelijking met de publicaties van voorgaande jaren. 

 

                                                           
7
 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. 
8
 Van de afwezigheden waarvoor men geen attest moet indienen weten we natuurlijk niet wat de medische 

oorzaak is van de arbeidsongeschiktheid. 
9
 Niet alle attesten moeten door medewerkers van Medex worden geregistreerd omdat de behandelende arts 

de gegevens van de attesten ook elektronisch kan opsturen (eMediatt). 
10

  Zie de definities in bijlage : Aantal afwezigheidsperioden = Het aantal nieuw begonnen ziekteperiodes van 
één of meerdere dagen. Een afwezigheid die gestart is in 2013 en voortduurt in 2014 telt dus niet mee voor het 
aantal ziektemeldingen in 2014. Wanneer er minder dan 3 kalenderdagen liggen tussen twee afwezigheden 
wegens ziekte van eenzelfde persoon worden deze als één afwezigheid beschouwd. 
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Om de kwaliteit van de personeelsgegevens die we ontvangen van de werkgevers te verhogen, 

hebben we de gegevens uit de databank ziekteverzuim afgetoetst aan de Dimona11-gegevens gekend 

bij RSZ of DIBISS (de databank van Medex is immers gekoppeld aan deze gegevens van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). 

Hierdoor hebben we een beter overzicht van het aantal federale ambtenaren. De gegevens van 

iedereen die minstens één dag in 2014 werkte voor een federaal bestuur komen in aanmerking voor 

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

op een welbepaald ogenblik. 

 

Zoals we in de inleiding al vermeldden, hebben we de brute, onbewerkte gegevens van onze 

databank nauwlettend onder de loep moeten nemen. Zo worden onder andere overlappingen, 

dubbele en ongeldige registraties aangepast of, zo nodig, verwijderd alvorens we met betrouwbare 

datasets aan de slag kunnen. 

 

Omdat de ICD-codes veel talrijker zijn dan de diagnosecodes die we voorheen gebruikten, kunnen 

we nu ook de ziektebeelden die aanleiding geven tot de arbeidsonbekwaamheid preciezer en meer 

gedetailleerd in kaart brengen. We hebben de diagnosegroepen gebruikt die we ook de vorige jaren 

hanteerden 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 uitgedrukt. Dit in tegenstelling tot de verzuimgegevens waar we, om logische redenen, 

werkdagen gebruiken om de duur van een afwezigheid aan te duiden. 

 

De analyses van de controles zijn, zoals steeds, gebaseerd op de registratie van de bevindingen van 

de controleartsen.  

Enerzijds nemen we de controleopdrachten onder de loep, anderzijds komen ook de 

controleresultaten aan de beurt. 

Wanneer we ons  op de resultaten focussen, komen enkel de opdrachten in aanmerking waarbij de 

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

afwezigheid. 

 

                                                           
11

 De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische 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. 
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3. Verzuimcijfers 
 

3.1. Verzuimcijfers 201412 
 

 

Zoals we in het hoofdstuk over de dataverzameling al hebben uitgelegd, hebben we de cijfers van de 

vorige jaren opnieuw moeten berekenen volgens dezelfde nieuwe criteria. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal afwezigheidsperioden 183.303 179.468 181.106 183.401 177.657 

Aantal verzuimdagen 1.237.313 1.233.950 1.200.896 1.192.312 1.231.032 

Aantal afwezigheden 1 dag 71.223 69.416 69.952 71.309 69.979 

Percentage afwezigheden 1 dag 38,9% 38,7% 38,6% 38,9% 39,4% 

Aantal afwezigheden 2 -21 dagen  101.434 99.624 101.150 102.330 97.595 

Percentage afwezigheden 2 -21 

dagen  
55,3% 55,5% 55,9% 55,8% 54,9% 

Aantal afwezigheden >21 dagen  10.646 10.428 10.004 9.762 10.083 

Percentage afwezigheden >21 

dagen  
5,8% 5,8% 5,5% 5,3% 5,7% 

Percentage ziekteverzuim 5,59% 5,66% 5,50% 5,57% 5,71% 

Gemiddelde frequentie 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 

Gemiddelde duur per afwezigheid 6,8 6,9 6,6 6,5 6,9 

Aantal verzuimers 63.184 63.151 62.620 63.167 61.475 

Aantal nulverzuimers 32.920 32.897 31.694 30.098 31.185 

% nulverzuimers 34,3% 34,3% 33,6% 32,3% 33,7% 

Gemiddelde duur per verzuimer 19,6 19,5 19,2 18,9 20,0 

Gemiddelde afwezigheidsduur 

per ambtenaar 

(nulverzuimers inbegrepen) 

13,5 13,6 13,3 13,4      13,8 

 

                                                           
12

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

3.2.1. Verzuimpercentage 
 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat er geen abnormale toename is van het ziekteverzuim bij de 

federale ambtenaren. De evolutie gedurende de laatste vijf jaren kende een grilliger verloop dan in 

de privésector13 (waar eerder sprake is van een constante stijging van het verzuim). Volgens Securex 

daalt het verzuim bij de bedienden wel lichtjes in 2014 tegenover 2013. 

 

 

 Figuur 1: Vergelijking verzuimpercentages 2010 -2014. 

 

Hierbij moet toch de nodige voorzichtigheid aan de dag gelegd worden wat betreft de resultaten 

omdat er telkens andere factoren en definities gehanteerd worden. Zo berekent Mensura het 

verzuimpercentage door 365 werkdagen mee te tellen voor de personeelsleden van het Vlaams 

Onderwijs.  De tendenzen spreken echter wel voor zich. 

Gedurende de laatste vijf jaar steeg het verzuim van de federale ambtenaren van 5,59% naar 5,71% 

wat een verschil is van 0,12% of een stijging van 2,15%. Volgens Securex is er in de privésector een 

verschil van 0,72% of een stijging van 12,90%, volgens SD Worx een verschil van 0,65% of een stijging 

van 14,54% en volgens UWE is bij de Waalse werknemers een verschil van 0,52% of een stijging van 

9,96%. 

                                                           
13

  
(1) Absenteïsme in 2014, whitepaper Securex. 

(2) Verzuimonderzoek 2014, SD Worx. 

(3) Les absences au travail 2013-2014, UWE (Union Wallonne des Entreprises), Partena 

 (‘Incapacité non professionnelle totalement indemnisé par l'Assurance Maladie-Invalidité’). 

(4) Rapport Ziekteverzuim 2013 Vlaams Onderwijspersoneel, stuurgroep ziektecontrole Onderwijs - Mensura 

Absenteïsme. 

(5) Medex, Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren in 2014. 
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3.2.2. Gemiddelde afwezigheid per werknemer 

 

Een federaal ambtenaar is in 2014 gemiddeld 13,8 dagen afwezig. Hierbij worden ook alle 

ambtenaren die gedurende dat jaar niet afwezig zijn wegens ziekte (een derde van de 

ambtenarenpopulatie over de jaren 2010 - 2014) meegeteld.  

Wanneer we de evolutie van de afwezigheidsduur per medewerker vergelijken, zien we volgende 

evolutie gedurende de voorbije 5 jaar.  

 

Figuur 2: Vergelijking gemiddelde afwezigheidsduur per werknemer. 

 

Ook hier kunnen we vaststellen dat er bij de federale ambtenaren geen sprake is van een 

voortdurende stijging van de gemiddelde afwezigheidsduur. We moeten hier echter voorzichtig zijn 

met vergelijkingen omdat Securex zelf opmerkt dat “men die cijfers niet mag zien als een absoluut 

gegeven aangezien Securex geen informatie heeft over de reële duur van elke afwezigheid”14. 

Hierbij moet wel  vermeld worden dat de bovenstaande gegevens voor Securex op de bedienden en 

arbeiders samen betrekking hebben. In 2014 waren arbeiders volgens Securex gemiddeld 21,7 dagen 

afwezig en bedienden 10,5 dagen15.  

Bij de federale overheid kunnen we onze cijfers helaas niet opsplitsen, maar we kunnen er ook niet 

omheen draaien dat we te maken hebben met een oudere populatie waar ook  lager geschoolde 

ambtenaren  (20% = niveau D) deel van uitmaken. 2 groepen waarvoor de verzuimcijfers 

systematisch hoger liggen. 

 

                                                           
14

 Securex, Whitepaper maart 2015, Absenteïsme in 2014, Absenteïsme, kritische succesfactor voor het 
management, p. 25. 
15

 Securex, Whitepaper maart 2015, Absenteïsme in 2014, Absenteïsme, kritische succesfactor voor het 
management, p.29, tabel 11. 
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3.2.3. Gemiddelde frequentie per werknemer 

 

Een ambtenaar is dubbel zo vaak afwezig dan een werknemer (bediende of arbeider) in de 

privésector 16.  

 

Federale ambtenaren Bedienden (Securex) Arbeiders (Securex) 

2,01 0,97 1,06 

 

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

ambtenaren zijn veel minder lang afwezig. 

 

Federale ambtenaren Bedienden (Securex) Arbeiders (Securex) 

6,9 dagen 10,8 dagen 20,5 dagen 
 

 

                                                           
16

 Securex, Whitepaper maart 2015, Absenteïsme in 2014, Absenteïsme, kritische succesfactor voor het 
management, p. 29, tabel 11. 
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4. Verzuimomstandigheden 
 

4.1. Wie is afwezig wegens ziekte? 
 

4.1.1. Afwezigheid volgens geslacht en niveau 

 

2014 bevestigt de vaststelling van de voorbije jaren dat het ziekteverzuim bij vrouwen hoger ligt dan 

bij mannen. 

 

  

 

 

 

 

 

Het verzuim stijgt dit jaar ook naarmate het administratief niveau daalt.  
 

Niveau Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 

A 19.793 23.612 3,1% 

B 20.417 32.306 4,6% 

C 34.720 84.083 6,9% 

D 17.730 37.656 7,8% 

Totaal 92.660 177.657 5,7% 
 
 

Toch stellen we daarbij vast dat de mannelijke ambtenaren van niveau C de geleidelijke stijging 

doorbreken door meer afwezig te zijn dan hun collega’s van niveau D. 

 

Geslacht 
  Niveau Ambtenaren Afwezigheden 

Verzuim 
percentage 

V 50.739 104.581 6,3% 

A 9.011 12.625 3,5% 

B 11.118 19.240 5,1% 

C 18.792 46.786 7,1% 

D 11.818 25.930 8,5% 

M 41.921 73.076 5,0% 

A 10.782 10.987 2,7% 

B 9.299 13.066 4,0% 

C 15.928 37.297 6,7% 

D 5.912 11.726 6,6% 

Totaal 92.660 177.657 5,7% 
 
Figuur 3: Verzuimpercentage per niveau en geslacht federale ambtenaren in 2014. 

Geslacht Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 

V 50.739 104.581 6,3% 

M 41.921 73.076 5,0% 

Totaal 92.660 177.657 5,7% 
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Het zijn eigenlijk de mannelijke ambtenaren van de FOD Justitie – EPI (Penitentiare Instellingen) die 

voor die tendensbreuk verantwoordelijk zijn. 

Geslacht 
  Niveau Ambtenaren Afwezigheden 

Verzuim 
percentage 

V 3.738 11.338 8,2% 

A 430 584 2,9% 

B 450 957 5,4% 

C 2.710 9.241 9,2% 

D 148 556 12,3% 

M 7.670 21.044 7,7% 

A 269 167 3,1% 

B 164 244 4,3% 

C 6.846 19.845 8,1% 

D 391 788 5,7% 

Totaal 11.408 32.382 7,8% 
 
Figuur 4: Verzuimpercentage per niveau en geslacht ambtenaren FOD Justitie – EPI in 2014. 

 

 

Bij de overige federale ambtenaren stellen we een eerder constant stijgende tendens vast. 

Geslacht 
  Niveau Ambtenaren Afwezigheden 

Verzuim 
percentage 

V 47.001 93.243 6,1% 

A 8.581 12.041 3,6% 

B 10.668 18.283 5,0% 

C 16.082 37.545 6,7% 

D 11.670 25.374 8,4% 

M 34.251 52.032 4,5% 

A 10.513 10.820 2,7% 

B 9.135 12.822 4,0% 

C 9.082 17.452 5,7% 

D 5.521 10.938 6,7% 

Totaal 81.252 145.275 5,4% 
 

Figuur 5: Verzuimpercentage per niveau en geslacht federale ambtenaren zonder FOD Justitie – EPI in 2014. 
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Opmerkelijk is ook dat de gemiddelde duur per afwezigheid het laagst ligt bij vrouwelijke 

ambtenaren van niveau A en het hoogst bij hun seksegenoten van niveau D. 

 

Geslacht 
  Niveau 

Gemiddelde duur 
per afwezigheid 

V 7,2 

A 6,1 

B 7,0 

C 6,8 

D 8,7 

M 7,0 

A 6,7 

B 6,9 

C 6,9 

D 7,7 

Totaal 7,1 
 
Figuur 6: Gemiddelde afwezigheidsduur per niveau en geslacht federale ambtenaren in 2014. 

 

 

In de tabel hieronder zien we dat 74,6% van de mannelijke ambtenaren van niveau A slechts 1 keer 

afwezig zijn in 2014 terwijl maar 64,3% van de vrouwelijke ambtenaren van niveau A.  Doordat zij dus 

vaker afwezig zijn, laten vrouwelijke ambtenaren van niveau A toch een hoger verzuimpercentage 

(3,6%) optekenen dan hun mannelijke collega’s (2,7%)17. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Zie figuur 5. 

Geslacht 
Afwezigheden volgens de   

frequentie (aantal ziektemeldingen in 2014)   

  Niveau 0 1 2 3 4 5 6 
7 of 

meer Totaal 

V 31,1% 20,7% 15,7% 11,8% 7,7% 5,1% 3,1% 4,9% 100% 

A 40,5% 23,8% 15,4% 9,3% 5,2% 2,9% 1,2% 1,7% 100% 

B 33,8% 22,8% 16,4% 11,3% 6,8% 3,9% 2,4% 2,6% 100% 

C 24,3% 19,3% 16,2% 13,4% 9,2% 6,5% 4,1% 7,0% 100% 

D 31,9% 18,6% 14,4% 11,7% 8,0% 5,5% 3,6% 6,2% 100% 

M 39,7% 20,3% 14,2% 9,3% 6,0% 3,8% 2,4% 4,3% 100% 

A 52,7% 21,9% 12,1% 6,4% 3,2% 1,7% 0,8% 1,2% 100% 

B 43,0% 22,9% 14,08% 8,1% 4,4% 3,0% 1,6% 2,3% 100% 

C 29,7% 18,3% 15,5% 12,0% 8,4% 5,3% 3,7% 7,1% 100% 

D 37,6% 18,8% 13,4% 9,5% 7,1% 4,8% 3,3% 5,6% 100% 

Totaal 33,7% 20,5% 15,0% 10,7% 6,9% 4,5% 2,8% 5,9% 100% 
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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. 

 

Geslacht 
Gemiddelde duur van een afwezigheid volgens de 

frequentie (aantal ziektemeldingen in 2014)   

  Niveau  1 2 3 4 5 6 
7 of 

meer 

V  11,6 7,4 6,0 5,4 4,7 4,5 4,4 

A  7,7 5,6 5,0 4,8 4,4 3,8 4,2 

B  10,0 7,0 5,6 5,3 4,4 4,4 4,4 

C  12,6 7,0 6,0 5,1 4,5 4,4 4,3 

D  15,5 9,8 7,0 6,3 5,4 5,1 4,6 

M  10,7 7,1 6,1 5,6 5,4 5,0 4,6 

A  6,4 6,6 5,7 5,4 5,1 5,6 4,8 

B  9,3 6,7 5,5 5,7 5,7 4,9 4,9 
C  13,7 7,3 6,1 5,5 5,2 5,1 4,4 

D  14,6 8,0 7,1 6,1 6,0 4,6 5,1 
 

 

4.1.2.  Afwezigheid volgens leeftijd  

 

 

Naarmate de ambtenaar ouder is neemt, zijn ziekteverzuim toe. Enkel de ambtenaren die nu na hun 

65 jaar werken, verzuimen bijna niet. 
 

Leeftijd Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 
Gemiddelde 

afwezigheidsduur 

< 20 jaar 29 34 2,0% 3 dagen 

20 - 30 jaar 7.824 17.127 3,8% 9 dagen 

30 - 40 jaar 19.472 42.891 4,6% 11 dagen 

40 - 50 jaar 25.104 47.960 5,4% 13 dagen 

50 - 60 jaar 31.076 56.997 6,7% 15 dagen 

60 - 65 jaar 8.805 12.610 7,5% 16 dagen 

> 65 jaar 350 38 0,5% 1 dag 

Totaal 92.660 177.657 5,7% 13 dagen 
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Figuur 7: Aantal ambtenaren, afwezigheden en verzuimpercentage per leeftijdscategorie in 2014. 

 

 

Anderzijds blijkt uit onderstaande tabel met de absolute cijfers en grafiek met procentuele gegevens 

duidelijk dat vanaf de leeftijd van 40 jaar ambtenaren minder frequent afwezig zijn naarmate de 

leeftijd stijgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 8: Frequentie (aantal afwezigheidsmeldingen) per leeftijdscategorie in 2014. 

 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

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

Aantal ambtenaren Aantal afwezigheden Verzuimpercentage

31% 30% 34% 35% 
49% 

20% 20% 
22% 21% 

18% 15% 16% 
15% 16% 

12% 12% 11% 
11% 11% 

8% 8% 8% 
7% 7% 5% 15% 15% 12% 10% 8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

[20 - 30 jaar[ [30 - 40 jaar[ [40 - 50 jaar[ [50 - 60 jaar[ [60 - 65 jaar]

0 1 2 3 4 5 en meer

 
Frequentie (aantal ziektemeldingen in 2014)  

 

 
0 1 2 3 4 5 en meer 

20 - 29 jaar 2.452 1.537 1.159 910 597 1.169 

30 - 39 jaar 5.862 3.902 3.023 2.226 1.514 2.945 

40 - 49 jaar 8.522 5.423 3.795 2.716 1.668 2.980 

50 - 59 jaar 10.888 6.558 4.847 3.359 2.196 3.228 

60 - 65 jaar 4.318 1.577 1.076 670 438 726 

Totaal 32.042 18.997 13.900 9.881 6.413 11.048 



Verzuimomstandigheden 

Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren - 2014 

15 

De gemiddelde afwezigheidsduur daarentegen stijgt met de leeftijd. 

 

 
Figuur 9: Gemiddelde afwezigheidsduur per leeftijdscategorie in 2014. 

 

Wanneer we het verzuim per leeftijd in detail gaan bekijken dan stellen we vast dat ambtenaren van 

59 jaar het hoogste verzuim laten optekenen. Daarna daalt het verzuimpercentage weer. 

Ambtenaren die 64 jaar zijn, verzuimen dan weer iets meer (6,5%) dan hun collega’s van 63 (4,7%) of 

65 jaar (4%) oud.  

De daling van het verzuim bij ambtenaren van 60 jaar of ouder is te wijten aan de daling van het 

aantal afwezigheidsmeldingen. Zij zijn met andere woorden per jaar minder afwezig dan hun jongere 

collega’s. 

Vermoedelijk zijn de leeftijden van 59 en 64 jaar niet toevallig die van het jaar voorafgaand aan de 

leeftijd waarop veel ambtenaren met (vervoegd) pensioen gaan. Is het mogelijk dat zij dan hun bijeen 

gespaard kapitaal aan ongebruikte ziektedagen aanspreken?  

 

 
Figuur 10: Aantal afwezigheden en verzuimpercentage per leeftijd in 2014. 
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4.1.3.   Afwezigheid volgens statuut 

 

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

benoeming door meer afwezig te zijn. Contractuele ambtenaren zijn bovendien ook iets vaker 

afwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.  Afwezigheid volgens taalrol en woonplaats18 

 

Als we kijken naar de taalrol van de ambtenaren merken we dat Duitstaligen het minst verzuimen 

wegens ziekte, Franstaligen het meest. 

 

Taalrol Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 

Nederlandstalig 49.543 86.941 5,1% 
Franstalig 42.863 90.350 6,4% 

Duitstalig 239 365 4,4% 
 

 

Wanneer we nagaan in welke provincie de zieke ambtenaren wonen, dan blijken de West-Vlamingen 

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

Ambtenaren die in Brussel-Hoofdstad wonen, zijn nog minder afwezig wegens ziekte. 

Ambtenaren die in het buitenland wonen, melden het hoogste verzuim. 

 

 

 

  

                                                           
18

 Het is de woonplaats volgens het adres dat door de werkgever geregistreerd werd op 01/12/2014. 

Statuut 
Aantal 

ambtenaren 
Aantal 

afwezigheden Verzuimpercentage 
Gemiddelde 
frequentie 

Contractueel 22.404 46.771 6,2% 2,09 

Stagiair 2.801 5.043 5,4% 1,80 

Statutair 67.455 125.843 5,6% 1,87 
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Regio 
    Provincie Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 

Vlaanderen 50.124 89.335 5,1% 

Antwerpen 9.861 16.906 4,9% 

Limburg 4.895 9.242 5,7% 

Oost-Vlaanderen 16.455 30.661 5,0% 

Vlaams Brabant 11.211 20.077 5,5% 

West-Vlaanderen 7.702 12.449 4,8% 

Wallonië 34.777 74.798 6,7% 

Henegouwen 13.070 31.534 7,2% 

Luik 10.106 20.173 6,7% 

Luxemburg 2.047 3.722 6,3% 

Namen 5.697 12.121 6,3% 

Waals Brabant 3.857 7.248 5,8% 

Brussel 7.367 12.894 4,6% 

Buitenland 392 630 7,0% 

      Totaal 92.660 177.657 5,7% 
 

 

 
Figuur 11: Verdeling ambtenaren, afwezigheden en het ziekteverzuim per provincie in 2014. 
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Figuur 12: Verdeling ambtenaren en afwezigheden en het ziekteverzuim per regio in 2014. 

 

 

 

 

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. 

Hierbij mogen we dus niet vergeten dat ambtenaren op maandag ook de afwezigheden melden die 

gedurende het voorbije weekend gestart zijn. Op vrijdag wordt het kleinst aantal afwezigheden 

gemeld wanneer we de afwezigheden van 1 dag buiten beschouwing laten.  

 

 

Aantal afwezigheden volgens de dag waarop de 
afwezigheid gemeld wordt 

Duur van de 
afwezigheid maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1 dag 16.448 13.299 10.440 11.759 15.494 

2-5 dagen 25.549 18.965 12.601 12.704 2.467 

6-10 dagen 4.187 3.091 2.541 2.477 1.996 

11-21 dagen 2.416 1.620 1.277 1.406 1.246 

22 dagen-1 jaar 3.023 2.095 1.593 1.590 934 

> 1 jaar 76 53 44 38 26 

     Totaal 51.699 39.123 28.496 29.974 22.163 
 

Ook in 2014 lopen de afwezigheden die niet langer dan een week duren, tot het einde van de week, 

ongeacht de weekdag waarop ze beginnen. 86% van de afwezigheden die 5 dagen duren worden op 

maandag gemeld, 71% van de afwezigheden van 4 dagen op dinsdag, … 
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Afwezigheden van 1 dag worden meer over de week gespreid gemeld. 

 

 
Verdeling over de week van het aantal afwezigheden volgens 
de dag waarop de afwezigheid gemeld wordt   

Duur van de 
afwezigheid maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  Totaal 

1 dag 24,4% 19,7% 15,5% 17,4% 23,0% 100,0% 

2 dagen 20,7% 19,5% 11,7% 45,0% 3,1% 100,0% 

3 dagen 33,7% 15,7% 44,3% 2,7% 3,6% 100,0% 

4 dagen 17,1% 70,9% 2,8% 4,2% 5,1% 100,0% 

5 dagen 85,9% 3,0% 3,1% 6,3% 1,7% 100,0% 
 

  

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 13: Aantal afwezigheden per duur van de afwezigheden en per maand in 2014. 

 

Alle leeftijdscategorieën melden in januari afwezigheden met een hoge gemiddelde duur. Ook  de 

gemiddelde duur van de afwezigheden die in de vakantiemaanden geregistreerd, worden ligt hoger 

dan die van de andere maanden.  

Zoals onderstaande grafiek aantoont, vormen enkel de jongste categorie ambtenaren een 

uitzondering op deze vaststellingen. Er zijn echter te weinig ambtenaren onder de twintig jaar om 

betekenisvol te zijn. 
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Figuur 14: Gemiddelde afwezigheidsduur per leeftijdscategorie en per maand in 2014. 

 

Onderstaande grafiek toont dat de gemiddelde afwezigheidsduur in de zomervakantiemaanden het 

langst is en in februari het kortst. Deze vaststelling is dus omgekeerd evenredig met wat we 

opmerkten voor het aantal afwezigheidsmeldingen.  

 

In 2014 was de gemiddelde afwezigheidsduur in de maanden januari, februari, september, oktober 

en december opvallend langer dan in de vorige bestudeerde jaren. 

 

 Figuur 15: Gemiddelde afwezigheidsduur per verzuimer volgens de maand (2012 – 2014). 
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5. Medische oorzaken 
 

5.1. Definities van de diagnosegroepen 
 

Zoals elk jaar brengt de analyse van de medische oorzaken van het ziekteverzuim bij de federale 

ambtenaren in 2014 een brede waaier aan ziektebeelden aan het licht die de arbeidsongeschiktheid 

verklaren. De diagnoses (ziektes, symptomen, syndromen) die op de attesten vermeld worden zijn 

oneindig gevarieerd. Er zijn ziektebeelden die vaak voorkomen en iedereen vertrouwd zijn en er zijn 

ziektebeelden die eerder zeldzaam zijn en dan ook weinig gekend zijn.  

Om vergelijkende studies mogelijk te maken, nam Medex in april 2014 de beslissing om geleidelijk 

aan de diagnoses van de medische verzuimredenen bij de federale ambtenaren te registreren aan de 

hand van de ICD9-codes van de wereldwijd gekende internationale ziekteclassificatie. 

Het gebruik van deze codering zal in de toekomst toelaten om een nog meer  gedetailleerde en 

precieze analyse uit te voeren van de verzuimoorzaken. 

De ICD9 codes zijn gradueel geïntegreerd in de verschillende bestudeerde diagnosegroepen (zie 

hierna). 

2014 is dus een overgangsjaar voor de analyse van de verzuimoorzaken van de federale ambtenaren 

wegens de progressieve vervanging van de interne codes van Medex door de internationaal 

gehanteerde ICD-codes. 

Als gevolg van deze wijziging stellen we bepaalde verschillen vast op het niveau van de ruwe data van 

de medische verzuimoorzaken. De globale resultaten van de analyse van de gegevens van 2014 

stemmen echter wel overeen met de tendensen die we al de vorige jaren konden vaststellen. 

De volgende diagnosegroepen worden opnieuw aandachtig bestudeerd voor het jaar 2014: 

 aandoeningen van het cardiovasculair systeem 

 ademhalingsproblemen 

 griep 

 gastro-intestinale aandoeningen (spijsverteringsproblemen) 

 kankers 

 locomotorische aandoeningen 

 neurologische aandoeningen 

 stressgerelateerde aandoeningen 

 varia 

 

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

bloedsomloop (slagaders en bloedvaten) zoals 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 
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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…). 

 

Aandoeningen van het ademhalingsstelsel groeperen 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, net zoals in 2013, 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.  

Alle kwaadaardige tumoren van het spijsverteringsstelsel werden opnieuw uit deze groep geweerd 

en bij de groep kanker gevoegd. 

 

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, en discus hernia.  

Gelet op de verschillende mogelijke oorzaken van lumbago en de moeilijkheid om objectief te 

bepalen welke geen onderliggende anatomische afwijkingen vertonen, werd deze diagnose in zijn 

geheel in de groep met locomotorische problemen ondergebracht. 

 

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

en perifere zenuwstelsel.  

Men treft er dus 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 
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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 een aantal aandoeningen 

aan zoals de nerveuze depressies, angstneurosen, obsessieve neuroses, angstsyndromen en post-

traumatisch stresssyndromen. Hier situeren zich ook het geheel van aandoeningen die geheel of 

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

vermoeidheid, asthenie en stresssyndromen. 

De minder voorkomende psychotische aandoeningen werden zoals vorig jaar 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. 

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 2014 

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 ziektebeelden die niet in 

voldoende aantallen voorkomen om er een significante statistische betekenis aan te kunnen geven. 
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5.2. Analyse van de diagnosegroepen 
  

5.2.1.  Aantal attesten per diagnosegroepen 

 

 

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 vorig jaar hebben we griep in deze tabel opgenomen ondanks de 

mogelijke belangrijke schommelingen wegens de wisselende impact van de griepseizoenen. 

 

Voor 2014 merken we opnieuw op dat de verdeling van de medische attesten uitgedrukt in 

percentages weinig gewijzigd is in vergelijking met de voorgaande jaren. 

 

Als we de groep varia buiten beschouwing laten, zijn in 2014 de drie groepen met de meeste 

attesten ook weer die met de locomotorische problemen (18,8%), de ademhalingsproblemen 

(18,4%) en de ziektes die verband houden met stress (16,8%). 

 

In 2014 nam het aandeel van de groepen met locomotorische en spijsverteringsproblemen lichtjes 

toe. 

 

De groep met stressgerelateerde aandoeningen steeg dan weer aanzienlijker (van 14,9% naar 

16,8%). 

 

We stellen ook vast dat er sinds 2008 een constante stijging is van het aantal neurologische 

aandoeningen (van 3,3% naar 5,4%). 

 

Het aandeel van de groepen met cardiovasculaire aandoeningen, ademhalingsproblemen en kanker 

is tegenover vorig jaar onveranderd gebleven. 

 

De groep met kanker die slechts 1,3% van het aantal medische attesten vertegenwoordigt en die 

sinds 2008 constant toenam, is nu gestabiliseerd. 

 

Waar de griep in 2013 nog een piek kende met 8% van het aantal attesten, is dat aandeel in 2014 

weer met bijna de helft teruggevallen in 2014 (4,3%). Deze vermindering kan verklaard worden door 

een eerder gematigde griepepidemie die niet lang duurde in 2014.  

 

We stellen ook vast dat minder dan een vijfde (18%) van het aantal geregistreerde attesten niet kon 

ondergebracht worden in een hierboven geciteerde groep en dus werd ondergebracht in de groep 

varia.  

De constante afname van het percentage in deze groep in de loop van de jaren is enerzijds een 

gevolg van de sensibilisering van de ambtenaren en hun behandelende artsen waardoor er steeds 

minder attesten worden ingediend zonder diagnose. Anderzijds speelt het feit dat in 2014 de ICD9-

codering werd gehanteerd, ook een belangrijke rol om de medische oorzaken nog beter te kunnen 

identificeren.  
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Diagnosegroep 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Locomotorisch 16,4% 17,3% 18,6% 18,8% 18,7% 18,4% 18,8% 

Ademhaling 16,8% 17,5% 18,5% 17,6% 18,7% 18,4% 18,4% 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.2.2.  Afwezigheidsduur per diagnosegroepen 

 

 

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

verschillende diagnosegroepen weergegeven. 

De verzamelde gegevens voor 2014 tonen geen grote verschillen aan in vergelijking met de vorige 

bestudeerde jaren. 

 

Ook in 2014 wordt, zoals men kan verwachten, de langste gemiddelde duur per attest genoteerd 

voor de groep met kanker met een gemiddelde van 51,9 dagen, gevolgd door de groep met 

stressgerelateerde ziektes (gemiddelde van 18,6 dagen). 

 

Nochtans stellen we in de groep met kanker vast dat de gemiddelde afwezigheidsduur per attest 

voortdurend afneemt sinds 2011, terwijl die in de groep met stress lichtjes toeneemt sinds 2012. 

 

In elk bestudeerd jaar is de afwezigheidsduur op een attest met griep het kortst (3,8 dagen in 2014). 
 

Gemiddelde 
duur / attest 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

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

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

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

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

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

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

Griep 3,8 4,0 3,9 3,8 3,8 4,0 3,8 
 

Het totaal aantal medische attesten is in 2014 met 8 529 eenheden afgenomen in vergelijking met 

2013. De totale afwezigheidsduur is daarentegen met 59 276  kalenderdagen toegenomen zodat de 
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algemene gemiddelde afwezigheidsduur die op een attest vermeld wordt in 2014 logischerwijs  

toegenomen is van 10,2 dagen in 2013 tot 11 dagen in 2014. 

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.). 

In 2014 blijft de rangschikking onveranderd, zodat ook nu de stressgerelateerde ziektes met 28,4% 

van de verzuimde werkdagen de belangrijkste verzuimoorzaak blijven bij de federale overheid. De 

tweede plaats wordt ook nu weer bezet door de locomotorische problemen met 23,8%. Sinds 2010 

zijn die twee medische verzuimoorzaken samen verantwoordelijk voor de helft van het 

ziekteverzuim. 

We stellen ook een constante opmars vast bij het aandeel van de verzuimdagen te wijten aan 

neurologische aandoeningen (van 2,8% in 2008 naar 5,3% in 2014).  

Het aandeel van kanker is dan weer voor het eerst lichtjes gedaald. 

 

Totale 
afwezigheidsduur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.2.3. Evolutie van de medische oorzaken van het ziekteverzuim 

doorheen het jaar 

 

De volgende tabel en grafiek geven de evolutie weer van het aantal attesten dat we in 2014 in elke 

groep per maand mochten ontvangen. 

Het grootst aantal attesten ontvangen we in februari, maart en oktober. Het kleinst aantal attesten 

krijgen we, zoals ook in de vorige jaren, in juli en augustus. 

 

Gedurende 2014 kennen de ademhalingsproblemen een piek in januari, februari, maart en oktober 

terwijl de grieppiek enkel werd vastgesteld in februari en maart. 

 

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

locomotorische problemen veel groter na de zomervakantie. 
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Spijsverteringsproblemen en ziektes die onder de groep varia geklasseerd worden, kennen opnieuw 

een gelijkaardig verloop als gedurende de voorgaande jaren met iets minder attesten gedurende 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 3487 3746 3468 2534 2278 1860 1311 1147 3123 3508 2945 3564 

Cardiovasculair 649 666 705 522 559 574 505 415 627 695 595 488 

Griep 739 2093 1544 481 274 171 101 146 387 560 507 699 

Kanker 268 164 196 173 183 176 236 179 235 205 182 164 

Locomotorisch 3117 3146 3128 2595 2716 2888 2471 2264 3253 3184 2697 2364 

Neurologisch 648 597 898 778 766 790 775 708 1002 1085 904 713 

Spijsvertering 2295 2301 2144 1691 1571 1801 1530 1414 2047 2395 2241 2033 

Stress 2485 2532 2858 2322 2639 2507 2190 1961 2879 3059 2568 2180 

Varia 2940 2969 2989 2576 2585 2549 2236 1912 2850 3381 2685 2558 

   Totaal 16628 18214 17943 13695 13586 13327 11366 10161 16413 18084 15341 14772 

 

 

 
Figuur 16: Aantal maandelijks ontvangen attesten in 2014 per diagnosegroep  
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5.2.4.  Meest voorkomende diagnoses per groep 

 

Hieronder komen de meest belangrijke diagnoses per groep (met uitzondering van griep) aan bod. 

In de groep met cardiovasculaire aandoeningen is de gemiddelde afwezigheidsduur per attest 14,8 

dagen.  

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

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

dan 21,5%).  

Zij worden gevolgd door arteriële hypertensie (20,4%), hersenbloedingen (CVA, cerebrovasculaire 

bloedingen, ischemische ongevallen) met 17,75% en ten slotte de perifere aderlijke aandoeningen 

(spataders, aderontstekingen en aderlijke tromboses) met 13,07%. 

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

het langst bij CVA (86,4 dagen), gevolgd door myocordale aanvallen (40,7 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 veruit de voornaamste reden voor het ziekteverzuim binnen deze groep (36,3%). Zij worden 

gevolgd door de tracheobronchiale aandoeningen (bronchitis, trachetis) met 24,16% en door sinusitis 

van verschillende oorsprong (16,2%). 

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

zien wel een aanzienlijke hogere gemiddelde afwezigheidsduur per persoon voor ziektes die gepaard 

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

Bij kanker is de gemiddelde afwezigheidsduur per attest het hoogst, namelijk 51,9 dagen.  

De belangrijkste diagnose blijft hier borstkanker en zijn complicaties (42,45%), gevolgd door kanker 

van het spijsverteringskanaal en de aanverwante organen (slokdarm, maag, ingewanden, rectum, 

lever, pancreas) met 13,04% en door longkanker (5,07%). 

Kwaadaardige bloedtumoren (leukemie, lymfomen) veroorzaken 150 verzuimdagen per persoon die 

er door getroffen wordt. 

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

afwezigheidsduur per attest 5 dagen.  

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

(gastro-entiritis, colitis, buikgriep) de belangrijkste verzuimoorzaak (34,69%) maar de gemiddelde 

duur per afwezige is voor deze aandoeningen maar 3,5 dagen.  

We stellen ook vast dat tandproblemen 4,24% in deze groep vertegenwoordigen en acute gastritis 

3.33% met een gemiddelde afwezigheidsperiode van 4 dagen voor ambtenaren die aan deze twee 

aandoeningen lijden. 

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).  
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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. 

30% van de afwezigheden binnen deze groep is het gevolg van verscheidene aandoeningen aan de 

wervelkolom (breuken, verstuikingen, ontwrichtingen, artrose, artritis, discopathie, discale hernia, …) 

waarvan de helft gelokaliseerd zijn in de wervelkolom (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) 

evenals bij fibromyalgie (33 dagen) en bij algodystrophie (eveneens 33 dagen). 

De gemiddelde afwezigheidsduur per attest in de groep met neurologische aandoeningen is 10,9 

dagen.  

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

hersenzenuwen zijn binnen deze groep verantwoordelijk voor het grootst aandeel 

afwezigheidsdagen (45%).  

Sciatalgie vertegenwoordigt 26,28% van de zenuwaandoeningen, het carpaletunnelsyndroom 8,33%. 

Multiple sclerose is op zich verantwoordelijk voor 9,15% van de afwezigheden binnen deze groep, 

gevolgd door hoofdpijn en migraine (8,77%).  

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

aandoeningen die progressieve verlammingen veroorzaken, zoals multiple sclerose (van 22 tot 46 

dagen), evenals bij de traumatische aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (meer dan 100 

dagen) en bij degeneratieve aandoeningen van het centraal zenuwstelsel.  

De gemiddelde afwezigheidsduur per attest bij stressgerelateerde ziektes is 18,6 dagen. 

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

verantwoordelijk zijn voor 55% van de afwezigheden met een gemiddelde duur van 27,1 dagen. 

Aandoeningen die aan professionele stress kunnen gelinkt worden (nerveuze uitputting, 

vermoeidheid, overbelasting, burn-out, beroepsstress, asthenie, stresssyndroom) zijn 

verantwoordelijk voor 34% van de afwezigheden binnen deze diagnosegroep. De gemiddelde 

afwezigheidsduur van deze patiënten varieert van 9,3 dagen voor neurasthenie tot 23,7 dagen voor 

burn-out. 
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5.2.5.  Medische verzuimoorzaken volgens leeftijdscategorie 

 

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

kalenderdagen, per attest dat in 2014 werd ingediend voor de verschillende diagnosegroepen en dit 

per leeftijdscategorie. 

 

In alle leeftijdscategorieën, met uitzondering van de kleine groep ambtenaren jonger dan 20 jaar, is 

het logisch dat de gemiddelde duur bij kanker het hoogst is. Vervolgens is het de groep met stress 

die bij alle leeftijden het tweede langst is.  

 

De gemiddelde afwezigheidsduur 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 en een lichte afname bij de spijsverteringsproblemen en griep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De volgende tabel geeft voor 2014 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 met 

uitzondering  van de groep met kanker waar we een duidelijke afname zien bij de ambtenaren in de 

categorie van 60 tot 65 jaar. 

Voor deze leeftijdscategorie zien we ook een lichte afname in de groepen met 

spijsverteringsproblemen en  met griep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur/attest           

Diagnosegroep 
< 20 
jaar 

20 - 29 
jaar 

30 - 39 
jaar 

40 - 49 
jaar 

50 - 59 
jaar 

60 - 65 
jaar 

Ademhaling 3,0 3,5 3,7 4,0 4,8 5,9 

Cardiovasculair 0,0 6,9 9,0 12,1 16,5 20,8 

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

Kanker 0,0 28,3 37,3 50,7 55,2 48,6 

Locomotorisch 2,3 9,3 10,8 13,3 15,1 17,7 

Neurologisch 2,0 4,7 8,3 9,4 13,5 16,3 

Spijsvertering 1,8 3,4 4,4 5,1 5,9 5,8 

Stress 3,5 12,6 14,7 17,5 21,1 25,2 

Varia 1,0 7,5 8,4 9,4 11,8 13,1 
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Duurtijd per persoon           

Diagnosegroep 
< 20 
jaar 

20 - 29 
jaar 

30 - 39 
jaar 

40 - 49 
jaar 

50 - 59 
jaar 

60 - 65 
jaar 

Ademhaling 3,7 3,7 4,0 4,2 5,2 6,3 

Cardiovasculair 0,0 7,8 10,2 13,1 18,2 22,5 

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

Kanker 0,0 32,4 40,6 56,3 59,5 51,2 

Locomotorisch 2,3 10,2 12,1 14,6 16,5 19,0 

Neurologisch 2,0 5,2 9,3 10,4 14,9 18,4 

Spijsvertering 1,8 3,7 4,6 5,6 6,3 6,2 

Stress 3,5 14,3 16,8 20,0 23,7 27,8 

Varia 1,0 8,2 9,2 10,2 12,7 14,1 
 
 

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

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

belangrijke verschillen vast tussen de verschillende leeftijdscategorieën. 

 

Attesten per persoon           

Diagnosegroep 
< 20 
jaar 

20 - 29 
jaar 

30 - 39 
jaar 

40 - 49 
jaar 

50 - 59 
jaar 

60 - 65 
jaar > 65 jaar 

Ademhaling 1,22 1,07 1,06 1,07 1,08 1,08 1,00 

Cardiovasculair 0,00 1,13 1,13 1,08 1,10 1,08 1,00 

Griep 1,00 1,05 1,05 1,04 1,05 1,05 1,00 

Kanker 0,00 1,14 1,09 1,11 1,08 1,05 1,00 

Locomotorisch 1,00 1,09 1,11 1,10 1,09 1,07 1,00 

Neurologisch 1,00 1,11 1,12 1,11 1,10 1,12 1,00 

Spijsvertering 1,00 1,08 1,06 1,08 1,07 1,08 1,00 

Stress 1,00 1,14 1,14 1,15 1,12 1,10 1,00 

Varia 1,00 1,10 1,09 1,08 1,08 1,08 1,00 
 

 
 

5.2.6.  Medische verzuimoorzaken volgens geslacht 

 

 

De tabel hieronder toont ons voor elke diagnosegroep 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). 

In deze context is het belangrijk om weten dat 54,68% van de geregistreerde ambtenaren 

vrouwelijk zijn en 45,32% mannelijk. 

We stellen, net als in het hoofdstuk over de afwezigheden (4.1.1.) vast dat vrouwelijke ambtenaren 

meer verzuimdagen tellen dan hun mannelijke collega’s. Dat geldt voor alle diagnosegroepen met 
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uitzondering van de cardiovasculaire problemen. Het risico op een cardiovasculaire aandoening is 

inderdaad groter bij een man dan bij een vrouw. Ambtenaren vormen hierop geen uitzondering. 

 

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 laat registreren.  

 

De analyse van de gemiddelde duur van een afwezigheid brengt geen grote 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 Verzuimdagen 84.278 53.238 

 
Duur per afwezige 4,21 4,25 

 
Duur per ambtenaar 1,67 1,27 

Cardiovasculair Verzuimdagen 48.465 52.385 

 
Duur per afwezige 13,10 16,52 

 
Duur per ambtenaar 0,96 1,25 

Griep Verzuimdagen 16.916 12.298 

 
Duur per afwezige 3,88 3,79 

 
Duur per ambtenaar 0,33 0,29 

Kanker Verzuimdagen 86.444 32.174 

 
Duur per afwezige 53,86 46,16 

 
Duur per ambtenaar 1,71 0,77 

Locomotorisch Verzuimdagen 276.535 183.609 

 
Duur per afwezige 14,74 12,64 

 
Duur per ambtenaar 5,47 4,38 

Neurologisch Verzuimdagen 60.747 42.106 

 
Duur per afwezige 10,38 11,51 

 
Duur per ambtenaar 1,20 1,00 

Spijsvertering Verzuimdagen 64.754 50.400 

 
Duur per afwezige 4,87 5,11 

 
Duur per ambtenaar 1,28 1,20 

Stress Verzuimdagen 328.796 224.127 

 
Duur per afwezige 18,22 19,04 

 
Duur per ambtenaar 6,50 5,35 

Varia Verzuimdagen 197.736 120.563 

 
Duur per afwezige 9,97 10,11 

 
Duur per ambtenaar 3,91 2,88 

 

 
 

5.2.7.  Medische verzuimoorzaken volgens statuut  

 

 

De tabel in dit hoofdstuk geeft de verschillen in 2014 weer bij de verschillende diagnosegroepen 

volgens het administratief statuut van de federale ambtenaren. Het gaat specifiek over het aantal 

afwezigen, het aantal verzuimdagen, de gemiddelde duur per afwezigheid en het aantal attesten per 

afwezige. Omdat het aantal stagiairs statistisch zeer laag ligt, zullen we ons bij onze analyse beperken 

tot de vergelijking tussen statutaire en contractuele ambtenaren. 

 

In 2014 waren 77,96% van de bestudeerde ambtenaren statutair en 22,04% contractueel. Het is dus 

belangrijk om weten dat er meer dan drie maal zoveel statutaire ambtenaren zijn als men de 

absolute cijfers vergelijkt. 

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 
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ambtenaren 5,3 dagen langer afwezig zijn en bij aandoeningen die met stress te maken hebben, 

blijven de statutaire ambtenaren dan weer 2,3 dagen meer thuis. 
 

    Statuut 

Diagnosegroep   Contractueel Stagiair Statutair 

Ademhaling Afwezigen 6.357 900 13.558 

  Verzuimdagen 39.623 3.631 94.262 

  Duur/afwezigheid 4,47 3,65 4,16 

  Attesten/verzuimer 1,08 1,05 1,07 

Cardiovasculair Afwezigen 1.456 101 3.969 

  Verzuimdagen 27.020 2.264 71.566 

  Duur/afwezigheid 15,81 20,58 14,16 

  Attesten/verzuimer 1,09 1,09 1,10 

Griep Afwezigen 1.327 209 2.643 

  Verzuimdagen 7.745 1.166 20.303 

  Duur/afwezigheid 3,75 5,00 3,83 

  Attesten/verzuimer 1,05 1,03 1,05 

Kanker Afwezigen 400 40 1.516 

  Verzuimdagen 24.773 2.046 91.799 

  Duur/afwezigheid 55,92 47,58 50,55 

  Attesten/verzuimer 1,08 1,08 1,08 

Locomotorisch Afwezigen 7.214 626 17.518 

  Verzuimdagen 133.897 10.705 315.542 

  Duur/afwezigheid 14,71 15,31 13,43 

  Attesten/verzuimer 1,10 1,10 1,09 

Neurologisch Afwezigen 2.081 215 5.093 

  Verzuimdagen 28.906 3.162 70.785 

  Duur/afwezigheid 11,13 13,40 10,59 

  Attesten/verzuimer 1,11 1,08 1,11 

Spijsvertering Afwezigen 4.365 619 10.307 

  Verzuimdagen 30.425 3.320 81.409 

  Duur/afwezigheid 5,00 4,65 4,97 

  Attesten/verzuimer 1,07 1,08 1,07 

Stress Afwezigen 4.673 676 10.812 

  Verzuimdagen 124.883 14.651 413.389 

  Duur/afwezigheid 16,86 17,61 19,15 

  Attesten/verzuimer 1,14 1,17 1,13 

Varia Afwezigen 7.467 780 18.304 

  Verzuimdagen 87.698 8.871 221.730 

  Duur/afwezigheid 10,07 10,26 9,99 

  Attesten/verzuimer 1,09 1,09 1,08 
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5.2.8.  Medische verzuimoorzaken volgens administratief niveau 

 

Onderstaande tabel weerspiegelt de verzuimgegevens (aantal afwezigen, verzuimdagen, gemiddelde 

duur per afwezigheid en het aantal attesten per afwezige) van 2014 per diagnosegroep voor de 

verschillende administratieve niveaus.   

 

In 2014 zijn de federale ambtenaren als volgt verdeeld over de verschillende niveaus: 21,40% niveau 

A, 22,10% niveau B, 37,52% niveau C en 18,96% niveau D. 

 

Dit moeten we in acht te nemen als we vaststellen dat de absolute cijfers van het aantal afwezigen 

en verzuimdagen hoger zijn bij ambtenaren van niveau C. Zij zijn het laagst bij ambtenaren van 

niveau A. 

 

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 echter twee uitzonderingen: in de groep met stressgerelateerde ziektes is 

de gemiddelde afwezigheidsduur het grootst (19,6 dagen) bij ambtenaren van niveau A en B. In de 

groep met cardiovasculaire aandoeningen duurt een afwezigheid van een ambtenaar van niveau A 

langer dan die bij hun collega’s van niveau B en C. 

 

Het grootst aantal zieke ambtenaren van niveau A en B situeren zich in de diagnosegroep met 

ademhalingsproblemen, terwijl ambtenaren van niveau C en D het meest afwezig zijn wegens 

locomotorische problemen. 
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    Niveau 

Diagnosegroep 
 

A B C D 

    19.794 20.441 34.704 17.540 

Ademhaling Afwezigen 3.507 4.297 8.284 4.727 

 
Verzuimdagen 17.490 25.183 60.476 34.367 

 
Duur/afwezigheid 3,69 3,99 4,14 5,01 

 
Attest/afwezige 1,07 1,07 1,07 1,08 

Cardiovasculair Afwezigen 701 1.005 2.431 1.389 

 
Verzuimdagen 12.358 17.019 42.861 28.612 

 
Duur/afwezigheid 15,18 14,24 13,32 17,40 

 
Attest/afwezige 1,09 1,12 1,11 1,08 

Griep Afwezigen 796 931 1.539 913 

 
Verzuimdagen 4.884 5.531 12.844 5.955 

 
Duur/afwezigheid 3,75 3,58 3,91 4,03 

 
Attest/afwezige 1,05 1,05 1,05 1,04 

Kanker Afwezigen 303 346 832 475 

 
Verzuimdagen 17.535 21.001 52.462 27.620 

 
Duur/afwezigheid 49,67 52,11 51,53 52,31 

 
Attest/afwezige 1,10 1,10 1,08 1,06 

Locomotorisch Afwezigen 2.452 4.212 11.275 7.419 

 
Verzuimdagen 34.994 71.237 201.006 152.907 

 
Duur/afwezigheid 12,18 13,95 12,73 16,07 

 
Attest/afwezige 1,10 1,09 1,10 1,09 

Neurologisch Afwezigen 800 1.379 3.358 1.852 

 
Verzuimdagen 9.060 18.228 46.118 29.447 

 
Duur/afwezigheid 10,01 11,02 10,10 12,34 

 
Attest/afwezige 1,09 1,10 1,12 1,12 

Spijsvertering Afwezigen 2.359 3.079 6.564 3.289 

 
Verzuimdagen 12.393 20.984 55.175 26.602 

 
Duur/afwezigheid 3,89 4,90 4,99 5,74 

 
Attest/afwezige 1,07 1,08 1,07 1,07 

Stress Afwezigen 2.510 3.342 6.751 3.558 

 
Verzuimdagen 73.203 106.051 256.576 117.093 

 
Duur/afwezigheid 19,64 19,59 17,86 18,54 

 
Attest/afwezige 1,14 1,11 1,14 1,14 

Varia Afwezigen 3.887 4.993 11.631 6.040 

 
Verzuimdagen 41.359 54.406 139.871 82.663 

 
Duur/afwezigheid 9,15 9,30 9,72 11,81 

 
Attest/afwezige 1,08 1,08 1,08 1,08 
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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. 

We merken meteen dat de belangrijkste verschillen per provincie zich vooral situeren in de groepen 

met kanker, cardiovasculaire en neurologische aandoeningen. 

Voor alle diagnosegroepen samen merken we dat in provincie Henegouwen het meest afwezige 

ambtenaren (17,8%) wonen in vergelijking met het deel van ambtenaren dat daar gedomicilieerd is 

(14,2%). Het aantal afwezige ambtenaren uit West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant is in 

elke diagnosegroep ondervertegenwoordigd als men weet dat respectievelijk 8,3%, 10,7% en 12% 

van de ambtenaren in die provincies woont.  

In de groep met de ademhalingsproblemen zijn de verschillen miniem tussen de provincies. De 

gemiddelde afwezigheidsduur varieert er van 4,2 dagen voor ambtenaren uit de provincie 

Luxemburg tot 4,9 dagen in de provincies Namen en Luik. 

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

afwezigheidsduur met 55,8 dagen het langst is van alle diagnosegroepen stellen we vast dat die 

schommelt van 65,8 dagen in Luik tot 44,1 dagen in Namen. 

In verband met griep is er wegens de gemiddelde korte afwezigheidsduur (4 dagen) zeer weinig 

verschil per provincie. In vergelijking met de algemeen gemiddelde afwezigheidsduur van 4 dagen ligt 

die voor de ambtenaren uit West-Vlaanderen (4,6 dagen) iets hoger en voor de Limburgse 

ambtenaren het laagst met 3,6 dagen. 

De ambtenaren uit de provincie Luxemburg (17 dagen) gevolgd door die uit West-Vlaanderen  en 

Vlaams-Brabant (beiden 15,8 dagen) zijn gemiddeld iets langer afwezig wegens locomotorische 

problemen dan het algemeen gemiddelde van 15,1 dagen voor die diagnosegroep. Ambtenaren uit 

Brussel zijn na 13,8 dagen het vlugst terug op de been. 

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. 

Ook bij de stressgerelateerde aandoeningen merken we onderlinge verschillen op tussen de 

ambtenaren uit verschillende provincies. De algemeen gemiddelde afwezigheidsduur binnen deze 

groep is precies 21 dagen. Die wordt overschreden bij ambtenaren uit de provincie Limburg (23,9 

dagen). Terwijl we vaststellen dat de afwezigheid wegens stress in de provincie Henegouwen het 

kortst duurt met 19,4 dagen is het ook opmerkelijk dat een vijfde van de ambtenaren die met stress 

kampt in de provincie Henegouwen woont. 

Een ambtenaar die arbeidsonbekwaam is wegens spijsverteringsproblemen is gemiddeld 5,3 dagen 

afwezig. Vooral in West-Vlaanderen en in Limburg is men met 6 afwezigheidsdagen voor deze 

aandoening langer thuis. Ambtenaren uit Brussel zijn dan weer gemiddeld na 4 dagen terug aan het 

werk.  
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In de groep met cardiovasculaire ziektes is de gemiddelde duur per afwezige 16,1 dagen. Daarmee 

vergeleken duurt de afwezigheid voor ambtenaren die in de provincie Antwerpen wonen met 20,1 

dagen  het langst en het kortst in de Brussel met gemiddeld 12 dagen. Daarentegen woont bijna een 

kwart (22,9%) van de ambtenaren die met cardiovasculaire problemen te kampen heeft in 

Henegouwen. 
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17,9% 8,3% 4,1% 5,3% 10,7% 6,2% 12,0% 8,0% 10,9% 14,2% 2,2% 100% 

Ademhaling                       
 Aantal afwezigen 5.328 1.987 1.287 1.485 2.849 2.132 3.634 2.271 3.419 5.295 604 30.291 

% afwezigen 17,6% 6,6% 4,2% 4,9% 9,4% 7,0% 12,0% 7,5% 11,3% 17,5% 2,0% 100% 

Gemiddelde duur/afwezige 4,4 4,2 4,8 4,6 4,4 4,9 4,4 4,4 4,9 4,5 4,2 4,5 

Kanker                       
 

Aantal afwezigen 313 155 129 113 174 148 208 188 268 365 59 2.120 

% afwezigen 14,8% 7,3% 6,1% 5,3% 8,2% 7,0% 9,8% 8,9% 12,6% 17,2% 2,8% 100% 

Gemiddelde duur/afwezige 60,6 59,2 48,1 60,1 53,6 44,1 55,1 48,7 65,8 54,5 52,2 55,8 

Griep                       
 

Aantal afwezigen 1.231 516 295 445 687 461 859 546 875 1.176 128 7.219 

% afwezigen 17,1% 7,1% 4,1% 6,2% 9,5% 6,4% 11,9% 7,6% 12,1% 16,3% 1,8% 100% 

Gemiddelde duur/afwezige 4,0 4,6 3,9 3,6 4,0 3,9 4,3 3,7 4,1 4,0 4,1 4,0 

Varia                       
 

Aantal afwezigen 5.030 2.115 1.183 1.600 2.813 2.025 3.423 2.289 3.379 4.836 590 29.283 

% afwezigen 17,2% 7,2% 4,0% 5,5% 9,6% 6,9% 11,7% 7,8% 11,5% 16,5% 2,0% 100% 

Gemiddelde duur/afwezige 9,5 10,9 9,9 11,7 11,1 11,9 10,2 9,6 12,3 11,5 11,7 10,8 

Locomotorisch                       
 

Aantal afwezigen 5.373 2.480 1.157 1.594 2.976 1.955 3.542 1.817 3.412 5.280 715 30.301 

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

Gemiddelde duur/afwezige 15,3 15,8 14,8 15,3 15,7 14,2 15,8 13,8 14,8 14,7 17,0 15,1 

Neurologisch                       
 Aantal afwezigen 1.507 591 375 448 771 566 988 586 941 1.534 211 8.518 

% afwezigen 17,7% 6,9% 4,4% 5,3% 9,1% 6,6% 11,6% 6,9% 11,0% 18,0% 2,5% 100% 

Gemiddelde duur/afwezige 9,6 11,0 12,2 10,7 14,8 12,2 13,7 10,3 12,8 11,5 20,4 12,0 

Stress                       
 

Aantal afwezigen 3.753 1.605 1.252 1.223 2.333 1.898 2.825 1.898 3.462 5.255 680 26.184 

% afwezigen 14,3% 6,1% 4,8% 4,7% 8,9% 7,2% 10,8% 7,2% 13,2% 20,1% 2,6% 100% 

Gemiddelde duur/afwezige 20,2 22,6 21,4 23,9 22,5 19,5 22,5 20,3 21,6 19,4 20,6 21,0 

Spijsvertering                       
 Aantal afwezigen 4.164 1.457 828 1.264 2.246 1.381 2.511 1.396 2.279 3.668 324 21.518 

% afwezigen 19,4% 6,8% 3,8% 5,9% 10,4% 6,4% 11,7% 6,5% 10,6% 17,0% 1,5% 100% 

Gemiddelde duur/afwezige 5,0 6,0 5,7 6,0 5,3 5,5 5,3 4,0 5,7 5,3 5,3 5,3 

Cardiovasculair                       
 

Aantal afwezigen 918 316 331 223 386 577 652 412 826 1.431 165 6.237 

% afwezigen 14,7% 5,1% 5,3% 3,6% 6,2% 9,3% 10,5% 6,6% 13,2% 22,9% 2,6% 100% 

Gemiddelde duur/afwezige 14,9 16,5 14,0 20,0 20,1 14,5 19,7 12,0 17,5 14,7 18,5 16,1 

Totaal             

% afwezigen 17,1% 6,9% 4,2% 5,2% 9,4% 6,9% 11,5% 7,1% 11,7% 17,8% 2,2% 
 Gemiddelde duur/afwezige 10,96 12,37 12,16 12,47 12,24 11,71 12,08 10,83 12,96 11,86 13,90 
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5.3. Stressgerelateerde verzuimoorzaken 
 

De laatste jaren staan de stressgerelateerde ziektes (beperkt tot de mentale gezondheid) in het 

middelpunt van de actualiteit en eisen ze de nodige aandacht op. Zij hebben inderdaad een 

negatieve impact op de motivatie, het rendement en de doeltreffendheid van de beroepsbevolking 

en dreigen in de toekomst een steeds belangrijkere oorzaak van het ziekteverzuim te zijn. De 

federale ambtenaren zijn hierop geen uitzondering. 

Burn-out of het professioneel uitputtingssyndroom manifesteert zich door een waaier aan zeer 

verschillende symptomen en verschilt van persoon tot persoon. Het blijft een diagnose die moeilijk 

vast te stellen valt. Hoewel er per definitie een oorzakelijk verband is met de 

arbeidsomstandigheden, kunnen andere factoren tussenkomen in het ontstaan en de ontwikkeling 

van burn-out. Verschillende andere aandoeningen te wijten aan stress (ziektes, syndromen, 

symptomen, zoals bijvoorbeeld nerveuze uitputting, vermoeidheid, overbelasting, beroepsstress, 

asthenie, stressyndroom, …) 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 niet uitsluitend gefocust op burn-out. Het zou immers geen trouw 

beeld 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 met de nadruk op 2014. 

Gedurende al de bestudeerde jaren (zie 5.2.2.) ligt de gemiddelde duur per attest steeds hoger in de 

groep met stressgerelateerde aandoeningen (meer dan 18 dagen), de groep met kanker (gemiddeld 

meer dan 50 dagen) natuurlijk buiten beschouwing gelaten. In vergelijking met 2013, waar de 

gemiddelde duur 18,2 dagen bedraagt, is de afwezigheidsduur per attest gestegen naar 18,6 dagen in 

2014. Er is eigenlijk een constante stijging sinds 2012. 

In 2014 staan 16,8% van het aantal ingediende attesten in verband met stress, wat een stijging met 

1,9% is tegenover 2013. Samen met de lange afwezigheidsduur per attest voor deze groep heeft dit 

tot gevolg dat 28,4% van de verzuimdagen van de federale ambtenaren veroorzaakt worden door 

stress. Ook hier is er dus onvermijdelijk een toename (+ 1,75%) die overeenkomt met 50.281 

verzuimdagen meer dan in 2013. Als we de groep kanker buiten beschouwing laten is het aantal 

verzuimdagen gedurende al de bestudeerde jaren steeds het grootst geweest in de groep met 

stressgerelateerde ziektes. 

We stellen geen specifieke seizoensgebonden variaties vast bij stress, behalve dat er elk jaar na de 

zomervakantie een toename is van het aantal attesten die deze aandoeningen vermelden. 

Depressieve problemen zijn verantwoordelijk voor 55% van de afwezigheden binnen de 

stressgerelateerde aandoeningen met een gemiddelde afwezigheidsduur van 27,1 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 34% van de afwezigheden binnen deze groep. De gemiddelde 

afwezigheidsduur per persoon varieert van 9,3 dagen voor asthenie tot 23,7 dagen voor burn-out. 



Medische oorzaken 

Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren - 2014 

41 

In 2014 is de gemiddelde afwezigheid per attest (in kalenderdagen) in elke bestudeerde 

leeftijdscategorie (tot 65 jaar) telkens hoger voor stressgerelateerde aandoeningen, kanker 

natuurlijk buiten beschouwing gelaten. We stellen ook een stijging vast die parallel verloopt met de 

veroudering. Dit is ook het geval bij de gemiddelde afwezigheidsduur per persoon. Daarentegen 

stellen we geen toename vast van het gemiddeld aantal attesten per persoon met de leeftijd. 

Er is ook een belangrijke kloof tussen de geslachten voor het aantal afwezigheidsdagen als gevolg 

van stress. Hoewel er weliswaar iets meer vrouwelijke ambtenaren zijn dan mannelijke (54,68% : 

45,32%), 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 zijn met 19,04 dagen iets langer afwezig dan hun 

vrouwelijke collega’s die 18,22 dagen afwezig zijn wegens stress.  

Omdat het aantal ambtenaren ongelijk verdeeld is volgens het administratief statuut ( 77,96% zijn 

vast benoemd tegenover 22,04% contractuelen), liggen de absolute cijfers bij stress onvermijdelijk 

hoger bij de statutaire ambtenaren. De gemiddelde afwezigheidsduur is ook hoger bij deze categorie. 

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 2014 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 afwezigheidsduur hoger bij de ambtenaren van de niveaus A en B (19,6 dagen) dan bij 

hun collega’s van de niveaus C en D. Het aantal attesten per persoon is gelijk wat het administratief 

niveau ook is. 

In 2014 zien we opnieuw een zekere verscheidenheid tussen de ambtenaren van de verschillende 

provincies voor hun verzuim wegens stress. De algemene afwezigheid voor deze groep duurt 

gemiddeld 21 dagen per afwezige. Die afwezigheidsduur wordt overschreden door de ambtenaren 

uit Limburg (23,9 dagen), West-Vlaanderen (22,6 dagen), Vlaams-Brabant (22,5 dagen) en 

Antwerpen (22,5 dagen). Anderzijds woont een vijfde van het aantal ambtenaren dat aan stress lijdt 

in Henegouwen. Het is ook in die provincie dat de afwezigheidsduur per afwezige met 19,4 dagen 

het kortst is. 

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

de federale ambtenaren onrustwekkend blijft. We kunnen inderdaad voor 2014 alleen maar een 

nieuwe verergering vaststellen van de impact van de stress op de gezondheid  van de ambtenaren. 

De absolute cijfers blijven toenemen met een recordwaarde van het aantal verzuimdagen (560.623 

kalenderdagen of 28,4% van het totaal aantal afwezigheidsdagen). 

Pas bij toekomstige analyses zal de impact op het ziekteverzuim kunnen geëvalueerd worden van de 

wetten van 28 februari 2014 en 28 maart 2014 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk en het koninklijk besluit van 10 april 2014 met betrekking op de preventie 

van de psychosociale risico’s op het werk. 
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6. Controles 
 

6.1. Aantal controleopdrachten 
 

In 2014 vertrouwde de applicatie ziekteverzuim  44.251 opdrachten toe aan de controleartsen. Dit is 

een vermindering met 6% tegenover 2013 (47.124 controleopdrachten).  

In 38.258 gevallen kon de controlearts zich uitspreken over het al dan niet gerechtvaardigd zijn van 

de afwezigheid. 

36.746 onderzoeken waren het gevolg van een afwezigheidsmelding wegens ziekte.  

Men onderzocht 18.961 ziekteafwezigheden van 1 dag en 17.785 afwezigheden van meerdere 

dagen. 

1.512 onderzoeken waren gerelateerd aan afwezigheden wegens een arbeidsongeval. 

 

 6.1.1       Aard van de controles 

 

Net als het jaar voordien maken de werkgevers in 2014 maximaal gebruik van de mogelijkheid om 

zelf controles aan te vragen. Onderstaande tabel geeft de uitgevoerde controles van afwezigheden, 

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. 

Aard Controles % 

Ad hoc 3 941 10% 

Bradford 20 177 53% 

Random 14 140 37% 

Totaal 38 258 100% 
 

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

dezelfde verhoudingen. 

Ziekte 

Aard % 

Ad hoc 10% 

Bradford 54% 

Random 36% 

Totaal 100% 
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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 % 

Ad hoc 16% 

Bradford 50% 

Random 34% 

Totaal 100% 
 

 

 6.1.2       Wie wordt gecontroleerd? 

 

6.1.2.1   Controles per geslacht 

 

Doordat er meer vrouwelijke ambtenaren zijn en zij ook een hoger verzuimpercentage kennen, is 

het logisch gevolg dat zij ook meer gecontroleerd worden. 

 

Geslacht 2010 2011 2012 2013 2014 

V 61,26% 61,14% 61,47% 61,45% 60,38% 

M 38,74% 38,86% 38,53% 38,55% 39,62% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Figuur 17: Aandeel ambtenaren, afwezigheden en controles per geslacht in 2014. 
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6.1.2.2   Controles per leeftijd 

 

De tabel hieronder toont aan dat een derde van de controles wordt uitgevoerd bij de ambtenaren 

van 50 tot 59 jaar. 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de leeftijd geen criterium is bij het aanmaken van een controleopdracht blijkt dat het 

controlepercentage overeenkomt met het aandeel van geregistreerde afwezigheden voor die 

leeftijdscategorie. Enkel de oudste leeftijdscategorie wordt verhoudingsgewijs minder gecontroleerd;  

ambtenaren tussen 30 en 40 jaar dan weer iets meer. 

 

Leeftijd 
 

% controles 
in 2014 

% geregistreerde 
afwezigheden in 

2014 

20 - 29 jaar 8,85% 8,48% 

30 - 39 jaar 23,53% 21,10% 

40 - 49 jaar 26,54% 27,20% 

50 - 59 jaar 33,94% 33,68% 

60 - 65 jaar 6,01% 9,54% 

Totaal 100% 100% 

 

 

Figuur 18: Aandeel ambtenaren, afwezigheden en controles per leeftijdscategorie in 2014. 
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Leeftijd 2010 2011 2012 2013 2014 

20 - 29 jaar 11,67% 10,88% 10,52% 9,60% 8,85% 

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

40 - 49 jaar 26,29% 26,93% 26,75% 27,19% 26,54% 

50 - 59 jaar 33,12% 34,04% 34,19% 34,37% 33,94% 

60 - 65 jaar 4,37% 4,71% 4,78% 5,24% 6,01% 

    Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
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6.1.2.3   Controles per niveau 

 

De controles per niveau zijn niet verdeeld volgens het aandeel van het aantal ambtenaren van dat 

niveau, maar ook hier volgens hun aandeel afwezigheden.  

 

Niveau Ambtenaren Afwezigheden Controles 

A 22% 13% 11% 

B 21% 18% 17% 

C 38% 48% 46% 

D 19% 21% 26% 

Totaal 100% 100% 100% 
 

 

Figuur 19: Aandeel  ambtenaren, afwezigheden en controles per niveau in 2014.  

 

We stellen vast dat ambtenaren van niveau D wel meer gecontroleerd worden dan hun aandeel in de 

afwezigheden zou laten vermoeden. Uit onderstaande tabel kunnen we alvast afleiden dat deze 

categorie niet geviseerd wordt door de werkgever (doordat die meer ad hoc aanvragen zou 

indienen). De werkgevers vragen eerder meer controles aan voor de ambtenaren van niveau C en 

veel minder voor de ambtenaren van niveau A en B. 

 

Niveau Afwezigheden Ad hoc Bradford Random 

A 13% 3,0% 9,6% 15,6% 

B 18% 7,5% 15,9% 20,9% 

C 48% 66,3% 45,4% 42,5% 

D 21% 23,2% 29,1% 21,0% 

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 over de provincies. Enkel in Brussel, 

Antwerpen en Luxemburg zijn er verhoudingsgewijs iets minder controles dan afwezigheden. In de 

provincies Oost-Vlaanderen, Henegouwen en Waals-Brabant zijn er dan weer meer. 

 

Figuur 20: Aandeel ambtenaren, afwezigheden en controles per provincie in 2014. 

 

 6.1.3        Wanneer wordt gecontroleerd? 

 

Op maandag worden 30,7% van de controles voor afwezigheden van 1 dag uitgevoerd. Vanaf 

woensdag wordt dat aantal controles bijna gehalveerd tot respectievelijk 15,6% op woensdag, 16,4% 

op donderdag en 15,4% op vrijdag.  

De spreiding van de controles voor langere afwezigheden is meer egaal verdeeld over de week. 

Controledag 1 dag 
Meerdere 

dagen 

maandag 30,7% 18,8% 

dinsdag 21,0% 21,1% 

woensdag 15,6% 20,2% 

donderdag 16,4% 19,6% 

vrijdag 15,4% 20,3% 

zaterdag 0,6% 0,0% 

zondag 0,3% 0,0% 

   Totaal 100% 100% 
 

Figuur 21: Spreiding over de week van de controles van afwezigheden van 1 dag of van meerdere dagen in 2014. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Ambtenaren Afwezigheden Controles

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

 1 dag Meerdere dagen



Controles 

Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren - 2014 

47 

6.1.4        Waar wordt de controle uitgevoerd? 
 

Wanneer we de controleopdrachten bekijken waarbij de controlearts de arbeidsbekwaamheid van 

de betrokken ambtenaren kan controleren dan stellen we vast dat in 2014 drie controles op vier 

(74,61%) op het adres waar de gecontroleerde ambtenaar verbleef tijdens zijn ziekteafwezigheid 

worden uitgevoerd en een vierde (25,39%) 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 meerdere dagen afwezig zijn minder thuis kunnen gecontroleerd 

worden. 

Ambtenaren die 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 68,43% 69,74% 70,22% 69,71% 

Controle op het kabinet  31,57% 30,26% 29,78% 30,29% 

1 dag 
   

  

Controle aan huis 73,12% 79,29% 80,73% 79,51% 

Controle op het kabinet  26,88% 20,71% 19,27% 20,49% 
 

In 10 591 gevallen treft de controlearts de ambtenaar niet aan op het controleadres en nodigt hij 

hem uit voor een controle op zijn kabinet. 7 840 keer (of 66,5% van de oproepingen) gaat de 

gecontroleerde ambtenaar in op die uitnodiging. 3 551 (33,5%) keer geeft de gecontroleerde 

ambtenaar geen gevolg aan de oproeping waardoor 48 098 verzuimdagen niet kunnen gecontroleerd 

worden. 

67,3% 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. Het betreft hier 23 255 

verzuimdagen die op die manier niet controleerbaar worden. Dit zijn vergelijkbare cijfers met de 

situatie in de voorgaande jaren. 

 

 

Figuur 22: Verdeling afgesloten controleopdrachten in 2014. 
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De redenen die ambtenaren inroepen om zich niet aan te bieden op het kabinet van de controlearts 

zijn bijna identiek gebleven ten opzichte van voorheen. 

Er wordt iets minder gemeld dat men zich niet kan verplaatsen om medische redenen. Toch blijft dit, 

samen met de mededeling dat men de oproepingsbrief te laat gevonden heeft, het werk reeds 

hervat heeft of geen geschikt vervoermiddel heeft, het vaakst ingeroepen excuus.  

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.  

 

Excuus 2010 2011 2012 2013 2014 

Andere 25,73% 23,50% 22,54% 23,44% 23,78% 

Medische reden 23,61% 25,22% 22,34% 22,28% 21,00% 

Oproeping te laat gevonden 14,31% 16,83% 18,55% 19,90% 20,10% 

Werk reeds hervat 19,21% 17,90% 17,82% 16,93% 17,11% 

Geen vervoermiddel 13,60% 12,35% 15,06% 13,59% 14,05% 

Afstand te groot 2,12% 2,89% 2,67% 1,93% 2,02% 

Verbod woonst te verlaten 1,06% 1,12% 0,68% 1,16% 1,11% 

Geen kinderopvang 0,35% 0,19% 0,34% 0,77% 0,83% 

   Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

 

Figuur 23: Verdeling van de ingeroepen reden om zich niet aan te bieden voor een controle op het kabinet 2010 - 2014. 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Andere Medische
reden

Oproeping te
laat gevonden

Werk reeds
hervat

Geen
vervoermiddel

Afstand te
groot

Verbod
woonst te
verlaten

Geen
kinderopvang

2010 2011 2012 2013 2012



Controles 

Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren - 2014 

49 

6.2       Controleresultaten 
 

In 2014 worden relatief gezien minder ambtenaren door de controlearts vervroegd aan het werk 

gezet dan in 2013. Iets meer afwezigheden zijn ongerechtvaardigd. 

 

Resultaat 2013 2014 

Gerechtvaardigd 96,89% 97,94% 

Ingekort 2,79% 1,68% 

Niet gerechtvaardigd 0,32% 0,38% 

   Totaal 100% 100% 
 

 

6.2.1         Resultaten per geslacht 

 

Vrouwelijke ambtenaren zijn volgens de controleartsen elk jaar iets meer gerechtvaardigd thuis 

wegens ziekte dan hun mannelijke collega’s. 

In volgende tabellen staat ‘Not OK’ voor zowel de controles waar de afwezigheid niet 

gerechtvaardigd is als waar de afwezigheidsperiode ingekort wordt. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

V 
      

Ok 97,82% 98,05% 97,72% 97,10% 98,06% 

Not OK 2,18% 1,95% 2,28% 2,90% 1,94% 

M      

Ok 97,28% 97,43% 97,19% 96,53% 97,66% 

Not OK 2,72% 2,57% 2,81% 3,47% 2,34% 
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 6.2.2         Resultaten per leeftijd 

 

Jongere ambtenaren (tot 40 jaar) maken meer kans om vervoegd aan het werk gezet te worden dan 

hun oudere collega’s.  

 

Leeftijd 2010 2011 2012 2013 2014 

20 - 29 jaar      

Ok 96,57% 97,11% 96,77% 95,66% 96,66% 

Not OK 3,43% 2,89% 3,23% 4,34% 3,34% 

30 - 39 jaar      

Ok 97,27% 97,72% 97,15% 96,58% 97,32% 

Not OK 2,73% 2,28% 2,85% 3,42% 2,68% 

40 - 49 jaar      

Ok 97,72% 97,70% 97,67% 96,91% 98,25% 

Not OK 2,28% 2,30% 2,33% 3,09% 1,75% 

50 - 59 jaar      

Ok 97,97% 98,11% 97,78% 97,25% 98,26% 

Not OK 2,03% 1,89% 2,22% 2,75% 1,74% 

60 - 65 jaar      

Ok 98,58% 98,33% 97,97% 97,79% 98,48% 

Not OK 1,42% 1,67% 2,03% 2,21% 1,52% 
  

 

Figuur 24: Controleresultaten per leeftijdscategorie in 2014. 
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6.2.3         Resultaten per niveau 
 

De afwezigheden van ambtenaren van niveau A of B waren iets vaker gerechtvaardigd dan die van 

ambtenaren van niveau C of D.  

 

Niveau Ok Not OK 

A 98,17% 1,83% 

B 97,91% 2,09% 

C 97,43% 2,57% 

D 97,42% 2,58% 

 

 

Figuur 25: Controleresultaten per niveau in 2014. 

 

6.2.4         Resultaten per statuut 

 

De onderstaande tabel toont aan dat de afwezigheden van statutaire ambtenaren iets meer 

gerechtvaardigd zijn dan die van hun contractuele collega’s of stagiairs. 

 

Statuut Ok Not OK 

Statutairen 98,00% 2,00% 

Contractuelen 97,70% 2,30% 

Stagiairs 97,57% 2,43% 
 

96,00% 96,50% 97,00% 97,50% 98,00% 98,50% 99,00% 99,50% 100,00%
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Figuur 26: Controleresultaten per statuut in 2014. 

 

6.2.5   Resultaten per woonplaats 

 

Uit de onderstaande tabel en grafiek met de controleresultaten per provincie lijken de afwezigheden 

van de  Franstalige ambtenaren vaker gerechtvaardigd te zijn dan die van hun Vlaamse. In de 

Brabantse provincies is dit dan weer omgekeerd.  

 

Provincie Ok Not Ok 

Brussel 98,88% 1,12% 

Henegouwen 98,69% 1,31% 

Luik 99,08% 0,92% 

Luxemburg 98,26% 1,74% 

Namen 97,61% 2,39% 

Waals Brabant 98,24% 1,76% 

Antwerpen 96,67% 3,33% 

Limburg 97,01% 2,99% 

Oost-Vlaanderen 96,69% 3,31% 

Vlaams Brabant 98,59% 1,41% 

West-Vlaanderen 97,40% 2,60% 
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Figuur 27: Controleresultaten per provincie in 2014. 

 

6.2.6   Resultaten per weekdag 

 

Een controle die op maandag of woensdag wordt uitgevoerd, leidt procentueel het meest tot een 

werkhervatting. Wie op vrijdag gecontroleerd wordt, maakt duidelijk het minst kans om het werk 

vervroegd te moeten hervatten. Omdat er veel minder controles tijdens het weekend worden 

uitgevoerd19 zijn de resultaten voor zaterdag of zondag niet relevant. 

 

Controledag Ok Not OK 

maandag 97,38% 2,62% 

dinsdag 97,57% 2,43% 

woensdag 97,39% 2,61% 

donderdag 97,53% 2,47% 

vrijdag 98,42% 1,58% 

zaterdag 97,98% 2,02% 

zondag 94,74% 5,26% 
 

Figuur 28:  Percentage controles met vervroegde werkhervatting per weekdag in 2014. 
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6.3       Beroepsprocedures 
 

In 2014 zijn er opmerkelijk weinig betwistingen van de beslissingen van de controleartsen. De 

ambtenaren die de beroepsprocedure opstartten, kregen 7 keer gelijk, de controleartsen slechts 2 

keer. 

 

Figuur 29: Aantal scheidsrechterlijke procedures per winnende partij 2008 - 2014. 

 

6.4       Return on investment 
 

In 2014 zijn er niet alleen minder controles uitgevoerd dan in de vorige jaren, er zijn ook bij de 

uitgevoerde controles procentueel gezien minder ambtenaren vervroegd aan het werk gezet. De 

combinatie van deze twee factoren resulteert dan onvermijdelijk ook in minder werkdagen die 

gerecupereerd werden door de controles. 

Het aantal controles waarbij de controlearts beslist dat de voorgeschreven afwezigheidsduur niet 

gerechtvaardigd of overdreven lang is, is in 2014 teruggelopen tot 895 (75% van het aantal in 2012 

of 2013). 

Het aantal gerecupereerde werkdagen (4.657) is ook met 30% gereduceerd in vergelijking met de 

vorige jaren. 

Per controle waarbij de controlearts het in 2014 niet eens was met de behandelende arts worden 

dan weer iets meer werkdagen teruggewonnen (gemiddeld 5,2 dagen) dan in 2012 (4,6 dagen) of 

2013 (4,8 dagen). 
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2014 895 4.657 5,2 
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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 zoals in de pers beweerd werd (zie inleiding).  

Met een verzuimpercentage van 5,71% is er wel een stijging tegenover 2013 (5,57%). In de 

privésector stijgt het verzuim naargelang de bron van 6,26% tot 6,30% (Securex) of van 4,81% tot 

5,12% (SD Worx). Als je echter kijkt naar de evolutie over vijf jaar dan is het verzuim van de federale 

ambtenaren minder steil gestegen in vergelijking met verzuimcijfers uit de privésector. 

 

Ambtenaren zijn dubbel zo vaak afwezig dan werknemers uit de privésector (gemiddeld twee keer 

ten opzichte van 1 keer in de privé), maar hun afwezigheden duren gemiddeld wel veel korter 

(gemiddeld 6,9 dagen ten opzichte van – afhankelijk van de bron – 10,8 en 20,5 dagen). 

 

Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van 2013: 

 Er wordt iets minder vaak verzuimd (van 2,1 keer in 2013 naar 2 keer in 2014); 

 De gemiddelde afwezigheidsduur neemt dan weer toe (van 6,5 dagen in 2013 naar 6,9 dagen in 

2014); 

 In vergelijking met vorig jaar zijn er weer meer ambtenaren die nooit afwezig waren wegens 

ziekte (33,7% in 2014 ten opzichte van 32,3% in 2013). 

Ook in 2014 worden de trends op het vlak van het verzuim die we in het verleden reeds vaststelden, 

bevestigd: 

 Het verzuim bij vrouwen ligt hoger dan bij mannen (6,3% ten opzichte van 5,0%); 

 Het verzuim neemt toe naarmate het administratief niveau afneemt (niveau A tekent een 

verzuim van 3,1% op, niveau D 7,8%); 

 De gemiddelde duur van afwezigheden is het kortst bij vrouwelijke ambtenaren van niveau A 

(6,1); 

 De gemiddelde duur van een afwezigheid neemt af naarmate men vaker afwezig is; 

 Het verzuim neemt toe met de leeftijd (in 2014 ook na 60 jaar); 

 In het jaar dat de vermoedelijke datum van het (vervroegd) pensioen voorafgaat kent het 

verzuim een piek; 

 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 (respectievelijk 5,6% en 6,2%); 

 Duitstalige ambtenaren verzuimen het minst, hun Franstalige collega’s het meest (respectievelijk 

4,4% en 6,4%).  

 De ambtenaren die in de regio Brussel wonen, verzuimen het minst (4,6%) en die van Wallonië 

het meest (6,7%); als we kijken naar de provincies, dan zien we dat ambtenaren uit West-

Vlaanderen het minst (4,8%) en hun collega’s uit Henegouwen het meest (7,2%) verzuimen. 
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7.2. Medische oorzaken 
 

De drie diagnosegroepen met de meeste attesten zijn in 2014 ook weer die met locomotorische 

problemen (18,8%),  ademhalingsproblemen (18,4%) en ziektes die verband houden met stress 

(16,8%). 

Ook nu zijn de stressgerelateerde ziektes met 28,4% van de verzuimde werkdagen de belangrijkste 

verzuimoorzaak bij de federale overheid. De tweede plaats wordt ook nu weer bezet door de 

locomotorische problemen met 23,8%. Sinds 2010 zijn die twee medische verzuimoorzaken samen 

verantwoordelijk voor de helft van het ziekteverzuim. 

We stellen ook een constante opmars vast van het aandeel van de verzuimdagen die te wijten zijn 

aan neurologische aandoeningen (van 2,8% in 2008 naar 5,3% in 2014). 

Het aandeel van kanker is dan weer voor het eerst lichtjes gedaald. 

Stress zet dus als oorzaak van 28,4% van het aantal verzuimdagen (ten opzichte van 26,65% in 2013) 

zijn onrustwekkende opmars verder. 

Binnen deze diagnosegroep blijven de depressieve problemen verantwoordelijk voor 55% van de 

afwezigheden met een gemiddelde afwezigheidsduur van 27,1 dagen per persoon. De aandoeningen 

die verband houden met werkstress (uitputting, vermoeidheid, burn-out, …) zijn verantwoordelijk 

voor 34% van de afwezigheden binnen deze groep. De gemiddelde duur varieert van 9,3 dagen voor 

asthenie en tot 23,7 dagen voor burn-out. 

  

7.3. Controles 
 

Net als in 2013 daalt het aantal controleopdrachten in 2014. Dit keer met 6% tot 44.251 waarvan in 

38.258 gevallen de arts zich kon uitspreken over de gerechtvaardigdheid van de afwezigheid.  

Van de opdrachten die konden uitgevoerd worden, werd 10% door de werkgever aangevraagd. 

Geslacht, leeftijd, niveau of woonplaats zijn geen criteria om een controleopdracht te genereren 

zodat het aantal controles evenredig is met het aantal afwezigheden binnen deze verschillende 

categorieën. 

In 2014 werden relatief minder afwezigheden ingekort (1,68% ten opzichte van 2,79% in 2013); het 

aandeel van de afwezigheden die niet gerechtvaardigd waren, steeg een klein beetje (0,38% ten 

opzichte van 0,32% in 2013). Mede door de daling van het aantal controles zijn er in absolute cijfers 

slechts twee derden van het aantal ongerechtvaardigde afwezigheden (895) en van het aantal 

gerecupereerde werkdagen (4.657) geregistreerd ten opzichte van 2013 (respectievelijk 1.352 en 

6.492). 

Er zijn een aantal vaststellingen die elk jaar opnieuw naar boven komen: 

 Drie op vier (75%) controles wordt aan huis bij 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 drie vierden van deze laatste 

gevallen neemt de ambtenaar geen contact op met de arts om uit te leggen waarom hij 
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zich niet kan aanbieden. Dit aandeel blijft elk jaar onveranderd en vraagt dus dringend 

acties van de werkgevers om dat fenomeen terug te dringen. Het gaat tenslotte toch om 

23.255 verzuimdagen die op die manier niet gecontroleerd kunnen worden. In de 

toekomst zullen deze personen bij een volgende afwezigheid alvast bij voorrang 

gecontroleerd worden. 

 In het begin van de week (maandag en dinsdag) worden de helft van de controles van de 

afwezigheden van 1 dag uitgevoerd; de afwezigheden van meerdere dagen worden egaal 

verspreid over de week gecontroleerd. 

 Mannelijke en jonge 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 Franstalige ambtenaren zijn vaker gerechtvaardigd dan die van hun 

Vlaamse collega’s; 

In 2014 werden de beslissingen van de controleartsen het minst betwist. Er waren slechts 9 

arbitrageprocedures waarvan de ambtenaar in 7 gevallen gelijk kreeg. 
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Bijlage : Definities 
 

TERMEN DEFINITIES 

Aantal afwezigheidsperioden Het aantal nieuw begonnen ziekteperiodes van één of meerdere 

dagen. 

Een afwezigheid die gestart is in 2013 en voortduurt in 2014 telt dus 

niet mee voor het aantal ziektemeldingen in 2014. 

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 Aantal afwezigheden waarvan de duur beperkt is tot 1 dag. 

Percentage afwezigheden 1 dag Aantal afwezigheden van 1 dag x 100 gedeeld door het aantal 

afwezigheidsperioden voor 1 dag. 

Aantal afwezigheden 2-21 dagen  Aantal afwezigheden waarvan de duur meerdere dagen bedraagt, maar 

beperkt tot maximum 1 maand. 

Percentage afwezigheden 2-21 

dagen  

Aantal afwezigheden van meerdere dagen maar beperkt tot maximum 

1 maand x 100 gedeeld door het aantal afwezigheidsperioden voor 

deze duurtijd. 

Aantal afwezigheden >21 dagen  Aantal afwezigheden waarvan de duur langer duurt dan 1 maand. 

Percentage afwezigheden >21 

dagen  

Aantal afwezigheden die langer dan 1 maand duren x 100 gedeeld door 

het aantal afwezigheidsperioden voor deze duurtijd. 

Percentage ziekteverzuim 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 2014 = 261 dagen [enkel zaterdag en zondag worden niet 

meegeteld]).  
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Gemiddelde frequentie Aantal afwezigheidsperioden in de bestudeerde periode gedeeld door 

het gemiddeld aantal personeelsleden (nulverzuimers inbegrepen) in 

de bestudeerde periode. 

Gemiddelde duur per 

afwezigheid 

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 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 ambtenaar 

Aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het 

aantal personeelsleden dat gedurende de bestudeerde periode 

minstens één dag actief was. 
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