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Adres: Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel

Tel.: +32 2 524 97 97

E-mail: medex@health.belgium.be
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In 2017 was het ziekteverzuim van de federale ambtenaren gedaald. 
Helaas heeft deze daling zich niet verdergezet in 2018. 
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1. Inleiding
Met deze publicatie wil Medex, als ‘medische’ partner van de federale werkgevers, een beeld schetsen van het 
ziekteverzuim van de federale ambtenaren. Naast de verzuimcijfers, worden de medische verzuimoorzaken uitvoerig 
toegelicht. Ook de controles worden bekeken. 

Medex voert al jaren een aantal medische expertises uit die er voor zorgen dat ambtenaren die langdurig ziek zijn het 
werk gepast kunnen hervatten. Ook deze activiteiten komen hier aan bod.

De federale werkgevers kunnen met de gegevens uit deze publicatie aan de slag om er hun verzuimbeleid aan af 
te toetsen.

Algemene factoren ziekteverzuim

Uit de cijfers van 2018 kunnen we een aantal factoren aanduiden die het ziekteverzuim beïnvloeden. Zo is er 
bijvoorbeeld meer verzuim bij organisaties met veel werknemers. Andere factoren zijn:

- vrouwelijke ambtenaren zijn vaker en langduriger afwezig wegens ziekte;

- het verzuim neemt toe naarmate het administratief niveau afneemt;

- het verzuim stijgt ook met de leeftijd; het hoogtepunt is in 2018 een jaar opgeschoven van 60 jaar naar 61 jaar;

- het verzuim ligt het laagst bij ambtenaren die in Brussel wonen en het hoogst bij ambtenaren uit Wallonië;

- zowel de gemiddelde frequentie als afwezigheidsduur liggen hoger bij contractuele medewerkers dan bij statutaire                
   ambtenaren; het zijn de vrouwelijke contractuelen van niveau D die hiervoor zorgen. 

Ziekteverzuim 2018

De federale ambtenarenpopulatie neemt nog steeds af in aantal. Deze evolutie zorgt ervoor dat de populatie 
gemiddeld ouder wordt en vervrouwelijkt. Laat dit nu juist twee factoren zijn die voor een hoger ziekteverzuim zorgen. 
Dat er anderzijds geleidelijk aan minder functies bezet worden door ambtenaren van niveau C en D zou dan weer voor 
gedeeltelijk minder afwezigheden wegens ziekte moeten zorgen.

De stijging is te wijten aan de toenemende afwezigheidsduur. In tegenstelling tot de stijging die men in de privésector 
vooral situeert bij het korte verzuim, is het bij de federale overheid vooral het middellang verzuim dat in 2018 het 
sterkst toeneemt. De frequentie (het gemiddeld aantal ziektemeldingen per ambtenaar per jaar) blijft gelijk, net zoals 
het aandeel ambtenaren die niet afwezig is wegens ziekte. 

Medische oorzaken

In 2018 winnen de psychische aandoeningen nog 
steeds aan belang als voornaamste medische 
oorzaak van het ziekteverzuim bij de federale 
ambtenaren. Vanaf de leeftijd van 30 jaar meldt 
minstens 1 ambtenaar op 10 zich afwezig wegens een 
psychische aandoening. Vrouwelijke ambtenaren zijn 
ook meer dan hun mannelijke collega’s onderhevig 
aan deze aandoening.

Het aandeel van de ambtenaren die lijden aan 
locomotorische aandoeningen gaat samen met de 
leeftijd in stijgende lijn. Vanaf de leeftijd van 50 jaar 
is 1 ambtenaar op 5 thuis wegens deze aandoening. 
Knieproblemen zorgen voor het grootste aantal 
dagen hospitalisatie.
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De afwezigheden veroorzaakt door de aandoeningen 
van hart en bloedvaten hebben de derde langste 
duurtijd.

In 2018 is een belangrijke griepepidemie, die 
opmerkelijk lang duurde, verantwoordelijk voor een 
toename van de afwezigheden van een kleine week. 

Ischias is de voornaamste oorzaak van afwezigheden 
wegens aandoeningen van het zenuwstelsel.

De meeste afwezigheden binnen de groep van 
aandoeningen van het spijsverteringsstelsel worden 
veroorzaakt door buikgriep en darmaandoeningen.

In 2018 is, net zoals de voorgaande jaren, negen van de tien te controleren 
afwezigheden medisch gerechtvaardigd.

Medex wijst op het belang van bepaalde 
preventiemaatregelen op het vlak van ergonomie en 
levensstijl die het aantal afwezigheidsdagen kunnen 
beperken.
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Controles
De controleartsen kunnen in 2018 in 40.000 gevallen oordelen of een afwezigheid medisch al dan niet 
gerechtvaardigd is. 

Hoewel leeftijd, geslacht of niveau geen criteria zijn bij het aanmaken van een controle is de verdeling van de 
controles gelijkaardig aan de spreiding van de afwezigheden volgens die factoren.

Drie vierden van de controles kunnen uitgevoerd worden op het adres van de ambtenaar. 

De kankergerelateerde aandoeningen zijn 
verantwoordelijk voor de langstdurende afwezigheden. 
Vrouwelijke ambtenaren worden vooral getroffen 
door borstkanker, terwijl hun mannelijke collega’s 
voornamelijk lijden aan darmkanker.

In de leeftijdscategorie tussen 35 en 45, heeft 1 op 
4 ambtenaren last van aandoeningen van de 
luchtwegen, griep uitgezonderd.

INLEIDING

Controles die door de werkgever worden aangevraagd leiden tot iets meer vervroegde werkhervattingen dan de 
controles op basis van de afwezigheidsgeschiedenis of de willekeurig aangemaakte controles.

Er wordt weinig beroep aangetekend tegen de beslissing van de controlearts. 

In 2018 worden door de controles in totaal 9.163 ziektedagen gerecupereerd. 

Werkhervatting met verminderde prestaties

Steeds meer statutaire ambtenaren die langdurig afwezig zijn, vragen aan Medex de toelating om het werk met 
verminderde prestaties te hervatten. Van de ambtenaren die minstens dertig dagen afwezig zijn wegens ziekte, willen 
in 2018 meer dan een derde het werk hervatten met verminderde prestaties.

Verhoudingsgewijs zijn het vooral:

- vrouwelijke ambtenaren;

- vijftigers;

- ambtenaren van niveau D.

Ook de Pensioencommissie beveelt procentueel meer werkhervattingen met aangepast werk aan.
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2. Dataverzameling
Ook dit jaar is deze publicatie een weergave van de gegevens van het ziekteverzuim van de federale statutaire 
ambtenaren en federale contractuele medewerkers die de verschillende actoren in onze applicatie hebben 
geregistreerd1: 

- het hoofdstuk betreffende de afwezigheden is gesteund op de afwezigheidsmeldingen die door de verschillende 

  federale besturen genoteerd worden;

- de medische oorzaken van het ziekteverzuim werden geanalyseerd op basis van de medische attesten die de 

  artsen voorschrijven;

- het deel over de controles is tot stand gekomen door de bevindingen van de controleartsen te analyseren;

- het laatste hoofdstuk over de werkhervatting na langdurige ziekteafwezigheid is gebaseerd op de input in de 

  Medex-applicatie Mediflow wat betreft de beslissingen van de Pensioencommissie, en op de deeltijdse 

  werkhervattingen beslist in de medische centra van Medex.

Bij de analyse van de verschillende aspecten van het federaal ziekteverzuim baseert Medex zich voor de 
personeelsgegevens ook op de registratie van de verschillende federale besturen. In bijlage vindt u een overzicht 
van de evolutie en samenstelling van de ambtenarenpopulatie. Wij vinden deze informatie belangrijk omdat de 
verschillende kenmerken zoals geslacht, leeftijd en administratief niveau het ziekteverzuim beïnvloeden. Wijzigingen 
in de populatie, zoals bv. vervrouwelijking, veroudering of scholingsgraad,  kunnen dus ook een impact op het 
ziekteverzuim laten gelden.

Omdat de bovenstaande gegevens nog vaak achteraf aangevuld worden en dat deze veranderingen dikwijls een 
retroactieve impact hebben, zijn de gegevens voor deze publicatie op een welbepaald moment vastgelegd:

- voor de afwezigheden: 30 april 2019;

- voor de medische verzuimoorzaken: 8 mei 2019;

- voor de controles: 31 maart 2019;

- voor de verminderde prestaties: 20 juni 2019.

Besturen die hun eigen cijfers met deze van de federale administraties willen vergelijken, moeten hiermee rekening 
houden omdat rapporten die op een ander tijdstip worden opgemaakt minieme verschillen kunnen vertonen.

De gebruikte personeelsgegevens hebben betrekking op de laatste dag van de bestudeerde periode, nl. 31 december 
2018. Enkel wanneer de leeftijd van de ambtenaren ter sprake komt in het kader van de afwezigheden, wordt de 
leeftijd vastgelegd op het moment van de afwezigheid.

Dit jaar buigt een nieuw medisch team zich over de medische redenen waarom federale ambtenaren zich ziek 
hebben gemeld. Zij hebben dezelfde negen diagnosegroepen als de vorige jaren behouden, maar dan met enkele 
aanpassingen. Bepaalde ziektebeelden die voordien nog onder de groep varia gerangschikt zijn, worden nu naar 
andere diagnosegroepen verschoven, waar ze op medisch verdedigbare gronden beter thuis horen. 

De diagnosegroepen worden nu besproken in volgorde van hun impact op het ziekteverzuim.

Voor de eerste keer wordt ook gekeken naar de impact op het ziekteverzuim die hospitalisatie heeft naar aanleiding 
van locomotorische aandoeningen.

De afwezigheidsduur wordt in hoofdstuk 4 uitgedrukt in kalenderdagen,.in tegenstelling tot de hoofdstukken over de 
afwezigheden waar de duur in werkdagen geciteerd wordt. In de statistieken wordt de mediane duur weergegeven en 
niet langer de gemiddelde duur omdat dit een beter beeld geeft

1 Slechts wanneer een gegeven manifest onjuist blijkt te zijn, bv. een afwezigheid tot 2029, is dat buiten beschouwing gelaten bij de analyses.

DATAVERZAMELING
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3. Ziekteafwezigheden
3.1. Verzuimcijfers

3.1.1. Tabel met de voornaamste verzuimcijfers 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018
Aantal afwezigheidsperioden 177.646 173.147 172.095 159.900 162.864
Aantal verzuimdagen 1.230.360 1.209.524 1.230.836 1.180.361 1.241.710
Aantal afwezigheden 1 dag 69.963 66.462 65.784 62.119 62.214
Percentage afwezigheden 1 dag 39,4 % 38,4 % 38,2 % 38,8 % 38,2 %
Aantal afwezigheden 2 -21 dagen 97.187 96.462 95.882 87.779 90.715
Percentage afwezigheden 2 -21 dagen 54,7 % 55,7 % 55,7 % 54,9 % 55,7%

Aantal afwezigheden >21 dagen 10.496 10.223 10.429 10.002 9.935
Percentage afwezigheden >21 dagen 5,9 % 5,9 % 6,1 % 6,3 % 6,1 %
Percentage ziekteverzuim 5,71 % 5,98 % 6,22 % 6,15 % 6,58 %
Gemiddelde frequentie 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1
Gemiddelde duur per afwezigheid 6,9 7,0 7,2 7,4 7,6
Aantal verzuimers 61.452 58.980 58.302 55.747 54.529
Aantal nulverzuimers 27.822 30.449 28.014 27.244 26.983
% nulverzuimers 31,16 % 34,05 % 32,46 % 32,83 % 33,10 %
Gemiddelde afwezigheidsduur per verzuimer 20,0 20,5 21,1 21,2 22,8
Gemiddelde afwezigheidsduur per ambtenaar 
(nulverzuimers inbegrepen)

13,8 14,4 15,0 14,8 15,2

Tabel 1: Voornaamste verzuimgegevens 2014-2018

ZIEKTEAFWEZIGHEDEN



In 2018 heeft de federale ambtenaar zich gemiddeld 2,1 keer afwezig gemeld wegens ziekte.

Eén derde van de federale ambtenaren heeft zich in 2018 geen enkele keer afwezig gemeld. Dit percentage is zelfs 
gestegen van 32,8 % in 2017 naar 33,1 % in 2018.

Eén ambtenaar op vijf (20,6 %) meldt zich in 2018 één keer afwezig wegens ziekte of privéongeval. Bij de categorie 
‘5 keer of meer afwezig wegens ziekte’ is dat 1 ambtenaar op 8 (12,6 %). 
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3.1.2. Verzuimgegevens in detail
Het verzuimpercentage is na de daling in 2017 weer gestegen. Het verzuimpercentage van 2018 (6,58 %) ligt opnieuw 
in de lijn van de stijging die zich voordien manifesteerde.

Figuur 1: Evolutie 2012-2018 federaal verzuimpercentage

Figuur 2: Aandeel ambtenaren volgens frequentie van de ziektemelding

ZIEKTEAFWEZIGHEDEN



Tabel 2: Verdeling van de ambtenaren per leeftijdscategorie volgens de frequentie van de ziektemelding

Niveau 0 keer 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer of 
meer

Gemiddelde 
frequentie

A 44,6 % 24,3 % 14,3 % 7,9 % 4,3 % 4,5 % 1,3
B 35,5 % 23,7 % 16,5 % 10,6 % 6,0 % 7,7 % 1,7
C 25,0 % 17,7 % 15,8 % 12,5 % 9,7 % 19,3 % 2,8
D 30,6 % 17,4 % 15,3 % 11,6 % 8,5 % 16,6 % 2,4
Mandaat 67,9 % 23,2 % 5,4 % 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,4

33,1 % 20,6 % 15,5 % 10,8 % 7,3 % 12,6 % 2,1
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Twintigers en dertigers laten de hoogste frequentie optekenen. Zij zijn 2,3 keer afwezig in 2018.
Opmerkelijk is dat zich onder de zestigplussers het grootste aandeel ambtenaren bevindt die zich niet ziek hebben 
gemeld in 2018.

ZIEKTEAFWEZIGHEDEN

Leeftijd 0 keer 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer of 
meer

Gemiddelde 
frequentie

<20 jaar 58,3 % 25,0 % 10,4 % 0,0 % 4,2 % 2,1 % 1,3
20-29 jaar 36,1 % 20,9 % 13,3 % 9,3 % 6,6 % 13,8 % 2,3
30-39 jaar 29,7 % 20,2 % 15,5 % 11,2 % 8,1 % 15,3 % 2,3
40-49 jaar 30,6 % 20,9 % 16,0 % 11,4 % 7,7 % 13,3 % 2,1
50-59 jaar 31,4 % 21,5 % 16,7 % 11,2 % 7,5 % 11,6 % 2,0
60-65 jaar 41,4 % 20,0 % 14,2 % 9,5 % 5,7 % 9,2 % 2,2
> 65 jaar 94,6 % 1,9 % 1,5 % 1,0 % 0,6 % 0,5 % 0,7

33,1 % 20,6 % 15,5 % 10,8 % 7,3 % 12,6 % 2,1

Vrouwelijke ambtenaren zijn iets vaker (2,2 keer per jaar) afwezig dan hun mannelijke collega’s (1,9 keer).

Geslacht 0 keer 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer of 
meer

Gemiddelde 
frequentie    

V 29,4 % 20,9 % 16,3 % 11,7 % 8,2 % 13,5 % 2 ,2
M 37,6 % 20,3 % 14,6 % 9,7 % 6,3 % 11,5 % 1,9

33,1 % 20,6 % 15,5 % 10,8 % 7,3 % 12,6 % 2,1
Tabel 3: Verdeling van de ambtenaren per geslacht volgens de frequentie van de ziektemelding

Twee derden van de mandaathouders en iets minder dan de helft (44,6 %) van de ambtenaren van niveau A zijn in 
2018 niet afwezig geweest wegens ziekte. De ambtenaren van niveau C zijn met een gemiddelde frequentie van 2,8 
het vaakst afwezig in 2018. 

3.1.2.1. Verzuimpercentage volgens duur afwezigheid
De stijging van het verzuimpercentage is vooral te wijten aan de toename van de afwezigheidsduur. 

Ambtenaren die zich in 2018 afwezig gemeld hebben zijn gemiddeld 22,8 dagen ziek. In 2017 ligt dat cijfer ongeveer 
anderhalve dag lager met respectievelijk 21,2 dagen. 

Als daarbij ook de ambtenaren in rekening genomen worden die niet afwezig geweest zijn wegens ziekte, komt men 
op een gemiddelde afwezigheidsduur van 15,2 dagen voor alle federale ambtenaren.

Het aantal afwezigheden is in 2018 vooral gestegen bij de afwezigheden die tussen de 2 dagen en 1 maand duren. 

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de definitieve duur van sommige afwezigheden bij het opmaken van deze 
publicatie nog niet gekend is. Door (herhaaldelijke) verlengingen in 2019 kunnen bepaalde afwezigheden uit 2018 
uiteindelijk toch langer dan 1 jaar duren.

Zo krijgt men ook een ander beeld van 2017 dan in onze publicatie van vorig jaar omdat de uiteindelijke duur van die 
afwezigheden nu in hun definitieve categorie kunnen geplaatst worden. 

Tabel 4: Verdeling van de ambtenaren per administratief niveau volgens de frequentie van de ziektemelding



Jaar ≤ 1 maand > 1 maand x < 1 jaar >1 jaar Totaal

2012 2,44 % 2,22 % 0,84 % 5,50 %
2013 2,48 % 2,19 % 0,86 % 5,53 %
2014 2,41 % 2,38 % 0,91 % 5,71 %
2015 2,56 % 2,43 % 0,98 % 5,98 %
2016 2,59 % 2,52 % 1,10 % 6,22 %
2017 2,46 % 2,45 % 1,23 % 6,15 %
2018 2,61 % 2,74 % 1,23 % 6,58 %

3.1.2.2. Verzuimpercentage volgens categorie werkgever²
Net zoals vorige jaren scoren de openbare instellingen voor de sociale zekerheid (OISZ) samen het hoogst (6,85 %) 
binnen het federaal ziekteverzuim.

Het hoge verzuimpercentage bij de OISZ kan worden verklaard door de samenstelling van hun populatie³: zij hebben 
relatief gezien het hoogste aandeel vrouwelijke ambtenaren, meer dan de helft van hun ambtenaren zijn ouder 
dan 50 jaar en ook meer dan de helft behoort tot niveau C. Dit zijn allemaal factoren die het ziekteverzuim negatief 
beïnvloeden.

De federale overheidsdiensten (FOD) volgen met 6,62 %. Dit is te verklaren door de grootte van de federale 
overheidsdiensten. Hoe meer werknemers een organisatie telt, hoe hoger het verzuimpercentage. 

Figuur 3: Evolutie 2012- 2018 van het verzuimpercentage per duurtijd
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In de vorige publicatie bedraagt het kort verzuim voor 2017 2,47 % (nu 2,46 %), het middellang verzuim 2,72 % (nu 
2,45 %) en het lang verzuim 0,96 % (nu 1,23 %).

De bevindingen die hier besproken worden, zijn gebaseerd op de gegevens die op het moment van de publicatie 
beschikbaar waren. Net zoals vorig jaar, zal pas volgend jaar een definitief beeld kunnen gegeven worden gezien 
bepaalde afwezigheden verlengd kunnen worden zodat ze naar de hoogste categorie zullen verhuizen.

Tabel 5: Verzuimpercentage 2012-2018 volgens duur van de afwezigheid

ZIEKTEAFWEZIGHEDEN

2 Zie de definities in Bijlage 7.3.
3 Zie Bijlage 7.2.3.



Tabel 6: Verzuimgegevens 2018 volgens de categorie werkgever

Tabel 7: Verzuimgegevens 2018 volgens omvang werkgever

Ambtenaren % ambtenaren Afwezigheden % afwezigheden Verzuimpercentage

Large (> 2.500 
medewerkers)

53.662 65,8 % 111.612 68,5 % 6,93 %

Medium 
(150-2.500 
medewerkers)

27.055 33,2 % 50.204 30,8 % 5,98 %

Small (< 150 
medewerkers)

798 1,0 % 1.048 0,6 % 4,17 %

81.515 100,0 % 162.864 100,0 % 6,58 %
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Ambtenaren % ambtenaren Afwezigheden % afwezigheden Verzuimpercentage

FOD 62.148 76,2 % 124.214 76,3 % 6,62 %
OISZ 11.915 14,6 % 24.867 15,3 % 6,85 %
ION 4.850 5,9 % 9.259 5,7 % 6,08 %
WI 2.212 2,7 % 3.896 2,4 % 5,56 %
POD 390 0,5 % 628 0,4 % 5,55 %

81.515 100,0 % 162.864 100,0 % 6,58 %

T.o.v. 2017 is het verzuim bij de federale overheidsdiensten (FOD)  en de programmatorische federale overheidsdienst 
(POD) relatief stabiel gebleven. Het verzuim bij de andere instellingen is gestegen ten aanzien van 2017.

Figuur 4: Evolutie 2012-2018 verzuimpercentage per categorie werkgever 

Net zoals in de privésector4  kennen de grote werkgevers het hoogste verzuim (6,93 %).

4 Absenteisme in 2018, Securex, white paper mei 2019, p.21; Langdurig verzuim stijgt sterker in zeer grote bedrijven, SDWorx, 15 februari 2019;    

   Kortstondig ziekteverzuim: dubbel zoveel afwezigen bij grote bedrijven, Acerta, 10 april 2019



Wanneer de categorieën van de werkgevers verder opgedeeld worden volgens hun omvang, dan komt ook hier naar 
boven dat binnen elke categorie de groep met de meeste ambtenaren het hoogste verzuim kent.

Tabel 8: Verzuimpercentage 2018 volgens categorie en omvang werkgever

Small  - 
verzuimpercentage

Medium - 
verzuimpercentage

Large - 
verzuimpercentage

Totaal - 
verzuimpercentage

FOD 5,44 % 6,90 % 6,62 %
OISZ 3,05 % 6,67 % 7,43 % 6,85 %
ION 4,91 % 6,19 % 6,08 %
WI 3,71 % 5,88 % 5,56 %
POD 5,55 % 5,55 %

4,17 % 5,98 % 6,93 % 6,58 %
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Ten opzichte van 2017 is het verzuimpercentage in 2018 gestegen. De felste stijging situeert zich bij de grote besturen. 

Figuur 5: Evolutie 2012-2018 verzuimpercentage per omvang werkgever
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3.2. Benchmarking 
Het ziekteverzuimcijfer stijgt zowel bij de federale ambtenaren als in de privésector. In vergelijking met de 
cijfers die SDWorx5 en Securex6 hebben gepubliceerd betreffende het ziekteverzuim in de privésector, stijgt het 
verzuimpercentage van de federale ambtenaren in 2018 het sterkst. 

Bij deze vergelijking is het belangrijk om te weten dat SDWorx geen rekening houdt met afwezigheden die langer 
dan 1 jaar duren. Daar deelt men het verzuimpercentage (5,81 %) op in kort verzuim (afwezigheden van minder dan een 
maand: 2,78 %) en langdurig verzuim (afwezigheden tussen een maand en een jaar: 3,03 %). 

Indien, net zoals bij SDWorx, de ziekteafwezigheden van langer dan een jaar buiten beschouwing gelaten worden, dan 
zou Securex voor 2018 een ziekteverzuimpercentage bekomen van 4,15 % en Medex voor de federale ambtenaren 
5,35 %. SDWorx ziet ook een sterkere stijging van het ‘lang’ verzuim in zeer grote organisaties van meer dan 1.000 
werknemers en een stabilisering of lichte terugval bij ondernemingen met minder dan 50 werknemers.

Securex bestudeert wel drie categorieën van verzuimduur: kortdurend  (minder dan een maand: 2,17 %), middellang 
(tussen een maand en een jaar: 1,98 %) en langdurig (meer dan 1 jaar: 2,91 %). Net zoals Acerta7 (verzuimpercentage bij 
afwezigheden minder dan 1 maand: 2,38 %) legt Securex de nadruk op het feit dat de stijging van het verzuim in 2018 
voornamelijk te wijten is aan het toenemend kortdurend verzuim (+5 %) terwijl het middellang en lang verzuim op 
hetzelfde niveau als in 2017 blijven.

Bij de federale overheid is het middellang verzuim evenwel de sterkste stijger (+12 %), terwijl het kortdurend verzuim 
minder sterk toeneemt (+6 %) en het langdurig verzuim gelijk blijft.

Volgens SDWorx was één op de drie (of 36 %) werknemers in 2018 geen enkele keer ziek. Dit benadert sterk het cijfer 
bij de federale overheid (31,3 %). Daarentegen stelt Securex dat bijna de helft  (46,93 %) van de privéwerknemers geen 
enkele dag ziek is geweest. Volgens Acerta zijn zelfs 53,4 % van de werknemers nooit afwezig wegens ziekte geweest 
in 2018. 

Volgens Securex bedraagt de gemiddelde duur van een afwezigheid 16 werkdagen terwijl een afwezigheid van een 
federaal ambtenaar gemiddeld maar 7,6 dagen duurt. Aangezien een ambtenaar 2,1 keer afwezig is per jaar, is de 
gemiddelde afwezigheidsduur van een ambtenaar 15,2 dagen. Werknemers in de privésector zijn gemiddeld minder 
vaak afwezig (1,1 keer per jaar volgens Securex, 1,2 keer volgens SDWorx) dan ambtenaren (2,1 keer per jaar). Ze zijn 
daarentegen wel langer afwezig: de gemiddelde afwezigheidsduur bij werkgevers is naargelang de bron 12,6 dagen 
(SDWorx) of 17,6 dagen (Securex), terwijl die bij de ambtenaren 15,2 dagen bedraagt. 
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5 Belgisch ziekteverzuim blijft stijgen, SDWorx, 15 februari 2019.
6 Absenteisme in 2018, Securex, white paper mei 2019. 
7 ”Op 5 jaar tijd is het kort ziekteverzuim met 14,4 % gestegen”, Acerta 10 april 2019.

Figuur 6: Vergelijking evolutie ziekteverzuimcijfer 2010-2018 volgens Medex, Securex en SDWorx



3.3. Verzuimomstandigheden 
3.3.1. Wie is afwezig in 2018? 
Vrouwelijke ambtenaren zijn iets meer afwezig zijn dan hun mannelijke collega’s (2,2 t.o.v. 1,9 keer per jaar voor de 
mannelijke ambtenaren).

Tabel 9: Verzuimgegevens 2018 volgens geslacht

Het verzuim volgens het administratief niveau van de ambtenaren ligt het laagst bij de hoogst geschoolden en neemt 
stelselmatig toe naarmate de scholing afneemt .8

Ambtenaren van niveau C zijn met gemiddeld 2,8 afwezigheden per jaar het vaakst afwezig. 

Ambtenaren van niveau D zijn dan weer gemiddeld het langst afwezig. Een zieke ambtenaar van niveau D is met 
gemiddeld 30,4 dagen bijna twee maal zolang afwezig als een ambtenaar van niveau A (15,7 dagen).

Als de factoren ‘geslacht’ en ‘niveau’ gekruist worden, dan ziet men dat er voor elk administratief niveau meer verzuim 
is bij vrouwelijke ambtenaren. 

Geslacht Ambtenaren % ambtenaren Afwezigheden % afwezigheden Frequentie Verzuimpercentage

Vrouw 44.621 100,0 % 94.655 100,0 % 2,2 7,45 %
A 9.502 21,3 % 13.508 14,3 % 1,4 4,54 %
B 10.278 23,0 % 18.136 19,2 % 1,8 5,87 %
C 16.125 36,1 % 42.092 44,5 % 2,6 8,49 %
D 8.693 19,5 % 20.899 22,1 % 2,4 10,86 %
M 23 0,1 % 20 0,0 % 0,9 5,10 %

Man 36.894 100,0 % 68.209 100,0 % 1,8 5,59 %
A 10.068 27,3 % 10.383 15,2 % 1,0 2,95 %
B 8.420 22,8 % 11.855 17,4 % 1,4 4,58 %
C 13.772 37,3 % 36.141 53,0 % 2,6 7,48 %
D 4.545 12,3 % 9.800 14,4 % 2,2 7,88 %
M 89 0,2 % 30 0,0 % 0,3 1,46 %

81.515 100,0 % 162.864 100,0 % 2,1 6,58 %
Tabel 11: Verzuimgegevens 2018 volgens geslacht en administratief niveau
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8 Niveau A: diploma universitair of hoger onderwijs lange type (licentiaat, master);
   Niveau B: diploma hoger onderwijs korte type (regentaat, graduaat, kandidatuur, bachelor);
   Niveau C: diploma hoger secundair onderwijs;

   Niveau D: diploma lager secundair onderwijs of geen diploma.

Geslacht Ambte-
naren

% ambte-
naren

Afwezig-
heden

% afwezig-

heden

Frequentie Gemiddelde 
duur van een 
afwezigheid

Gemiddelde 
duur van een 

afwezige

Verzuim-
percentage

Vrouw 44.621 54,7 % 94.655 58,1 % 2,2 7,8 23,0 7,45 %
Man 36.894 45,3 % 68.209 41,9 % 1,9 7,2 20,8 5,59 %

81.515 100,0 % 162.864 100,0 % 2,1 7,6 22,1 6,58 %

Tabel 10: Verzuimgegevens 2018 volgens administratief niveau

Geslacht Ambte-
naren

% ambte-
naren

Afwezig-
heden

% afwezig-

heden

Frequentie Gemiddelde 
duur van een 
afwezigheid

Gemiddelde 
duur van een 

afwezige

Verzuim-
percentage

A 19.570 24,0 % 23.891 14,7 % 1,3 7,2 15,7 3,71 %
B 18.698 22,9 % 29.991 18,4 % 1,7 7,6 18,6 5,27 %
C 29.897 36,7 % 78.233 48,0 % 2,8 6,9 23,6 8,01 %
D 13.238 16,2 % 30.699 18,8 % 2,4 9,5 30,4 9,80 %
M 112 0,1 % 50 0,0 % 0,4 6,6 12,8 2,18 %

81.515 100,0 % 162.864 100,0 % 2,1 7,6 22,1 6,58 %



Niveau 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toename 
t.o.v. 2017

A 2,99 % 2,99 % 3,12 % 3,30 % 3,34 % 3,39 % 3,75 % 10,4 %
B 4,46 % 4,49 % 4,65 % 4,90 % 5,00 % 5,15 % 5,27 % 2,3 %

C 6,75 % 6,90 % 7,12 % 7,45 % 7,78 % 7,49 % 7,95 % 6,3 %
D 7,65 % 7,65 % 8,03 % 8,38 % 8,90 % 8,99 % 9,63 % 7,0 %

Tabel 12: Evolutie 2012-2018 ziekteverzuimpercentage per administratief niveau

Tabel 13: Verzuimgegevens 2018 volgens leeftijdscategorie
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De daling van het ziekteverzuim in 2017 was enkel toe te schrijven aan ambtenaren van niveau C. Dat is de enige 
categorie waar het verzuimpercentage gedaald was tegenover 2016.9 

In 2018 is het verzuim voor alle niveaus gestegen. De ambtenaren van niveau A hebben weliswaar het laagste 
verzuimpercentage, maar kennen wel de sterkste stijging (stijgingsgraad 10,4 %).

9 Zie ook Bijlage 7.2.2., figuur 37: in 2017 is er ook een grote afname van het aantal ambtenaren van niveau C (-2..158).

Als we de ambtenaren jonger dan 20 jaar en ouder dan 65 jaar buiten beschouwing laten (omwille van hun gering 
aantal), neemt het verzuim stelselmatig toe met de leeftijdscategorie (van 4,19 % tot 9,34 %). Dit is te wijten aan de 
gemiddelde afwezigheidsduur die met sprongen toeneemt van 13,1 dagen bij de afwezige twintigers tot 31,2 dagen bij 
de zieke zestigers.

Leeftijd Ambte-
naren

% ambte-
naren

Afwezig-
heden

% afwezig-

heden

Frequentie Gemiddelde 
duur van een 
afwezigheid

Gemiddelde 
duur van een 

afwezige

Verzuim-
percentage

< 20 jaar 48 0,1 % 35 0,0 % 1,3 4,3 7,8 2,27 %
20-29 
jaar

6.460 7,9 % 12.972 8,0 % 2,3 4,2 13,1 4,19 %

30-39 
jaar

17.263 21,2 % 38.401 23,6 % 2,3 5,4 17,1 5,14 %

40-49 
jaar

21.056 25,8 % 43.982 27,0 % 2,1 7,2 21,5 6,33 %

50-59 
jaar

26.213 32,2 % 51.837 31,8 % 2,0 8,9 25,0 7,59 %

60-65 
jaar

9.592 11,8 % 15.521 9,5 % 2,2 11,8 31,2 9,34 %

> 65 jaar 883 1,1 % 116 0,1 % 0,7 10,2 22,6 0,39 %
81.515 100,0 % 162.864 100,0% 2,1 7,6 22,1 6,58 %



Figuur 7: Verzuimpercentages 2018 per leeftijd

Figuur 8: Verzuimpercentages 2018 per administratief niveau en leeftijd
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In onderstaande grafiek wordt het ziekteverzuim per leeftijd (20 t.e.m. 65 jaar) weergegeven. Daarbij is het hoogste 
verzuimpercentage (9,98 %) voor rekening van de ambtenaren van 61 jaar. In 2017 lieten dezelfde categorie 
ambtenaren - die toen 60 jaar waren - het hoogste verzuim optekenen.

Opmerkelijk is ook dat wanneer er voorheen vanaf de leeftijd van zestig jaar een terugval was van het ziekteverzuim, 
dit in 2018 niet meer het geval is. Ambtenaren van 64 jaar oud scoren het tweede hoogst , gevolgd door de 
ambtenaren van respectievelijk 60, 62 en 63 jaar oud.

Als men het verzuim per administratief niveau en leeftijd bekijkt, dan valt op dat voor ambtenaren van niveau C de 
piek bereikt wordt op de leeftijd van 61 jaar (11,72 %), voor niveau A ligt die op 62 jaar (7,52 %), voor niveau D op 63 jaar 
(14,45 %) en voor niveau B op 64 jaar (11,27 %).

Er zijn ook verschillen volgens de woonplaats van de ambtenaren.10 

Ambtenaren die in Brussel wonen kennen het laagst verzuim (5,25 %). Zij hebben ook de laagste verzuimfrequentie 
(1,7 keer) en gemiddeld de kortste afwezigheidsduur (19,5 dagen). 

10 Voor 2.399 ambtenaren heeft de werkgever geen adres (in België) geregistreerd.



Figuur 9: Verzuimpercentage volgens de provinciewoonplaats van de federale ambtenaren

Figuur 10: Verdeling van de federale ambtenaren volgens provinciewoonplaats
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Het hoogste verzuim (8,17 %) ligt bij de ambtenaren die in Henegouwen wonen. Daar is niet de gemiddelde 
afwezigheidsduur per afwezigheid (7,9 dagen) de voornaamste oorzaak van –die ligt hoger in Waals Brabant (8,5 
dagen) en Namen (8 dagen)-, maar wel de frequentie. Ambtenaren uit Henegouwen zijn immers gemiddeld 2,4 keer 
per jaar afwezig tegenover een gemiddelde frequentie van 2,1.



Figuur 11: Gemiddelde duur van een afwezigheid per provinciewoonplaats

Figuur 12: Frequente van de afwezigheidsmeldingen per provinciewoonplaats
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Uit de bovenstaande figuren kan men al afleiden dat het verzuim in alle Vlaamse provincies lager ligt dan in Waalse. In 
die laatste provincies is er zowel een hogere frequentie als een langere afwezigheidsduur. 

Daarbij mag men niet uit het oog verliezen dat in Wallonië relatief gezien het minste ambtenaren van niveau A wonen 
en het grootste aandeel van de ambtenaren van niveau C. 11

11 Zie bijlage 7.2.3.



Werkrelatie Ambte-
naren

% ambte-
naren

Afwezig-
heden

% afwe-
zigheden

Frequentie Gemiddelde 
duur van een 
afwezigheid

Gemiddelde 
duur van een 

afwezige

Verzuim-
percentage

Statutairen 59.486 73,0 % 117.967 72,4 % 2,0 7,5 21,6 6,34 %
Contractuelen 19.096 23,4 % 40.710 25,0 % 2,2 7,9 24,6 7,67 %
Stagiairs 2.933 3,6 % 4.187 2,6 % 1,4 5,8 15,2 4,42 %

81.515 100,0 % 162.864 100,0 % 2,1 7,6 15,2 6,58 %
Tabel 15: Verzuimgegevens 2018 volgens werkrelatie

Woonplaats Ambte-
naren

% ambte-
naren

Afwezig-
heden

% afwe-
zigheden

Frequentie Gemiddelde 
duur van een 
afwezigheid

Gemiddelde 
duur van een 

afwezige

Verzuim-
percentage

Vlaanderen 42.854 54,2 % 80.757 51,1 % 1,9 7,2 20,1 5,97 %
Brussel 6.564 8,3 % 11.333 7,2 % 1,7 7,0 19,5 5,25 %
Wallonië 29.698 37,5 % 66.060 41,8 % 2,2 7,9 24,9 7,61 %

79.116 100,0 % 158.150 100,0 % 2,1 7,6 22,8 6,58 %
Tabel 14: Verzuimgegevens 2018 per regio

Zoals de voorgaande jaren zijn in 2018 
de statutaire ambtenaren 

minder vaak (2 t.o.v. 2,2 keer) en ook 
minder lang afwezig (21,6 t.o.v. 24,6 dagen) dan de 

federale contractuele medewerkers. 
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In 2018 bedraagt de levensverwachting bij de geboorte in België 81,5 jaar voor de totale bevolking, voor vrouwen 83,7 
jaar en voor mannen 79,2 jaar. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van Statbel, het Belgische statistiekbureau.12 

Ook op dit vlak zijn er duidelijk regionale verschillen: in Vlaanderen ligt de levensverwachting met 82,3 jaar hoger dan 
in Brussel (81,5 jaar) en in Wallonië (79,9 jaar). 

De grootste stijging ziet men in Brussel (+ 132 dagen). In Vlaanderen bedraagt de toename 42 dagen en in Wallonië 
slechts 15 dagen, met zelfs een lichte daling van de levensverwachting voor de Waalse vrouwen (-18 dagen).

De Vlaamse provincies kennen ook een levensverwachting die bij de geboorte meer dan 82 jaar bedraagt, terwijl dit in 
Wallonië enkel het geval is voor Waals-Brabant. 

Dit alles weerspiegelt zich in de verzuimcijfers van de federale ambtenaren.

12 https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting#news

Als de gegevens van de statutaire ambtenaren, contractuele medewerkers en stagiairs worden uitgesplitst over de 
administratieve niveaus, valt op dat statutaire ambtenaren van zowel niveau A als B en C een hoger verzuim laten 
optekenen dan de contractuele medewerkers van hetzelfde niveau. Enkel niveau D (die 44,3 % van de contractuelen 
uitmaakt) heeft met 10,08 % het hoogste verzuim en zorgt ervoor dat alle contractuele medewerkers een hoger 
verzuimpercentage (7,67 %) hebben dan alle statutaire ambtenaren samen (6,34 %). Anders gezegd zijn contractuele 
medewerkers per jaar gemiddeld bijna drie (2,93) werkdagen meer afwezig dan hun statutaire ollega’s.

Verder opgedeeld volgens geslacht, blijkt het belang van de vrouwelijke contractuele medewerkers van niveau D. 
Niet alleen maken zij 70 % van de contractuele niveaus D uit; zij laten ook met 11,4 % het hoogste verzuimpercentage 
noteren. Zij zijn gemiddeld bijna een werkweek (4,4 werkdagen) op honderd werkdagen langer afwezig wegens ziekte 
dan hun mannelijke contractuele collega’s van niveau D.

Dit leidt tot een lager verzuimpercentage (6,34 % t.o.v. 7,67 %).



Werkrelatie Niveau Geslacht Aantal 
ambtenaren

Verdeling 
ambtenaren

Aantal 
afwezigheden

Verzuim-
percentage

Statutair

A Vrouw 7.352 47,0 % 10.624 4,70 %
Man 8.288 53,0 % 8.836 3,14 %

Totaal A 15.640 100,0 % 19.460 3,86 %
B Vrouw 8.361 53,2 % 14.970 6,04 %

Man 7.367 46,8 % 10.566 4,77 %
Totaal B 15.728 100,0 % 25.536 5,43 %
C Vrouw 11.862 50,9 % 31.029 8,57 %

Man 11.455 49,1 % 31.324 7,78 %
Totaal C 23.317 100,0 % 62.353 8,17 %
D Vrouw 2.735 57,8 % 6.138 9,64 %

Man 1.994 42,2 % 4.446 8,99 %
Totaal D 4.729 100,0 % 10.584 9,35 %

Totaal statutair 59.486  117.967 6,34 %

Tabel 16: Verzuim volgens werkrelatie opgedeeld per niveau en per geslacht

Stagiair

A Vrouw 581 57,5 % 761 3,80 %
Man 430 42,5 % 292 1,18 %

Totaal A 1.011 100,0 % 1.053 2,68 %
B Vrouw 514 56,9 % 672 4,43 %

Man 390 43,1 % 342 2,58 %
Totaal B 904 100,0 % 1.014 3,62 %
C Vrouw 503 51,9 % 1.127 7,39 %

Man 467 48,1 % 904 6,96 %
Totaal C 970 100,0 % 2.031 7,18 %
D Vrouw 23 50,0 % 42 3,80 %

Man 23 50,0 % 44 3,17 %
Totaal D 46 100,0 % 86 3,48 %

Totaal stagiair 2.933 4.187 4,42 %

Contractueel

A Vrouw 1.569 53,8 % 2.123 4,01 %
Man 1.350 46,2 % 1.255 2,24 %

Totaal A 2.919 100,0 % 3.378 3,17 %
B Vrouw 1.403 67,9 % 2.494 5,14 %

Man 663 32,1 % 947 3,18 %
Totaal B 2.066 100,0 % 3.441 4,48 %
C Vrouw 3.760 67,0 % 9.936 8,36 %

Man 1.850 33,0 % 3.913 5,56 %
Totaal C 5.610 100,0 % 13.849 7,41 %
D Vrouw 5.935 70,1 % 14.719 11,42 %

Man 2.528 29,9 % 5.310 7,04 %
Totaal D 8.463 100,0 % 20.029 10,08 %

Totaal 
contractueel

19.096  40.710 7,67 %
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Tabel 18: Verdeling van de afwezigheidsmeldingen per dag volgens de duur van de afwezigheden

Trimester Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 30,1 % 21,7 % 15,8 % 17,0 % 12,4 % 2,0 % 1,0 %
2 27,3 % 22,3 % 17,6 % 16,5 % 12,2 % 2,5 % 1,6 %
3 29,7 % 20,6 % 15,7 % 16,8 % 12,4 % 2,8 % 1,9 %
4 31,1 % 21,3 % 15,7 % 15,5 % 12,8 % 2,3 % 1,3 %

29,7 % 21,5 % 16,1 % 16, 4% 12,5 % 2,4 % 1,4 %
Tabel 17: Verdeling van de afwezigheidsmeldingen over de weekdagen

Afwezig-
heidsduur

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

1 dag 29,6 % 33,0 % 36,1 % 39,3 % 68,9 % 38,7 % 48,2 % 38,4 %
2 dagen -  
1 week

51,1 % 48,8 % 44,2 % 42,3 % 11,0 % 27,9 % 22,3 % 42,1 %

>1 week - 
<2 weken

8,7 % 8,5 % 9,4 % 8,7 % 9,9 % 13,9 % 13,9 % 9,1 %

>2 weken - 
<1 maand

4,6 % 4,4 % 4,7 % 4,5 % 5,3 % 6,6 % 5,9 % 4,7 %

>1 maand - 
<1jaar

5,9 % 5,2 % 5,4 % 5,1 % 4,8 % 12,7 % 9,2 % 5,6 %

>1 jaar 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,1 %
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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3.3.2. Wanneer is men afwezig in 2018? 
In 2018 worden ruim de helft (51,2 %) van de afwezigheden in het begin van de week (maandag en dinsdag) gemeld.

Er zijn nauwelijks verschillen als men de trimesters vergelijkt.

Ruim een derde (38,4 %) van de gemelde afwezigheden zijn afwezigheden van 1 dag. Op vrijdag zijn dat zelfs twee 
derden (68,9 %) van de meldingen. 

42,1 % van de gemelde afwezigheden betreffen afwezigheden tussen de 2 dagen en 1 week. Op vrijdag worden die 
veel minder gemeld (11 %).

Afwezigheden langer dan 1 jaar worden gelijkmatig op alle weekdagen gemeld.
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4. Medische oorzaken
4.1. Inleiding 
In 2018 ontving Medex 150.259 attesten voor de staving van 1.756.305 ziektedagen. 13 

Op elk attest dat ingediend wordt bij Medex, moet de arts de diagnose vermelden. Medex ontvangt zowel papieren 
attesten als elektronische attesten (eMediAtt). Op de attesten is de arts vrij in zijn omschrijving van de diagnose. Bij 
ontvangst door Medex wordt deze omschrijving dan volgens een reeks richtlijnen omgezet naar een passende code. 
Voor het indelen van de attesten in de verschillende diagnosegroepen en subcategorieën werd gebruik gemaakt van 
de codes.

In 2018 ontving Medex 2.947 ongeldige attesten (2 % van alle attesten), hiermee werd geen rekening gehouden in 
dit rapport. Op 1.073 attesten ontbreekt de diagnose, de overige attesten zijn ongeldig omdat het geen authentieke 
bewijsstukken zijn van een arbeidsongeschiktheid (de arts is niet identificeerbaar,  het is een document voor een 
sociaal verlof, het betreft een loutere raadpleging zonder dat de arbeidsongeschiktheid wordt aangetoond, de 
gegevens zijn door iemand anders dan de arts ingevuld, …).

Medex beschikt niet voor elke afwezigheid over de medische reden, zo blijven er 12.605 afwezigheden over waarvan 
de medische reden niet gekend is. Een groot deel hiervan is te verklaren door het feit dat federale ambtenaren twee 
maal per jaar één dag afwezig mogen zijn zonder dat daarvoor een medisch attest moet ingediend worden. In andere 
gevallen is het attest niet bij Medex toegekomen.

13 De in dit hoofdstuk vermelde ziektedagen zijn uitgedrukt in kalenderdagen gezien de arts een ziekteattest uitschrijft in kalenderdagen en niet in 
werkdagen.



4.2. Analyse van de diagnosegroepen 
4.2.1. Indeling 
Dit jaar is de indeling van de aandoeningen in de diagnosegroepen gerevalueerd. De negen diagnosegroepen die 
voorgaande jaren zijn gebruikt, zijn behouden:

• psychische aandoeningen;

• locomotorische aandoeningen;

• kankergerelateerde aandoeningen;

• aandoeningen van de luchtwegen;

• aandoeningen van het zenuwstelsel;

• aandoeningen van het spijsverteringsstelsel;

• aandoeningen van hart en bloedvaten;

• griep;

• varia. 

Ten opzichte van vorig jaar, zijn een aantal ziektebeelden vanuit de restgroep naar andere diagnosegroepen verschoven. 

Navelbreuken en liesbreuken zijn bij de darmaandoeningen gezet. Alle chirurgische ingrepen zijn bestudeerd en 
de kankergerelateerde operaties zijn naar de diagnosegroep kankergerelateerde aandoeningen overgezet. Dit jaar 
worden diabetes en complicaties wegens diabetes ondergebracht in de diagnosegroep aandoeningen van het  
spijsverteringsstelsel, net zoals problemen met mond en gebit. De algemene virale infecties zijn ondergebracht in 
de aandoeningen van de luchtwegen, wat klopt voor de overgrote meerderheid van de virale infecties die van korte 
duur zijn. Alle aandoeningen van het bloed zijn  vanuit de variagroep verschoven naar de aandoeningen van hart en 
bloedvaten.

Deze criteria worden ook toegepast op de gegevens van de voorbije jaren wat leidt tot lichte verschuivingen in de 
huidige gepubliceerde bevindingen t.o.v. deze die de voorbije jaren gepubliceerd zijn.

4.2.2. Impact op het ziekteverzuim 
Onderstaande figuur toont de impact van de verschillende diagnosegroepen op het totale ziekteverzuim. De 
psychische aandoeningen en de locomotorische aandoeningen hebben de grootste impact op het algemene 
ziekteverzuim. 

Figuur 13: Het ziekteverzuim per diagnosegroep in kalenderdagen in 2018
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Diagnosegroep 2014 2015 2016 2017 2018

Psychisch 28,8 % 30,7 % 32,2 % 33,0 % 34,4 %
Locomotorisch 26,2 % 24,8 % 25,0 % 24,3 % 23,8 %
Kanker 6,1 % 6,9 % 6,3 % 7,0 % 7,0 %
Luchtwegen 7,8 % 7,9 % 7,3 % 7,0 % 6,9 %
Zenuwen 5,2 % 5,4 % 5,7 % 6,0 % 5,5 %
Spijsvertering 6,9% 6,5 % 6,2 % 6,0 % 5,5 %
Hart en Bloedvaten 5,4% 5,1 % 5,7 % 5,5 % 5,1 %
Griep 1,6% 2,7 % 2,1 % 1,7 % 2,5 %
Varia 12,0% 10,0 % 9,4 % 9,6 % 9,2 %

Tabel 19: Impact diagnosegroepen op totale ziekteverzuim van 2014 tot 2018

Diagnosegroep 2014 2015 2016 2017 2018

Psychisch
Mediane duur attesten 11 12 12 14 14

Aantal afwezigheidsdagen 511.463 556.407 564.427 579.603 603.559 

Locomotorisch
Mediane duur attesten 6 6 6 6 6
Aantal afwezigheidsdagen 465.080 450.070 438.881 426.742 418.630 

Kanker
Mediane duur attesten 31 31 31 31 31
Aantal afwezigheidsdagen 108.603 124.359 111.290 122.862 123.180 

Luchtwegen
Mediane duur attesten 3 3 3 3 3
Aantal afwezigheidsdagen 138.574 143.727 127.796 123.454 122.005 

Zenuwen
Mediane duur attesten 4 4 4 4 4
Aantal afwezigheidsdagen 91.739 97.585 99.714 104.808 97.032 

Spijsvertering
Mediane duur attesten 3 3 3 2 3
Aantal afwezigheidsdagen 122.075 117.675 108.733 105.980 97.077 

Hart en Bloedvaten
Mediane duur attesten 5 6 7 7 7
Aantal afwezigheidsdagen 95.950 92.795 100.461 95.907 89.571 

Griep
Mediane duur attesten 3 4 4 4 4
Aantal afwezigheidsdagen 28.571 48.189 36.938 30.302 44.131 

Varia
Mediane duur attesten 4 4 4 4 4
Aantal afwezigheidsdagen 212.803 180.595 165.688 168.552 161.120 

Tabel 20: Mediane duur attesten en aantal afwezigheidsdagen per diagnosegroep 2014-2018
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In onderstaande tabel wordt het verloop van de impact van de verschillende diagnosegroepen van 2014 tot 2018 op 
het totale ziekteverzuim weergegeven.

Er is een duidelijke stijging van het aandeel psychische aandoeningen en een lichte daling van het aandeel 
locomotorische aandoeningen.

De impact van griep is telkens verschillend, omdat de griepepidemie het éne jaar belangrijker is dan het andere jaar. In 
2015  en begin 2018 was er een belangrijke griepepidemie.
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Hoewel de mediane duur van psychische aandoeningen gelijk is gebleven tussen 2017 en 2018, is er in die periode 
een stijging van het aantal attesten waardoor er toch een stijging is van het aandeel psychische aandoeningen als 
voornaamste verzuimooraak. Voor wat aandoeningen van de luchtwegen betreft, daalde het aantal ingediende 
attesten wel lichtjes maar bleef de mediane duur hetzelfde, wat resulteert in een lager totaal aantal afwezigheden te 
wijten aan deze groep.



4.2.3. Diepere analyse per diagnosegroep 
In dit hoofdstuk worden de diagnosegroepen uitgebreid besproken, met uitzondering van de variagroep. Deze 
variagroep is immers te divers om relevant te kunnen zijn. 

Elke diagnosegroep wordt ook telkens  geanalyseerd volgens het niveau, het geslacht en het statuut, waar dat 
relevant is. De statistieken in verband met het niveau, het geslacht, het statuut en de woonplaats zijn te vinden in 
hoofdstuuk 7.4.

4.2.3.1. De psychische aandoeningen
Medex kan meestal geen duidelijk onderscheid maken in de oorzaken van stress op basis van de beknopte informatie 
op het attest. Die oorzaken kunnen op professioneel gebied liggen, in de privésfeer of in beide tegelijk.

Hoewel lichamelijke aandoeningen zoals hoge bloeddruk, hartklachten, rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, buikpijn… ook hun 
oorsprong kunnen vinden in stress, zijn deze lichamelijke aandoeningen in deze studie geklasseerd in de groep waar 
ze anatomisch thuishoren gezien uit het attest geen oorzakelijk verband met stress kan worden aangetoond. 

In deze diagnosegroep zijn psychotische episodes, persoonlijkheidsstoornissen, bipolariteit, dwangsyndromen en 
dementie niet weerhouden. De voornoemde psychische aandoeningen bevinden zich in de variagroep.

De psychische aandoeningen zijn opgedeeld in tien subcategorieën. Enkele reeds bestaande subcategorieën zijn 
hernomen: depressie, angst en vermoeidheid. burn-out en stress zijn onder één noemer gezet om het belang en de 
impact ervan duidelijk naar voren te laten komen. 

Psychische decompensatie wordt in een aparte subcategorie weergegeven, en wordt beschouwd als een mogelijk 
voorstadium van een dreigende burn-out. Het posttraumatisch stresssyndroom heeft te maken met onverwerkte stress 
in het verleden. Nieuwe subcategorieën zijn rouw en emoties, afhankelijkheid van middelen en slaapstoornissen.

Subcategorie Totale duur ziektedagen Mediane duur per attest

Depressie 241.734 21,0 
Burn-out en stress 232.582 12,0 
Angst 19.118 7,0 
Psychische decompensatie 11.718 14,0 
Vermoeidheid 10.884 5,0 
Afhankelijkheid 10.538 25,5 
Rouw en emoties 8.909 7,0 
Posttraumatisch stresssyndroom 7.789 17,0 
Slaapstoornissen 3.970 3,0 

Tabel 21: Totale duur ziektedagen en mediane duur per attest per diagnosegroep 2018

Om een duidelijker beeld te krijgen van het ziekteverzuim wegens burn-out,  heeft Medex getracht alle diagnoses 
en diagnosecodes die gerelateerd zijn aan burn-out en stress samen te brengen in één subcategorie. De huidige 
codering laat niet toe het werkelijke probleem gedetailleerd te beschrijven. Daarbij kan Medex niet altijd uitmaken 
of een stressdiagnose al dan niet werkgerelateerd is. Er werden richtlijnen opgesteld voor toewijzing aan deze 
subcategorie, niet alleen voor attesten waarop de arts een afwezigheid voorschrijft wegens burn-out maar ook 
wegens stressreacties te wijten aan werkomstandigheden, zoals overspannenheid, surmenage , asthenie en 
oververmoeidheid. Deze stressreacties kunnen een signaal zijn van een dreigende burn-out. 

Indien uit het attest duidelijk kan worden opgemaakt dat de stressreactie niet aan de werkomstandigheden te wijten 
is, codeert Medex dit als vermoeidheid.

Artsen schrijven soms ook attesten voor korte afwezigheden van enkele dagen met daarop de diagnose burn-out  
uit, vandaar deze eerder beperkte mediane duur. De term burn-out wordt dan eigenlijk onterecht gebruikt voor korte 
afwezigheden. Medex dient echter de diagnose te registreren die de voorschrijvende arts gebruikt. De mediane duur 
van 12 dagen zou veel hoger zijn, indien alleen de echte langdurige burn-outs in de subcategorie burn-out en stress 
zouden voorkomen.
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Figuur 14: Verdeling van het aantal ziektedagen per attest in subcategorie burn-out en stress 2014-2018
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In  onderstaande figuur ziet men dat de attesten wegens burn-out en stress clusteren in 4 periodes, een eerste tussen 
0 en 7 dagen en vervolgens rond 1 maand, 2 maand en 3 maand. Dit heeft te maken met het voorschrijfgedrag van 
de artsen.
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Vanaf de leeftijd van dertig jaar meldt minstens 1 ambtenaar op tien zich ziek omwille van psychische aandoeningen.

De duur van de afwezigheidsperiodes stijgt met de leeftijd. In vergelijking met de andere diagnosegroepen, zijn 
de psychische aandoeningen verantwoordelijk voor de langste afwezigheidsperiodes, de kankergerelateerde 
aandoeningen buiten beschouwing gelaten.

De ambtenaren niveau A sturen attesten met de langste mediane duur, met de grootste proportie aan afwezigheden 
van meer dan 30 dagen wegens psychische aandoeningen Onder de ambtenaren niveau C telt men de meeste 
getroffenen. Medex heeft meestal geen zicht op de zwaarte van het beroep, zowel fysiek als psychisch. De 
penitentiaire ambtenaren, die een belangrijke groep zijn binnen de ambtenaren van niveau C, hebben een grote 
invloed op de diagnosegroep psychische aandoeningen.

De vrouwelijke ambtenaren worden over het algemeen het meest getroffen door psychische aandoeningen. Zowel 
bij mannen als bij vrouwen dienen statutaire ambtenaren iets meer attesten in met een iets langere duur per attest 
wegens psychische aandoeningen. 

4.2.3.2. De locomotorische aandoeningen of aandoeningen van het bewegingsstelsel
In deze groep worden alle aandoeningen van het bewegingsstelsel gegroepeerd: dit gaat van rugpijn, verstuikingen, 
heupprothesen, fracturen en peesontstekingen tot gespecialiseerde operaties van knieën, handen en voeten. 

Medex toont voor het eerst hoeveel afwezigheidsdagen voor hospitalisatie er uitgeschreven zijn per subcategorie 
van de aandoeningen van het bewegingsstelsel. Het aantal hospitalisatiedagen voor aandoeningen van de knie is het 
hoogst, op ruime afstand gevolgd door aandoeningen van de rug en voeten.



De voornaamste subcategorieën worden weergegeven in onderstaande tabel.

Aandoeningen van de rug maken een belangrijk deel uit van de locomotorische aandoeningen. Niet gespecifieerde 
rugpijn speelt hierin een belangrijke rol in het aantal afwezigheidsdagen terwijl discushernia’s verantwoordelijk zijn 
voor een groot aandeel van de hospitalisatiedagen wegens rugpijn. 

Problemen met de knieën zijn de belangrijkste oorzaak van hospitalisatie bij de locomotorische aandoeningen. Vooral 
het aanleggen van knieprotheses zorgt voor veel afwezigheidsdagen, evenals gewrichtspijn, meniscusletsels en 
verstuikingen van de knie. 

Het aantal ambtenaren dat zich ziek meldt wegens een locomotorische aandoening gaat in stijgende lijn samen met 
de leeftijd. Vanaf 50 jaar zijn ongeveer 20 % van de federale ambtenaren wel eens afwezig wegens aandoeningen 
van het bewegingsstelsel, waarbij ongeveer een derde voor een langere duur.

Het overzicht in onderstaande figuur toont de gemiddelde jaarlijkse afwezigheidsduur voor de 6 eerste 
subcategorieën in de diagnosegroep locomotorische aandoeningen.

Subcategorie Totale duur ziektedagen Mediane duur per attest Totaal aantal 
hospitalisatiedagen

Rug 96.315 5,0 2.614
Voet 48.053 9,0 2.524
Knie 44.121 9,0 3.823
Spieren en pezen 38.096 5,0 955
Schouder 36.044 9,0 2.409
Arm 18.021 19,0 631
Bekken en heup 17.797 7,0 1.561
Nekpijn 16.683 4,0 443
Hand en pols 13.443 9,0 434
Been 9.492 12,0 331
Tenniselleboog 8.752 9,5 32
Carpaletunnelsyndroom 7.761 22,0 546

Tabel 22: Analyse van de locomotorische aandoeningnen per subcategorie 2018

Figuur 15: Gemiddelde jaarlijkse afwezigheidsduur subcategorieën locomotorische aandoeningen 
2018
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Subcategorie Totale duur ziektedagen Mediane duur per attest

Borst 39.658 39.0 
Spijsverteringsstelsel 18.710 31.0 
Hematologie 8.955 36.0 
Luchtwegen 8.002 61.0 
Hersenen 5.934 53.5 
Vrouwelijke organen 5.064 29.5 
Mannelijke organen 3.982 27.0 
Schildklier 2.587 25.0 
Neus-keel-oor 2.138 49.0 
Urinewegen 1.996 18.0 
Melanoom en huidkanker 1.898 11.0 
Overige kankers 7.814 16.0 

Tabel 23: Totale duur ziektedagen en mediane duur per attest bij kankergerelateerde aandoeningen 2018

Man Vrouw

Darmkanker Borstkanker

Longkanker Darmkanker

Prostaatkanker Longkanker

Bloedkanker Hersentumoren

Neus-keel-oorkanker Baarmoederkanker

Tabel 24: Belangrijkste kankergerelateerde diagnoses bij ambtenaren in 2018 in aflopende volgorde
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Rugpijn blijft min of meer stabiel tussen 30 en 55 jaar. De curve van de spierpijnen gaat slechts lichtjes mee omhoog 
met de leeftijd. Schouderproblemen vertonen een stijgende lijn vanaf ongeveer 35 jaar. Hernia’s stijgen flink tot de 
leeftijd van 42, om dan te dalen en stabiel te blijven tot ongeveer 55 jaar en dan weer omhoog te gaan. Problemen met 
de voeten beginnen pas te stijgen aan de leeftijd van 40 jaar en dalen sterk op het einde van de loopbaan.

De ambtenaren niveau D zijn langer afwezig wegens locomotorische aandoeningen en hebben ook de meeste 
langdurige afwezigheden. Deze waarneming strookt met het feit dat in deze categorie de beroepen met zware fysieke 
arbeid vallen zoals onderhoudsfuncties. 

Er worden meer vrouwelijke ambtenaren getroffen door locomotorische aandoeningen.

De vrouwelijke contractuelen zijn het vaakst ziek wegens een locomotorische aandoening en ze sturen de meeste 
afwezigheden door met de langste mediane duur. 

Deze waarnemingen worden beïnvloed door het feit dat poets- en keukenpersoneel hoofdzakelijk vrouwelijke 
contractuele medewerkers zijn.

De statutaire mannen en vrouwen staan bijna gelijk wat het aantal ziektedagen betreft.

4.2.3.3. De kankergerelateerde aandoeningen 
Deze diagnosegroep bevat alle kwaadaardige tumoren, ongeacht waar deze zich bevinden in het lichaam. Ook de 
afwezigheden wegens de bijbehorende chirurgische ingrepen en revalidatie achteraf tellen hier mee. Medex registreert 
niet in welk stadium een kanker zich bevindt.

Wie door kanker getroffen wordt, maakt onvermijdelijk een lange ziekteperiode door wegens operaties, bestralingen, 
chemotherapie, vermoeidheid en bijwerkingen. Deze diagnosegroep vertoont dan ook de meeste afwezigheden van 
lange duur.

De goedaardige tumoren zijn ondergebracht in de variagroep; ze worden in deze studie niet speciaal besproken. 
Goedaardige tumoren geven immers geen aanleiding tot langdurige afwezigheid. Verder in dit hoofdstuk wordt voor 
het eerst het verschil tussen de mannelijke en de vrouwelijke ambtenaren getoond, wat type kanker betreft.
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Bij opsplitsen volgens geslacht geeft dit de volgende top 5 van meest voorkomende kankers bij ambtenaren. 



Volgens het Belgisch Kankerregistratiecentrum14 zijn de 10 meest voorkomende types kanker bij mannen in 2016, 
in volgorde van belangrijkheid: prostaatkanker, longkanker, dikke darmkanker, hoofd-en halskanker, blaaskanker, 
melanoom, nierkanker, leukemie, Non-Hodgkin lymfoom en tenslotte pancreaskanker.

Bij vrouwen zijn de 10 meest voorkomende types kanker in 2016 net iets anders, in volgorde van belangrijkheid: 
borstkanker, dikke darmkanker, longkanker, melanoom, baarmoederkanker, pancreaskanker, non Hodgkin lymfoom, 
schildklierkanker, leukemie en eierstokkanker.

Het verschil in meest voorkomende types tussen de bevindingen van Medex en het Belgisch 
Kankerregistratiecentrum kan verklaard worden door het  feit dat in de studie van Medex de bestudeerde 
ambtenarenpopulatie tussen 20 en 65 jaar is, terwijl de cijfers van het Belgisch Kankerregistratiecentrum over de hele 
Belgische bevolking gaan. Kanker treft voornamelijk oudere personen: respectievelijk 67 % van de vrouwen en 78 % 
van de mannen in België is 60 jaar of ouder op het moment van diagnose. 

Naarmate de leeftijd stijgt, komen er meer gevallen van kanker voor bij de ambtenaren. De mediane afwezigheidsduur 
stijgt dan ook ruim boven de 100 dagen per attest vanaf de leeftijd van 50 jaar. In de leeftijdscategorie van 45 tot 60 
jaar, stijgt het aantal getroffen ambtenaren van 1,1 % tot 1,7 %. Dit aandeel stijgt zelfs tot 2,1 % bij de zestigers.

Er worden meer dan dubbel zoveel vrouwelijke ambtenaren getroffen door kanker, dan mannelijke.

Bij een analyse van de borstkankers in functie van het niveau, kwam opvallend naar voren dat het eerste attest bij 
vrouwen van niveau D op hogere leeftijd wordt ontvangen dan bij de andere niveaus: ambtenaren van niveau D 
lijken ongeveer 5 jaar ouder te zijn dan hun collega’s bij de eerste diagnose. Hoewel een willekeurige variatie door 
een relatief laag aantal attesten niet uit te sluiten is, zou dit ook verklaard kunnen worden door socio-economische 
verschillen. 

Volgens de gezondheidsenquête 201315 zijn er socio-economische verschillen in het gebruik van specialistische zorg, 
volgens het soort specialist. Hoogopgeleiden maken meer gebruik van o.a. de gynaecoloog voor routinecontrole of 
preventief onderzoek. Wat vroegtijdige opsporing van borstkanker betreft, liggen de percentagens ook hoger bij hoger 
opgeleiden. Volgens de WHO16 hebben hoger opgeleiden meer aandacht voor hun gezondheid. Hoger opgeleiden 
vinden ook vlotter de weg naar informatie.

Figuur 16: Mediane leeftijd waarop het eerste attest met diagnose kanker ontvangen werd, 
per niveau 2018
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16 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/134671/e94805.pdf



Figuur 17: Overlevingscurve na het eerste geregistreerde attest met diagnose kanker

Subcategorie Totale duur ziektedagen Mediane duur per attest

Bronchitis 24.635 4
Sinusitis 17.942 3
Verkoudheid 15.764 3
Bovenste luchtwegeninfecties 15.539 3
Strottenhoofd en luchtpijp 11.637 3
Virale infecties 8.188 3
Keelontsteking 6.385 3
Longontsteking 5.838 7
Astma 1.969 4
Hoest 761 3
Allergie 448 2
Tuberculose 288 3
Overige aandoeningen van de luchtwegen 5.838 4

Tabel 25: Totale duur ziektedagen en mediane duur per attest van aandoeningen van de luchtwegen 2018
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Bij de analyse werd hier ook nagegaan wat de overlevingskans is na ontvangst van het eerste attest met een 
diagnose kanker. Het jaar 2014 vormt het beginpunt. Na 2.000 dagen zijn er nog 80 % van de vrouwelijke ambtenaren 
met kankerdiagnose in leven, tegenover 90 % mannelijke ambtenaren. 
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4.2.3.4. Aandoeningen van de luchtwegen
In deze diagnosegroep zijn o.a. de infecties van de bovenste luchtwegen, de acute en chronische last met de sinussen 
en allerlei longlijden te vinden. Ook de algemene virale infecties zijn hier ondergebracht, omdat het gros van de virale 
infecties toch de bovenste luchtwegen betreft. In deze diagnosegroep zijn oorproblemen niet weerhouden; deze zijn 
ondergebracht in de variagroep.

Er is een duidelijke stijging in de aandoeningen van de luchtwegen met de leeftijd. 

Het is vooral de leeftijdscategorie tussen 35 en 45 die er last van heeft, ongeveer een vierde van hen meldt zich ziek. 
Deze ambtenaren bevinden zich in een drukke levensfase, zowel op sociaal als op professioneel gebied. Ze hebben 
vaak jonge kinderen of jongeren thuis.



Er is een groot verschil onder de vijftigers, in duurtijd van hun ziekteperiode. In de categorie van 50 tot 55 jaar zijn er 
weinig attesten van lange duur doorgestuurd, vanaf 56 jaar daarentegen wordt de ziekteperiode beduidend langer. 
Wanneer er complicaties optreden zoals longontsteking, kan de herstelperiode enkele weken in beslag nemen.

4.2.3.5. Aandoeningen van het zenuwstelsel
In deze diagnosegroep gaat het naast chronische ziektes zoals multiple sclerose, migraine, ziekte van Parkinson, 
epilepsie, ook over ischias, verlamming, hersenschudding en een amalgaam van zenuwaandoeningen. Herpes zoster 
(ook zona genoemd) is hier apart gezet. 

Subcategorie Totale duur ziektedagen Mediane duur per attest

Ischias 27.141 7,0 
Zenuwaandoeningen 20.109 5,0
Migraine en hoofdpijn 9.891 2,0 
Multiple Sclerose 6.783 5,0 
Duizeligheid 6.318 4,0 
Hersenaandoeningen 4.680 7,0 
Ziekte van Parkinson 4.082 31,5 
Verlamming 3.251 29,0 
Ruggenmerg 2.615 31,0 
Epilepsie 2.129 5,0 
Herpes 1.475 5,0 
Overige neurologische aandoeningen 409 12,0 

Tabel 26: Totale duur ziektedagen en mediane duur per attest van aandoeningen van het zenuwstelsel 2018

Met 20.109 ziektedagen zijn de zenuwaandoeningen de tweede grootste verzuimoorzaak binnen de aandoeningen 
van het zenuwstelsel, met een mediane duur van 5 dagen. 

Meer dan een derde van de subcategorie zenuwaandoeningen betreffen brachialgie of ontsteking van de armzenuw.17  
Verder gaat het over de aangezichtszenuwen, rugzenuwen en vele niet gespecifieerde zenuwaandoeningen. 

Vanaf 35 jaar doet zich een verhoging voor in het aantal ambtenaren met aandoeningen van het zenuwstelsel. 

De leeftijdscategorie tussen 50 en 55 jaar piekt hier wat het aantal zieken betreft. 

De mediane duur stijgt tot 5 dagen na 50 jaar.

31Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren 2018MEDISCHE OORZAKEN

17 Brachialgie veroorzaakt 7.822 afwezigheidsdagen met een mediane duur van 5 dagen.



Subcategorie Totale duur ziektedagen Mediane duur per attest

Buikgriep 30.327 2
Darmen 23.212 3
Galblaas 5.440 14
Diabetes 5.430 5
Mond en gebit 4.712 2
Lever 4.698 14
Anaalstreek 4.163 5
Maag 3.634 2
Appendicitis 1.901 15
Obesitas 1.646 23
Pancreas 1.444 11
Overige aandoeningen spijsverteringsstelsel 2.696 1

Tabel 27: Totale duur ziektedagen en mediane duur per attest van aandoeningen van het spijsverteringsstelsel 2018
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4.2.3.6. Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel
In deze diagnosegroep met aandoeningen van het spijsverteringsstelsel zijn acute en chronische ziektebeelden te 
vinden, zoals last aan slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas, alvleesklier en de anale regio en voor het eerst de 
problemen van de mond en het gebit. De afwezigheden wegens diabetes (suikerziekte) zijn hier toegevoegd, vermits 
de pancreas of alvleesklier, die faalt bij diabetes, deel uitmaakt van het spijsverteringsstelsel.
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Tussen de aandoeningen van de lever staat levercirrose, transplantaties en leverontstekingen. Leveraandoeningen 
brengen 4.698 afwezigheidsdagen teweeg, met een mediane duur van 14 dagen.

De ingrepen ter behandeling van obesitas of zwaarlijvigheid zijn eveneens apart gezet; deze zijn goed voor 1.646 
ziektedagen, met een mediane duur van 23 dagen. Dit is de langste mediane duur in deze diagnosegroep. Het zou 
evenwel kunnen dat er nog obesitasbehandelingen verscholen zitten in de maagoperaties.

Bij de aandoeningen van het spijsverteringsstelsel gaat het vooral om korte ziekteperiodes. De twintigers melden zich 
het minste ziek. Het grootste aantal ambtenaren met een aandoening van het spijsverteringsstelsel zijn dertigers.

Een zeer recente studie van het Belgisch Instituut voor Gezondheid Sciensano18 raamt de jaarlijkse kosten van 
acute gastro-enteritis (of buikgriep) voor de Belgische economie op een bedrag dat schommelt tussen de 210 
miljoen en 1 miljard euro. Bij deze onverwacht hoge raming is rekening gehouden met de rechtstreekse en 
onrechtstreekse kosten van de ziekte voor de hele bevolking. Gevallen van acute gastro-enteritis zijn vooral toe te 
schrijven aan voedselintoxicaties en nauw contact met besmette mensen (bijvoorbeeld op school, op het werk, in 
verzorgingsinstellingen, enz.). Deze studie heeft betrekking op de periode 2010-2014.

18 https://www.sciensano.be/nl/pershoek/acute-gastro-enteritis-kost-de-belgische-economie-jaarlijks-honderden-miljoenen-euros



Naarmate de leeftijd stijgt, en vooral boven de 50 jaar, hebben steeds meer ambtenaren steeds meer afwezigheden 
voor langere ziekteperiodes wegens aandoeningen van hart en bloedvaten.

Er is een grote piek in duurtijd na de leeftijd van 60 jaar. Deze duurtijd van ziekteperiode komt op de derde plaats in 
onze statistieken, na de kankergerelateerde aandoeningen en na de psychische aandoeningen.

Onderstaande figuur toont een vergelijking van de aandoeningen van hart en bloedvaten, per leeftijd en per niveau, en 
volgens geslacht..

Subcategorie Totale duur ziektedagen Mediane duur per attest

Hartaandoeningen 23.476 14 
Cerebrovasculaire aandoeningen 16.768 3119 
Hoge bloeddruk 13.049 5 
Aders 7.856 9 
Slagaders 6.895 17 
Ritmestoornissen 6.019 5 
Bloedziekten 3.291 5 
Lage bloeddruk 3.191 3 
Overige 367 11 

Tabel 28: Totale duur ziektedagen en mediane duur per attest van aandoeningen van het hart en bloedvaten 2018

Figuur 18: Gemiddelde jaarlijkse afwezigheidsduur bij aandoeningen hart en bloedvaten 2018

4.2.3.7. Aandoeningen van hart en bloedvaten
In deze groep zijn volgende subcategorieën ondergebracht: problemen met de bloeddruk, ziekten van het bloed 
(behalve kanker), aandoeningen van aders en slagaders en van de bloedvaten in de hersenen. Deze laatste worden 
cerebrovasculaire aandoeningen genoemd. De diagnoses in verband met het hart zelf zijn nog eens in twee klassen 
onderverdeeld, enerzijds de ritmestoornissen en anderzijds de aandoeningen van de hartspier zelf en van de 
hartkleppen.
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19 Tijdens langdurige afwezigheden, schrijven artsen vaak verlengingsattesten uit per maand. Dit kan de mediane duur van 31 dagen verklaren bij de 
cerebrovasculaire aandoeningen.



Figuur 19: Afwezigheden wegens griep doorheen de seizoenen 2012-2018
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4.2.3.8. Griep
Ook dit jaar zijn de afwezigheden wegens griep apart beschouwd. De jaarlijkse griepepidemie vormt immers elke 
herfst en winter telkens een variabele factor wat het ziekteverzuim betreft. In 2018 ontving Medex attesten voor 44.131 
verzuimdagen wegens griep.

De griepepidemie van seizoen 2017-2018 duurde 12 weken, wat lang is in vergelijking met voorgaande jaren. De griep 
piekte vooral vanaf de tweede week van januari tot en met de laatste week van maart 2018. De griepepidemie bereikte 
haar hoogste top in de elfde week van het jaar (WIV, 2018).20 

Het ziekteverzuim waargenomen door Medex volgde hetzelfde patroon. Zo ontving Medex in januari 2.200 attesten 
met diagnose griep, in februari waren dat er maar liefst 3.807 en in maart nog eens 3.158 stuks. 

De duurtijd van de afwezigheden wegens griep zijn de kortste van alle diagnosegroepen, met een mediaan van 
4 dagen. We zien hier een zeer beperkt aantal attesten van lange duur, meestal worden gevallen van griep met 
complicaties als longontsteking bestempeld en zitten ze in de diagnosegroep met aandoeningen van de luchtwegen.

Vanaf de leeftijd van 30 jaar verhoogt het aantal afwezigheidsdagen, terwijl de mediane duur stabiel blijft bij een 
afwezigheid wegens griep.

Vanaf 35 jaar, houdt elke leeftijdscategorie zich aan de mediane duur van 4 dagen. De categorie tussen 55 en 60 was 
het meest onderhevig aan complicaties.

De ambtenaren van niveau C zijn het meest afwezig wegens Griep. De ambtenaren van niveau A zijn het minst 
afwezig wegens Griep en hun mediane duur is korter dan de andere niveaus.

MEDISCHE OORZAKEN

20 https://epistat.wiv-isp.be/docs/influenza/Influenza%202017-2018%20End%20of%20Season_NL.pdf



4.3. Diagnosegroepen volgens diverse criteria

4.3.1. Verzuimoorzaken per leeftijd
Medex beschikt over de cijfers van de verzuimoorzaken per leeftijdscategorie (zie Bijlage.7.4.1.).

Onderstaande figuur toont telkens de gemiddelde jaarlijkse afwezigheidsduur per ambtenaar, per diagnosegroep. Het 
is de tendens dat de gemiddelde duur verlengt met de leeftijd, sterker na 50 jaar, met een piek rond 60 jaar,. Daarna 
gaat de duur sterk omlaag vanaf 63 à 64 jaar.

Figuur 20: Gemiddelde afwezigheidsduur per diagnosegroep 2018
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Deze tendens wordt gevolgd door:

- de psychische aandoeningen, met een piek op 60 jaar, daarna gaat de duur sterk omlaag;

- de locomotorische aandoeningen, met een piek op 64 jaar;

- de kankergerelateerde aandoeningen; 

- de aandoeningen van de luchtwegen. Er is een plateau te zien tussen 35 en 55 jaar;

- de aandoeningen van het zenuwstelsel;

- de aandoeningen van hart en bloedvaten. 

Deze tendens wordt niet gevolgd bij griep en bij aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, waar de gemiddelde 
duur van een afwezigheid stabiel blijft.



Figuur 21: Mediane afwezigheidsduur per ambtenaar psychische aandoeningen 2018

Figuur 22: Mediane afwezigheidsduur per ambtenaar locomotorische aandoeningen 2018
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4.3.2. Verzuimoorzaken volgens niveau
Medex beschikt over de cijfers van de verzuimoorzaken volgens niveau (zie Bijlage.7.4.2). 

Hieronder staan figuren die de mediane afwezigheidsduur per ambtenaar weergeven per diagnosegroep.
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Figuur 23: Mediane afwezigheidsduur per ambtenaar kankergerelateerde aandoeningen 2018

Figuur 24: Mediane afwezigheidsduur per ambtenaar aandoeningen van de luchtwegen 2018
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Figuur 25: Mediane afwezigheidsduur per ambtenaar aandoeningen zenuwstelsel 2018

Figuur 26: Mediane afwezigheidsduur per ambtenaar aandoeningen spijsverteringsstelsel 2018
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Figuur 27: Mediane afwezigheidsduur per ambtenaar aandoeningen hart en bloedvaten 2018
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Diagnosegroep Statuut Geslachtt
Aantal 

ambtenaren 

Proportie 
zieke 

ambtenaren

Duur per 
ambtenaar

Aantal 
attesten 

per zieke 
ambtenaar

Mediane 
duur van 

attest

Psychisch

Contractueel
Vrouw 1.991 18 % 8,7 2,2 12 

Man 557 10 % 5,0 2,4 11 

Statutair
Vrouw 4.876 17 % 8,4 2,4 13 

Man 3.323 12 % 6,4 2,5 14 

Locomotorisch

Contractueel
Vrouw 2.482 23 % 8,9 2,2 8 

Man 913 17 % 4,8 2,1 6 

Statutair
Vrouw 5.212 18 % 5,1 1,9 6 

Man 4.928 18 % 4,5 2,1 5 

Kanker

Contractueel
Vrouw 193 2 % 2,4 2,2 31 

Man 34 1 % 0,8 2,2 31 

Statutair
Vrouw 457 2 % 1,8 2,2 32 

Man 276 1 % 0,8 2,1 23 

Luchtwegen

Contractueel
Vrouw 3.214 29 % 2,1 1,6 3 

Man 1.121 21 % 1,5 1,6 3 

Statutair
Vrouw 7.773 27 % 1,6 1,6 3 

Man 6.023 21 % 1,3 1,5 3 

Zenuwen

Contractueel
Vrouw 1.083 10 % 2,3 1,7 5 

Man 296 6 % 1,1 1,7 5 

Statutair
Vrouw 2.172 7 % 1,0 1,6 4 

Man 1.630 6 % 1,0 1,7 4 

Spijsverteringsstelsel

Contractueel
Vrouw 1.978 18 % 1,5 1,6 3 

Man 765 14 % 1,2 1,7 3 

Statutair
Vrouw 4.774 16 % 1,1 1,5 2 

Man 4.170 15 % 1,2 1,6 2 

Hart en Bloedvaten

Contractueel
Vrouw 610 6 % 1,3 1,5 6 

Man 184 3 % 1,7 1,7 8 

Statutair
Vrouw 1.183 4 % 0,8 1,6 6 

Man 1.070 4 % 1,2 1,7 7 

Griep

Contractueel
Vrouw 1.409 13 % 0,7 1,3 4 

Man 532 10 % 0,5 1,2 4 

Statutair
Vrouw 3.448 12 % 0,6 1,2 4 

Man 3.006 11 % 0,5 1,2 4 

Varia

Contractueel
Vrouw 1.793 16 % 2,9 1,7 4 

Man 523 10 % 1,8 1,6 4 

Statutair
Vrouw 4.207 14 % 2,3 1,6 4 

Man 2.846 10 % 1,5 1,6 4 

4.3.3. Verzuimoorzaken volgens statuut

Tabel 29: Verzuimoorzaken volgens statuut 2018
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4.3.4. Verzuimoorzaken volgens geslacht

Diagnosegroep Geslacht
Aantal zieke 
ambtenaren 

Proportie zieke 
ambtenaren

Duur per 
attest

Aantal 
attesten 

per zieke 
ambtenaar

Mediane 
duur van 

attest

Psychisch
Vrouw 6.867 17,0 % 8,5 2,3 13 

Man 3.880 12,0 % 6,2 2,5 14 

Locomotorisch
Vrouw 7.694 19,0 % 6,2 2,0 7 

Man 5.841 17,0 % 4,5 2,1 5 

Kanker
Vrouw 650 2,0  % 2,0 2,2 31 

Man 310 1,0 % 0,8 2,1 26 

Luchtwegen
Vrouw 10.987 27,0 % 1,8 1,6 3 

Man 7.144 21,0 % 1,3 1,5 3 

Zenuwen
Vrouw 3.255 8,0  % 1,3 1,6 4 

Man 1.926 6,0 % 1,0 1,7 4 

Spijsverteringsstelsel
Vrouw 6.752 17,0 % 1,2 1,5 3 

Man 4.935 15,0 % 1,2 1,6 3 

Hart en Bloedvaten
Vrouw 1.792 4,0 % 1,0 1,5 6 

Man 1.254 4,0 % 1,2 1,7 7 

Griep
Vrouw 4.857 12,0 % 0,6 1,2 4 

Man 3.538 11,0 % 0,5 1,2 4 

Varia
Vrouw 5.999 15,0 % 2,4 1,6 4 

Man 3.369 10,0 % 1,5 1,6 4 

Onderstaande fguur toont een vergelijking van de locomotorische aandoeningen bij mannen en bij vrouwen.

Tabel 30: Verzuimoorzaken volgens geslacht 2018

Figuur 28: Gemiddelde afwezigheidsduur per ambtenaar locomotorische aandoeningen 2018
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4.3.5. Verzuimoorzaken volgens woonplaats
Ten slotte worden in onderstaande tabel de verschillen in afwezigheid tussen de provincies weergegeven, met 
Brussel als aparte entiteit. Er moet echter benadrukt worden dat de waargenomen verschillen tussen de verschillende 
provincies gerelateerd is aan de respectievelijke samenstelling van de ambtenarenpopulatie (leeftijd, geslacht, niveau) 
en niet zozeer aan de geografische woonplaats. In Brussel wonen veel jonge ambtenaren van niveau A. De proportie 
is hier vaak het laagst. De korte verplaatsing naar hun werkplaats kan hier een rol spelen.

De ambtenaren die in het buitenland wonen, worden hier buiten beschouwing gelaten.

Vooral de diagnosegroepen hart en bloedvaten als psychische aandoeningen vertonen een grotere proportie zieke 
ambtenaren, gerelateerd aan de samenstelling van de populatie, in de provincies Henegouwen, Namen en Luik. 

Om te kunnen standaardiseren, is het aantal ambtenaren per provincie op 1.000 gebracht.

Tabel 31: Verzuimoorzaken kankergerelateerde aandoeningen volgens geslacht 2018

Subcategorie Geslacht Totale duur 

Borst Vrouw 43.362 
Spijsvertering Vrouw 12.232 
Spijsvertering Man 9.172 
Luchtwegen Vrouw 6.250 
Hersenen Vrouw 6.066 

Vrouwelijke organen Vrouw 5.640 
Hematologie Vrouw 5.343 
Luchtwegen Man 5.326 
Mannelijke organen Man 4.683 
Hematologie Man 4.317 
Schildklier Vrouw 2.299 
Neus-keel-oor Man 1.946 
Hersenen Man 1.826 
Melanomen en huidkanker Vrouw 1.168 
Urinewegen Man 1.142 
Neus-keel-oor Vrouw 1.045 
Urinewegen Vrouw 1.036 
Melanomen en huidkanker Man 742 
Schildklier Man 289 
Overige kankers Vrouw 6.635 
Overige kankers Man 2.661 

Onderstaande tabel toont de kankergerelateerde aandoeningen uitgesplitst in mannen en vrouwen.
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Psychisch

Aantal zieke ambtenaren 957 558 1617 1089 666 739 516 2074 1465 241 865
Proportie zieke 

ambtenaren 12,2 % 14,4 % 12,7 % 12,8 % 11,9 % 12,6 % 17,4 % 20,0 % 18,7 % 16,7 % 20,1 % 

Duur per attest per 
ambtenaar 6,6 6,6 6,2 6,9 6,2 6,8 10,0 9,7 8,9 7,7 10,9

Aantal attesten per zieke 
ambtenaar 2,4 2,3 2,4 2,5 2,3 2,6 2,3 2,5 2,2 2,3 2,4

Mediane duur per attest 14 14 12 14 14 12 15 12 13 12 14
Locomotorisch

Aantal zieke ambtenaren 1393 846 2368 1518 1120 747 481 2326 1565 309 893
Proportie zieke 

ambtenaren 17,8 % 21,8 % 18,6 % 17,9 % 20,1 % 12,7 % 16,3 % 22,5 % 19,9 % 21,4 % 20,8 % 

Duur per attest per 
ambtenaar 5,0 6,7 5,7 5,6 6,1 3,5 4,5 6,8 5,2 7,6 5,9

Aantal attesten per zieke 
ambtenaar 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 1,9 2,2 2,0 2,1 2,0

Mediane duur per attest 6 6 6 6 5 6 7 6 7 7 5
Kanker

Aantal zieke ambtenaren 83 52 161 102 73 70 41 172 128 17 62
Proportie zieke 

ambtenaren 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,4 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,4 % 

Duur per attest per 
ambtenaar 1,0 1,8 1,5 1,5 1,2 1,2 1,5 1,9 1,7 1,5 1,7

Aantal attesten per zieke 
ambtenaar 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,7 2,1 2,2 2,1 2,0 2,0

Mediane duur per attest 26,0 47,0 31,0 33,0 22,0 25,0 31,0 31,0 30,0 32,5 33,5
Luchtwegen

Aantal zieke ambtenaren 1947 998 3269 2172 1318 1296 791 2846 2054 351 1127
Proportie zieke 

ambtenaren 24,9 % 25,7 % 25,7 % 25,6 % 23,6 % 22,0 % 26,7 % 27,5 % 26,2 % 24,3 % 26,2 % 

Duur per attest per 
ambtenaar 1,5 1,7 1,6 1,7 1,4 1,4 1,6 1,8 1,8 1,5 1,6

Aantal attesten per zieke 
ambtenaar 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5

Mediane duur per attest 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
Zenuwen

Aantal zieke ambtenaren 479 271 839 538 376 341 210 989 617 117 418
Proportie zieke 

ambtenaren 6,1 % 7,0 % 6,6 % 6,3 % 6,7 % 5,8 % 7,1 % 9,6 % 7,9 % 8,1 % 9,7 % 

Duur per attest per 
ambtenaar 1,2 1,1 1,1 0,8 1,1 1,0 1,0 1,6 1,7 1,1 1,7

Aantal attesten per zieke 
ambtenaar 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6

Mediane duur per attest 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5
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Spijsverterings-
stelsel

Aantal zieke ambtenaren 1371 774 2228 1331 838 729 406 1860 1263 198 711
Proportie zieke 

ambtenaren 17,5 % 19,9 % 17,5 % 15,7 % 15,0 % 12,4 % 13,7 % 18,0 % 16,1 % 13,7 % 16,6 % 

Duur per attest per 
ambtenaar 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 0,9 0,9 1,5 1,2 1,2 1,5

Aantal attesten per zieke 
ambtenaar 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7

Mediane duur per attest 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
Hart en bloedvaten

Aantal zieke ambtenaren 197 120 411 275 181 197 139 736 434 72 287
Proportie zieke 

ambtenaren 2,5 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,3 % 4,7 % 7,1 % 5,5 % 5,0 % 6,7 % 

Duur per attest per 
ambtenaar 0,6 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,4 1,8 1,3 1,5 1,6

Aantal attesten per zieke 
ambtenaar 1,7 1,7 1,6 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 1,7 1,6

Mediane duur per attest 5 8 7 6 5 7 7 7 6 7 7
Griep

Aantal zieke ambtenaren 804 526 1523 995 587 555 316 1300 989 219 584
Proportie zieke 

ambtenaren 10,3 % 13,5 % 12,0 % 11,7 % 10,5 % 9,4 % 10,7 % 12,6 % 12,6 % 15,2 % 13,6 % 

Duur per attest per 
ambtenaar 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7

Aantal attesten per zieke 
ambtenaar 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Mediane duur per attest 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Varia

Aantal zieke ambtenaren 913 520 1765 1094 708 678 380 1464 1062 185 620
Proportie zieke 

ambtenaren 11,7 % 13,4 % 13,9 % 12,9 % 12,7 % 11,5 % 12,8 % 14,1 % 13,5 % 12,8 % 14,4 % 

Duur per attest per 
ambtenaar 1,8 1,8 2,2 2,0 1,9 1,6 2,3 2,4 2,3 2,4 2,0

Aantal attesten per zieke 
ambtenaar 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6

Mediane duur per attest 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4

Tabel 32: Verzuimoorzaken volgens woonplaats 2018
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4.4. Preventie
Een aantal afwezigheidsdagen zou onder andere kunnen vermeden worden, mits aandacht voor ergonomie, 
levensstijl, hygiëne en vaccinatie.

Elke werkgever moet een beleid voeren om het welzijn van de werknemers te garanderen. Dit welzijnsbeleid moet 
vastgelegd zijn in een dynamisch risicobeheersingsysteem. Door de wijziging van het K.B. van 2014 is de werkgever 
ook gehouden de psychosociale risico’s op het werk te bepalen en te evalueren.21

4.4.1. Ergonomie
Meer aandacht voor ergonomie op het werk, zou onder andere volgende subcategorieën kunnen beïnvloeden.

Cervicobrachialgie maakt ongeveer één derde uit van de subcategorie zenuwaandoeningen in de aandoeningen van 
het zenuwstelsel.

4.4.2. Levensstijl
Mits een aanpassing van de levensstijl zou een aantal afwezigheidsdagen kunnen vermeden worden in onderstaande 
subcategorieën.

In de diagnosegroep psychische aandoeningen hebben afhankelijkheid of ontwenning van alcohol, verslavende 
middelen en kalmeer- en slaapmiddelen de langste mediane duur. 

Bij de diagnosegroep aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, In de subcategorie aandoeningen van de lever, 
staat levercirrose, verder enkele transplantaties en leverontstekingen. 

In de diagnosegroep aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, geven de ingrepen ter behandeling van obesitas 
of zwaarlijvigheid de langste mediane duur. Het zou evenwel kunnen dat er nog obesitasbehandelingen verscholen 
zitten in de maagoperaties.

De FOD VVVL heeft overdreven blootstelling aan ultraviolette straling erkend als voornaamste oorzaak van de 
toename van het aantal gevallen van huidkanker. Ondanks preventiecampagnes stijgt de prevalentie van melanomen 
aanzienlijk. Volgens het Belgisch Kankerregister bedraagt de incidentie (het aantal gevallen) van melanomen bij 
vrouwen zowat 20/100.000 tegenover zowat 14/100.00 bij mannen in 2016. Er zijn toen 3.069 melanomen ontdekt 
in België, waaronder beduidend meer vrouwen dan mannen.22

In 2018 ontvangt Medex 83 attesten wegens melanomen en wegens huidkanker. Er zijn 44 attesten ingestuurd door 
vrouwelijke ambtenaren en 39 door mannelijke ambtenaren. 

Tabel 33: Medische verzuimoorzaken beïnvloedbaar door ergonomie 2018

Diagnosegroep Aandoening Aantal afwezigheidsdagen Mediane duur 

Locomotorische 
aandoeningen

Rugpijn 58.309 5,0
Nekpijn 16.683 4,0
Tenniselleboog 8.752 9,5
Carpaletunnelsyndroom 7.761 22,0

Aandoeningen zenuwstelsel Cervicobrachialgie 7.822 5,0

Tabel 34: Medische verzuimoorzaken beïnvloedbaar door levensstijl 2018

Aandoening Aantal afwezigheidsdagen Mediane duur 

Afhankelijkheid en ontwenning 10.583 25,5
Leveraandoeningen 4.698 14,0
Obesitas 1.646 23,0
Melanoom en huidkanker 1.898 11,0
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21 Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (B.S. 28.4.2014)
22 https://kankerregister.org/media/docs/CancerFactSheets/2016/Cancer_Fact_Sheet_MalignantMelanoma_2016.pdf



4.4.3. Verspreiding griepvirus
Griep is een infectie met symptomen ter hoogte van de bovenste luchtwegen (de neus, de keel en de luchtpijptakken). 
Griep veroorzaakt plotse koorts, spierpijn, koude rillingen, zweten en een algemeen ziektegevoel. Het griepvirus is 
zeer besmettelijk en verspreidt zich gemakkelijk via de lucht, bij niezen en hoesten via inademing. Het griepvirus blijft 
lang op de handen zitten en wordt ook overgedragen via gewoon contact met een besmette persoon of een besmet 
voorwerp. Afgesloten, drukbezochte plaatsen werken de overdracht van het virus in de hand.

Hygiëne is dan ook een belangrijke maatregel om de overdracht van het griepvirus tegen te gaan. Vaccinatie is de 
beste manier om besmetting, complicaties van griep en ziekenhuisopname te voorkomen.23  

Het is mogelijk om enige invloed uit te oefenen op de verspreiding van het griepvirus en dus ook op de afwezigheden 
wegens griep.

Momenteel heeft Medex geen toegang tot de vaccinatiestatus van de ambtenaren en kan dus ook het verband niet 
onderzocht worden tussen de vaccinatiestatus en de afwezigheden en diagnoses.
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Controleopdrachten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Controleopdrachten

Ziekte 67.534 52.044 45.105 45.650 49.133 48.173 47.301
Arbeidsongevallen 266 927 1.794 1.638 1.883 2.050 1.985
Totaal 67.800 52.971 46.899 47.288 51.016 50.223 49.286

Uitgevoerde opdrachten

Ziekte 57.998 46.147 39.993 40.286 43.824 42.993 41.972
Arbeidsongevallen 229 865 1.674 1.480 1.756 1.893 1.856
Totaal 58.227 47.012 41.667 41.766 45.580 44.886 43.828

Niet uitgevoerde  
opdrachten

Ziekte 9.536 5.897 5.112 5.364 5.309 5.180 5.329
Arbeidsongevallen 37 62 120 158 127 157 129
Totaal 9.573 5.959 5.232 5.522 5.436 5.337 5.458

Oncontroleerbare 
opdrachten

Ziekte 4.657 3.797 3.346 3.455 3.809 3.524 3.473
Arbeidsongevallen 22 83 159 132 135 143 129
Totaal 4.679 3.880 3.505 3.587 3.944 3.667 3.602

Controles met beslissing

Ziekte 53.341 42.350 36.647 36.831 40.015 39.469 38.499
Arbeidsongevallen 207 782 1.515 1.348 1.621 1.750 1.727
Totaal 53.548 43.132 38.162 38.179 41.636 41.219 40.226

Tabel 35: Controleopdrachten 2012-2018
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5. Controles
5.1. Controleopdrachten 
In 2018 :

- worden 49.286 controleopdrachten aan de controleartsen toevertrouwd, waarvan 

•  - 47.301 voor afwezigheden wegens ziekte;

 - 1.985 naar aanleiding van een arbeidsongeval.

- worden 43.828 controleopdrachten door de controleartsen uitgevoerd;

- worden 5.458 controleopdrachten niet uitgevoerd omdat het adres verkeerd is of omdat de controlearts omwille van 

  persoonlijke redenen zoals deontologische belemmering omdat het een eigen patiënt betreft, niet kan uitvoeren;

- komt de te controleren ambtenaar in 3.602 gevallen niet opdagen voor een controle op het kabinet, nadat de 

   controlearts hem thuis niet heeft aangetroffen (oncontroleerbare opdrachten);

- kan de controlearts zich dus in 40.226 gevallen uitspreken over de grond van de afwezigheid.

CONTROLES



5.1.1. Aard van de controles
Er zijn 3 types controles: aangevraagd door de werkgever (ad hoc), gebaseerd op de afwezigheidshistoriek van 
de ambtenaar (via de Bradfordfactor) en willekeurig aangemaakt door de applicatie. In 2018 zijn 10 % van de 
controleopdrachten ingevolge afwezigheden wegens ziekte die aan de artsen worden toevertrouwd, aangevraagd 
door de werkgever. In principe kunnen werkgevers tot 30 % van de mogelijke controles aanvragen maar, op enkele 
uitzonderingen na, maken de federale administraties geen volledig gebruik van deze mogelijkheid. 

Tabel 36: Aantal controles 2018 volgens de aard van de controle

Aard controle Aantal controles Verdeling controles

Aanvraag werkgever (ad hoc) 4.719 10 %
Afwezigheidshistoriek 22.229 47 %
Willekeurig 20.353 43 %

47.301 100 %

5.1.2. Wie wordt gecontroleerd?
Net zoals de vorige jaren blijkt uit onderstaande tabel dat de verdeling van de controles die de artsen in 2018 hebben 
opgenomen, de spreiding van de afwezigheden over dezelfde categorieën grotendeels volgt. Nochtans spelen 
die verschillende categorieën geen rol bij het aanmaken van controleopdrachten. Controles worden immers per 
administratie aangemaakt zonder rekening te houden met het geslacht, de leeftijd, het administratief niveau of de 
woonplaats van de federale ambtenaar.

Als er voor een bepaalde categorie ambtenaren in verhouding tot de afwezigheden meer controles gebeuren dan 
blijkt wel dat er voor die categorie niet meer controleaanvragen door de werkgever (ad hoc) zijn.

Zo worden er meer vrouwelijke ambtenaren gecontroleerd (60,1 %) dan de verdeling van de afwezigheden volgens het 
geslacht van de ambtenaren (58,1 % van de afwezigheden staan op naam van vrouwelijke ambtenaren), terwijl er bijna 
evenveel controles worden aangevraagd voor vrouwen (50,9 %) als voor mannen (49,1 %).

Bij de verdeling over de leeftijdscategorieën blijkt dat er iets meer controles plaatsvinden bij veertigers (32,9 % 
controles t.o.v. 31,8 % afwezigheden). De werkgevers vragen nochtans relatief meer controles aan voor de jongere 
ambtenaren.

Bijna 7 op 10 van de controles die door de werkgever worden aangevraagd, betreffen ambtenaren van niveau C, terwijl 
deze categorie minder dan de helft (48 %) van de afwezigheden  (48 %) en controles (43 %) telt.

Een kwart van de controles (25,3 %) worden uitgevoerd bij ambtenaren van niveau D die voor 18,8 % van de 
afwezigheden verantwoordelijk zijn. 19,9 % van de door de werkgever aangevraagde controles zijn voor deze 
ambtenaren.

In Henegouwen, Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen wordt een groter deel van de controles uitgevoerd in vergelijking 
met de verdeling van de afwezigheden. Het grootste deel van de ad hoc aanvragen zijn daarentegen gericht op 
ambtenaren uit Antwerpen (17,3 %). Ook voor ambtenaren in de provincies Luik (13,9 %) en Limburg (11,1 %) worden in 
verhouding met de afwezigheden meer controles aangevraagd door de werkgever.

Hoewel een groter deel van de controles t.o.v. de afwezigheden gesitueerd is bij de contractuele medewerkers, 
vragen de werkgevers relatief toch meer controles aan voor  statutaire ambtenaren. Dit komt natuurlijk doordat de 
contractuele medewerkers na de periode van gewaarborgd loon ten laste vallen van de mutualiteit. De controleartsen 
die door Medex zijn aangeduid, controleren dus enkel tijdens die periode van gewaarborgd loon.
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Categorie
Verdeling van de 

ambtenaren
 Verdeling van de 

afwezigheden
Verdeling van de 

controles
Verdeling van de           
ad hoc-controles

Geslacht

Vrouw 54,7 % 58,1 % 60,1 % 50,9 %
Man 45,3 % 41,9 % 39,9 % 49,1 %

Leeftijd

20-29 jaar 7,9 % 8,0 % 7,4 % 10,1 %
30-39 jaar 21,2 % 23,6 % 23,2 % 27,7 %
40-49 jaar 25,8 % 27,0 % 27,4 % 29,5 %
50-59 jaar 32,2 % 31,8 % 32,9 % 28,2 %
60-65 jaar 11,8 % 9,5 % 9,0 % 4,4 %

Niveau

A 24,0 % 14,7 % 13,1 % 3,7 %
B 22,9 % 18,4 % 16,8 % 7,7 %
C 36,7 % 48,0 % 43,0 % 68,8 %
D 16,2 % 18,8 % 25,3 % 19,9 %

Woonplaats

Antwerpen 11,1 % 9,9 % 9,8 % 17,3 %
Brussel 8,3 % 7,0 % 7,0 % 3,7 %

Henegouwen 14,4 % 16,9 % 20,3 % 15,6 %
Limburg 5,5 % 5,6 % 6,4 % 11,1 %

Luik 10,9 % 11,3 % 8,9 % 13,9 %
Luxemburg 2,0 % 2,1 % 0,7 % 1,1 %

Namen 6,1 % 6,6 % 5,8 % 3,7 %
Oost-Vlaanderen 17,7 % 16,4 % 17,5 % 14,0 %
Vlaams-Brabant 11,9 % 10,9 % 10,2 % 8,7 %

Waals-Brabant 4,2 % 3,8 % 5,5 % 3,8 %
West-Vlaanderen 8,0 % 6,9 % 7,9 % 7,1 %

Werkrelatie

Statutair 73,0 % 72,4 % 73,0 % 75,8 %
Contractueel 23,4 % 25,0 % 26,7 % 21,2 %

Stagiair 3,6 % 2,6 % 0,3 % 2,9 %
Tabel 37: Verdeling van de ambtenaren, afwezigheden en controles in 2018
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5.1.3. Waar kunnen de controles uitgevoerd worden?
Net als in de vorige jaren kan de arts driekwart (74,7 %) van de controles uitvoeren in de woning waar de ambtenaar 
tijdens zijn ziekteafwezigheid verblijft.

Tabel 38: Plaats van de controles 2018 

Plaats van de controle Aantal controles Verdeling controles

Controle aan huis 31.374 74,7%
Controle op het kabinet 7.125 17,0%
Geen gevolg aan oproeping 3.473 8,3%

41.972 100,0%

8,3 % van de ambtenaren van wie de afwezigheid wegens ziekte gecontroleerd moet worden, bieden zich niet aan op 
het kabinet voor een controle. 

De vaakst opgegeven redenen zijn dat men de oproepingsbrief te laat vond, dat de verplaatsing onmogelijk was 
wegens medische redenen, het feit dat men het werk reeds hervat had of dat men geen geschikt vervoermiddel vond. 

2.171 ambtenaren (of 62.5% van de niet opgedaagde ambtenaren) neemt geen contact op met de controlearts om de 
reden op te geven waarom er geen gevolg aan de oproeping kan gegeven worden. In dat geval kan de werkgever 
oordelen dat de medewerker de controle onmogelijk gemaakt heeft en hem van rechtswege op non-activiteit zetten. 

Uit de cijfers blijkt dat er op dit vlak nauwelijks verschil is in het gedrag van ambtenaren die afwezig zijn wegens ziekte 
voor 1 dag en zij die afwezig zijn voor meerdere dagen.
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5.2. Controleresultaten 
Zoals de voorgaande jaren worden in 2018 bij 9 van de 10 controleopdrachten de afwezigheid als gerechtvaardigd 
beoordeeld door de controlearts

Tabel 39: Bevindingen van de controlearts 2017-2018 

Resultaat 2017 % 2018 %

Gerechtvaardigd 38.674 90,0 % 37.855 90,2 %
Ongerechtvaardigd 98 0,2 % 101 0,2 %
Ingekort 697 1,6 % 543 1,3 %
Niet opgedaagd, met reden 1.332 3,1 % 1.302 3,1 %
Niet opgedaagd, zonder reden 2.192 5,1 % 2.171 5,2 %

42.993 100,0 % 41.972 100,0 %

5.2.1. Controleresultaten volgens de aard van de controle
Er zijn iets meer vervroegde werkhervattingen naar aanleiding van een controle die door de werkgever wordt 
aangevraagd (ad hoc: 2,1 %) dan bij de willekeurig aangemaakte controles (1,7 %) en bij de controles op basis van de 
afwezigheidsgeschiedenis van de ambtenaar (Bradford: 1,5 %).

Tabel 40: Controleresultaten volgens de aard van de controle 2018

Resultaat Ad hoc 
(werkgever)

Bradford 
(afwezigheids-

historiek)

Random 
(willekeurig)

Gerechtvaardigd 97,9 % 98,5 % 98,3 %
Ingekort  1,9 % 1,3 % 1,4%
Ongerechtvaardigd 0,2 % 0,2 % 0,3 %

5.2.2. Controleresultaten volgens geslacht, leeftijd, niveau, woonplaats en werkrelatie
In absolute cijfers worden meer vrouwelijke ambtenaren door de controlearts vervroegd terug naar het werk gestuurd, 
maar in verhouding tot het aantal controles worden de afwezigheden van mannelijke ambtenaren relatief meer 
ingekort en als ongerechtvaardigd beschouwd.

Het zijn vooral de jongste categorie van de gecontroleerde ambtenaren (2,6 %) die vervoegd naar het werk worden 
gestuurd.

Er zijn niet alleen in absolute cijfers meer ambtenaren van niveau C (323) die voor de einddatum van hun gemelde 
ziekteafwezigheid het werk moeten hervatten, ook ligt het percentage werkhervattingen t.o.v. de uitgevoerde controles 
(1,9 %) bij hen het hoogst.

Er zijn relatief gezien ook meer vervroegde werkhervattingen bij de ambtenaren die in de Vlaamse provincies en 
in Brussel wonen (meer dan 2 %). Voor ambtenaren die in Oost-Vlaanderen wonen zijn er weliswaar het meest 
vervoegde werkhervattingen maar omdat daar ook meer ambtenaren wonen en meer controles zijn, ligt het 
percentage daar wel lager (1,5 %). Voor de Waalse provincies springt Namen er met 1,9 % werkhervattingen uit.

Relatief gezien zijn er ook meer vervroegde werkhervattingen bij de contractuele medewerkers (1,8 %) dan bij de 
statutaire ambtenaren (1,6 %).
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Categorie Gerechtvaardigd  Ingekort Ongerechtvaardigd
% vervroegde 

werkhervattingen

Aantal 
vervroegde 

werkhervattingen

Geslacht

Vrouw 98,4 % 1,4 % 0,2 % 1,6 % 364
Man 98,2 % 1,5 % 0,3 % 1,8 % 260

Leeftijd

20-29 jaar 97,4 % 2,0 % 0,6 % 2,6 % 69
30-39 jaar 98,3 % 1,4 % 0,3 % 1,7 % 140
40-49 jaar 98,2 % 1,5 % 0,3 % 1,8 % 181
50-59 jaar 98,5 % 1,3 % 0,2 % 1,5 % 183
60-65 jaar 98,5 % 1,2 % 0,3 % 1,5 % 51

Niveau

A 98,7 % 1,1 % 0,2 % 1,3 % 65
B 98,7 % 1,1 % 0,2 % 1,3 % 87
C 98,1 % 1,6 % 0,3 % 1,9 % 323
D 98,3 % 1,4 % 0,3 % 1,7 % 149

Woonplaats

Henegouwen 97,7 % 2,2 % 0,10 % 2,3 % 82
Oost-Vlaanderen 97,9 % 1,9 % 0,20 % 2,1 % 55
Vlaams-Brabant 98,7 % 1,1 % 0,20 % 1,3 % 96

Antwerpen 97,9 % 2,0 % 0,10 % 2,1 % 50
Luik 99,4 % 0,4 % 0,20 % 0,6 % 17

West-Vlaanderen 98,6 % 0,7 % 0,70 % 1,4 % 4
Brussel 98,1 % 1,7 % 0,20 % 1,9 % 39

Limburg 98,5 % 1,4 % 0,20 % 1,5 % 100
Namen 98,0 % 1,4 % 0,60 % 2,0 % 75

Waals-Brabant 98,5 % 1,0 % 0,50 % 1,5 % 30
Luxemburg 97,8 % 1,9 % 0,30 % 2,2 % 64

Werkrelatie

Statutair 98,4 % 1,4 % 0,2 % 1,6 % 445
Contractueel 98,2 % 1,5 % 0,3 % 1,8 % 179

Tabel 41: Controleresultaten 2018 volgens diverse criteria
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5.3. Arbitrages 
In 2018 zijn er 18 gecontroleerde ambtenaren die tegen de beslissing van de controlearts in beroep gaan door een 
arts-scheidsrechter aan te stellen om het medisch geschil te beslechten. In 14 -of meer dan driekwart (78 %)- van de 
gevallen krijgt de ambtenaar gelijk.

Figuur 29: Aantal arbitrages volgens winnende partij 2008-2018
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5.4. Return on investment 
 In 2018 oordeelt de controlearts in 101 gevallen dat de afwezigheid wegens ziekte ongerechtvaardigd is en kort hij 
543 keer de voorgeschreven afwezigheidsduur in. Bij controles van de arbeidsgeschiktheid naar aanleiding van een 
arbeidsongeval gebeurt dat respectievelijk bij 2 en 35 controles.

2014 2015 2016 2017 2018

Ziekte

Ongerechtvaardigd 144 127 154 98 101
Ingekort 611 621 799 697 543

Totaal ziekte 755 748 953 795 644

Arbeidsongevallen

Ongerechtvaardigd 4 2 1 3 2
Ingekort 30 12 36 37 35

Totaal arbeidsongevallen 34 14 37 40 37
Gerecupereerde ziektedagen

Ongerechtvaardigd 365 289 616 377 881
Ingekort 15.396 11.493 9.900 7.762 8.282

Totaal gerecupereerde ziektedagen 15.761 11.782 10.516 8.139 9.163

Tabel 42: Controles bij ziekte en arbeidsongeval met opgelegde werkhervatting 2014-2018

Omgezet naar aantal werkdagen die aldus gerecupereerd worden, is er bij de ingekorte ziektedagen weliswaar een 
verhoging tegenover 2017, maar blijft men wel nog onder de cijfers van de voorgaande jaren.

Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat een groot aantal afwezigheden niet gecontroleerd kunnen worden 
omdat de ambtenaar niet reageert op het aanbellen van de controlearts en ook geen gevolg geeft aan de oproeping 
voor een controle op het kabinet.

Als gekeken wordt hoeveel ziektedagen daarbij niet geëvalueerd kunnen worden, dan ziet men dat het om een 
aanzienlijke werktijd (30.948 werkdagen) gaat.

Figuur 30: Evolutie aantal werkdagen die niet gecontroleerd kunnen worden omdat de ambtenaar niet 
komt opdagen 2014-2018 
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2014 2015 2016 2017 2018

Ziekte

Ongerechtvaardigd 144 127 154 98 101
Ingekort 611 621 799 697 543

Totaal ziekte 755 748 953 795 644

Arbeidsongevallen

Ongerechtvaardigd 4 2 1 3 2
Ingekort 30 12 36 37 35

Totaal arbeidsongevallen 34 14 37 40 37
Gerecupereerde ziektedagen

Ongerechtvaardigd 365 289 616 377 881
Ingekort 15.396 11.493 9.900 7.762 8.282

Totaal gerecupereerde ziektedagen 15.761 11.782 10.516 8.139 9.163
Tabel 42: Controles bij ziekte en arbeidsongeval met opgelegde werkhervatting 2014-2018
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6. Werkhervatting na langdurige afwezigheid 
wegens ziekte
6.1. Werkhervattingen met verminderde prestaties 
Statutaire federale ambtenaren die langdurig afwezig zijn wegens ziekte (een ziekteperiode van minstens dertig 
ononderbroken kalenderdagen) kunnen aan de artsen van Medex de toelating vragen om het werk met verminderde 
prestaties te hervatten.  Dit kan men beschouwen als een soort re-integratie met aangepast werk, aangezien het 
werkregime qua werkuren aangepast wordt na medisch advies.

Wanneer er in dit hoofdstuk sprake is van ambtenaren worden dus enkel de statutairen bedoeld.

Er bestaan twee verschillende stelsels van verminderde prestaties na langdurige ziekte:

 - verminderde prestaties van maximum drie maanden als re-integratie om zich progressief aan het normale 

   arbeidsritme aan te passen , hier aangeduid als “kortdurende verminderde prestaties”;

- verminderde prestaties wanneer men om medische redenen langdurig niet in staat is om voltijds te presteren, hier 

  aangeduid als “langdurende verminderde prestaties”.

Nadat het aantal afwezigheden van minstens 30 dagen in 2017 daalt, stijgt het aantal ambtenaren terug dat, in theorie, 
aanspraak kan maken op een werkhervatting met verminderde prestaties. Ruim 1 zieke ambtenaar op 8 (13,5 %) is 
langer dan 30 dagen afwezig. 

Langdurige afwezigheden 2014 2015 2016 2017 2018

Aantal langdurig zieken 7.271 7.349 7.326 6.749 6.908
% t.o.v. aantal ambtenaren 11,3 % 11,4 % 11,8 % 11,3 % 11,8 %

% t.o.v. aantal zieke ambtenaren 12,3 % 13,1 % 13,3 % 13,3 % 13,5 %

Tabel 43: Evolutie van het aantal afwezigheden van minstens 30 dagen 2014-2018

Steeds meer ambtenaren doen beroep op de mogelijkheid om, na een langdurige ziekteafwezigheid, hun 
professionele taken te hervatten met verminderde prestaties. Van ruim een vijfde (22,3 %) in 2014 is dit opgelopen 
naar ruim een derde (34,6 %) in 2018. De toename van de aanvragen voor langdurige verminderde prestaties is vooral 
de laatste twee jaar merkbaar.

Aanvragen 2014 2015 2016 2017 2018

Langdurende verminderde prestaties 697 810 777 877 973
Kortdurende verminderde prestaties 927 1.126 1.349 1.336 1.419

1.488 1.666 1.725 1.894 2.113
Tabel 44: Evolutie van de aanvragen verminderde prestaties wegens ziekte 2014-2018



Figuur 31: Evolutie van het aandeel ambtenaren die verminderde prestaties aanvragen t.o.v. het totaal 
aantal langdurige afwezigen 2014-2018 

Een kleine minderheid van de aanvragen voor langdurende verminderde prestaties wordt afgewezen omdat de 
administratieve voorwaarden niet vervuld zijn of omdat de arts van Medex oordeelt dat de betrokkene ofwel voltijds 
kan werken ofwel niet minstens 50 % van een normaal werkregime kan presteren. 

Langdurende verminderde prestaties 2014 2015 2016 2017 2018

Administratief geweigerd 18 18 14 12 16
Medische weigering 49 52 32 55 45
Goedgekeurd 630 740 731 810 912

697 810 777 877 973

Tabel 45: Evaluatie van de aanvragen voor langdurende verminderde prestaties wegens ziekte 2014-2018

Ook bij de kortdurende verminderde prestaties krijgt men hetzelfde beeld, al worden hier iets meer aanvragen omwille 
van medische redenen geweigerd.

In 2018 krijgt 19,5 % van de langdurig afwezig ambtenaren hier de toestemming om zich aan het normale werkritme 
aan te passen met verminderde prestaties. 

Kortdurende verminderde prestaties 2014 2015 2016 2017 2018

Administratief  geweigerd 16 18 15 16 12
Medische weigering 15 39 47 75 73
Goedgekeurd 896 1.069 1.287 1.245 1.334

927 1.126 1.349 1.336 1.419

Tabel 46: Evaluatie van de aanvragen voor kortdurende verminderde prestaties wegens ziekte 2014-2018

Meer dan 9 op 10 aanvragen voor verminderde prestaties 
leiden tot een erkenning. 

In 2018 heeft 13,2 % van de ambtenaren die langer dan 30 dagen afwezig zijn wegens ziekte, de toelating gekregen 
om het werk te hervatten met langdurende verminderde prestaties. 
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Bij iets meer dan 6 aanvragen op 10 kan de betrokkene de helft van een normale werktijd presteren, bij één vijfde is 
dat 60 % en bij 17 % is dat vier weekdagen op vijf.

Bij bijna 60 % van de aanvragen krijgt de betrokkene de toelating om de langdurende verminderde prestaties 
gedurende 1 jaar uit te oefenen. Bij een vijfde geldt die toestemming voor een half jaar. Bij één op twintig worden de 
verminderde prestaties in eerste instantie zelfs voor minder dan 3 maanden toegekend. In die gevallen wil de arts van 
Medex de impact van de werkhervatting met verminderde prestaties van nabij opvolgen om ze eventueel te kunnen 
verlengen of stop te zetten.

Langdurende verminderde prestaties Aanvragers %

Toegekend %

50 % 570 62,5 %
60 % 188 20,6 %

80 % 154 16,9 %

Toegekende periode

< 3 maanden 47 5,2 %
3 maanden 108 11,8 %

4-5 maanden 24 2,6 %
6 maanden 191 20,9 %

7-11 maanden 15 1,6 %
12 maanden 527 57,8 %

Tabel 47: Details van de toegekende langdurende verminderde prestaties wegens ziekte 2018

6.1.1. Wie hervat met verminderde prestaties na langdurige afwezigheid?

Langdurende verminderde prestaties

Twee derden (69,6 %) van de ambtenaren die langdurende verminderde prestaties krijgen zijn vrouwen. Dat zijn 2,1 % 
van het totaal aantal vrouwelijke statutaire ambtenaren. Bij de mannelijke collega’s is dat 1 %.

Meer dan de helft (57 %) van de langdurende verminderde prestaties wordt toegekend aan 2,9 % van de statutaire 
vijftigplussers. 

Het grootste deel (39,4 %) van de ambtenaren met langdurende verminderde prestaties is van niveau C. Als die 
aantallen bekeken worden tegenover het aantal ambtenaren van elk niveau, dan genieten verhoudingsgewijs het 
meest ambtenaren van niveau D (2,1 %) verminderde prestaties wegens ziekte. 

Langdurende verminderde prestaties Begunstigden %
% t.o.v. 

populatie

Geslacht
Vrouw 635 69,6 % 2,1 %
Man 277 30,4 % 1,0 %

Leeftijd

20-29 jaar 7 0,8 % 0,3 %
30-39 jaar 108 11,8 % 0,9 %
40-49 jaar 277 30,4 % 1,8 %
50-59 jaar 460 50,4 % 2,2 %
60-65 jaar 60 6,6 % 0,7 %

Niveau

A 184 20,2 % 1,2 %
B 258 28,3 % 1,7 %
C 359 39,4 % 1,6 %
D 96 10,5 % 2,1 %

Tabel 48: Verdeling van de begunstigden van langdurende verminderde prestaties wegens ziekte 2018
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Kortdurende verminderde prestaties

Bij de ambtenaren die kortdurende verminderde prestaties krijgen, zijn de vrouwen nog steeds in de meerderheid, 
maar is de verhouding milder (61,2 % zijn vrouwelijke ambtenaren t.ov. 38,8 % mannelijke ambtenaren). Dat is 2,7 % van 
het totaal aantal vrouwelijke statutaire ambtenaren en bij de mannelijke collega’s is dat 1,8 %.

Hier wordt de helft (50,4 %) van de langdurende verminderde prestaties toegekend aan 4,4 % van de statutaire 
vijftigplussers. 

Het grootste deel (37,3 %) van de ambtenaren met kortdurende verminderde prestaties is ook hier van niveau C. 
Verhoudingsgewijs tot de ambtenarenpopulatie, genieten het meest ambtenaren van niveau C (2,2 %) verminderde 
prestaties wegens ziekte.  

Kortdurende verminderde prestaties Begunstigden %
% t.o.v. 

populatie

Geslacht
Vrouw 817 61,2 % 2,7 %
Man 517 38,8 % 1,8 %

Leeftijd

20-29 jaar 20 1,5 % 0,8 %
30-39 jaar 199 14,8 % 1,7 %
40-49 jaar 447 33,3 % 2,8 %
50-59 jaar 534 39,7 % 2,6 %
60-65 jaar 144 10,7 % 1,8 %

Niveau

A 265 19,9 % 1,7 %
B 276 20,7 % 1,8 %
C 497 37,3 % 2,2 %
D 85 6,4 % 1,9 %

Tabel 49: Verdeling van de begunstigden van kortdurende verminderde prestaties wegens ziekte 2018

6.1.2. Wat is de medische oorzaak voor verminderde prestaties? 
Een psychische aandoening, de grootste medische verzuimoorzaak, is ook de grootste reden waarom federale 
ambtenaren het werk na langdurige ziekte hervatten met verminderde prestaties.

Het aandeel van psychisch gerelateerde afwezigheden die aanleiding geven tot verminderde prestaties is gestegen 
van ruim een kwart (28,5 %) in 2014 naar bijna de helft (47,3 %) in 2018.

Medische oorzaak 2014 2015 2016 2017 2018

Psychisch 28,5 % 45,2 % 44,9 % 50,8 % 47,3 %
Locomotorisch 20,7 % 23,2 % 21,2 % 17,4 % 18,6 %
Varia 31,8 % 10,8 % 10,9 % 12,2 % 14,5 %
Hart en bloedvaten 4,8 % 6,0 % 7,5 % 5,6 % 6,4 %
Kanker 7,3 % 5,2 % 5,8 % 5,7 % 5,1 %
Zenuwen 3,3 % 5,0 % 4,5 % 4,6 % 3,9 %
Spijsvertering 2,4 % 3,0 % 3,5 % 2,7 % 2,7 %
Ademhaling 1,2 % 1,7 % 1,6 % 0,9 % 1,4 %

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Tabel 50: Verdeling van de medische verzuimoorzaken bij verminderde prestaties 2014-2018
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De helft (50,5 %) van de vrouwelijke ambtenaren die het werk hervatten met verminderde prestaties doen dit na een 
afwezigheid wegens een psychische aandoening. Bij de mannen is dat 42,1 %.

Diagnosegroep Vrouw % vrouw Man % man

Psychisch 374 50,5 % 195 42,1 %
Locomotorisch 130 17,6 % 94 20,3 %
Andere 236 31,9 % 174 37,6 %

Tabel 51: Verdeling van de medische verzuimoorzaken bij verminderde prestaties 
volgens geslacht 2018

Onderstaande tabel toont aan dat het aandeel van psychische aandoeningen als medische oorzaak het hoogst  is bij 
ambtenaren van niveau A (60,6 %). Het belang van een psychische aandoening als bron voor werkhervattingen met 
verminderde prestaties neemt af naarmate ook het niveau afneemt.

Diagnosegroep A % A B % B C %C D %D

Psychisch 166 60,6 % 143 49,0 % 220 41,6 % 34 36,2 %
Locomotorisch 17 6,2 % 44 15,1 % 135 25,5 % 27 28,7 %
Andere 91 33,2 % 105 36,0 % 174 32,9 % 33 35,1 %

Tabel 52: Verdeling van de medische verzuimoorzaken bij verminderde prestaties volgens 
administratief niveau 2018

6.1.3. Is de werkhervatting met verminderde prestaties succesvol? 
21 % van de ambtenaren die een werkhervatting genieten met kortdurende verminderde prestaties, meldt zich binnen 
de maand na het einde van de verminderde prestaties opnieuw ziek. Dat percentage wijkt niet veel af van de gewone 
zieke ambtenaren waar 19 % binnen de maand een nieuwe afwezigheid wegens ziekte meldt.

30 % van diegenen die opnieuw ziek uitvallen doen dat voor 1 dag. 62% zijn dan weer langer dan 1 week afwezig. 
Slechts 3 % is dertig dagen of meer afwezig zodat ze eventueel opnieuw aanspraak kunnen maken om het werk te 
hervatten met verminderde prestaties.

Als men de periode uitbreidt tot 2 maanden na het beëindigen van de verminderde prestaties, valt uiteindelijk 35 % 
opnieuw ziek uit. 14 % van hen kan eventueel opnieuw aanspraak maken op verminderde prestaties omdat de nieuwe 
ziekteperiode minstens 30 kalenderdagen duurt. Dat is 5 % van alle ambtenaren die in 2018 kortdurende verminderde 
prestaties genieten.
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Beslissing Pensioencommissie 2014 2015 2016 2017 2018

Werk reeds vrijwillig hervat 111 126 113 127 147
Verplichte werkhervatting 46 40 49 28 30
Uitstel voor nieuw onderzoek 480 554 462 414 470
Tijdelijke hervatting mits 
aangepast werk

60 61 49 42 65

Hervatting met verminderde 
prestaties

5 21 15 29 32

Ongeschikt huidige taak/geschikt 
aangepast werk

18 21 24 15 26

Tijdelijk gepensioneerd 57 44 58 47 59
Definitief gepensioneerd 306 355 278 297 326

Tabel 53: Beslissingen Pensioencommissie 2014-2018

Wanneer men enkel naar de dossiers kijkt waarin de Pensioencommissie de arbeidsgeschiktheid van de federale 
ambtenaren kan beoordelen, dan ziet men dat er proportioneel iets minder ambtenaren (definitief of tijdelijk) 
gepensioneerd worden (van 73,8 % in 2014 tot 71,6 % in 2018) en er dus ook verhoudingsgewijs meer ambtenaren 
geschikt bevonden worden voor een werkhervatting mits aangepast werk.
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6.2. Werkhervattingen na een beslissing van de 
Pensioencommissie
Wanneer een statutair ambtenaar zijn kapitaal aan ziektedagen heeft opgebruikt en dus ‘in disponibiliteit’ verkeert, 
kan de werkgever een verzoek indienen om hem voor de Pensioencommissie op te roepen waar men de eventuele 
resterende arbeidsgeschiktheid zal evalueren.

Het is minder goed gekend dat deze commissie die ambtenaar niet alleen -tijdelijk of definitief- kan pensioneren, maar 
ook kan beslissen dat de betrokkene in staat is het werk te hervatten. Die werkhervatting kan ook gepaard gaan met 
de aanbeveling aan de werkgever om daarvoor aangepast werk te voorzien.  

Eventueel kan de Pensioencommissie ook een eerste maand verminderde prestaties toekennen. De betrokken 
ambtenaar kan dan nadien desgewenst volgens de normale procedure een verlenging aanvragen.



Beslissing Pensioencommissie 2014 2015 2016 2017 2018

Werk reeds vrijwillig hervat 111 126 113 127 147
Verplichte werkhervatting 46 40 49 28 30
Uitstel voor nieuw onderzoek 480 554 462 414 470
Tijdelijke hervatting mits aangepast werk 60 61 49 42 65
Hervatting met verminderde prestaties 5 21 15 29 32
Ongeschikt huidige taak/geschikt 
aangepast werk 18 21 24 15 26

Tijdelijk gepensioneerd 57 44 58 47 59
Definitief gepensioneerd 306 355 278 297 326

1.083 1.222 1.048 999 1.155
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7. Bijlagen
7.1. Definitie verzuimgegevens 
Termen Definities

Aantal afwezigheidsperioden

Het aantal nieuw begonnen ziekteperiodes van één of meerdere dagen. 
Een afwezigheid die gestart is in 2017 en voortduurt in 2018 telt dus niet 
mee voor het aantal ziektemeldingen in 2018. 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 komen enkel de dagen van de bestudeerde 
periode in aanmerking. Een werkdag wordt beschouwd als niet gepresteerd 
- en dus geteld als een volledige verzuimdag - vanaf één uur ziekte (indien 
geregistreerd).  Het aantal afwezigheidsdagen van deeltijdse medewerkers 
wordt geproratiseerd: het aantal afwezigheidsdagen wordt met andere 
woorden afgewogen in functie van de prestaties. Als iemand halftijds werkt, 
worden het aantal geregistreerde afwezigheidsdagen ook gehalveerd.

Aantal afwezigheden 1 dag Het aantal afwezigheden waarvan de duur beperkt is tot 1 dag.

Percentage afwezigheden 1 dag
Het aantal afwezigheden van 1 dag x 100, gedeeld door het totaal aantal 
afwezigheidsperioden.

Aantal afwezigheden 2-21 dagen
Het aantal afwezigheden waarvan de duur meerdere dagen bedraagt, maar 
beperkt tot maximum 21 werkdagen (= 1 maand).

Percentage afwezigheden 2-21 dagen
Het aantal afwezigheden van meerdere dagen maar beperkt tot maximum 
21 werkdagen x 100, gedeeld door het totaal aantal afwezigheidsperioden.

Aantal afwezigheden >21 dagen Het aantal afwezigheden waarvan de duur langer duurt dan 21 werkdagen.

Percentage afwezigheden >21 dagen
Het aantal afwezigheden die langer dan 21 werkdagen duren x 100, gedeeld 
door het totaal aantal afwezigheidsperioden.

Percentage ziekteverzuim

Het aantal verzuimdagen x 100, gedeeld door het product van het aantal 
VTE’s (voltijdse equivalenten) en het aantal te presteren dagen voor 
een VTE (in 2017 = 261 dagen [enkel zaterdag en zondag worden niet 
meegeteld]).

Gemiddelde frequentie
Het aantal afwezigheidsperioden in de bestudeerde periode gedeeld door 
het gemiddeld aantal personeelsleden (nulverzuimers inbegrepen) in de 
bestudeerde periode.

Gemiddelde duur per afwezigheid
Het aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het 
aantal afwezigheidsperioden in die periode.

Aantal verzuimers
Het totaal aantal unieke personeelsleden dat gedurende de bestudeerde 
periode voor minstens één dag actief in dienst was en tijdens die periode 
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 gedurende die 
periode geen afwezigheid liet optekenen.

% nulverzuimers
Het aantal nulverzuimers x 100, gedeeld door het aantal unieke 
personeelsleden dat gedurende de bestudeerde periode minstens één dag 
actief was.



Tabel 54: Definities verzuimgegevens
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Termen Definities

Gemiddelde afwezigheidsduur per 
verzuimer

Aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het aantal 
VTE’s dat gedurende de bestudeerde periode voor minstens één dag actief 
in dienst was en gedurende die periode minstens één verzuimdag liet 
optekenen. Iemand die slechts drie maand gewerkt heeft in de bestudeerde 
periode telt in dit geval slechts voor een kwart mee.

Gemiddelde afwezigheidsduur per 
ambtenaar

Aantal verzuimdagen in de bestudeerde periode gedeeld door het aantal 
unieke personeelsleden dat gedurende de bestudeerde periode minstens 
één dag actief was.

Afwezigheden van meer dan 1 jaar

Aantal afwezigheden die langer dan 365 kalenderdagen duren en dus 
begonnen in 2018 of vroeger en eventueel doorlopen in 2019. Voor de 
berekening van het verzuimpercentage 2018 komt enkel het gedeelte dat 
tussen 1 januari en 31 december 2018 ligt in aanmerking.



Beslissing Pensioencommissie 2014 2015 2016 2017 2018

Werk reeds vrijwillig hervat 111 126 113 127 147
Verplichte werkhervatting 46 40 49 28 30
Uitstel voor nieuw onderzoek 480 554 462 414 470
Tijdelijke hervatting mits aangepast werk 60 61 49 42 65
Hervatting met verminderde prestaties 5 21 15 29 32
Ongeschikt huidige taak/geschikt 
aangepast werk 18 21 24 15 26

Tijdelijk gepensioneerd 57 44 58 47 59
Definitief gepensioneerd 306 355 278 297 326

1.083 1.222 1.048 999 1.155
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7.2. Populatie federale overheid
Om de cijfers die in deze studie besproken worden beter in hun context te kunnen plaatsen, is het aangewezen om de 
specifieke aard van de populatie van federale ambtenaren in gedachten te houden.

Aangezien verschillende factoren zoals het geslacht, de leeftijd, het administratief niveau, de woonplaats of de 
arbeidsrelatie het ziekteverzuim op een andere manier kunnen beïnvloeden, kan het interessant zijn om de federale 
ambtenarenpopulatie nader te bekijken.

Tenzij anders vermeld, worden hieronder steeds zowel de statutaire ambtenaren als de contractuele medewerkers in 
rekening genomen.

7.2.1. Evolutie 2009-2018 
Het aantal ambtenaren neemt al gedurende jaren constant af. Tussen 2012 en 2018 tijd is het aantal VTE (voltijdse 
equivalenten) met 12.837,2 (-14,5 %) eenheden verminderd.

Niet alleen de recente regionalisering van een aantal diensten is hiervoor verantwoordelijk, maar ook de verschillende 
besparingsmaatregelen hebben een belangrijke rol gespeeld.

Figuur 32: Aantal voltijdse equivalenten (VTE) bij de federale overheid 2012-2018 



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aantal ambtenaren die minimum 1 dag 
aanwezig waren dat jaar

94.121 92.909 90.774 88.217 84.806 81.351 80.818

Gemiddelde leeftijd van de populatie 45,7 45,8 46 46,2 46,2 46,4 46,4
Mediaan van de leeftijd 47 47 47 47 47 48 48
Aantal VTE 88.319,7 87.207,4 85.195,6 82.823,2 78.897,2 75.996,4 75.482,9
Verhouding VTE/aantal ambtenaren 93,80% 93,90% 93,90% 93,90% 93,00% 93,40% 93,40%
Aantal ambtenaren tussen 20 en 47 
jaar

48.596 47.732 46.307 44.361 42.633 40.428 39.882

Aantal ambtenaren tussen 48 en 59 
jaar

37.623 36.733 35.634 34.746 33.219 31.888 31.110

Aantal ambtenaren van 60 jaar en 
ouder

7.902 8.444 8.833 9.110 8.954 9.035 9.826

Verhouding ambtenaren van 60 jaar en 
ouder op de totale populatie

8,40% 9,10% 9,70% 10,30% 10,60% 11,10% 12,20%

Tabel 55: Gegevens populatie federale overheid 2012-2018
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7.2.2. Hoe veranderde de samenstelling van de ambtenarenpopulatie door deze 
evolutie?
Hieronder bekijken we in het kort hoe die gestage vermindering van het aantal ambtenaren de samenstelling van de 
ambtenarenpopulatie beïnvloedt.

Onderstaande cijfers tonen onweerlegbaar aan dat de federale ambtenarenpopulatie veroudert. Ambtenaren werken 
langer en er worden minder nieuwe (jonge) ambtenaren aangeworven.

De mediaan van de leeftijd was tot en met 2016 nog 47 jaar. De laatste twee jaar is dat evenwel 48 jaar. De gemiddeld 
leeftijd van de federale ambtenaren is in die zeven jaar ook gestegen van 45,7 naar 46,4 jaar.

Figuur 33: Gemiddelde leeftijd van federale ambtenaren 2012-2018 
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Terwijl het aantal ambtenaren tot en met 59 jaar oud stelselmatig afneemt, neemt dat van de zestigplussers toe. In 
2012 maakte deze groep nog 8,4 % van het aantal ambtenaren uit, terwijl dat aandeel in 2018 is toegenomen (12,2 %).

Figuur 34: Evolutie aantal ambtenaren per leeftijdsgroep 2012-2018 

In de onderstaande tabel en figuur heeft Medex de evolutie van de verhoudingen qua leeftijd per administratief niveau 
opgelijst. Daarbij werden 3 leeftijdscategorieën weerhouden: de ambtenaren jonger dan 50 jaar, de vijftigers en de 
ambtenaren van 60 jaar en ouder.

Het valt op dat het aandeel van de zestigers de laatste 8 jaar minder toeneemt bij de ambtenaren van niveau A (van 
7,1 % naar 9 %), maar wel meer dan verdubbelt bij de ambtenaren van niveau C (van 4,1 % naar 9,4 %). Bij de ambtenaren 
van niveau D is het aandeel van de zestigers elk jaar met voorsprong het grootst.

A B C D

Jaar 20-49 50-59 60+ 20-49 50-59 60+ 20-49 50-59 60+ 20-49 50-59 60+

2011 65,5 % 27,4 % 7,1 % 60,7 % 34,0 % 5,3 % 59,7 % 36,2 % 4,1 % 50,7 % 42,3 % 7,0 %
2012 65,7 % 26,6 % 7,7 % 60,2 % 33,8 % 6,0 % 58,4 % 36,8 % 4,9 % 49,6 % 42,3 % 8,2 %
2013 65,9 % 25,8 % 8,3 % 60,1 % 33,2 % 6,8 % 57,6 % 36,9 % 5,5 % 48,6 % 42,5 % 8,9 %
2014 66,1 % 25,1 % 8,8 % 60,4 % 32,4 % 7,3 % 57,3 % 36,5 % 6,1 % 47,5 % 42,6 % 9,9 %
2015 65,7 % 24,9 % 9,4 % 58,2 % 33,7 % 8,1 % 55,9 % 37,2 % 6,9 % 46,8 % 42,5 % 10,7 %
2016 67,0 % 24,3 % 8,8 % 58,5 % 32,9 % 8,6 % 55,7 % 37,0 % 7,2 % 45,5 % 43,4 % 11,0 %
2017 67,2 % 24,0 % 8,8 % 58,9 % 32,1 % 9,0 % 54,2 % 37,5 % 8,3 % 43,1 % 44,7 % 12,2 %
2018 66,6 % 24,4 % 9,0 % 59,3 % 30,8 % 9,9 % 54,1 % 36,4 % 9,4 % 41,2 % 45,0 % 13,8 %

Tabel 56: Evolutie aandeel ambtenaren volgens leeftijdscategorie per administratief niveau 2011-2018



Figuur 35: Evolutie aantal ambtenaren per administratief niveau en leeftijdscategorie 2011-2018 

Men kan stellen dat de ambtenarenpopulatie vervrouwelijkt is omdat er tussen 2014 en 2018 meer mannelijke dan 
vrouwelijke ambtenaren verdwenen zijn. In 2018 zijn er zelfs 143 vrouwelijke ambtenaren meer dan in 2017.

Figuur 36: Evolutie aantal ambtenaren volgens geslacht t.o.v. het vorige jaar
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Vanaf 2015 zien we een vermindering van het aantal ambtenaren bij de niveaus A en B, waarna dat aantal zich 
quasi stabiliseert. 

Bij de ambtenaren van niveau C zien we een constante daling van het aantal ambtenaren tussen 2015 en 2017, terwijl 
het aantal ambtenaren van niveau D constant afneemt.
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Uit volgende grafiek blijkt dat bij de federale overheid tussen 2014 en 2018 vooral functies bij niveau C en D verdwenen.

Figuur 37: Evolutie aantal ambtenaren volgens administratief niveau t.o.v. het vorige jaar

7.2.3. Samenstelling populatie in 2018

7.2.3.1. Verdeling van de populatie per geslacht
Er zijn meer vrouwelijke (54,8 %) dan mannelijke (45,2 %) federale ambtenaren.

Als de mannelijke en vrouwelijke ambtenaren verdeeld worden over de leeftijdscategorieën dan is het aandeel van de 
mannelijke ambtenaren enkel bij de veertigers en zestigers hoger dan dat van hun vrouwelijke collega’s. 

In absolute cijfers zijn er enkel meer mannelijke ambtenaren bij de zestigers.

Geslacht
20-29 

jaar
% 20-

29 jaar
30-39 

jaar
% 30-39 

jaar
40-49 

jaar
% 40-49 

jaar
50-59 

jaar
% 50-59 

jaar
60-65 

jaar
% 60-65 

jaar

Vrouw 3.777 8,5 % 9.762 22,0 % 11.416 25,8 % 14.520 32,8 % 4.833 10,9 %
Man 2.681 7,3 % 7.502 20,6 % 9.634 26,4 % 11.690 32,0 % 4.990 13,7 %

6.458 8,0 % 17.264 21,4 % 21.050 26,1 % 26.210 32,4 % 9.823 12,2 %
Tabel 57: Verdeling populatie per geslacht volgens de leeftijd

Er zijn meer mannelijke ambtenaren van niveau A en C. Dit is ook het geval bij de mandaathouders.

Geslacht A % A B % B C % C D % D M % M

Vrouw 9.449 21,3 % 10.206 23,0 % 16.046 36,2 % 8.584 19,4 % 23 0,1 %
Man 9.970 27,3 % 8.363 22,9 % 13.644 37,4 % 4.432 12,1 % 88 0,2 %

19.419 24,0 % 18.569 23,0 % 29.690 36,7 % 13.016 16,1 % 111 0,1 %

Tabel 58: Verdeling populatie per geslacht volgens administratief niveau



De bevolkingspiramide van de federale ambtenaren heeft dan ook een omgekeerde vorm.

Figuur 38: Leeftijdspiramde federale ambtenaren 2018
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Relatief gezien zijn er bij de vrouwen meer contractuele medewerkers (28,4 % t.o.v. 17,3 % bij de mannen) en bij de 
mannen meer statutaire ambtenaren (82,7 % t.o.v. 71,6 % bij de vrouwen).

Geslacht Contractuelen % contractuelen Statutairen % statutairen

Vrouw 12.602 28,4 % 31.706 71,6 %
Man 6.342 17,4 % 30.155 82,6 %

18.944 23,4 % 61.861 76,6 %

Tabel 59: Verdeling populatie per geslacht volgens werkrelatie 2018

7.2.3.2. Verdeling van de populatie per leeftijdscategorie
Bijna een derde (32 %) van de federale ambtenaren zijn vijftigers. Omdat 12,1 % van de ambtenaren zestigers zijn, kan 
men daaruit besluiten dat 44,1 % ouder is dan 50 jaar.

Leeftijd Aantal ambtenaren % ambtenaren

20-29 jaar 6.458 8,0 %
30-39 jaar 17.264 21,8 %
40-49 jaar 21.050 26,1 %
50-59 jaar 26.210 32,0 %
60-65 jaar 9.823 12,1 %

80.805 100,0 %
Tabel 60: Verdeling populatie per leeftijdscategorie 2018



Beslissing Pensioencommissie 2014 2015 2016 2017 2018

Werk reeds vrijwillig hervat 111 126 113 127 147
Verplichte werkhervatting 46 40 49 28 30
Uitstel voor nieuw onderzoek 480 554 462 414 470
Tijdelijke hervatting mits aangepast werk 60 61 49 42 65
Hervatting met verminderde prestaties 5 21 15 29 32
Ongeschikt huidige taak/geschikt 
aangepast werk 18 21 24 15 26

Tijdelijk gepensioneerd 57 44 58 47 59
Definitief gepensioneerd 306 355 278 297 326

1.083 1.222 1.048 999 1.155
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Meer dan de helft van de zestigers zijn mannen. Bij de andere leeftijdscategorieën zijn er steeds meer vrouwelijke 
ambtenaren dan mannelijke. Bij de twintigers zijn bijna zes op tien ambtenaren (58,5 %) vrouwelijk.

Leeftijd Vrouw % vrouw Man % man

20-29 jaar 3.777 58,5 % 2.681 41,5 %
30-39 jaar 9.762 56,5 % 7.502 43,5 %
40-49 jaar 11.416 54,2 % 9.634 45,8 %
50-59 jaar 14.520 55,4 % 11.690 44,6 %
60-65 jaar 4.833 49,2 % 4.990 50,8 %

44.308 54,8 % 36.497 45,2 %

Tabel 61: Verdeling populatie per leeftijdscategorie volgens geslacht 2018

Het aandeel van de ambtenaren van niveau A is het grootst bij de dertigers en veertigers, van de ambtenaren van 
niveau B is dat het geval bij twintigers en dertigers, bij niveau C bij twintigers en vijftigers en van de ambtenaren van 
niveau D bij vijftigers en zestigers. Dit laatste is ook het geval voor de mandaathouders.

Leeftijd A % A B % B C % C D % D M % M

20-29 jaar 1.438 22,3 % 1.703 26,4 % 2.716 42,1 % 601 9,3 % 0 0,0 %
30-39 jaar 5.475 31,7 % 4.407 25,5 % 5.751 33,3 % 1.625 9,4 % 6 0,0 %
40-49 jaar 5.856 27,8 % 4.857 23,1 % 7.350 34,9 % 2.964 14,1 % 23 0,1 %
50-59 jaar 4.648 17,7 % 5.449 20,8 % 10.341 39,5 % 5.722 21,8 % 50 0,2 %
60-65 jaar 2.002 20,4 % 2.153 21,9 % 3.532 36,0 % 2.104 21,4 % 32 0,3 %

19.419 24,0 % 18.569 23,0 % 29.690 36,7 % 13.016 16,1 % 111 0,1 %
Tabel 62: Verdeling populatie per leeftijdscategorie volgens administratief niveau

Terwijl in het algemeen nog geen kwart (24,2 %) van de federale medewerkers contractueel is, is bijna de helft (47,9 %) 
van de twintigers contractueel. Vooral bij de zestigers zijn er meer statutairen (83,8 %) dan gemiddeld (76,6 %).

Leeftijd Contractuelen % contractuelen Statutairen % statutairen

20-29 jaar 2.989 47,9 % 3.469 53,7 %
30-39 jaar 4.285 25,1 % 12.979 75,2 %
40-49 jaar 4.724 23,1 % 16.326 77,6 %
50-59 jaar 5.358 21,4 % 20.852 79,6 %
60-65 jaar 1.588 16,8% 8.235 83,8 %

18.944 24,2 % 61.861 76,6 %

Tabel 63: Verdeling populatie per leeftijdscategorie volgens werkrelatie 2018



Bij de ambtenaren van niveau A is er bijna een evenwicht tussen het aantal mannelijke (51 %) en vrouwelijke (51 %) 
ambtenaren. Bij niveau B en D zijn er iets meer vrouwelijke ambtenaren. Alleen bij niveau D zijn er opmerkelijk meer 
vrouwelijke ambtenaren en bij de mandaathouders een groot overwicht van het aantal mannelijke ambtenaren. 

Niveau/geslacht Verdeling

A 24,0 %
Vrouw 49 %

Man 51 %
B 22,9 %

Vrouw 55 %
Man 45 %

C 36,7 %
Vrouw 54 %

Man 46 %
D 16,2 %

Vrouw 66 %
Man 34 %

M 0,1 %
Vrouw 21 %

Man 79 %
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Niveau/werkrelatie Verdeling

A 24 %
Contractuelen 15 %

Statutairen 85 %
B 23 %

Contractuelen 11 %
Statutairen 89 %

C 37 %
Contractuelen 19 %

Statutairen 81 %
D 16 %

Contractuelen 64 %
Statutairen 36 %

Tabel 64: Verdeling ambtenaren per administratief niveau volgens werkrelatie 2018

7.2.3.3. Verdeling van de populatie per administratief niveau
Een kwart (24 %) van de federale ambtenaren is hoog opgeleid. De ambtenaren van niveau C (diploma hoger 
secundair onderwijs) zijn de grootste groep. Opmerkelijk feit is dat bij de ambtenaren van niveau D er veel meer 
contractuele medewerkers zijn (64 %) dan statutaire ambtenaren (36 %), terwijl dat bij de andere niveaus in een 
belangrijke mate omgekeerd is.

Tabel 65: Verdeling ambtenaren per administratief niveau volgens geslacht 2018



Beslissing Pensioencommissie 2014 2015 2016 2017 2018

Werk reeds vrijwillig hervat 111 126 113 127 147
Verplichte werkhervatting 46 40 49 28 30
Uitstel voor nieuw onderzoek 480 554 462 414 470
Tijdelijke hervatting mits aangepast werk 60 61 49 42 65
Hervatting met verminderde prestaties 5 21 15 29 32
Ongeschikt huidige taak/geschikt 
aangepast werk 18 21 24 15 26

Tijdelijk gepensioneerd 57 44 58 47 59
Definitief gepensioneerd 306 355 278 297 326

1.083 1.222 1.048 999 1.155

Figuur 36: Leeftijdspiramde federale ambtenaren 2018
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De onderstaande figuur leert ons dat de ambtenarenpopulatie van niveau C, maar vooral van niveau D en de 
mandaathouders relatief meer ouderen telt. Meer dan de helft in deze categorieën is ouder dan 50 jaar, terwijl dit bij 
niveau A slechts voor een derde van het aantal ambtenaren geldt.

Figuur 39: Verdeling ambtenaren per administratief niveau volgens leeftijd 2018

De figuur hieronder toont dat bijna de helft (44,5 %) van de ambtenaren die in Brussel wonen van niveau A zijn. Voor 
de ambtenaren die in Vlaanderen wonen is dat 23,7 % en voor de ambtenaren uit Wallonië is dat 19,9 %. In deze laatste 
regio wonen verhoudingsgewijs het grootste deel ambtenaren van niveau C.

Figuur 40: Verdeling ambtenaren per regio volgens administratief niveau 2018



Woonplaats Vrouw % vrouw Man % man Totaal

Oost-Vlaanderen 8.217 59,2 % 5.655 40,8 % 13.872
Henegouwen 6.154 54,4 % 5.154 45,6 % 11.308
Vlaams-Brabant 5.332 57,0 % 4.027 43,0 % 9.359
Antwerpen 4.616 53,2 % 4.062 46,8 % 8.678
Luik 4.418 52,0 % 4.075 48,0 % 8.493
Brussel 3.461 53,1 % 3.052 46,9 % 6.513
West-Vlaanderen 3.292 52,6 % 2.966 47,4 % 6.258
Namen 2.423 51,0 % 2.331 49,0 % 4.754
Limburg 2.325 53,6 % 2.009 46,4 % 4.334
Waals-Brabant 1.944 59,1 % 1.344 40,9 % 3.288
Luxemburg 850 54,1 % 720 45,9 % 1.570

43.032 54,9 % 35.395 45,1 % 78.427
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Woonplaats Aantal ambtenaren % ambtenaren

Oost-Vlaanderen 13.872 17,7 %
Henegouwen 11.308 14,4 %
Vlaams-Brabant 9.359 11,9 %
Antwerpen 8.678 11,1 %
Luik 8.493 10,8 %
Brussel 6.513 8,3 %
West-Vlaanderen 6.258 8,0 %
Namen 4.754 6,1 %
Limburg 4.334 5,5 %
Waals-Brabant 3.288 4,2 %
Luxemburg 1.570 2,0 %

78.427 100,0 %

Tabel 66: Verdeling populatie per provincie 2018

7.2.3.4. Verdeling van de populatie per woonplaats
Voor 2.378 federale ambtenaren is er geen (Belgisch) adres geregistreerd.

De meeste ambtenaren wonen in Oost-Vlaanderen (13.872 of 17,7 % van het totaal aantal ambtenaren) en vervolgens 
in Henegouwen (11.308 of 14,4 %). In de provincie Luxemburg wonen het minst federale ambtenaren (1.570 of 2 % van 
het totaal aantal ambtenaren).

Zoals hierboven al vermeld, is de meerderheid (54,9 %) van de federale ambtenaren vrouwelijk. Dat is het geval in 
alle provincies. In Oost-Vlaanderen (59,2 %), Waals (59,1 %) en Vlaams Brabant (57 %) zijn er in verhouding nog meer 
vrouwelijke ambtenaren.

Tabel 67: Verdeling populatie per provincie volgens geslacht 2018
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Onderstaande tabel beperkt zich tot de ambtenaren vanaf 20 jaar tot en met 65 jaar.

De populatie van de federale overheid is tamelijk oud: bijna een derde (32 %) zijn vijftigers. 12,1 % van de ambtenaren 
zijn zestigers terwijl slechts 8 % twintigers zijn.

Meer dan de helft (50,5 %) van de ambtenaren die in West-Vlaanderen woont, is ouder dan vijftig jaar. In Luxemburg is 
dat 49,3 % en in Luik 45,3 %.

In Brussel is 38,6 % van de ambtenaren jonger dan veertig jaar. In Antwerpen is dat 32,9 % en in Limburg 32,5 %. 

Woonplaats
20-29 

jaar
% 20-

29 jaar
30-39 

jaar
% 30-

39 jaar
40-49 

jaar
% 40-

49 jaar
50-59 

jaar
% 50-

59 jaar
60-65 

jaar
% 60-

65 jaar

Oost-Vlaanderen 1.138 8,2 % 3.122 22,5 % 3.584 25,8 % 4.588 33,1 % 1.440 10,4 % 13.872
Henegouwen 737 6,5 % 2.435 21,5 % 3.259 28,8 % 3.632 32,1 % 1.244 11,0 % 11.307
Vlaams-Brabant 726 7,8 % 2.001 21,4 % 2.342 25,0 % 3.057 32,7 % 1.233 13,2 % 9.359
Antwerpen 839 9,7 % 2.010 23,2 % 2.084 24,0 % 2.687 31,0  % 1.058 12,2 % 8.678
Luik 473 5,7 % 1.665 20,1 % 2.398 28,9 % 2.748 33,1 % 1.008 12,2 % 8.292
Brussel 796 12,2 % 1.720 26,4 % 1.624 25,0 % 1.619 24,9 % 744 11,4 % 6.503
West-Vlaanderen 484 7,7 % 1.178 18,8 % 1.433 22,9  % 2.253 36,0 % 910 14,5  % 6.258
Namen 316 6,7 % 924 19,4 % 1.377 29,0 % 1.538 32,4 % 596 12,5% 4.751
Limburg 415 9,6 % 994 22,9 % 1.051 24,3 % 1.331 30,7 % 543 12,5 % 4.334
Waals-Brabant 226 6,9 % 724 22,0 % 859 26,1 % 1.038 31,6 % 441 13,4 % 3.288
Luxemburg 96 6,1 % 279 17,8 % 419 26,7 % 553 35,2 % 222 14,1 % 1.569

6.246 8,0 % 17.052 21,8 % 20.430 26,1 % 25.044 32,0 % 9.439 12,1 % 78.211
Tabel 68: Verdeling populatie per provincie volgens leeftijd 2018

Bijna een kwart (24,8 %) van de ambtenaren zijn hoog opgeleid (niveau A); 23,2 % zijn niveau B; 36,9 % zijn niveau C en 
15,8 % niveau D.

Bijna de helft (44,5 %) van de ambtenaren die in Brussel wonen behoren tot het administratieve niveau A en hebben 
dus hogere studies genoten. Er zijn relatief ook meer ambtenaren van niveau A die in Waals en Vlaams Brabant 
(respectievelijk 34,7 % en 31,1 %)  wonen dan gemiddeld (24,8 %).

Er zijn dan weer relatief meer lager geschoolde ambtenaren (niveau D en C) die in Luxemburg, Henegouwen en 
Luik wonen.

In Vlaams Brabant, Brussel en Waals Brabant wonen dan weer relatief gezien het meest mandaathouders.

Woonplaats A % A B % B C % C D % D M % M

Oost-Vlaanderen 3.352 24,2 % 3.302 23,8 % 4.899 35,3 % 2.299 16,6 % 20 0,1 %
Henegouwen 1.876 16,6 % 2.702 23,9 % 4.698 41,5 % 2.024 17,9 % 8 0,1 %
Vlaams-Brabant 2.908 31,1 % 2.076 22,2 % 2.849 30,4 % 1.501 16,0 % 25 0,3 %
Antwerpen 1.956 22,5 % 2.109 24,3 % 3.392 39,1 % 1.212 14,0 % 9 0,1 %
Luik 1.727 20,3 % 2.018 23,8 % 3.400 40,0 % 1.343 15,8 % 5 0,1 %
Brussel 2.901 44,5 % 1.143 17,5 % 1.362 20,9 % 1.085 16,7 % 22 0,3 %
West-Vlaanderen 1.168 18,7 % 1.595 25,5 % 2.597 41,5 % 895 14,3 % 3 0,0 %
Namen 913 19,2 % 1.049 22,1 % 2.082 43,8 % 707 14,9 % 3 0,1 %
Limburg 707 16,3 % 1.133 26,1 % 1.907 44,0 % 587 13,5 %  0,0 %
Waals-Brabant 1.142 34,7 % 751 22,8 % 952 29,0 % 434 13,2 % 9 0,3 %
Luxemburg 201 12,8 % 314 20,0 % 754 48,0 % 301 19,2 %  0,0 %

19.419 24,8 % 18.569 23,7 % 29.690 37,9 % 13.016 16,6 % 111 0,1 %

Tabel 69: Verdeling populatie per provincie volgens niveau 2018
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Woonplaats Contractuelen % contractuelen Statutairen % statutairen

Oost-Vlaanderen 2.997 21,6 % 10.875 78,4 %
Henegouwen 2.847 25,2 % 8.461 74,8 %
Vlaams-Brabant 2.301 24,6 % 7.058 75,4 %
Antwerpen 1.754 20,2 % 6.924 79,8 %
Luik 1.748 20,6 % 6.745 79,4 %
Brussel 2.454 37,7 % 4.059 62,3 %
West-Vlaanderen 988 15,8 % 5.270 84,2 %
Namen 1.105 23,2 % 3.649 76,8 %
Limburg 839 19,4 % 3.495 80,6 %
Waals-Brabant 865 26,3 % 2.423 73,7 %
Luxemburg 412 26,2 % 1.158 73,8 %

18.310 23,3 % 60.117 76,7 %
Tabel 70: Verdeling populatie per provincie volgens werkrelatie 2018

Bijna een kwart (23,3 %) van de federale medewerkers zijn contractuele medewerkers. In Brussel, waar ook relatief 
het meest jonge ambtenaren wonen, zijn dat evenwel 37,6 %. Ook in Henegouwen, Vlaams en Waals Brabant en 
Luxemburg wonen er relatief meer contractuele medewerkers dan gemiddeld.

7.2.3.5. Verdeling van de populatie per categorie werkgever
De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) hebben een populatie die het meest vrouwelijk is (65,5 
%), gevolgd door de programmatorische overheidsdiensten (POD) met 57,9 %). Opmerkelijk is ook dat er bij de 
wetenschappelijke instellingen (WI) als enige meer mannelijke ambtenaren (51,9 %) zijn.

Figuur 41: Verdeling populatie per categorie werkgever volgens geslacht 2018



Beslissing Pensioencommissie 2014 2015 2016 2017 2018

Werk reeds vrijwillig hervat 111 126 113 127 147
Verplichte werkhervatting 46 40 49 28 30
Uitstel voor nieuw onderzoek 480 554 462 414 470
Tijdelijke hervatting mits aangepast werk 60 61 49 42 65
Hervatting met verminderde prestaties 5 21 15 29 32
Ongeschikt huidige taak/geschikt 
aangepast werk 18 21 24 15 26

Tijdelijk gepensioneerd 57 44 58 47 59
Definitief gepensioneerd 306 355 278 297 326

1.083 1.222 1.048 999 1.155

Figuur 36: Leeftijdspiramde federale ambtenaren 2018
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De populatie van de openbare instellingen van sociale zekerheid is ouder dan gemiddeld: meer dan de helft (52,3 %) is 
ouder dan 50 jaar. Bij de andere organisaties is dat maar rond de 40 %.

Figuur 42: Verdeling populatie per categorie werkgever volgens leeftijd 2018

Bij de openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ) behoort de helft (50,5 %) van de ambtenaren tot niveau C. 

Daarentegen zijn bij de programmatorische overheidsdiensten (POD) bijna de helft (47,9 %) van de medewerkers van 
niveau A en bij de wetenschappelijke instellingen (WI) is dat bijna een derde (31,4 %). Bij die laatste categorie is wel ook 
het grootste aandeel (28 %) ambtenaren van niveau D.

Figuur 43: Verdeling populatie per categorie werkgever volgens administratief niveau 2018
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Bij de federale overheidsdiensten (FOD: 80,2 %) en openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ: 77,7 %) 
hebben de statutaire ambtenaren het overwicht in aantal. Bij de instellingen van openbaar nut (ION: 49,4 %) en de 
programmatorische overheidsdiensten (POD: 51 %) zijn er ongeveer evenveel statutaire ambtenaren als contractuele 
medewerkers. Enkel bij de wetenschappelijke instellingen (WI: 65,6 %) zijn er aanzienlijk meer contractuele medewerkers.

Figuur 44: Verdeling populatie per categorie werkgever volgens werkrelatie 2018
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7.3. Categorieën werkgevers bij de federale overheid

Het federaal administratief openbaar ambt omvat de organisaties vermeld in de wet van 22 juli 1993, te weten:

- De federale overheidsdiensten en het ministerie van Defensie (FOD)

   Sommige FOD’s zijn belast met een specifiek beleid (Financiën, Volksgezondheid, ...), andere houden zich bezig met 

   materies die alle FOD’s aanbelangen (FOD Beleid en Ondersteuning,…).

- De federale instellingen van openbaar nut (ION) 

   De ION’s zijn verbonden met een of meerdere FOD’s maar hebben een grotere of minder grote autonomie 

   naargelang het type. Voorbeelden: Nationaal Geografisch Instituut, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 

   Mannen, …

- De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) 

   De OISZ zijn verbonden met een of meerdere FOD’s en hebben elk een specifieke taak in het beleid van de 

   sociale zekerheid. Voorbeelden: de rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Federale Pensioendienst (FPD), de 

   Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)…

- De programmatorische overheidsdiensten (POD) 

  De POD’s houden zich bezig met dossiers die verband houden met maatschappelijke vraagstukken waarvoor er 

  coördinatie nodig is tussen verschillende FOD’s, zoals wetenschapsbeleid, maatschappelijke integratie, …

- De wetenschappelijke instellingen (WI)

   Deze instellingen hangen af van een FOD of van een POD (meestal de POD Wetenschapsbeleid). Voorbeelden: het 

   Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, …
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7.4. Cijfermateriaal met betrekking tot de diagnosegroepen

7.4.1. Verzuimoorzaken per leeftijd

Diagnose/
Leeftijdscategorie

 Aantal 
ambtenaren

Aantal zieke 
ambtenaren

Proportie zieke 
ambtenaren

Duur per 
ambtenaar

Gemiddeld 
aantal 

attesten per 
ambtenaar

Mediane 
duur van een 
attest

Psychisch

20-25 jaar 643 17 2,6 % 0,9 1,9 7,0 
25-30 jaar 3.909 274 7,0 % 2,0 2,1 8,0 
30-35 jaar 7.468 876 11,7 % 4,1 2,2 10,0 
35-40 jaar 8.918 1.294 14,5 % 6,3 2,3 12,0 
40-45 jaar 9.285 1.422 15,3 % 7,4 2,5 12,0 
45-50 jaar 11.338 1.623 14,3 % 7,3 2,5 13,0 
50-55 jaar 11.979 1.709 14,3 % 7,3 2,3 14,0 
55-60 jaar 13.798 1.845 13,4 % 7,2 2,4 14,0 
60-65 jaar 6.218 874 14,1 % 10,0 2,6 16,5 

Locomotorisch

20-25 jaar 643 27 4,2 % 0,7 1,7 3,0 

25-30 jaar 3.909 335 8,6 % 1,4 1,8 4,0 
30-35 jaar 7.468 840 11,2 % 2,1 1,9 5,0 
35-40 jaar 8.918 1275 14,3 % 2,9 1,9 5,0 
40-45 jaar 9.285 1569 16,9 % 4,3 2,0 5,0 
45-50 jaar 11.338 1908 16,8 % 4,5 2,1 5,0 
50-55 jaar 11.979 2375 19,8 % 6,2 2,1 7,0 
55-60 jaar 13.798 2783 20,2 % 6,8 2,1 7,0 
60-65 jaar 6.218 1201 19,3 % 8,1 2,2 8,0 

Kanker

20-25 jaar 643 2 0,3 %  0,1 1,0 24,0 
25-30 jaar 3.909 11 0,3 %  0,1 1,2 17,0 
30-35 jaar 7.468 33 0,4 % 0,2 1,4 16,0 
35-40 jaar 8.918 60 0,7 % 0,5 2,0 26,0 
40-45 jaar 9.285 72 0,8 % 0,7 1,8 26,0 
45-50 jaar 11;338 123 1,1 % 1,0 1,9 31,0 
50-55 jaar 11.979 180 1,5 % 1,7 2,2 31,0 
55-60 jaar 13;798 230 1,7 % 2,1 2,4 31,0 
60-65 jaar 6.218 131 2,1 % 2,6 2,3 31,0 
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Diagnose/
Leeftijdscategorie

 Aantal 
ambtenaren

Aantal zieke 
ambtenaren

Proportie zieke 
ambtenaren

Duur per 
ambtenaar

Gemiddeld 
aantal 

attesten per 
ambtenaar

Mediane 
duur van een 
attest

Luchtwegen

20-25 jaar 643 62 9, 6 % 0,6 1,8 3,0 
25-30 jaar 3.909 692 17,7 % 0,9 1,7 3,0 
30-35 jaar 7.468 1.820 24,4 % 1,4 1,6 3,0 
35-40 jaar 8.918 2.475 27,8 % 1,6 1,6 3,0 
40-45 jaar 9.285 2.383 25,7 % 1,6 1,6 3,0 
45-50 jaar 11.338 2.475 21,8 % 1,3 1,5 3,0 
50-55 jaar 11.979 2.663 22,2 % 1,3 1,5 3,0 
55-60 jaar 13.798 2.974 21,6 % 1,5 1,5 3,0 
60-65 jaar 6.218 1.265 20,3 % 1,7 1,6 4,0 

Zenuwen

20-25 jaar 643 13 2,0 % 0,1 1,1 3,0 

25-30 jaar 3.909 178 4,6 % 0,5 1,6 2,0 
30-35 jaar 7.468 377 5,0 % 0,5 1,7 3,0 
35-40 jaar 8.918 568 6,4 % 0,8 1,6 3,0 
40-45 jaar 9.285 666 7,2 % 0,9 1,6 3,0 
45-50 jaar 11.338 761 6,7 % 1,0 1,7 4,0 
50-55 jaar 11.979 864 7,2 % 1,2 1,6 5,0 
55-60 jaar 13.798 958 6,9 % 1,4 1,6 5,0 
60-65 jaar 6.218 378 6,1 % 1,9 1,7 5,0 

Spijsvertering

20-25 jaar 643 53 8,2 % 0,5 1,8 3,0 
25-30 jaar 3.909 583 14,9 % 0,7 1,6 2,0 
30-35 jaar 7.468 1.474 19,7 % 1,1 1,6 2,0 
35-40 jaar 8.918 1.644 18,4 % 1,1 1,5 2,0 
40-45 jaar 9.285 1.485 16,0 % 1,2 1,6 3,0 
45-50 jaar 11.338 1.529 13,5 % 1,2 1,6 3,0 
50-55 jaar 11.979 1.649 13,8 % 1,1 1,6 3,0 
55-60 jaar 13.798 1.746 12,7 % 1,2 1,5 3,0 
60-65 jaar 6.218 755 12,1 % 1,4 1,6 3,0 



Beslissing Pensioencommissie 2014 2015 2016 2017 2018

Werk reeds vrijwillig hervat 111 126 113 127 147
Verplichte werkhervatting 46 40 49 28 30
Uitstel voor nieuw onderzoek 480 554 462 414 470
Tijdelijke hervatting mits aangepast werk 60 61 49 42 65
Hervatting met verminderde prestaties 5 21 15 29 32
Ongeschikt huidige taak/geschikt 
aangepast werk 18 21 24 15 26

Tijdelijk gepensioneerd 57 44 58 47 59
Definitief gepensioneerd 306 355 278 297 326

1.083 1.222 1.048 999 1.155

Figuur 36: Leeftijdspiramde federale ambtenaren 2018
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Diagnose/
Leeftijdscategorie

 Aantal 
ambtenaren

Aantal zieke 
ambtenaren

Proportie zieke 
ambtenaren

Duur per 
ambtenaar

Gemiddeld 
aantal 

attesten per 
ambtenaar

Mediane 
duur van een 
attest

Hart en bloedvaten

20-25 jaar 643 6 0,9 % 0,0 1,5 3,0 
25-30 jaar 3.909 50 1,3 % 0,2 1,3 5,0 
30-35 jaar 7.468 165 2,2 % 0,3 1,4 4,0 
35-40 jaar 8.918 236 2,6 % 0,4 1,6 5,0 
40-45 jaar 9.285 310 3,3 % 0,7 1,6 5,0 
45-50 jaar 11.338 394 3,5 % 0,7 1,6 5,0 
50-55 jaar 11.979 509 4,2 % 1,1 1,7 7,0 
55-60 jaar 13.798 659 4,8 % 1,3 1,6 7,0 
60-65 jaar 6.218 392 6, 3,% 2,7 1,8 10,0 

Griep

20-25 jaar 643 29 4,5 % 0,4 1,7 3,5 
25-30 jaar 3.909 277 7,1 % 0,4 1,2 3,0 
30-35 jaar 7.468 691 9,3 % 0,4 1,2 3,0 
35-40 jaar 8.918 1.013 11,4 % 0,5 1,2 4,0 
40-45 jaar 9.285 1.123 12,1 % 0,6 1,3 4,,0 
45-50 jaar 11.338 1.253 11,1 % 0,5 1,2 4,0 
50-55 jaar 11.979 1.367 11,4 % 0,6 1,2 4,0 
55-60 jaar 13.798 1.453 10,5 % 0,6 1,3 4,0 
60-65 jaar 6.218 595 9,6 % 0,5 1,3 4,0 

Varia

20-25 jaar 643 21 3,3 % 0,2 1,3 3,0 
25-30 jaar 3.909 384 9,8 % 1,2 1,6 3,0 
30-35 jaar 7.468 991 13,3 % 2,0 1,7 4,0 
35-40 jaar 8.918 1.223 13,7 % 2,0 1,6 4,0 
40-45 jaar 9.285 1.201 12,9 % 1,9 1,6 4,0 
45-50 jaar 11.338 1.274 11,2 % 1,6 1,5 4,0 
50-55 jaar 11.979 1.366 11,4 % 2,0 1,6 4,0 
55-60 jaar 13.798 1.572 11,4 % 1,7 1,5 4,0 
60-65 jaar 6.218 680 10,9 % 2,4 1,7 5,0 

Tabel 71: Verzuimoorzaken per diagnosegroep en per leeftijd
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7.4.2. Verzuimoorzaken per niveau

Diagnose/
Administratief 

niveau

 Aantal 
ambtenaren

Aantal 
ambtenaren 
ouder dan 
55 jaar

Aantal zieke 
ambtenaren

Proportie 
zieke 

ambtenaren

Duur per 
ambtenaar

Gemiddeld 
aantal 

attesten per 
ambtenaar

Mediane 
duur van 
een attest

Psychisch

A 17.935 17,6 % 1.660 9,3 % 5,8 2,5 16 
B 16.824 23,0 % 2.096 12,5 % 6,8 2,4 14 
C 26.974 25,0 % 5.041 18,7 % 8,5 2,4 12 
D 11.971 31,3 % 1.951 16,3 % 8,3 2,4 12 

Locomotorisch

A 17.935 17,6 % 1.492 8,3 % 1,7 1,7 5 
B 16.824 23,0 % 2.289 13,6 % 3,5 1,8 6 
C 26;974 25,0 % 6.713 24,9 % 6,8 2,1 5 
D 11.971 31,3 % 3.042 25,4 % 10,6 2,3 7 

Kanker

A 17.935 17,6 % 167 09 % 1,0 2,1 31 
B 16;824 23,0 % 201 1,2 % 1,1 2,1 31 
C 26.974 25,0 % 394 1,5 % 1,6 2,2 31 
D 11.971 31,3 % 198 1,7 % 2,2 2,3 31 

Luchtwegen

A 17.935 17,6 % 3.307 18,4 % 0,9 1,5 3 
B 16.824 23,0 % 3.885 23,1 % 1,4 1,5 3 
C 26.974 25,0 % 7.729 28,7 % 1,8 1,6 3 
D 11.971 31,3 % 3.210 26,8 % 2,1 1,6 4 

Zenuwen

A 17.935 17,6 % 641 3,6 % 0,6 1,6 4 
B 16.824 23,0 % 922 5,5 % 0,8 1,6 4 
C 26;974 25,0 % 2.492 9,2 % 1,4 1,7 4 
D 11.971 31,3 % 1.126 9,4 % 2,2 1,7 5 

Spijsvertering

A 17.935 17,6 % 1.967 11,0 % 0,7 1,4 2 
B 16.824 23,0 % 2.380 14,1 % 1,0 1,4 3 
C 26;974 25,0 % 5.389 20,0 % 1,6 1,7 2 
D 11.971 31,3 % 1.952 16,3 % 1,5 1,6 3 

Hart en 
bloedvaten

A 17.935 17,6 % 409 2,3 % 0,6 1,5 7 
B 16.824 23,0 % 530 3,2 % 0,7 1,6 7 
C 26.974 25,0 % 1.416 5,2 % 1,2 1,7 6 
D 11.971 31,3 % 691 5,8 % 2,1 1,7 7 



Beslissing Pensioencommissie 2014 2015 2016 2017 2018

Werk reeds vrijwillig hervat 111 126 113 127 147
Verplichte werkhervatting 46 40 49 28 30
Uitstel voor nieuw onderzoek 480 554 462 414 470
Tijdelijke hervatting mits aangepast werk 60 61 49 42 65
Hervatting met verminderde prestaties 5 21 15 29 32
Ongeschikt huidige taak/geschikt 
aangepast werk 18 21 24 15 26

Tijdelijk gepensioneerd 57 44 58 47 59
Definitief gepensioneerd 306 355 278 297 326

1.083 1.222 1.048 999 1.155

Figuur 36: Leeftijdspiramde federale ambtenaren 2018
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Diagnose/
Administratief 

niveau

 Aantal 
ambtenaren

Aantal 
ambtenaren 
ouder dan 
55 jaar

Aantal zieke 
ambtenaren

Proportie 
zieke 

ambtenaren

Duur per 
ambtenaar

Gemiddeld 
aantal 

attesten per 
ambtenaar

Mediane 
duur van 
een attest

Griep

A 17.935 17,6 % 1.591 8,9 % 0,4 1,2 3 
B 16.824 23,0 % 1.880 11,2 % 0,6 1,2 4 
C 26.974 25,0 % 3.504 13,0 % 0,7 1,3 4 
D 11.971 31,3 % 1.420 11,9 % 0,6 1,3 4 

Varia

A 17.935 17,6 % 1.630 9,1 % 1,4 1,5 4 
B 16.824 23,0 % 1.890 11,2 % 1,7 1,5 4 
C 26.974 25,0 % 4.159 15,4 % 2,3 1,6 4 
D 11.971 31,3 % 1.689 14,1 % 2,6 1,6 5 

Tabel 72: Verzuimoorzaken per diagnosegroep en per niveau




