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1. Inleiding 
 

Met deze publicatie kan u, net zoals de vorige jaren, een verslag lezen over de gegevens die 

betrekking hebben op het ziekteverzuim van federale ambtenaren in 2016. Zowel over de 

afwezigheden, de medische oorzaken van de arbeidsonbekwaamheden als over de controles die 

werden uitgevoerd. 

Wij brengen dus in kaart wat de federale administraties, de controleartsen en de cel Attesten van 

Medex in 2016 in de webapplicatie ziekteverzuim geregistreerd hebben. 

 

We gaan hier wel geen hypotheses vooropstellen om bepaalde vaststellingen te verklaren, wanneer 

we deze premissen niet kunnen checken of aantonen met betrouwbaar cijfermateriaal. 

Onze gegevens staan natuurlijk ter beschikking van de wetenschappelijke instellingen die hier mee 

verder aan de slagen zouden willen gaan op voorwaarde dat de gegevens anoniem behandeld 

worden. 

 

Het ziekteverzuim blijft in elk geval nog steeds de gemoederen beroeren. De media lanceren met de 

regelmaat van de klok berichten over de explosie van het langdurig ziekteverzuim of over de 

toename van stress bij de werkende bevolking. 

 

Op de volgende pagina’s zal u dus ook kunnen nagaan in welke mate de toestand van de federale 

ambtenaren (eventueel) afwijkt van deze berichtgeving.  
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2. Dataverzameling 
 

Wanneer men de resultaten uit deze publicatie vergelijkt met die uit andere studies mag men niet uit 

het oog verliezen dat het hier niet gaat om een representatieve steekproef, maar om de volledige 

weergave van de gegevens van alle federale ambtenaren zoals ze in onze applicatie geregistreerd zijn 

door de verschillende werkgevers (personeelsgegevens en afwezigheden), door Medex op basis van 

wat de behandelende artsen op de attesten voorschrijven (medische oorzaken) en door de 

controleartsen (controleresultaten). 

 

We kunnen daarom niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om alle gegevens correct te 

registreren. Eind maart 2017 hebben we daarom nog eens voor alle federale administraties herhaald 

wat de juiste, uniforme wijze van registratie is. We stellen helaas vast dat sommige slechte 

gewoonten blijven voortduren: personeelsgegevens worden pas laat na datum met terugwerkende 

kracht aangepast en attesten worden soms heel laattijdig opgestuurd. 

We zijn dus verplicht geweest om de gegevens op een bepaald moment te ‘bevriezen’. We deden dit 

met de gegevens zoals ze op 1 mei 2017 in onze applicatie aanwezig waren. Men moet daarmee 

rekening houden wanneer men rapporten vergelijkt die op een ander tijdstip getrokken worden en 

daardoor (weliswaar minieme) verschillen kunnen vertonen.  

 

Om de gegevens van deze publicatie nog accurater te kunnen vergelijken met de cijfers uit de 

rapporten die elke administratie voor haar eigen organisatie kan genereren, hebben de gegevens 

betrekking op de laatste dag van de bestudeerde periode. Zo wordt de leeftijd vastgesteld op 31 

december en iemand die in de loop van 2016 bevorderde van niveau B naar niveau A wordt hier dus 

beschouwd als een ambtenaar van niveau A. 

 

Om statistische redenen, hebben we soms enkel de afwezigheden weerhouden van de ambtenaren 

die het volledige jaar 2016 actief waren. Dit hebben we gedaan om de resultaten niet verkeerd te 

beïnvloeden. 

Dit was bijvoorbeeld het geval bij de berekening van de frequentie van de afwezigheidsmeldingen. 

Het zou niet eerlijk zijn om iemand die maar 1 maand actief was gelijk te stellen met iemand die 

gedurende twaalf maanden ziek kon worden. 

 

Wanneer we de controleresultaten bespreken, houden we enkel rekening met de controles van 

ziekteafwezigheden. Zo worden bijvoorbeeld de controles van afwezigheden wegens 

arbeidsongevallen niet meegerekend als we nagaan welke controles hebben geleid tot een verplichte 
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werkhervatting (ongerechtvaardigde afwezigheden en afwezigheden waarvan de duur wordt 

ingekort). Helaas registreren de meeste administraties de datum waarop hun medewerkers verplicht 

het werk vervroegd hervat hebben niet. Vaak wijzigen zij zelfs de oorspronkelijke einddatum van de 

betreffende afwezigheden. Dit maakt het niet gemakkelijk om te weten te komen hoeveel 

werkdagen gerecupereerd werden door de controles. 

Daarom werden de correcte procedures voor de registratie van alle verzuimgegevens door de 

federale besturen nog eens in herinnering gebracht op ons symposium van 28 maart 2017. 
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3. Verzuimcijfers 

 Verzuimcijfers 2012-2016 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Aantal 
afwezigheidsperioden 

182.558 186.245 177.646 173.147 172.095 

Aantal verzuimdagen 1.211.509 1.216.643 1.230.360 1.209.524 1.230.836 

Aantal afwezigheden 1 
werkdag 

70.384 72.096 69.963 66.462 65.784 

Percentage afwezigheden 1 
werkdag 

38,6% 38,7% 39,4% 38,4% 38,2% 

Aantal afwezigheden 2 -21 
werkdagen  

102.079 104.159 97.187 96.462 95.882 

Percentage afwezigheden 2 
-21 werkdagen  

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

Aantal afwezigheden >21 
werkdagen  

10.095 9.990 10.496 10.223 10.429 

Percentage afwezigheden 
>21 werkdagen  

5,5% 5,4% 5,9% 5,9% 6,1% 

Percentage ziekteverzuim 5,50% 5,57% 5,71% 5,98% 6,22% 

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

Gemiddelde duur per 
afwezigheid 

6,6 6,5 6,9 7,0 7,2 

Aantal verzuimers 63.041 64 075 61.452 58.980 58.302 

Aantal nulverzuimers 28.336 26.557 27.822 30.449 28.014 

% nulverzuimers 31,01% 29,30% 31,16% 34,05% 32,46% 

Gemiddelde duur per 
verzuimer 

19,2 19,0 20,0 20,5 21,1 

Gemiddelde 
afwezigheidsduur per 
ambtenaar (nulverzuimers 
inbegrepen) 

13,3 13,4 13,8 14,4 15,0 

 
De definities van al deze gegevens vindt u in bijlage (8.1). 
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Het ziekteverzuim van de federale ambtenaren zet zijn constante stijging sinds 2012 verder (van 

5,50% in 2012 naar 6,22% in 2016). 

 

Als oorzaak van de stijging tegenover 2015 stellen we vast dat er in 2016 relatief meer ambtenaren 

afwezig zijn wegens ziekte en dat ook de gemiddelde duur van een afwezigheid lichtjes toeneemt. 

 

In absolute cijfers zijn er in 2016 inderdaad 678 minder ambtenaren afwezig dan het jaar voordien. 

Maar we mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat er ook minder ambtenaren zijn (van 76 961,3 

VTE in 2015 door de werkgevers in onze applicatie geregistreerd naar 75 859,8 VTE in 2016). Het 

percentage ambtenaren met ziekteverzuim stijgt daardoor toch van 65,95% in 2015 naar 67,55% in 

2016.  

 

Anders gesteld zijn er in 2016 ook minder ambtenaren die zich niet afwezig gemeld hebben wegens 

ziekte (32,45% tov 34,05% in 2015). Hierdoor komt een einde aan de toename sinds 2013 van 

ambtenaren die een volledig jaar geen ziekteverzuim laten optekenen. 

 

Gemiddeld meldt een ambtenaar zich 2,1 keer afwezig wegens ziekte. Dit is vergelijkbaar met de 

jaren voordien. 

 

De gemiddelde duur van een afwezigheid stijgt inderdaad een heel klein beetje (van 7 dagen naar 7,2 

dagen).  

Een ambtenaar is in 2016 gemiddeld 15 dagen afwezig (waarbij we ook de ambtenaren die niet 

afwezig waren meerekenen), terwijl dit in 2015 maar 14,4 dagen was. 

Als we enkel de ambtenaren in aanmerking nemen die in 2016 afwezig zijn wegens ziekte dan zijn die 

voor het volledige jaar 2016 gemiddeld 21,2 dagen niet op het werk, terwijl dat in 2015 slechts 20,5 

dagen was.  

 

Wanneer we het ziekteverzuim van de federale ambtenaren opdelen volgens het soort organisatie 

dan hebben we vijf verschillende categorieën: 

- FOD = federale overheidsdiensten: bv. Financiën, Volksgezondheid en Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, Economie, …. 

- ION = instellingen van openbaar nut: bv. Nationaal Geografisch Instituut, Regie der 

gebouwen, … 

- OISZ = openbare instellingen voor sociale zekerheid: bv. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 

Federale Pensioendienst, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,… 
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- POD = programmatorische overheidsdiensten: bv. Wetenschapsbeleid,… 

- WI = wetenschappelijke instellingen: bv. Wetenschappelijke Instelling Volksgezondheid, 

Koninklijke Bibliotheek van België, …. 

 

De wetenschappelijke instellingen kennen het laagste ziekteverzuim, de openbare instellingen voor 

sociale zekerheid het hoogste.  

Toch is er een bijzondere evolutie merkbaar. Het verzuimpercentage van de instellingen van 

openbaar nut en de openbare instellingen voor sociale zekerheid is tegenover 2015 afgenomen, 

terwijl dat van de federale en programmatorische overheidsdiensten toeneemt en dat van de 

wetenschappelijke instelling quasi gelijk is gebleven.  

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 FOD 5,65% 5,64% 5,72% 5,98% 6,25% 

 ION 3,55% 4,03% 5,24% 5,63% 5,17% 

 OISZ 5,88% 5,94% 6,11% 6,56% 6,42% 

 POD 3,15% 3,80% 3,72% 4,49% 4,71% 

 WI 4,16% 3,96% 4,07% 4,38% 4,35% 
 

 

Figuur 1: Evolutie ziekteverzuimpercentages 2012-2016 volgens de aard van de organisaties. 
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We zien ook dat het ziekteverzuim toeneemt met de omvang van de organisatie. 

 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

 
Small (< 150 medewerkers) 3,32% 2,43% 3,73% 3,69% 4,08% 

 
Medium (> 150, < 2.500 medewerkers) 4,76% 4,88% 5,25% 5,58% 5,49% 

 
Large (> 2.500 medewerkers) 5,95% 5,95% 5,98% 6,19% 6,52% 

      

 

 Benchmarking 

3.2.1. Verzuimpercentage 
 

Voor de privésector worden verschillende verzuimpercentages gepubliceerd naargelang de bron. 

Werknemers in de privésector zijn volgens Sd Worx1 5,52 werkdagen op 100 afwezig terwijl dat 

volgens Securex2 7,26 werkdagen op 100 is. 

Volgens een studie van Group S zou dat 5,19% zijn. 

Bij de federale ambtenaren ligt dat in het midden met 6,22 verzuimdagen op 100 werkdagen. 

 

Volgens Sd Worx neemt de stijging van het ziekteverzuim af. Ten opzichte van 2015 registreren zij 

een toename van 2,03% (+ 0,11% van 5,41%) terwijl dat het jaar voordien nog een toename van 

6,03% (+ 0,29% van 5,12%) was. 

Securex noteert dan weer een stijging van 4,46% (+ 0,31% van 6,95%). In 2015 was bij hen nog een 

stijging van 6,60% te zien (+ 0,43% van 6,52%). 

Bij de federale ambtenaren neemt de stijgingsgraad ook af, maar niet zo spectaculair: een toename 

van 4,01% (+ 0,24% van 5,98%) in 2016 tegenover een toename van 4,73% (+ 0,27% van 5,71% het 

jaar voordien). 

 

                                                            
1 https://www.sdworx.be/nl-be/sd-worx-r-d/publicaties/persberichten/2017-02-14-ziekteverzuim-blijft-stijgen 
2 Securex, White Paper, Absenteisme in 2016, p. 29, tabel 6. 
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Figuur 2: Evolutie ziekteverzuimpercentages 2010-2016 in de privésector en bij de federale overheid. 

 

Wanneer we het ziekteverzuim opdelen naargelang het gaat om korte, middellange en lange 

afwezigheden dan zien we in onderstaande tabel dat het kort en middellang verzuim bij de federale 

ambtenaren de laatste jaren toeneemt. In de privésector noteert Securex3 voor die categorieën 

verzuim eerder een stagnatie. Zij zien wel een constante toename van het verzuim langer dan 1 jaar. 

Het lange verzuim bij de federale ambtenaren kent in 2016 wel een opmerkelijke daling. Het is wel 

mogelijk dat een aantal middellange afwezigheden in de loop van 2017 nog zullen verlengd worden 

zodat ze naar de categorie met het lange verzuim zullen verhuizen. 

 

 

Figuur 3: Evolutie 2011-2016 van de onderverdeling van het ziekteverzuimpercentage volgens de duur 
van de afwezigheden. 

                                                            
3 Securex, White Paper, Absenteisme in 2016, p. 29, tabel 6. 
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Men moet wel oppassen wanneer men een vergelijking maakt met de privésector omdat de 

toepasselijke wetgeving verschilt. Federale ambtenaren kunnen immers vroegtijdig gepensioneerd 

worden wanneer zij hun kapitaal aan ziektedagen hebben uitgeput (zie bijlage 2). Wanneer federale 

ambtenaren vanaf 62 jaar langer afwezig zijn dan 1 jaar4 worden zij ook ambtshalve in ruste gesteld. 

Hun langdurige afwezigheid wordt dus beperkt tot een jaar. 

 

 

3.2.2. Gemiddelde afwezigheid per werknemer 
 

In 2016 duurde een afwezigheid gemiddeld 7,2 dagen.  

Wanneer we de federale ambtenaren die zich in 2016 niet ziek hebben gemeld meerekenen, dan 

zien we dat een ambtenaar gemiddeld 15 dagen afwezig was. Bekijken we enkel de ambtenaren die 

in 2016 afwezig waren wegens ziekte dan komen we op 21,1 dagen afwezigheid.  

Dit is telkens een toename met meer dan een halve dag tegenover 2015 waar de gemiddelde totale 

afwezigheidsduur respectievelijk 14,4 dagen en 20,5 dagen was. 

Hiermee wordt de tendens verdergezet dat de afwezigheidsduur constant toeneemt. 

 

Werknemers uit de privésector zijn volgens Securex 5 gemiddeld 17,96 dagen afwezig wegens ziekte. 

 

 

3.2.3. Gemiddelde frequentie per werknemer 
 

Bijna een derde (32,5%) van de federale ambtenaren is in 2016 geen enkele dag afwezig wegens 

ziekte. Volgens Securex 6 is ruim de helft (51,3%) van de werknemers in de privésector nooit afwezig 

wegens ziekte. 

  

Ambtenaren zijn gemiddeld dubbel zo vaak afwezig dan werknemers uit de privésector, ook omdat er 

minder ambtenaren zijn die gedurende het volledige jaar niet afwezig waren. 

 

                                                            
4 Artikel 83, §3, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen bepaalt 
dat een ambtenaar van zodra die 62 jaar wordt, ambtshalve in ruste gesteld wordt de eerste dag van de maand 
nadat hij (zonder definitief ongeschikt te zijn bevonden) na zijn 62ste verjaardag 365 kalenderdagen door 
ziekteverlof, disponibiliteit of beiden, afwezig is wegens ziekte. Vóór juni 2016 lag deze grens op 60 jaar. 
5 Securex, White Paper, Absenteisme in 2016, p. 30, tabel 7. 
6 Securex, White Paper, Absenteisme in 2016, p. 30, figuur 7. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1978080501&table_name=wet
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2016 
Federale 

ambtenaren 
Werknemers 
privésector 7 

Verzuimfrequentie 2,1 1,08 
 

 

De figuur hieronder verdeelt het aantal federale ambtenaren volgens het aantal keer dat ze zich in 

2016 afwezig hebben gemeld wegens ziekte. 

 

 

Figuur 4: Verdeling van de federale ambtenaren volgens het aantal keer dat zij zich in 2016 afwezig 
hebben gemeld wegens ziekte. 

                                                            
7 Securex, White Paper, Absenteisme in 2016, p. 30, figuur 7. 
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4. Verzuimomstandigheden 

 Wie is afwezig wegens ziekte? 

4.1.1. Geslacht  
 

Zoals elk jaar stellen we vast dat het ziekteverzuim van vrouwelijke federale ambtenaren ook in 2016 

groter is dan dat van hun mannelijke collega’s. In verhouding met de verdeling van de ambtenaren 

volgens het geslacht stellen we vast dat er meer vrouwen afwezig zijn.  

Doordat zowel de frequentie als de gemiddelde afwezigheidsduur bij vrouwelijke ambtenaren hoger 

scoren, resulteert dit in een hoger verzuimpercentage. 

 

Geslacht Ambtenaren Afwezigen Frequentie 
Gemiddelde 

afwezigheidsduur 
Verzuimpercentage 

V 54,5% 58,4% 2,3 7,3 6,9% 

M 45,5% 41,6% 1,9 6,9 5,5% 
 100% 100% 2,1 7,2 6,2% 

 

 

Er zijn verhoudingsgewijs ook minder vrouwelijke ambtenaren (28,4%) dan mannelijke (37,3%) die in 

2016 niet afwezig geweest zijn wegens ziekte. 

 

  V M 

Nulverzuimers 28,4% 37,3% 
 

 

4.1.2. Niveau 
 

Er zijn in verhouding minder ambtenaren van niveau A en B afwezig dan er ambtenaren van dat 

niveau zijn.  

Ambtenaren van niveau A zijn 1,3 keer per jaar afwezig, hun collega’s van niveau C twee maal zoveel 

(2,7 keer). 

De gemiddelde afwezigheidsduur is het laagst bij ambtenaren van niveau A met 6,4 dagen en het 

hoogst bij ambtenaren van niveau D met 8,6 dagen. Dus een verschil van meer dan 2 dagen. 

Het verzuimpercentage neemt dus toe naarmate het administratief niveau van de ambtenaren 

afneemt.  
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Niveau Ambtenaren Afwezigen Frequentie 
Gemiddelde 

afwezigheidsduur 
Verzuimpercentage 

A 22,4% 13,5% 1,3 6,4 3,3% 

B 21,7% 17,7% 1,7 7,1 4,9% 

C 37,4% 47,7% 2,7 6,8 7,6% 

D 18,5% 21,2% 2,4 8,6 8,8% 

 100% 100% 2,1 7,2 6,2% 

 

 

We merken ook dat bijna de helft (45,8%) van de ambtenaren van niveau A in 2016 niet ziek zijn 

geweest terwijl dit aandeel bij de andere administratieve niveaus beduidend lager ligt. 

 

  A B C D 

Nulverzuimers 45,8% 35,0% 24,0% 30,0% 
 

 

Wanneer we beide vorige criteria (geslacht en administratief niveau) combineren, zien we in 

volgende tabel dat mannelijke ambtenaren ongeacht hun niveau een lager verzuimpercentage laten 

optekenen dan hun vrouwelijke collega’s.  

 

Geslacht        

  Niveau Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 
Gemiddelde duur / 

afwezigheid 

V 54,5% 58,4% 6,9% 7,3 

   A 19,3% 12,8% 4,0% 6,8 

   B 21,3% 17,7% 5,5% 7,3 

   C 37,2% 44,7% 7,8% 6,9 

   D 22,2% 24,8% 9,4% 8,3 

M 45,5% 41,6% 5,5% 6,9 

   A 26,2% 14,5% 2,7% 6,3 

   B 22,1% 17,6% 4,4% 7,2 

   C 37,6% 51,8% 7,4% 6,7 

   D 14,1% 16,1% 7,1% 7,5 
 100% 100% 6,2% 7,2 
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4.1.3. Leeftijd 
 

Het verzuimpercentage stijgt naarmate de leeftijd toeneemt tot 65.  

Enkel de 0,7% ambtenaren die ouder zijn dan 65 kennen bijna geen verzuim (0,4% ziekteverzuim) en 

hun  gemiddelde duur van een afwezigheid ligt met 7,8 dagen ook lager dan die van de 50-plussers. 

Maar hun aantal is te miniem om statistisch van belang te kunnen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Ziekteverzuimpercentage en verdeling van het aantal federale ambtenaren en van het 
aantal afwezigheden over de verschillende leeftijdscategorieën. 
 

 

Onderstaande tabel en figuur geven de evolutie van het ziekteverzuim per leeftijdsjaar weer. 

Hier zien we dat het ziekteverzuim een hoogtepunt bereikt bij ambtenaren tussen 59 en 63 jaar met 

een absolute piek bij ambtenaren van 60 jaar (10,2%) waarna het ziekteverzuim weer aanzienlijk 

afneemt. 
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Leeftijd Ambtenaren Afwezigheden 
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percentage 
Frequentie 

Gemiddelde duur 
/ afwezigheid 

20-29 jaar 7,7% 8,1% 4,0% 2,2 4,1 

30-39 jaar 21,2% 23,6% 5,1% 2,3 5,6 

40-49 jaar 26,4% 26,9% 5,8% 2,1 6,9 

50-59 jaar 33,3% 32,9% 7,2% 2,0 8,6 

60-65 jaar 10,8% 8,5% 8,4% 2,1 10,2 

> 65 jaar 0,7% 0,1% 0,4% 0,8 7,8 
 100% 100% 6,2% 2,1 7,2 
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Leeftijd 
Verzuim 

percentage Leeftijd 
Verzuim 

percentage Leeftijd 
Verzuim 

percentage Leeftijd 
Verzuim 

percentage Leeftijd 
Verzuim 

percentage 
20-29 
jaar 

3,95% 
30-39 
jaar 

5,11% 
40-49 
jaar 

5,82% 
50-59 
jaar 

7,18% 
60-65 
jaar 

8,34% 

20 2,94% 30 4,27% 40 5,35% 50 5,98% 60 10,20% 

21 4,54% 31 4,51% 41 5,92% 51 7,39% 61 9,25% 

22 2,66% 32 4,92% 42 6,19% 52 6,67% 62 8,19% 

23 3,24% 33 4,94% 43 5,97% 53 6,68% 63 7,71% 

24 3,98% 34 5,30% 44 5,49% 54 6,64% 64 5,76% 

25 4,10% 35 5,46% 45 5,74% 55 7,31% 65 2,87% 

26 4,06% 36 5,47% 46 5,57% 56 7,39%   
27 4,10% 37 4,89% 47 5,74% 57 7,51%   
28 4,18% 38 5,28% 48 6,07% 58 6,95%   
29 3,76% 39 5,80% 49 6,18% 59 8,92%   
 

 

 

Figuur 6: Evolutie van het ziekteverzuim per leeftijdsjaar. 

 

 

In de oudste leeftijdscategorieën stellen we ook het grootste aandeel vast van ambtenaren die zich in 

2016 nooit ziek hebben gemeld; respectievelijk 46% bij de ambtenaren tussen 60 en 65 jaar en zelfs 

93% bij de ambtenaren die na hun 65ste blijven doorwerken. 

Dertigers zijn gemiddeld het vaakst afwezig (2,3 keer per jaar). 
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Leeftijd 
0 keer 1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 

5 keer of 
meer  

Totaal 
Gemiddelde 
frequentie 

20-29 jaar 31% 20% 15% 10% 7% 17% 100% 2,2 

30-39 jaar 29% 18% 16% 11% 9% 18% 100% 2,3 

40-49 jaar 32% 18% 15% 10% 8% 16% 100% 2,1 

50-59 jaar 33% 19% 15% 11% 8% 16% 100% 2,0 

60-65 jaar 46% 15% 12% 8% 6% 12% 100% 2,1 

> 65 jaar 93% 3% 2% 1% 1% 0% 100% 0,8 
 33% 18% 15% 11% 8% 16% 100% 2,1 

 

 

 

Figuur 7: Verdeling van het aantal ambtenaren per leeftijdscategorie volgens het aantal keren dat 
men zich in 2016 afwezig heeft gemeld wegens ziekte. 
 

Als we nagaan hoelang een ambtenaar in de verschillende leeftijdscategorieën in totaal in 2016 

gemiddeld afwezig is geweest wegens ziekte dan zien we dat dit ook toeneemt met de leeftijd tot 65 

jaar. 

 

Figuur 8: Gemiddelde afwezigheidsduur van een ambtenaar per leeftijdscategorie. 
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4.1.4. Werkrelatie 
 

Er is geen verschil wat de gemiddelde duurtijd van een afwezigheid betreft bij statutaire en 

contractuele ambtenaren. Maar omdat deze laatsten vaker afwezig zijn, laten zij een hoger 

verzuimpercentage optekenen.  

Stagiairs zijn minder vaak en minder lang afwezig wegens ziekte. 

 

Werkrelatie Ambtenaren Afwezigheden Frequentie 
Gemiddelde duur 

van een afwezigheid 
Verzuim 

percentage 

Statutairen 61.314 132.622 2,0 7,3 6,0% 

Contractuelen 21.475 50.276 2,3 7,3 6,9% 

Stagiairs 3.157 5.232 1,8 6,8 4,8% 

 85.946 188.130 2,1 7,2 6,2% 
 

 

We stellen wel vast dat er relatief gezien iets meer contractuele federale ambtenaren in 2016 niet 

afwezig geweest zijn wegens ziekte. Bij de 2.787 stagiairs is dat zelfs 46,5%. 

 

  Statutairen Contractuelen Stagiairs 

Nulverzuimers 31,6% 33,1% 46,5% 
 

In onderstaande figuur zien we dat het verschil qua verzuimpercentage tussen contractuele en 

statutaire ambtenaren sinds 2011 steeds toeneemt. 

 

Figuur 9: Evolutie van het ziekteverzuimpercentage 2008-2016 volgens de werkrelatie (statutair of 
contractueel ambtenaar). 
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4.1.5. Taalrol en woonplaats 
 

Het verzuimpercentage ligt met 4,6% het laagst bij de 0,3% Duitstalige ambtenaren en het hoogst bij 

de 46,2% Franstalige ambtenaren met 6,9%.  

De helft (50,7%) van de afwezigheden staat op naam van Franstalige ambtenaren. 

 

Het verzuimpercentage is in 2016 enkel bij de Duitstalige ambtenaren afgenomen. Bij de andere 

taalgroepen nam het verzuim toe. 

 

Taalrol Ambtenaren Afwezigheden 
Verzuimpercentage 

2016 
Verzuimpercentage 

2015 

Nederlandstalig 53,5% 49,0% 5,6% 5,5% 

Franstalig 46,2% 50,7% 6,9% 6,6% 

Duitstalig 0,3% 0,2% 4,6% 4,8% 

 100% 100% 6,2% 6,0% 
 

Ambtenaren die in Brussel wonen, kennen het laagste ziekteverzuim (5,1%), gevolgd door 

ambtenaren uit West-Vlaanderen (5,3%). 

Het hoogste ziekteverzuimpercentage vinden we al jaren bij de ambtenaren uit Henegouwen (7,8%), 

gevolgd door de ambtenaren uit de provincie Luxemburg (7,1%) en de ambtenaren die in het 

buitenland wonen (7,1%). 

Regio    
     Provincie Ambtenaren Afwezigheden Verzuimpercentage 

Vlaanderen 52,6% 50,3% 5,6% 

Antwerpen 10,6% 9,9% 5,6% 

Limburg 5,2% 5,1% 6,2% 

Oost-Vlaanderen 17,1% 17,0% 5,6% 

Vlaams-Brabant 11,7% 11,1% 5,6% 

West-Vlaanderen 7,9% 7,2% 5,3% 

     
Wallonië 36,3% 42,0% 7,2% 

Brabant Wallon 4,1% 4,0% 6,2% 

Hainaut 13,8% 17,4% 7,8% 

Liège 10,7% 11,8% 7,0% 

Luxembourg 2,0% 2,1% 7,0% 

Namur 5,8% 6,7% 6,8% 

    
Brussel 7,9% 7,0% 5,1% 

    
Buitenland 3,2% 0,7% 7,1% 
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Figuur 10: Ziekteverzuimpercentage en verdeling van het aantal federale ambtenaren en van het 
aantal afwezigheden over de provincies waar zij wonen. 
 

Voor de ambtenaren die in Henegouwen wonen, vallen volgende zaken op: 

- in die provincie is het aandeel van ambtenaren die in 2016 niet ziek zijn het laagst met 27%; 

- zij zijn het vaakst afwezig met gemiddeld 2,6 keer per jaar; 

- de gemiddelde afwezigheidsduur per afwezige ambtenaar is met 25 dagen de op één na 

langste notering. Enkel ambtenaren die in het buitenland wonen, zijn nog iets langer afwezig 

met 25,1 dagen. 

 

In dit verband verwijzen we naar de publicatie van de ‘Tableau de bord’ van ‘l’Observatoire de la 

Santé du Hainaut’. Die statistieken tonen aan dat door sociale en territoriale ongelijkheden er nog 

steeds een kloof is qua mortaliteitcijfers en levensverwachtingen met de rest van het land. Die kloof 

is de laatste twintig jaar wel kleiner geworden. Er zou volgens die studie dus een duidelijk verband 

zijn tussen de socio-economische situatie en de gezondheid.8 

 

De gemiddelde afwezigheidsduur per ambtenaar die in 2016 afwezig is, ligt het laagst bij ambtenaren 

die in Oost-Vlaanderen wonen (18,7 dagen). 

 

Ambtenaren uit Brussel en de provincie Antwerpen zijn gemiddeld het minst vaak afwezig met 1,9 

keer per jaar. 

 

 

                                                            
8 - Tableau de bord de la santé en Hainaut, numéro 12 - 2016. 
   - La santé des Hennuyers : meilleure qu’il y a 20 ans, mais toujours à la traîne, rtbf, 26 april 2017. 
   - Le Hainaut pas en bonne santé, L’Avenir, 27 april 2017, p.10. 
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 Provincie Nulverzuimers Frequentie 
Afwezigheidsduur / 
afwezige ambtenaar 

Brussel 38,60% 1,9 19,0 

West-Vlaanderen 36,90% 1,9 19,2 

Luxembourg 34,30% 2,1 24,4 

Antwerpen 34,00% 1,9 19,3 

Vlaams-Brabant 33,70% 2,0 19,3 

Brabant Wallon 32,90% 2,0 21,0 

Buitenland 32,80% 2,1 25,1 

Limburg 32,20% 2,0 21,1 

Oost-Vlaanderen 32,00% 2,0 18,7 

Liège 30,70% 2,2 23,3 

Namur 29,30% 2,4 22,5 

Hainaut 27,00% 2,6 25,0 
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 Gestandaardiseerde verzuimgegevens 
 
De hiervoor vermelde resultaten leggen verschillen bloot als we de verschillende kenmerken 

(geslacht, leeftijd, niveau, enz, …) van de federale ambtenaren telkens afzonderlijk bekijken. Maar 

daarmee weten we niet of die bepaalde factor ook het verschil bepaalt. Met andere woorden, is 

bijvoorbeeld het groter ziekteverzuimcijfer bij vrouwelijke ambtenaren enkel veroorzaakt door het 

geslacht of zijn hier nog andere factoren voor verantwoordelijk? Komt het omdat er misschien meer 

vrouwen in de lagere administratieve niveaus geteld worden of omdat hun leeftijd gemiddeld hoger 

ligt? 

We hebben daarom deze statistische waarnemingen via weging gecorrigeerd om de ongelijke 

verdeling van andere factoren weg te werken. 

Hieronder zien we dus wat het verschil in ziekteverzuim is wanneer enkel één bepaald kenmerk 

(geslacht, leeftijd, niveau, enz, …) een rol zou spelen omdat de andere kenmerken evenredig 

verdeeld zijn. 

 

4.2.1. Geslacht 
 

Wanneer enkel het geslacht een rol speelt, zien we dat vrouwelijke ambtenaren 40% meer 

ziekteverzuim laten registreren dan hun mannelijke collega’s. In hoofdstuk 4.1.1. was dat verschil bij 

de brute cijfers maar een vierde (6,9% t.o.v. 5,5%). 

 

 

Figuur 11: Gestandaardiseerde verzuimpercentages in 2016 volgens het geslacht van de ambtenaren. 
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4.2.2. Niveau 
 

Als we het administratief niveau als uniek criterium nemen dan zien we dat dit ook stijgt naarmate 

het niveau afneemt. Omdat de penitentiaire ambtenaren een groot aandeel uitmaken van de 

ambtenaren van niveau C, hebben we die in onderstaande grafiek in een aparte categorie 

ondergebracht. Hun ziekteverzuimpercentage is zelfs hoger dan dat van de ambtenaren van niveau D 

en bijna drie keer dat van ambtenaren van niveau A. 

 

 

Figuur 12: Gestandaardiseerde verzuimpercentages in 2016 volgens het administratief niveau van de 
ambtenaren. 
 

 

4.2.3. Leeftijd 
 

Als we de federale ambtenaren enkel vergelijken volgens de leeftijdscategorie waartoe ze behoren 

dan zien we dat het verzuimpercentage toeneemt met de leeftijd. Twintigers noteren 30% minder 
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Figuur 13: Gestandaardiseerde verzuimpercentages in 2016 volgens de leeftijdscategorie van de 
ambtenaren. 
 

 

4.2.4. Woonplaats 
 

Als we de provincie waar de ambtenaren wonen als uniek criterium nemen dan zien we dat dit 

gegeven niet zo belangrijk is dan wat de brute cijfers uit hoofdstuk 4.1.5. deden vermoeden. 

Verrassend is dat de ambtenaar die in Brussel woont en bij de brute gegevens het laagste 

verzuimpercentage noteert, nu het hoogst scoort met, zoals de ambtenaar uit Henegouwen, 20% 

meer ziekteverzuim dan de collega die in Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en 

Limburg woont. 

 

 Figuur 14: Gestandaardiseerde verzuimpercentages in 2016 volgens de provincie waar de 
ambtenaren wonen. 
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 Wanneer wordt er verzuimd wegens ziekte?  

4.3.1. Dag waarop de afwezigheid gemeld wordt 
 

In dit hoofdstuk wordt enkel rekening gehouden met de 170.447 ziektemeldingen die in 2016 gemeld 

worden. 

Het aantal afwezigheden dat gemeld wordt, neemt af naarmate de week vordert. Enkel woensdag en 

donderdag wisselen van plaats in het rijtje. 

 

Duur 
afwezigheid 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Totaal 

1 dag 15.487 12.038 9.722 11.351 14.353 1.355 1.062 65.368 

2 - 5 dagen 25.642 17.629 12.515 12.041 2.350 1.042 547 71.766 

6 - 10 dagen 4.176 2.987 2.495 2.514 1.994 525 257 14.948 

11 - 21 dagen 2.470 1.649 1.299 1.362 1.237 279 113 8.409 

22 dagen - 1 jaar 3.120 1.939 1.488 1.564 1.111 383 160 9.765 

> 1 jaar 70 27 21 19 46 6 2 191 

 50.965 36.269 27.540 28.851 21.091 3.590 2.141 170.447 
 

30% van alle afwezigheden worden dus op maandag gemeld. Samen met de 21% afwezigheden die 

op dinsdag worden gemeld, betekent dit dat ruim de helft van de afwezigheden tijdens de twee 

eerste dagen van de week gemeld worden. 

Bij de afwezigheden van 1 dag is dat niet het geval omdat die meer verspreid zijn over de weekdagen 

en daarvan ook 22% op vrijdag gemeld wordt. 

 

Duur afwezigheid maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Totaal 

1 dag 23,7% 18,4% 14,9% 17,4% 22,0% 2,1% 1,6% 100% 

2 - 5 dagen 35,7% 24,6% 17,4% 16,8% 3,3% 1,5% 0,8% 100% 

6 - 10 dagen 27,9% 20,0% 16,7% 16,8% 13,3% 3,5% 1,7% 100% 

11 - 21 dagen 29,4% 19,6% 15,4% 16,2% 14,7% 3,3% 1,3% 100% 

22 dagen - 1 jaar 32,0% 19,9% 15,2% 16,0% 11,4% 3,9% 1,6% 100% 

> 1 jaar 36,6% 14,1% 11,0% 9,9% 24,1% 3,1% 1,0% 100% 

 29,9% 21,3% 16,2% 16,9% 12,4% 2,1% 1,3% 100% 
 

80,5% van de afwezigheden betreft afwezigheden die maximum 1 week duren. 38,4% zijn bovendien 

afwezigheden van 1 dag. 

Ook in 2016 zijn ruim twee derden (68,1%) van de afwezigheden die op vrijdag gemeld worden 

afwezigheden van 1 dag. 
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Duur afwezigheid maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Totaal 

1 dag 30,4% 33,2% 35,3% 39,3% 68,1% 37,7% 49,6% 38,4% 

2 - 5 dagen 50,3% 48,6% 45,4% 41,7% 11,1% 29,0% 25,5% 42,1% 

6 - 10 dagen 8,2% 8,2% 9,1% 8,7% 9,5% 14,6% 12,0% 8,8% 

11 - 21 dagen 4,8% 4,5% 4,7% 4,7% 5,9% 7,8% 5,3% 4,9% 

22 dagen - 1 jaar 6,1% 5,3% 5,4% 5,4% 5,3% 10,7% 7,5% 5,7% 

> 1 jaar 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

4.3.2. Maand waarop de afwezigheid gemeld wordt 
 

In februari, de kortste maand van het jaar, worden het meest afwezigheden gemeld. Traditiegetrouw 

worden er tijdens de vakantiemaanden, juli en augustus, het minst afwezigheden genoteerd. 

  

 

Figuur 15: Aantal per maand gemelde afwezigheden volgens hun duur. 
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42,1% van de afwezigheden duren langer dan 1 dag en hoogstens 1 werkweek. In februari, maart en 

oktober duren respectievelijk 45,8%, 46,6% en 44,8% van het aantal gemelde afwezigheden tussen 2 

werkdagen en een werkweek. 

In de maand augustus duurt 8,3% van de gemelde afwezigheden langer dan een maand maar korter 

dan een jaar. 

Hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat afwezigheden die op het einde van 2016 gemeld 

worden eventueel nog in de loop van 2017 verlengd kunnen worden, wat een invloed zal hebben op 

de gemiddelde afwezigheidsduur van die afwezigheden. 

 

Maand 1 dag 2-5 dagen 
6-10 

dagen 
11-21 
dagen 

22 dagen 
- 1 jaar 

> 1 jaar Totaal 

Januari 38,2% 41,2% 8,5% 4,9% 6,6% 0,6% 100% 

Februari 36,8% 45,8% 8,8% 4,1% 4,2% 0,2% 100% 

Maart 36,5% 46,6% 8,8% 3,6% 4,3% 0,3% 100% 

April 39,0% 39,0% 9,8% 5,7% 6,5% 0,0% 100% 

Mei 34,7% 40,7% 10,6% 6,5% 7,5% 0,0% 100% 

Juni 39,0% 38,8% 10,1% 6,6% 5,6% 0,0% 100% 

Juli 42,0% 37,1% 8,7% 5,2% 7,1% 0,0% 100% 

Augustus 38,0% 39,0% 8,9% 5,9% 8,3% 0,0% 100% 

September 39,4% 38,9% 9,0% 5,5% 7,2% 0,0% 100% 

Oktober 38,3% 44,8% 8,0% 4,2% 4,6% 0,0% 100% 

November 38,2% 43,6% 7,6% 5,0% 5,7% 0,0% 100% 

December 43,0% 43,2% 6,7% 3,4% 3,6% 0,0% 100% 

 38,4% 42,1% 8,8% 4,9% 5,7% 0,1% 100% 
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5. Medische oorzaken 

 Definities van de diagnosegroepen 
 

De analyse geeft, zoals de voorbije jaren, onvermijdelijk een brede waaier van ziektebeelden om de 

arbeidsongeschiktheid te rechtvaardigen. Net zoals de vorige jaren stellen we vast dat de diagnoses 

(ziektes, symptomen, syndromen) die op de attesten vermeld worden nog steeds heel gevarieerd 

zijn, gaande van vaak voorkomende en vertrouwde ziektes tot ziektebeelden die zeldzaam zijn en 

daarom ook niet zo bekend zijn. 

 

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

ondergebracht worden voor het jaar 2016 op te sommen en te definiëren: 

 aandoeningen van het cardiovasculair systeem; 

 ademhalingsproblemen; 

 griep; 

 gastro-intestinale aandoeningen (spijsverteringsproblemen); 

 kankers; 

 locomotorische aandoeningen; 

 neurologische aandoeningen; 

 stressgerelateerde aandoeningen; 

 de groep ‘varia’. 
 
 
* De groep cardiovasculaire aandoeningen verzamelt de ziektes die gerelateerd zijn aan het hart en 

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

infarct, hartklepaandoeningen, cardiomyopathieën van verschillende oorsprong, 

hartritmestoornissen, hypertensie, perifere aderproblemen, spataders, aderontstekingen en 

adertromboses en embolie.  

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

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

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

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

bloedsomloop en de aandoeningen worden sterk beïnvloed door risico’s die bekend zijn bij 

cardiovasculaire ziektes (hypertensie, tabaksverslaving, dyslipidemie, obesitas, diabetes, het 

geslacht, erfelijkheid, leeftijd, stress, sedentair leven). 

 

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

chronische ziektes (die van oorsprong besmettelijk, allergisch of giftig kunnen zijn) van het 
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ademhalingssysteem en van de NKO (neus, keel, oor)-sfeer. Daartoe behoren een reeks van zeer 

verscheiden ziektes, zoals pharyngitis, angina, sinusitis, bronchitis, longontsteking, astma, COPD 

(chronisch obstructief longlijden), tuberculose en stembandknobbels. Ook de goedaardige gezwellen 

van het ademhalingsstelsel horen hier thuis. 

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

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

 

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

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

gematigd klimaat. 

 

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

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

aandoeningen zoals gastritis, maagzweren, colitis, appendicitis, diverticulitis, hemorroïden, 

alvleesklierontsteking en darmpoliepen. 

 

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

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

traumatische, besmettelijke of degeneratieve grondslag.  

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

en spierscheuren, artrose, artritis, discus hernia en lumbago. 

 

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

en perifere zenuwstelsel. Ook hier treft men dus heel verschillende aandoeningen aan zoals de ziekte 

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

en goedaardige tumoren van het centraal zenuwstelsel.  

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

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

syndromen zoals hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn, brachialgie, ischias, polyneuritis van de 

bovenste of onderste ledematen en perifere neuropathieën door een geknelde zenuw. 

 

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

 

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

ziektebeelden die samengaan met psychische problemen. Hier treft men dus een aantal 
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aandoeningen aan zoals de nerveuze depressies, angstneurosen, obsessieve neuroses, 

angstsyndromen en post-traumatisch stresssyndromen. 

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

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

overbelasting, vermoeidheid, asthenie en stresssyndromen. 

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

zoals de vorige jaren opnieuw uit deze groep geweerd. Hetzelfde voor bepaalde organische 

aandoeningen die met stress verbonden kunnen zijn (bijvoorbeeld: maagzweren of  hypertensie door 

stress) en die opgenomen werden in een andere groep volgens hun anatomische lokalisatie.  

 

De stress-gerelateerde ziektes maken het onderwerp uit van een afzonderlijke analyse. 

 

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

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

attesten ondergebracht waarop de behandelende arts geen diagnose heeft vermeld.  

 

In het kader van deze studie heeft het college van de artsen en medische kwaliteitsmanagers van 

Medex zich opnieuw over deze groep gebogen en deze diagnoses werden aan een nieuwe screening 

onderworpen om ze eventueel in andere groepen onder te brengen. Afhankelijk van hun etiologie, 

pathogenese of anatomische locatie werden sommige diagnoses die eerder in deze groep werden  

opgenomen, geklasseerd in een andere diagnosegroep. Het doel van deze analyse was niet alleen om 

de groep “varia” te verfijnen, maar ook om een meer objectief en concreet beeld van de medische 

oorzaken van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren te geven. 

 

De diagnosegroep “varia” blijft desondanks nog altijd 17,3% van het totaal aantal attesten dat Medex 

in 2016 ontving, vertegenwoordigen.  

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

ziektes, oftalmologische aandoeningen, endocriene of stofwisselingsproblemen, urogenitale 

ziektebeelden, gynaecologische problemen, huidaandoeningen, psychiatrische problemen of 

hematologische ziektes die niet met tumoren gepaard gaan.  

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

statistische betekenis aan te kunnen geven. 
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 Analyse van de diagnosegroepen 

5.2.1. Aantal attesten per diagnosegroep 
 

Aantal attesten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Locomotorisch 18,7% 18,5% 18,3% 19,8% 18,4% 18,8% 
Stress 16,5% 15,7% 15,1% 17,1% 17,1% 17,7% 
Ademhaling 17,6% 18,7% 18,4% 18,4% 18,5% 17,5% 
Varia 22,2% 20,7% 18,7% 16,4% 16,5% 17,3% 
Spijsvertering 11,6% 12,4% 12,4% 13,2% 12,4% 12,3% 
Neurologisch 3,3% 3,7% 4,0% 5,4% 5,3% 5,7% 
Griep 5,1% 5,2% 8,0% 4,3% 6,8% 5,6% 
Cardiovasculaire 4,0% 3,9% 3,8% 4,0% 3,6% 3,8% 
Kanker 1,0% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

De bovenstaande tabel geeft, uitgedrukt in percentage, de verdeling weer van het totaal aantal 

jaarlijks ontvangen medische attesten over de verschillende diagnosegroepen. 

Net zoals in onze vorige studies van het ziekteverzuim hebben we griep in deze tabel opgenomen 

ondanks de mogelijke belangrijke jaarlijkse schommelingen wegens de wisselende impact door een 

verschil in heftigheid van de virale stam en de duur van het griepseizoen. 

 

Voor het jaar 2016 bemerken we bepaalde variaties en wijzigingen in de verdeling (uitgedrukt in 

percentages) van de medische attesten over de verschillende groepen in vergelijking met 2015. 

In 2016 zijn het grootste aantal attesten terug te vinden bij dezelfde drie groepen: de locomotorische 

aandoeningen (18,8% van het aantal attesten) de ziektes die verband houden met stress (17,7%) en 

de ademhalingsproblemen (17,5%). 

 

In vergelijking met 2015 valt een significante stijging op van het aantal attesten voor de 

locomotorische problemen, voor stressgerelateerde problemen, voor neurologische aandoeningen 

en voor cardiovasculaire ziekten op. Het aandeel van de attesten wegens stress (17,7%) en van de 

neurologische aandoeningen (5,7%) zijn de grootste sinds het begin van de bestudering van de 

medische oorzaken van het ziekteverzuim voor federale ambtenaren.  

 

We merken in vergelijking met 2015 geen significante wijzigingen op bij het aandeel van de attesten 

van de groep met spijsverteringsproblemen. De groep met kanker blijft onveranderd en 

vertegenwoordigt slechts 1,3% van het aantal ontvangen medische attesten. 
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In vergelijking met 2015 zien we een belangrijke daling van het aandeel van de groepen met 

ademhalingsproblemen (van 18,5% naar 17,5%) en met griep (van 6,8% naar 5,6%). 

 

In 2016 vermindert het aandeel van de attesten wegens griep met 1,2%. Deze daling kan worden 

verklaard door een griepepidemie die in 2016 minder sterk en meer gematigd qua intensiteit was  

dan die in 2015. De virulentie van het griepvirus van 2016 was eveneens zwakker dan die van het 

virus van het jaar 2015. Bovendien is de griepepidemie van 2016 ook later begonnen (laatste week 

van januari 2016) met een langzamer progressieritme dan in 2015 ondanks het feit dat ze net als in 

2015 gedurende 10 opeenvolgende weken heeft gewoed. 

 

Ondanks de herschikking van de groep ‘varia’ waarbij de doelstelling een verfijning van deze groep 

was, stellen we vast dat het aandeel van deze groep paradoxaal met 0,8% is toegenomen in 

vergelijking met 2015. Dus opnieuw kan bijna 1 attest op vijf (17,3%) niet ondergebracht worden in 

de groepen die we verder bestuderen. 

 

 

5.2.2. Afwezigheidsduur per diagnosegroep 
 
Aangezien er in 2016 in totaal meer medische attesten werden ingediend dan in 2015 (+ 1 279 

attesten) en de totale afwezigheidsduur uitgedrukt in kalenderdagen ook hoger lag (+ 46 025 dagen) 

is de totale gemiddelde afwezigheidsduur per attest lichtjes gestegen. In 2016 bedraagt die 11,1 

dagen tegenover 10,9 dagen in 2015. 

 

Duur/attest 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kanker 59,9 55,6 52,4 51,8 53,2 51,1 
Stress 18,2 18,1 18,2 18,6 19,7 20,2 
Cardiovasculair 13,8 13,5 13,4 14,8 14,6 15,6 
Locomotorisch 13,2 13,0 13,3 13,8 13,9 14,0 
Neurologisch 11,3 10,4 11,4 11,1 11,2 11,0 
Varia 10,2 9,9 9,1 9,4 8,6 8,0 
Spijsvertering 4,5 4,5 4,7 5,0 4,9 4,8 
Ademhaling 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 
Griep 3,8 3,8 4,0 3,8 4,1 3,9 

 

In bovenstaande tabel wordt per jaar de gemiddelde afwezigheidsduur per attest in de verschillende 

bestudeerde diagnosegroepen weergegeven. 
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De gegevens van 2016 tonen in vergelijking met de voorgaande jaren geen wijziging aan betreffende 

de volgorde van de gemiddelde duur van een afwezigheid per attest.  

 

In 2016 is, zoals we logischerwijze kunnen verwachten, de gemiddelde afwezigheidsduur het langst 

bij de attesten wegens kanker (51,1 dagen), gevolgd door die wegens stressgerelateerde 

aandoeningen (20,2 dagen). 

 

Binnen de groep kanker is de gemiddelde afwezigheidsduur per attest geregistreerd in 2016 

daarentegen het laagst sinds we deze studies gestart zijn in 2008. 

 

In vergelijking met 2015 zien we in 2016 wel een opmerkelijke stijging van de gemiddelde 

afwezigheidsduur per attest in de groep van cardiovasculaire aandoeningen (van 14,6 naar 15,6 

dagen), in de groep van stressgerelateerde aandoeningen (van 19,7 naar 20,2 dagen) en in de groep 

van locomotorische problemen (van 13,9 dagen naar 14 dagen).  

 

Bij de attesten wegens stress is de gemiddelde afwezigheidsduur in 2016 het hoogst sinds 2008. Die 

vaststelling is ook van toepassing op de attesten wegens cardiovasculaire aandoeningen en 

locomotorische problemen. 

 

De laagste afwezigheidsduur blijft gedurende al die jaren die voor attesten wegens griep (3,9 dagen 

in 2016). 

 

Totale 
afwezigheidsduur 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stress 28,0% 27,2% 26,9% 29,1% 30,9% 32,2% 

Locomotorisch 23,1% 23,1% 23,8% 24,9% 23,4% 23,9% 

Varia 21,0% 19,7% 16,8% 14,2% 13,4% 13,1% 

Ademhaling 7,2% 7,7% 7,6% 7,1% 7,2% 6,5% 

Kanker 5,6% 6,3% 6,6% 6,4% 6,6% 5,9% 

Neurologisch 3,4% 3,7% 4,4% 5,5% 5,5% 5,7% 

Cardiovasculair 5,1% 5,1% 5,0% 5,3% 4,8% 5,4% 

Spijsvertering 4,9% 5,3% 5,8% 6,0% 5,5% 5,4% 

Griep 1,8% 1,9% 3,1% 1,5% 2,6% 2,0% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Bovenstaande tabel toont de verdeling van de totale afwezigheidsduur over de verschillende 

bestudeerde diagnosegroepen. Aangezien de gemiddelde duur per attest verschilt per diagnosegroep 
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krijgen we hier natuurlijk een andere rangschikking dan bij de verdeling van het aantal attesten (zie 

5.2.1.). 

Ook in 2016 blijft de rangschikking bijna onveranderd: ook nu blijven de stressgerelateerde ziektes 

met 32,2% van de verzuimde werkdagen de belangrijkste verzuimoorzaak. Dit is ook de hoogste 

notering sinds 2008. In 2016 zien we in de groep met stressgerelateerde ziektes weer een stijging 

met 1,3% van de totale afwezigheidsduur. 

De tweede plaats wordt ook nu weer bezet door de locomotorische problemen met een lichte 

toename in 2016 (23,9%) in vergelijking met 2015 (23,4%). Sinds 2010 zijn die twee medische 

verzuimoorzaken samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van het ziekteverzuim. 

 

We merken ook dat het aandeel van de totale afwezigheidsduur wegens cardiovasculaire 

aandoeningen (+0,6%) en neurologische problemen (+0,2%) stijgt. 

Daarentegen is er een daling van het aandeel in de totale afwezigheidsduur van de afwezigheden 

wegens ademhalingsproblemen (van 7,2% in 2015 naar 6,5% in 2016), wegens kanker (van 6,6% naar 

5,9%) en wegens griep (van 2,6% naar 2%). 

 

 

5.2.3. Evolutie in functie van de seizoenen 
 

De volgende grafiek en tabel geven de evolutie weer van het aantal attesten dat we in 2016 in elke 

bestudeerde diagnosegroep per maand hebben ontvangen. 

 

We stellen vast dat het aantal ontvangen attesten opnieuw het grootst is in februari en in 2016 

gevolgd wordt door maart, januari en oktober. Het kleinst aantal attesten krijgen we, zoals ook in de 

vorige jaren, in juli en augustus. 

 

Gedurende 2016 kennen de ademhalingsproblemen een piek in februari, maart en oktober terwijl de 

grieppiek deze keer enkel werd vastgesteld in de maanden februari en maart. 

 

Het aantal attesten voor stressgerelateerde aandoeningen is gedurende het jaar 2016 het hoogst 

tijdens de maanden mei en juni en het laagst gedurende de maanden juli en augustus, namelijk de 

zomervakantie. 
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Wat de locomotorische problemen betreft, zien we opnieuw een verhoging van het aantal attesten 

na de zomermaanden, maar ook een groot aantal attesten gedurende de maanden april en juni en 

een belangrijke piek in mei. 

 

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

de vorige jaren met iets minder attesten tijdens het zomerseizoen. 

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

nauwelijks beïnvloed door de seizoenen. 

 

 

Figuur 16: Aantal maandelijks in 2016 ontvangen attesten per diagnosegroep. 

 

Maand Jan. Feb. Maa. Apr. Mei. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Ademhaling 3.246 3.682 3.666 2.300 2.060 1.831 1.111 894 1.848 3.634 2.850 3.085 

Kanker 260 175 173 201 181 187 200 154 201 200 152 131 

Cardiovasculair 616 608 629 639 674 557 400 404 488 569 543 448 

Griep 970 3.005 2.931 492 176 151 77 79 200 575 487 596 

Varia 2.530 2.974 2.882 2.502 2.474 2.579 1.801 1.981 2.571 2.963 2.507 2.044 

Locomotorisch 2.649 2.774 2.702 3.039 3.685 3.152 2.140 2.360 2.742 2.900 2.447 1.959 

Neurologisch 776 773 852 968 1.079 932 584 756 890 888 754 639 

Stress 2.497 2.694 2.686 2.820 3.407 3.082 1.968 1.917 2.518 2.627 2.250 2.071 

Spijsvertering 1.873 1.977 1.839 1.769 1.694 1.670 1.023 1.363 1.877 2.320 2.001 1.829 

 17.947 21.636 18.360 14.730 15.430 14.141 9.304 9.908 13.335 16.676 13.991 12.802 
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5.2.4. Medische verzuimoorzaken volgens leeftijdscategorie 
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht voor de verschillende diagnosegroepen en dit per 

leeftijdscategorie van de verdeling van de attesten, de verdeling van de totale afwezigheidsduur, de 

verdeling van de ambtenaren die afwezig waren wegens die aandoening, de gemiddelde 

afwezigheidsduur per afwezige ambtenaar en tenslotte het aantal attesten per persoon. 

 

Algemeen stelt men in elke bestudeerde diagnosegroep vast dat het aantal attesten stijgt met de 

leeftijd om zijn toppunt te bereiken in de categorie van ambtenaren tussen de 50 en 60 jaar. Zonder 

uitzondering zien we een vermindering van het aantal attesten in de categorie van de 60-plussers. 

Op dezelfde manier neemt in alle diagnosegroepen de totale afwezigheidsduur toe met de leeftijd 

om een maximumwaarde te bereiken in de categorie 50-59 jaar. En opnieuw zien we in alle 

diagnosegroepen een daling van de totale afwezigheidsduur bij de 60-plussers.  

Hetzelfde fenomeen doet zich ook voor bij het aantal afwezige ambtenaren per diagnosegroep: het 

aantal personen dat ziek is stijgt met de leeftijd en bereikt zijn maximum bij de vijftigers. Het kleinste 

aantal (6,8%) van het aantal zieke ambtenaren situeert zich bij de ambtenaren tussen 60 en 65 jaar, 

gevolgd door de twintigers (8,5%) en het grootste aantal (34,4%) bij de vijftigers.  

 

De gemiddelde afwezigheidsduur per zieke persoon stijgt eveneens met de leeftijd in alle 

bestudeerde diagnosegroepen. Algemeen is die het laagst (7,7 dagen) bij de twintigers en het hoogst 

(24,2 dagen) in de categorie van 60 tot en met 65 jaar. De enige uitzondering hierop bevindt zich in 

de groep met kankers waar de gemiddelde afwezigheidsduur per persoon vermindert in de categorie 

van 60 tot en met 65 jaar tegenover de leeftijdscategorie van 50 tot 59 jaar. We merken eveneens op 

dat in alle leeftijdscategorieën zonder uitzondering de gemiddelde afwezigheidsduur steeds het 

hoogst is in de groep met kankers, gevolgd door de groep met de ziektes verbonden met stress. 

 

Wij zien in het algemeen geen belangrijke toename van het aantal attesten per persoon met de 

leeftijd. Op deze regel bestaan wel enkele uitzonderingen. In de groep met kankers is een constante 

stijging van het aantal attesten per persoon met de leeftijd. Dit is ook het geval in de groep met 

stressgerelateerde aandoeningen waar nochtans een afname te zien is in de categorie van 60-65 

jarigen in vergelijking met de categorie van de vijftigers. Tenslotte zien we in de groep met 

cardiovasculaire ziektes een vertraagde en belangrijkere toename van het aantal attesten per 

persoon vanaf zestig jaar. 
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Verdeling aantal attesten        
Ademhaling 9,9% 26,1% 26,5% 31,1% 6,4% 0,0% 100% 

Kanker 0,8% 7,2% 18,6% 55,6% 17,8% 0,1% 100% 

Cardiovasculair 3,4% 12,7% 24,8% 45,7% 13,5% 0,0% 100% 

Griep 10,8% 27,6% 27,0% 29,8% 4,7% 0,1% 100% 

Varia 10,1% 25,8% 25,3% 32,2% 6,5% 0,1% 100% 

Locomotorisch 5,2% 17,7% 27,8% 41,1% 8,1% 0,0% 100% 

Neurologisch 6,5% 19,7% 29,1% 37,1% 7,5% 0,0% 100% 

Stress 5,3% 21,8% 29,2% 36,5% 7,2% 0,0% 100% 

Spijsvertering 12,1% 26,6% 26,0% 29,7% 5,5% 0,0% 100% 

Verdeling totale afwezigheidsduur      

Ademhaling 8,0% 22,1% 26,4% 34,2% 9,3% 0,0% 100% 

Kanker 0,3% 5,8% 19,6% 57,4% 16,7% 0,1% 100% 

Cardiovasculair 1,4% 7,5% 18,7% 53,4% 19,0% 0,0% 100% 

Griep 10,0% 27,8% 27,0% 30,1% 5,1% 0,1% 100% 

Varia 7,6% 23,1% 22,9% 36,7% 9,7% 0,1% 100% 

Locomotorisch 3,4% 13,6% 25,3% 46,0% 11,7% 0,0% 100% 

Neurologisch 2,7% 14,5% 26,6% 44,4% 11,8% 0,0% 100% 

Stress 3,6% 18,5% 27,0% 41,0% 10,0% 0,0% 100% 

Spijsvertering 8,7% 22,1% 26,8% 34,6% 7,8% 0,0% 100% 

Verdeling aantal afwezige ambtenaren          

Ademhaling 9,9% 26,3% 26,8% 30,9% 6,1% 0,0% 100% 

Kanker 1,1% 7,9% 20,1% 53,4% 17,4% 0,1% 100% 

Cardiovasculair 3,8% 14,0% 25,0% 45,2% 12,0% 0,0% 100% 

Griep 10,8% 27,3% 27,3% 29,8% 4,8% 0,0% 100% 

Varia 10,0% 25,7% 25,9% 32,1% 6,2% 0,1% 100% 

Locomotorisch 5,5% 17,9% 27,8% 40,7% 8,1% 0,0% 100% 

Neurologisch 7,1% 20,0% 28,9% 37,1% 6,9% 0,0% 100% 

Stress 6,2% 22,3% 29,1% 35,1% 7,3% 0,0% 100% 

Spijsvertering 11,9% 26,2% 26,2% 30,2% 5,4% 0,0% 100% 

Gemiddelde afwezigheidsduur per afwezige ambtenaar        

Ademhaling 3,9 4,1 4,8 5,4 7,5 4,5 4,9 

Kanker 27,7 72,4 95,4 104,8 93,6 123,0 97,6 

Cardiovasculair 8,2 11,6 16,3 25,8 34,5 13,0 21,8 

Griep 4,4 4,8 4,7 4,8 5,0 11,0 4,7 

Varia 7,6 9,1 8,9 11,5 15,6 12,6 10,1 

Locomotorisch 11,5 14,4 17,4 21,5 27,6 11,7 19,0 

Neurologisch 6,1 11,9 15,0 19,6 28,0 11,0 16,4 

Stress 20,8 29,8 33,4 42,0 49,1 18,5 36,0 
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Spijsvertering 4,4 5,1 6,2 6,9 8,7 2,8 6,0 

Aantal attesten per persoon             

Ademhaling 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2 

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

Cardiovasculair 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 2,0 1,4 

Griep 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,5 1,2 

Varia 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 

Locomotorisch 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,7 1,4 

Neurologisch 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,3 1,5 

Stress 1,5 1,7 1,8 1,9 1,8 1,3 1,8 

Spijsvertering 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,0 1,2 

        
Verdeling afwezige ambtenaren 8,5% 23,2% 27,1% 34,4% 6,8% 0,0% 100% 

Gemiddelde afwezigheidsduur     
/zieke ambtenaar 

7,7 11,0 13,9 18,4 24,2 13,5 14,9 

 

 
 

5.2.5. Medische verzuimoorzaken volgens geslacht 
 

De onderstaande tabel geeft volgens het geslacht een overzicht voor de verschillende 

diagnosegroepen van de verdeling van de attesten, de verdeling van de totale afwezigheidsduur, de 

verdeling van de ambtenaren die afwezig waren wegens die bepaalde aandoening en tenslotte de 

gemiddelde afwezigheidsduur per afwezige persoon. 

 

In deze context is het belangrijk om weten dat 54,3% van de geregistreerde ambtenaren vrouwelijk 

zijn en 45,7% mannelijk. 

Het is dan ook onvermijdelijk en logisch dat we vaststellen dat in alle bestudeerde diagnosegroepen 

het aantal attesten hoger ligt bij de vrouwelijke ambtenaren. 

De kloof is nochtans verhoudingsgewijs kleiner in de groep met cardiovasculaire ziektes (52,8% van 

de attesten zijn ingediend door vrouwen en 47,2% door mannen).  

Zoals de voorgaande jaren stellen we ook in 2016 vast dat het totaal aantal afwezigheidsdagen 

(uitgedrukt in percentage) voor de vrouwelijke ambtenaren nog altijd veel hoger ligt dan voor hun 

mannelijke collega’s. Dit is het geval bij alle bestudeerde diagnosegroepen met uitzondering van de 

groep met cardiovasculaire ziektes waar 53,2% van de totale afwezigheidsduur voor rekening van de 

mannen is tegenover 46,8% bij de vrouwen. Het risico op cardiovasculaire aandoeningen is inderdaad 

hoger voor mannen dan voor vrouwen. 

Daarnaast is het verschil tussen de twee geslachten het grootst in de groep met kankers. In die groep 

zien we, net zoals in 2015, meer dan dubbel zo veel afwezigheden bij de vrouwen dan bij de mannen. 
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Zoals vroeger reeds werd gemeld, kan dit verschil verklaard worden door de 

sensibiliseringscampagnes voor borstkanker samen met de verbetering van de opsporingsmethodes 

voor dit type kanker. 

 

De analyse van de verdeling volgens geslacht van het aantal zieke ambtenaren in elke diagnosegroep 

brengt dan ook logischerwijze aan het licht dat er meer vrouwelijke dan mannelijke ambtenaren 

afwezig zijn in alle diagnosegroepen samen (59,8% vrouwen tegenover 40,2% mannen). De 

belangrijkste kloof situeert zich bij de groep met kankers (64,1% vrouwen tegenover 35,9% mannen), 

gevolgd door de groep met neurologische aandoeningen (63,4% vrouwen tegenover 36,6% mannen). 

Het kleinste verschil zien we bij de groep met cardiovasculaire ziektes (54,6% vrouwen tegenover 

45,4% mannen), gevolgd door de groep met locomotorische problemen (55,9% vrouwen tegenover 

44,1% mannen). 

Een zieke vrouwelijke ambtenaar is algemeen genomen gemiddeld 15,1 dagen afwezig wegens 

ziekte, de mannelijke ambtenaar 14,7 dagen. De gemiddelde afwezigheidsduur is het langst in de 

groep met kankers (105,3 dagen bij de vrouwen en 83,8 dagen bij de mannen) en het laagst bij griep 

(4,8 dagen bij de vrouwen en 4,6 dagen bij mannen).  

We zien eveneens dat de gemiddelde afwezigheidsduur bij mannen langer is in de groep van de 

cardiovasculaire aandoeningen (25,6 dagen tegenover 18,7 dagen bij de vrouwen). De gemiddelde 

afwezigheidsduur bij mannen is ook langer dan die van hun vrouwelijke collega’s in de groepen met 

neurologische aandoeningen, stress-gerelateerde ziektes en spijsverteringsproblemen. 

 Geslacht 

  V M 

Verdeling van het aantal ambtenaren 54,3% 45,7% 

Verdeling aantal attesten     

Ademhaling 60,3% 39,7% 

Kanker 65,9% 34,1% 

Cardiovasculair 52,8% 47,2% 

Griep 57,8% 42,2% 

Varia 62,9% 37,1% 

Locomotorisch 55,4% 44,6% 

Neurologisch 61,9% 38,1% 

Stress 59,7% 40,3% 

Spijsvertering 57,1% 42,9% 

Verdeling totale afwezigheidsduur      

Ademhaling 60,8% 39,2% 

Kanker 69,2% 30,8% 

Cardiovasculair 46,8% 53,2% 
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5.2.6. Medische verzuimoorzaken volgens werkrelatie 
 

De tabel in dit hoofdstuk geeft de verschillen in 2016 tussen contractuele en statutaire ambtenaren 

weer bij de verschillende diagnosegroepen. Het gaat specifiek over de verdeling van het aantal 

afwezigen, het percentage afwezigen binnen elke categorie, de verdeling van de totale 

afwezigheidsduur en de gemiddelde afwezigheidsduur per afwezige ambtenaar. 

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

vergelijking tussen statutaire en contractuele ambtenaren. 

In 2016 waren 74,5% van de bestudeerde ambtenaren statutair, 25,5% contractueel. 

Als men dus weet dat er ook in 2016 drie keer meer statutaire ambtenaren zijn dan contractuele, dan 

spreekt het ongetwijfeld vanzelf dat ook de absolute cijfers van het aantal afwezigen en de totale 

afwezigheidsduur in alle diagnosegroepen veel hoger zullen liggen bij de statutaire ambtenaren dan 

bij hun contractuele collega’s. Toch zien we dat de verschillen iets groter zijn in de groepen met 

Griep 59,0% 41,0% 

Varia 64,3% 35,7% 

Locomotorisch 60,4% 39,6% 

Neurologisch 62,7% 37,3% 

Stress 59,5% 40,5% 

Spijsvertering 55,4% 44,6% 

Verdeling aantal afwezige ambtenaren      

Ademhaling 60,4% 39,6% 

Kanker 64,1% 35,9% 

Cardiovasculair 54,6% 45,4% 

Griep 58,1% 41,9% 

Varia 63,3% 36,7% 

Locomotorisch 55,9% 44,1% 

Neurologisch 63,4% 36,6% 

Stress 60,5% 39,5% 

Spijsvertering 58,7% 41,3% 

Gemiddelde afwezigheidsduur per zieke ambtenaar   
Ademhaling 4,9 4,8 
Kanker 105,3 83,8 
Cardiovasculair 18,7 25,6 
Griep 4,8 4,6 
Varia 10,2 9,8 
Locomotorisch 20,5 17,1 
Neurologisch 16,2 16,7 
Stress 35,4 36,9 
Spijsvertering 5,7 6,5 

Verdeling aantal zieke ambtenaren 59,8% 40,2% 

Gem. afwezigheidsduur / zieke ambtenaar 15,1 14,7 
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stressgerelateerde ziektes, kankers en cardiovasculaire aandoeningen. Deze verschillen blijven echter  

steeds in verhouding van het aantal statutaire en contractuele ambtenaren. 

Zowel bij de contractuele als bij de statutaire ambtenaren zien we dat, in 2016, 1 ambtenaar op 5 

afwezig was wegens stress. 

We merken ook op dat de gemiddelde afwezigheidsduur per ambtenaar hoger ligt bij statutaire 

ambtenaren binnen de groep stress (36,5 dagen tegenover 34,5 dagen bij contractuelen) en binnen 

de groep met kankers (99,5 dagen tegenover 91,3 dagen bij contractuelen). 

Binnen de groep met cardiovasculaire aandoeningen is de gemiddelde afwezigheidsduur gelijk (21,8 

dagen). Binnen de andere diagnosegroepen zijn de contractuele ambtenaren dan gemiddeld weer 

langer afwezig dan hun statutaire collega’s. 
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Verdeling van het aantal ambtenaren 25,5% 74,5% 

Ademhaling    

 Verdeling afwezigen 26,8% 73,2% 

  % tov aantal ambtenaren 32,1% 29,9% 

  Verdeling totale afwezigheidsduur 29,9% 70,1% 

   Afwezigheidsduur/afwezige 5,4 4,7 

Griep    

 Verdeling afwezigen 27,3% 72,7% 

  % tov aantal ambtenaren 10,4% 9,4% 

  Verdeling totale afwezigheidsduur 28,8% 71,2% 

  Afwezigheidsduur/afwezige 5,0 4,6 

Varia    

 Verdeling afwezigen 27,7% 72,3% 

  % tov aantal ambtenaren 28,4% 25,3% 

  Verdeling totale afwezigheidsduur 28,6% 71,4% 

  Afwezigheidsduur/afwezige 10,4 10,0 

Locomotorisch    

 Verdeling afwezigen 27,9% 72,1% 

  % tov aantal ambtenaren 31,5% 27,9% 

  Verdeling totale afwezigheidsduur 31,5% 68,5% 

  Afwezigheidsduur/afwezige 21,5 18,1 

Neurologisch    

 Verdeling afwezigen 28,6% 71,4% 

  % tov aantal ambtenaren 9,0% 7,7% 
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  Verdeling totale afwezigheidsduur 34,5% 65,5% 

  Afwezigheidsduur/afwezige 19,8 15,0 

Stress    

 Verdeling afwezigen 24,8% 75,2% 

  % tov aantal ambtenaren 20,0% 20,7% 

  Verdeling totale afwezigheidsduur 23,8% 76,2% 

  Afwezigheidsduur/afwezige 34,5 36,5 

Kanker    

 Verdeling afwezigen 23,0% 77,0% 

  % tov aantal ambtenaren 1,3% 1,4% 

  Verdeling totale afwezigheidsduur 21,6% 78,4% 

  Afwezigheidsduur/afwezige 91,3 99,5 

Spijsvertering    

 Verdeling afwezigen 26,7% 73,3% 

  % tov aantal ambtenaren 21,3% 20,0% 

  Verdeling totale afwezigheidsduur 27,8% 72,2% 

  Afwezigheidsduur/afwezige 6,3 5,9 

Cardiovasculair    

 Verdeling afwezigen 25,2% 74,8% 

  % tov aantal ambtenaren 5,6% 5,7% 

  Verdeling totale afwezigheidsduur 25,2% 74,8% 

  Afwezigheidsduur/afwezige 21,8 21,8 
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5.2.7. Medische verzuimoorzaken volgens administratief niveau 
 

De onderstaande tabel geeft volgens het administratief niveau een overzicht voor de verschillende 

diagnosegroepen van de verdeling van de attesten, de verdeling van de totale afwezigheidsduur, de 

verdeling van de ambtenaren die afwezig waren wegens die bepaalde aandoening en tenslotte de 

gemiddelde afwezigheidsduur per zieke ambtenaar. 

 

In 2016 zijn de federale ambtenaren als volgt verdeeld over de verschillende niveaus: 22,9% niveau 

A, 21,4% niveau B, 37,3% niveau C en 18,3% niveau D. Dit moeten we in acht nemen als we 

vaststellen dat de absolute cijfers van het aantal afwezigen en verzuimdagen het hoogst zijn bij 

ambtenaren van niveau C en het laagst bij ambtenaren van niveau A. Toch zijn er, alle 

diagnosegroepen samen genomen, opmerkelijk minder ambtenaren van niveau A (13,6%) afwezig 

wegens ziekte en veel meer ambtenaren van niveau C (46,4%). 

De gemiddelde afwezigheidsduur per zieke ambtenaar is ook het kortst bij ambtenaren van niveau A 

(13,9 dagen) en is hier het langst bij ambtenaren van niveau D (17,3 dagen).  

Binnen alle diagnosegroepen is het aandeel van de ontvangen medische attesten zonder 

uitzondering het laagst bij de ambtenaren van niveau A en het hoogst bij de ambtenaren van niveau 

C. De grootste kloof tussen beide niveaus situeert zich binnen de groepen met locomotorische en 

neurologische problemen (respectievelijk 8,2% en 9,5% voor ambtenaren van niveau A en 49,7% en 

49% voor ambtenaren van niveau C). 

Ook de totale afwezigheidsduur is binnen alle diagnosegroepen altijd het laagst bij de ambtenaren 

van niveau A en het hoogst bij de ambtenaren van niveau C. Hier zien we het grootste verschil 

opnieuw binnen de groepen met locomotorische en neurologische problemen. 

Wat de verdeling betreft van het aantal afwezige ambtenaren per administratief niveau binnen elke 

bestudeerde diagnosegroep, stellen we eveneens vast dat die het laagst is bij ambtenaren van niveau 

A en het hoogst bij ambtenaren van niveau C. Ook hier vinden we het grootste verschil opnieuw 

binnen de groepen met locomotorische en neurologische problemen. 

In het algemeen is de gemiddelde afwezigheidsduur per afwezige persoon het kortst bij de 

ambtenaren van niveau A en het langst bij de ambtenaren van niveau D. Toch zijn er enkele 

uitzonderingen op deze vaststelling. In de groep met kankers en cardiovasculaire ziektes blijft dit 

gegeven het langst bij de ambtenaren van niveau D maar het kortst bij ambtenaren van niveau C.  

Binnen de groep met stress stellen we daarentegen vast dat ambtenaren van niveau A het langst 

afwezig zijn (41,8 dagen) en ambtenaren van niveau C het kortst (33,4 dagen). 

Als we geen rekening houden met de groep met kankers dan is voor alle ambtenaren, ongeacht hun 

administratief niveau, de gemiddelde afwezigheidsduur het langst binnen de groep met stress. 
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  A B C D 

Verdeling van het aantal ambtenaren 22,9% 21,4% 37,3% 18,3% 

Verdeling aantal attesten         

Ademhaling 15,5% 19,0% 45,0% 20,5% 

Kanker 17,1% 17,9% 44,8% 20,2% 

Cardiovasculair 11,9% 16,4% 47,9% 23,9% 

Griep 16,6% 20,6% 42,9% 19,9% 

Varia 15,7% 18,9% 44,2% 21,2% 

Locomotorisch 8,2% 14,0% 49,7% 28,1% 

Neurologisch 9,5% 15,7% 49,0% 25,8% 

Stress 13,2% 18,1% 48,6% 20,1% 

Spijsvertering 13,8% 17,5% 49,0% 19,7% 

Verdeling totale afwezigheidsduur      

Ademhaling 13,1% 17,6% 44,3% 25,0% 

Kanker 15,8% 18,6% 43,5% 22,1% 

Cardiovasculair 13,3% 17,8% 41,5% 27,5% 

Griep 15,0% 20,1% 41,9% 23,0% 

Varia 15,1% 18,3% 42,7% 23,9% 

Locomotorisch 7,9% 13,8% 45,4% 33,0% 

Neurologisch 8,6% 15,2% 43,5% 32,7% 

Stress 15,1% 19,3% 45,1% 20,5% 

Spijsvertering 12,0% 17,9% 47,3% 22,9% 

Verdeling aantal afwezige ambtenaren          

Ademhaling 15,8% 19,4% 44,5% 20,3% 

Kanker 15,4% 18,8% 45,0% 20,7% 

Cardiovasculair 12,3% 17,3% 47,3% 23,1% 

Griep 17,0% 20,9% 42,4% 19,6% 

Varia 16,0% 19,1% 44,1% 20,9% 

Locomotorisch 8,7% 14,6% 48,9% 27,8% 

Neurologisch 10,2% 16,0% 48,7% 25,1% 

Stress 13,0% 18,1% 48,6% 20,3% 

Spijsvertering 14,5% 18,2% 47,4% 19,8% 

Gemiddelde afwezigheidsduur per zieke ambtenaar    

Ademhaling 4,0 4,4 4,9 6,0 

Kanker 100,0 96,3 94,3 104,0 

Cardiovasculair 23,6 22,4 19,1 25,9 

Griep 4,1 4,5 4,7 5,5 

Varia 9,5 9,6 9,8 11,6 

Locomotorisch 17,2 17,9 17,6 22,5 

Neurologisch 13,8 15,5 14,6 21,3 

Stress 41,8 38,5 33,4 36,3 

Spijsvertering 5,0 5,9 6,0 6,9 

     
Verdeling aantal zieke ambtenaren 13,6% 17,9% 46,4% 22,1% 

Gem. afwezigheidsduur / zieke ambtenaar 13,9 14,4 14,3 17,3 
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5.2.8. Medische verzuimoorzaken volgens woonplaats 
 

De onderstaande tabel geeft voor elke diagnosegroep de verdeling volgens de provincies waar de 

federale ambtenaren wonen (Brussel werd als een afzonderlijke entiteit beschouwd) van de 

verdeling van de attesten, de verdeling van de totale afwezigheidsduur, de verdeling van de 

ambtenaren die afwezig waren wegens die bepaalde aandoening en tenslotte de gemiddelde 

afwezigheidsduur per zieke ambtenaar.  

Bij het vergelijkend onderzoek van bepaalde gegevens moet men ook rekening houden met de 

ongelijke verdeling van het aantal federale ambtenaren die in de verschillende provincies wonen (zie 

onderstaande tabel). Voor alle diagnosegroepen samen zien we dat het grootste aandeel van de 

afwezige ambtenaren in de provincies Henegouwen (17,2%) en Oost-Vlaanderen (17,3%) wonen. 

Niettemin telt in verhouding met het aandeel ambtenaren dat in elke provincie woont, Henegouwen, 

net zoals de vorige jaren, het meeste afwezige ambtenaren. 

In het algemeen is de gemiddelde afwezigheidsduur per zieke ambtenaar het langst bij de 

ambtenaren uit de provincie Luxemburg (17,4 dagen), gevolgd door die uit Waals-Brabant (15,9 

dagen), uit Limburg (15,7 dagen), uit Henegouwen (15,4 dagen) en uit de provincie Antwerpen (15,3 

dagen). 

 

Wanneer we kijken naar de verdeling van de medische attesten over de verschillende provincies, is 

het de provincie Henegouwen (14,1% van de federale ambtenaren) waar het aantal medische 

attesten opmerkelijk groot is binnen de groepen met cardiovasculaire ziektes (23,4% van de 

attesten), kankers (20,7% van de attesten), stressgerelateerde ziektes (19,1% van de attesten) en de 

neurologische aandoeningen (18,9% van de attesten). Een gelijkaardig fenomeen zien we bij de 

11,2% federale ambtenaren die in Luik wonen. Zij zijn goed voor 15,5% van de attesten binnen de 

groep met cardiovasculaire ziektes en 13,2% van de attesten in de groep met stressgerelateerde 

ziektes. Voor de 6,1% ambtenaren die in de provincie Namen wonen, tellen we ook 8,2% van de 

attesten voor cardiovasculaire aandoeningen, 7,1% van de attesten wegens stress en 7% van de 

attesten voor locomotorische aandoeningen. 

Bepaalde Franstalige provincies (Henegouwen, Luik en Namen) vertegenwoordigen dus in 

verhouding met het aantal ambtenaren dat er woont een groter aantal die lijden aan 

cardiovasculaire ziektes en aan stressgerelateerde aandoeningen. 

Binnen de groepen met ademhalingsproblemen en griep is de verdeling van het aantal medische 

attesten over de verschillende provincies meer in verhouding met de verdeling van het aantal 

ambtenaren die er wonen. Toch zien we iets meer attesten wegens griep voor de ambtenaren uit de 

provincies Oost-Vlaanderen (18,4%) en Limburg (6,3%). 
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Binnen de groepen met locomotorische en neurologische aandoeningen is de verdeling van de 

attesten over de verschillende provincies eveneens parallel met de verdeling van de ambtenaren die 

er wonen, met uitzondering van de provincies Henegouwen en Namen waar het aantal attesten toch 

hoger ligt. 

In Oost-Vlaanderen waar 17,7% van de ambtenaren wonen, zien we in verhouding meer attesten 

wegens spijsverteringsproblemen (19,5%). 

 

De analyse van de verdeling over de verschillende provincies van de totale afwezigheidsduur en van 

de afwezige ambtenaren bevestigen de voorgaande vaststellingen.  

 

De analyse van de gemiddelde afwezigheidsduur per zieke ambtenaar volgens de 

provinciewoonplaats brengt een langere afwezigheid aan het licht wegens kanker in bepaalde 

Nederlandstalige provincies: Limburg (127,8 dagen), Vlaams-Brabant (124,4 dagen), Antwerpen 

(102,7 dagen) en Oost-Vlaanderen (100,9 dagen). Een identieke vaststelling, met uitzondering voor 

de ambtenaren uit Limburg, kunnen we maken voor de cardiovasculaire aandoeningen. 

Een afwezigheid wegens een cardiovasculaire aandoening duurt eveneens langer dan gemiddeld bij 

de ambtenaren die in de provincie Luxemburg wonen. 

Een afwezigheid wegens griep duurt gemiddeld het langst bij ambtenaren uit Limburg (5,2 dagen).  

Een afwezigheid te wijten aan locomotorische aandoeningen duurt eveneens het langst in de 

provincie Limburg (21,2 dagen). 

Stressgerelateerde afwezigheden duren het langst bij ambtenaren die in het buitenland verblijven 

(48,6 dagen), gevolgd door de ambtenaren uit Waals-Brabant (43,4 dagen), Limburg (41,7 dagen) en 

Antwerpen (40 dagen).  

De afwezigheden wegens spijsverteringsproblemen zijn het langst bij de ambtenaren uit de 

provincies Namen en Luxemburg (telkens 7,4 dagen), gevolgd door de ambtenaren uit Henegouwen 

(7,3 dagen). 
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Verdeling aantal 
ambtenaren 10,6% 17,7% 5,2% 12,2% 8,1% 4,2% 7,9% 14,1% 11,2% 2,0% 6,1% 0,6% 

Verdeling aantal attesten                     
Ademhaling 9,1% 17,8% 4,7% 11,9% 6,6% 4,3% 7,7% 16,9% 12,0% 1,9% 6,7% 0,6% 

Kanker 9,2% 15,0% 3,8% 10,8% 9,2% 4,3% 7,3% 20,7% 10,0% 2,8% 6,3% 0,5% 

Cardiovasculair 7,3% 13,9% 3,4% 9,2% 4,7% 4,2% 7,2% 23,4% 15,5% 2,4% 8,2% 0,6% 

Griep 10,8% 18,4% 6,3% 11,7% 7,0% 3,5% 7,7% 14,4% 12,1% 2,1% 5,4% 0,7% 

Varia 10,4% 18,2% 5,0% 12,6% 7,8% 4,3% 8,3% 15,3% 9,9% 1,8% 5,9% 0,6% 

Locomotorisch 9,3% 17,2% 5,2% 11,2% 7,7% 3,7% 5,7% 17,9% 12,3% 2,2% 7,0% 0,6% 

Neurologisch 8,6% 17,5% 4,8% 10,6% 7,4% 3,9% 7,0% 18,9% 11,7% 2,0% 7,2% 0,5% 

Stress 9,5% 14,5% 5,0% 10,6% 6,5% 4,5% 7,2% 19,1% 13,2% 2,3% 7,1% 0,7% 

Spijsvertering 10,2% 19,5% 5,7% 11,7% 7,6% 3,6% 5,9% 17,2% 10,3% 1,8% 6,0% 0,6% 

Verdeling totale afwezigheidsduur               

Ademhaling 8,8% 17,5% 4,2% 11,7% 6,4% 4,1% 7,6% 17,5% 12,8% 2,0% 6,5% 0,8% 

Kanker 9,0% 16,9% 5,1% 12,3% 8,6% 4,6% 6,0% 17,2% 11,3% 2,4% 6,1% 0,5% 

Cardiovasculair 9,1% 16,5% 3,3% 11,4% 4,0% 4,1% 6,5% 20,7% 14,2% 2,6% 7,3% 0,4% 

Griep 10,7% 18,9% 6,9% 11,4% 6,7% 3,4% 7,3% 14,3% 12,5% 2,0% 5,3% 0,6% 

Varia 10,3% 18,6% 5,6% 12,5% 7,0% 4,3% 7,7% 15,9% 10,3% 2,3% 5,1% 0,4% 

Locomotorisch 9,6% 17,5% 6,1% 11,1% 7,8% 3,8% 5,4% 17,7% 11,5% 2,5% 6,5% 0,6% 

Neurologisch 10,2% 15,9% 4,7% 11,3% 8,5% 4,3% 6,7% 18,0% 11,0% 2,3% 6,7% 0,3% 

Stress 10,6% 13,9% 5,6% 10,6% 6,9% 4,9% 7,1% 17,8% 12,8% 2,5% 6,6% 0,8% 

Spijsvertering 8,6% 19,1% 5,3% 10,7% 6,7% 3,7% 4,8% 20,1% 11,0% 2,2% 7,5% 0,4% 

Verdeling aantal afwezige ambtenaren                

Ademhaling 9,1% 17,4% 4,7% 11,8% 6,6% 4,5% 7,7% 16,9% 12,1% 1,9% 6,7% 0,6% 

Kanker 8,5% 16,4% 3,9% 9,7% 8,5% 4,8% 7,4% 18,4% 11,2% 3,3% 7,4% 0,5% 

Cardiovasculair 7,4% 13,8% 3,5% 9,2% 5,0% 4,3% 7,0% 23,0% 14,9% 2,5% 8,6% 0,8% 

Griep 10,6% 18,2% 6,2% 11,5% 7,3% 3,6% 7,6% 14,6% 12,3% 2,0% 5,5% 0,7% 

Varia 10,6% 18,2% 5,0% 12,2% 7,8% 4,3% 7,9% 15,2% 10,2% 1,9% 6,1% 0,6% 

Locomotorisch 9,6% 17,2% 5,4% 11,4% 7,9% 3,6% 5,7% 17,4% 12,1% 2,3% 6,9% 0,6% 

Neurologisch 8,8% 17,3% 5,4% 10,8% 7,3% 3,9% 6,4% 18,7% 11,5% 2,1% 7,2% 0,5% 

Stress 9,5% 14,6% 4,8% 10,6% 6,7% 4,1% 6,9% 19,2% 13,2% 2,4% 7,6% 0,6% 

Spijsvertering 10,3% 19,5% 5,8% 11,7% 7,6% 3,8% 5,9% 16,6% 10,3% 1,7% 6,0% 0,6% 

Gemiddelde afwezigheidsduur per zieke ambtenaar           
Ademhaling 4,8 4,9 4,4 4,8 4,7 4,5 4,8 5,0 5,2 5,1 4,8 6,6 

Kanker 102,7 100,9 127,8 124,4 98,7 92,7 79,3 91,2 98,2 72,1 80,2 96,0 

Cardiovasculair 26,9 26,1 20,4 26,9 17,4 20,8 20,1 19,6 20,9 22,8 18,6 10,8 

Griep 4,8 4,9 5,2 4,7 4,4 4,4 4,6 4,6 4,8 4,7 4,6 4,1 

Varia 9,8 10,3 11,3 10,4 9,1 10,0 9,7 10,5 10,1 12,2 8,3 7,8 

Locomotorisch 19,0 19,3 21,2 18,6 18,8 19,9 18,2 19,3 18,1 20,5 17,9 19,9 

Neurologisch 18,9 15,0 14,3 17,2 19,1 18,1 17,1 15,8 15,5 18,5 15,1 9,4 

Stress 40,0 34,3 41,7 36,0 37,5 43,4 37,4 33,4 34,9 38,4 31,0 48,6 

Spijsvertering 5,0 5,9 5,5 5,5 5,3 5,9 4,9 7,3 6,4 7,4 7,4 3,8 

Verdeling aantal zieke 
ambtenaren 

9,6% 17,3% 5,1% 11,4% 7,2% 4,1% 6,9% 17,2% 11,8% 2,1% 6,7% 0,6% 

Gem. afwezigheidsduur / 
zieke ambtenaar 

15,3 14,2 15,7 14,7 14,8 15,9 14,2 15,4 15,2 17,4 14,3 15,1 
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 Stressgerelateerde verzuimoorzaken 
 

Sinds enkele jaren spelen de stressgerelateerde ziektes een belangrijke rol in de werkomgeving 

waarbij zowel de werkgevers als de medische wereld betrokken worden met als centrale spil de 

werknemer. De federale ambtenaren zijn niet gespaard gebleven van dit fenomeen. 

Dat is dan ook de reden waarom we in het kader van de analyse van de medische verzuimoorzaken 

bij de federale ambtenaren de stressgerelateerde ziektes afzonderlijk belichten. 

 

De definitie en het begrip van de stressgerelateerde aandoeningen werden al uitgelegd in hoofdstuk 

5.1. Het is zeker niet overbodig om er aan te herinneren dat burn-out of het professioneel 

uitputtingssyndroom, waarvan de diagnose moeilijk te stellen is, zich manifesteert door een waaier 

aan zeer verschillende symptomen en verschilt van persoon tot persoon. Een eenduidige 

professionele oorzaak is zeldzaam omdat er vaak ook andere factoren tussenkomen in het ontstaan 

en de ontwikkeling van burn-out. Verschillende andere aandoeningen te wijten aan stress (ziektes, 

syndromen, symptomen) die op de attesten van de federale ambtenaren vermeld worden, vertonen 

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

verschillende niveaus, een band met het werk. 

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

beeld zou geven van de invloed van de stressproblematiek op het werkverlet. Wij geven hier dan ook 

een samenvatting van de dominerende eigenschappen en de bijzondere kenmerken van de ziektes 

veroorzaakt door stress bij de federale ambtenaren tijdens het jaar 2016. 

De vaststellingen die we in de vorige studies deden in verband met de stressgerelateerde ziektes 

worden opnieuw in 2016 bevestigd: de toename van stress als belangrijkste verzuimoorzaak bij de 

federale ambtenaren werd inderdaad in 2016 niet gestopt.  

In 2016 overschrijdt het aantal attesten wegens stress voor het eerst de drempel van 30.000 attesten 

(30.537 attesten), wat overeenkomt met 17,7% van het totaal aantal attesten wegens ziekte dat we 

in 2016 ontvangen hebben. In vergelijking met 2015 is dat een toename met 0,6%. 

Binnen de groep met stressgerelateerde ziektes stellen we, in vergelijking met 2015, vast dat de 

gemiddelde afwezigheidsduur per attest in 2016 weer met een halve dag gestegen is naar 20,2 

dagen. Dat is de hoogste notering sinds we vanaf 2008 de medische oorzaken van het ziekteverzuim 

bij federale ambtenaren bestuderen. Sinds 2012 is er een voortdurende stijging waar te nemen. 

Gedurende al de bestudeerde jaren ligt de gemiddelde duur per attest steeds hoger in de groep met 

stressgerelateerde aandoeningen, de groep met kanker (gemiddeld meer dan 50 dagen) buiten 

beschouwing gelaten. 
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Aangezien het aandeel van de attesten die aan stress te wijten zijn met 0,6% gestegen is naar 17,7% 

en de gemiddelde afwezigheidsduur per attest met 0,5 dagen toegenomen is tot 20,2 dagen, spreekt 

het vanzelf dat de totale afwezigheidsduur voor deze diagnosegroep gestegen is. Zij 

vertegenwoordigt 32,2% van het totaal aantal verzuimdagen in 2016 voor de federale ambtenaren, 

of een stijging met 1,3% in vergelijking met 2015. 

Uit onderstaande tabel en afbeelding valt af te lezen dat het ziekteverzuim wegens stress tijdens al 

de bestudeerde jaren nog nooit zo belangrijk is geweest en dat de stijging vooral sinds 2013 zeer 

sterk is. Positief is dan weer dat de hellingsgraad van de stijging is afgenomen. Tussen 2013 en 2014 

nam die hellingsgraad toe met 2,2%, tussen 2014 en 2015 met 1,8% en tussen 2015 en 2016 is die 

maar 1,3%. 

 

Totale afwezigheidsduur 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Stress 28,0% 27,2% 26,9% 29,1% 30,9% 32,2% 
 

 

Figuur 17: Aandeel van stressgerelateerde aandoeningen als verzuimoorzaak 2011-2016. 

 

 

We stellen opnieuw geen specifieke seizoensgebonden variaties vast bij stress. Dit jaar ontvingen we 

tijdens de maanden april, mei en juni meer attesten met de diagnose stress dan in de andere 

maanden, met een belangrijke piek in juni 2016. Na de zomervakantie is er opnieuw een toename 

van het aantal attesten die deze aandoeningen vermelden (zie figuur 16). 

Depressieve problemen zijn in 2016 verantwoordelijk voor 43,26% van de afwezigheden binnen de 

stressgerelateerde aandoeningen met een gemiddelde afwezigheidsduur van 30,2 dagen per 

persoon. 
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Evolutie van stressgerelateerde aandoeningen
als oorzaak van het ziekteverzuim
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De verzameling van psychische aandoeningen met multifactoriële oorzaken maar die een 

consequente en onmiskenbare band vertonen met professionele stress en die vaak onder de naam 

‘hevige stressreactie’ ondergebracht worden, zijn verantwoordelijk voor 39,13% van de 

afwezigheden binnen deze groep. De gemiddelde afwezigheidsduur per persoon varieert bij deze 

aandoeningen van 20,7 tot 21,6 dagen. 

Tenslotte zien we dat aanpassingsproblemen met psychische symptomen verantwoordelijk zijn voor 

4,06% van de afwezigheden binnen deze diagnosegroep met een gemiddelde afwezigheidsduur van 

23,4 dagen per zieke ambtenaar. 

 

Factor Dimensie 
Gemiddelde 

afwezigheidsduur 

Leeftijd   

 20-29 20,8 

 30-39 29,8 

 40-49 33,4 

 50-59 42,0 

 60-65 49,1 

  > 65 18,5 

Geslacht   

 V 35,4 

  M 36,9 

Statuut   

 Contractueel 34,5 

  Statutair 36,5 

Niveau   

 A 41,8 

 B 38,5 

 C 33,4 

  D 36,3 

Provincie   

 Antwerpen 40 

 Oost-Vlaanderen 34,3 

 Limburg 41,7 

 Vlaams-Brabant 36,0 

 West-Vlaanderen 37,5 

 Brabant Wallon 43,4 

 Brussel 37,4 

 Hainaut 33,4 

 Liège 34,9 

 Luxembourg 38,4 

 Namur 31,0 

 Buitenland 48,6 
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We stellen vast dat de gemiddelde afwezigheidsduur per zieke ambtenaar ook voor 

stressgerelateerde aandoeningen toeneemt met de leeftijd tot 49,1 dagen in de categorie van 60-65 

jaar. In elke bestudeerde leeftijdscategorie zien we telkens de hoogste gemiddelde afwezigheidsduur 

per zieke ambtenaar voor stressgerelateerde aandoeningen, kanker natuurlijk buiten beschouwing 

gelaten. Zowel het aantal attesten wegens stress als de totale afwezigheidsduur en het aantal zieke 

ambtenaren kennen een stijging parallel met de leeftijd tot aan de categorie 50-59 jaar.  

 

Er is ook in 2016 nog een belangrijke kloof tussen de geslachten binnen de diagnosegroep met stress-

gerelateerde ziektes. Hoewel er iets meer vrouwelijke federale ambtenaren (54,3%) zijn dan 

mannelijke (45,7%) registreren we een vijfde meer medische attesten en afwezige personen wegens 

stress bij de vrouwelijke ambtenaren. Die vaststelling is ook van toepassing op de totale 

afwezigheidsduur. Daarentegen is de gemiddelde afwezigheidsduur per ambtenaar die ziek is wegens 

stress langer bij de mannen (36,9 dagen) dan bij de vrouwen (35,4 dagen). 

 

Omdat het aantal ambtenaren ongelijk verdeeld is volgens hun werkrelatie (74,5% zijn vast benoemd 

tegenover 25,5% contractuelen), liggen de absolute cijfers (aantal afwezigen en totale 

afwezigheidsduur) bij stress onvermijdelijk hoger bij de statutaire ambtenaren. De gemiddelde 

afwezigheidsduur per zieke ambtenaar is ook langer bij statutaire ambtenaren (36,5 dagen) dan bij 

hun contractuele collega’s (34,5 dagen). Daarentegen is zowel een vijfde (20,7%) van de statutaire 

ambtenaren als een vijfde (20%) van de contractuele ambtenaren in 2016 afwezig wegens stress. 

 

De analyse van de invloed van stress op ambtenaren volgens hun administratief niveau toont in 2016 

opnieuw aan dat het aantal medische attesten, de totale afwezigheidsduur en het aantal afwezige 

ambtenaren het hoogst is bij ambtenaren van niveau C en het laagst is bij ambtenaren van niveau A. 

Daarentegen is de gemiddelde afwezigheidsduur per zieke ambtenaar het langst bij ambtenaren van 

niveau A (41,8 dagen) en het kortst bij ambtenaren van niveau C (33,4 dagen). Voor elk 

administratief niveau is de gemiddelde afwezigheidsduur per zieke ambtenaar het langst voor de 

groep met stress-gerelateerde ziektes (de groep met kankers natuurlijk uitgezonderd). 

 

In 2016 zien we opnieuw een zekere verscheidenheid tussen de ambtenaren van de verschillende 

provincies (Brussel werd opgenomen als aparte entiteit) voor hun verzuim wegens stress. 

In vergelijking met het aantal ambtenaren dat in elke provincie woont, zijn er meer medische 

attesten wegens stress voor ambtenaren uit de provincies Henegouwen (19,1%), Luik (13,2%) en 

Namen (7,1%). Ook de totale afwezigheidsduur en het aantal zieke ambtenaren zijn pro rata hoger 

voor de provincies Henegouwen en Luik. 
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Het blijft opmerkelijk dat bijna een vijfde van het aantal ambtenaren dat aan stress lijdt in 

Henegouwen woont. De gemiddelde afwezigheidsduur per ambtenaar die afwezig is wegens stress is 

daarentegen het langst bij ambtenaren die in het buitenland wonen (48,6 dagen), gevolgd door 

ambtenaren uit Waals-Brabant (43,4 dagen), Limburg (41,7 dagen) en Antwerpen (40 dagen). 

 

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

ambtenaren een actueel thema blijft. Het blijft een ware uitdaging. 

In 2016 is het aantal attesten wegens stress voor de federale ambtenaren nog toegenomen evenals 

de gemiddelde afwezigheidsduur per attest wat onvermijdelijk een nieuwe stijging heeft veroorzaakt 

van de absolute cijfers van het ziekteverzuim wegens deze diagnose. We registreren een nieuw 

record voor het ziekteverzuim wegens stress (615.997 kalenderdagen) of 32,2% van het totaal aantal 

ziektedagen vermeld op de medische attesten (+ 1,3% in vergelijking met 2015). 

  

De vaststelling van de steeds belangrijkere impact van stress op de gezondheid is erg onrustwekkend. 

De aandacht moet in de toekomst gefocust blijven op de inspanningen om het welzijn op het werk te 

verbeteren, maar ook op de preventie en tijdige opsporing van burn-out en alle psychosociale risico’s 

die verband kunnen houden met het werk. 
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6. Controles 

 Aantal controleopdrachten 
 

In april 2016 werden bijkomende artsen gevraagd om controles uit te voeren in gemeenten die 

daarvoor minder bediend werden wegens de natuurlijke inkrimping van het netwerk van 

controleartsen. 

 

Naar aanleiding van de staking van de penitentiaire agenten gaf de regering bovendien een 

bijkomende financiële injectie om de controles te kunnen garanderen. 

Het aantal controles per organisatie wordt nog steeds bepaald door 30% van de afwezigheden van 1 

dag te controleren en 20% van de afwezigheden van meerdere dagen.  

De verdeelsleutel van het aantal controles wordt wel aangepast. Sinds juli 2016 kunnen de 

werkgevers 30% (in plaats van 10%) van het aantal controles zelf aanvragen; 50% van de controles 

wordt aangemaakt op basis van de afwezigheidsgeschiedenis en de rest van de controles wordt 

willekeurig door de applicatie bepaald. 

 

In 2016 worden in totaal 45 582 controleopdrachten aangemaakt, waarvan 42 994 ten gevolge van 

een afwezigheid wegens ziekte en 2 588 wegens een arbeidsongeval.  

In het kader van deze publicatie bekijken we verder enkel de controles van de ziekteafwezigheden. 

 

De controlearts kon zich maar bij 39 404 van de 42 994 controles uitspreken over het al dan niet 

medisch gerechtvaardigd zijn van de ziekteafwezigheid. Dit betekent dat ambtenaren zich 3 590 keer 

niet hebben aangeboden op het kabinet nadat ze niet reageerden op het aanbellen van de 

controlearts op het controleadres. 19 362 daarvan zijn afwezigheden van 1 dag en 20 042 

afwezigheden van meerdere dagen.  

 

 

6.1.1. Aard van de controles 
 

We zien dat weinig werkgevers volop gebruik maken van de verhoogde mogelijkheid om controles 

aan te vragen.  

Het deel van de controles dat gebaseerd is op de aanvraag door de werkgever ligt bij de 

afwezigheden wegens arbeidsongevallen (10,5%) nauwelijks iets hoger dan bij de 

ziekteafwezigheden (precies 10,0%). 
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Al moeten we hierbij wel de relativerende kanttekening maken dat wanneer een werkgever een 

controle aanvraagt voor iemand die wegens zijn afwezigheidsgeschiedenis gecontroleerd zou worden 

door zijn bradfordfactor, de controle door de applicatie automatisch in de categorie Bradford wordt 

ondergebracht. 

Hierdoor stijgt logischerwijze het deel van de controleopdrachten die door de applicatie willekeurig 

worden aangemaakt. 

 

Aard Controles ziekte % 

Ad hoc 4.300 10,0% 

Bradford 21.420 49,8% 

Random 17.274 40,2% 

 42.994 100% 
 

Aard 
Controles 

arbeidsongevallen % 

Ad hoc 273 10,5% 

Bradford 1.300 50,2% 

Random 1.015 39,2% 

 2.588 100% 
 

Het zijn vooral de penitentiaire instellingen die volop gebruik maken van hun recht om controles aan 

te vragen. 

In onderstaande grafiek zien we dat bij de overige federale administraties het aandeel van de 

controle op vraag van de werkgever (ad hoc) gemiddeld onder de tien procent blijft. Sinds de 

wijziging van de verdeling van de reden voor een controle is dat aandeel van gemiddeld 4 % naar 7% 

gestegen. 

Doordat de controles op basis van de bradfordfactor gedaald zijn, is het aandeel van de willekeurig 

aangemaakte controles (random) evenredig gestegen tot ongeveer hetzelfde niveau van de 

bradfordcontroles. 
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Figuur 18: Verdeling per maand van de controles volgens hun oorsprong (ad hoc, bradford, random) 
voor de andere federale administraties dan de penitentiaire instellingen. 
 

 

In de volgende figuur van de verdeling van de controles voor de penitentiaire instellingen zien we dat 

doordat maximaal gebruik gemaakt wordt van de ad hoc controles het aandeel van de 

randomcontroles veel lager ligt. In mei is ook de piek duidelijk zichtbaar van de ad hoc controles naar 

aanleiding van de sociale onrust bij de penitentiaire beambten waarbij het ziekteverzuim ook piekte 

en speciale controleacties op vraag van de werkgever plaatsvonden. 

 

  

Figuur 19: Verdeling per maand van de controles volgens hun oorsprong (ad hoc, bradford, random) 
voor de penitentiaire instellingen. 
 
 

6.1.2. Wie wordt gecontroleerd 
 

Zowel het geslacht, de leeftijd, het niveau of de woonplaats spelen geen rol bij het aanmaken van de 

controleopdrachten. Toch zien we hierna dat het aandeel van de controles grotendeels parallel loopt 
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met het aandeel van de afwezigheden en meestal ook met het aandeel van het aantal ambtenaren 

volgens die criteria. 

6.1.2.1. Controles per geslacht 
 

Er zijn niet alleen meer vrouwelijke ambtenaren, maar zij laten ook meer afwezigheden noteren 

zodat het logisch is dat zij ook meer gecontroleerd worden dan hun mannelijke collega’s. 

 

 

Figuur 20: Verdeling van het aantal ambtenaren, afwezigheden en controles per geslacht. 

6.1.2.2. Controles per leeftijd 
 

Op het vlak van de leeftijdscategorieën van de gecontroleerde ambtenaren zien we dat die vanaf 

zestig jaar iets minder gecontroleerd worden dan men kan verwachten afgaand op hun 

afwezigheden. 
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Figuur 21: Verdeling van het aantal ambtenaren, afwezigheden en controles per leeftijdscategorie. 

6.1.2.3. Controles per administratief niveau 
 

Ambtenaren van niveau A worden iets minder gecontroleerd dan hun afwezigheden laten 

vermoeden, ambtenaren van niveau D dan weer iets meer. 

 

 

Figuur 22: Verdeling van het aantal ambtenaren, afwezigheden en controles per administratief 
niveau. 
 

 

Bovenstaande vaststelling betekent niet dat de werkgevers vooral hun medewerkers van niveau D 

viseren wanneer zij een controle aanvragen. Uit onderstaande tabel blijkt dat de werkgever vooral 

voor ambtenaren van niveau C een controle aanvraagt (in bijna drie kwart van de gevallen). 
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   Controles 

Niveau Ambtenaren Afwezigheden Ad hoc Bradford Random 

A 22,9% 13,9% 2,8% 8,8% 17,4% 

B 21,4% 17,5% 6,6% 15,6% 21,9% 

C 37,3% 47,9% 72,0% 49,2% 40,0% 

D 18,3% 20,7% 18,6% 26,4% 20,7% 

 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

Uit volgende tabel blijkt dat de penitentiaire instellingen (EPI) hiervoor verantwoordelijk zijn. Hun 

populatie bestaat immers voor 83,2% uit ambtenaren van niveau C, een aandeel dat goed is voor 

87,5% van de afwezigheden binnen de organisatie. Bovendien maakt EPI wel optimaal gebruik van 

hun mogelijkheden om controles aan te vragen aangezien in 2016 28% van alle controles van hun 

medewerkers op vraag van de werkgever uitgevoerd zijn. 

 

   Controles 

EPI Ambtenaren Afwezigheden Adhoc Bradford Random 

A 6,2% 3,7% 0,4% 0,9% 3,6% 

B 6,1% 5,4% 1,0% 2,6% 6,2% 

C 83,2% 87,5% 94,9% 92,0% 87,2% 

D 4,5% 3,4% 3,7% 4,5% 3,0% 

 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

Wanneer we de penitentiaire instellingen buiten beschouwing laten dan zien we dat het aantal 

controles dat door de werkgever wordt aangevraagd voor ambtenaren van niveau C in verhouding 

staat met de afwezigheden die deze categorie van ambtenaren laat registreren.  

Het zijn dan de ambtenaren van niveau D die meer op vraag van hun werkgever gecontroleerd 

worden. 

 

Overige 
administraties 

  Controles 

Ambtenaren Afwezigheden Adhoc Bradford Random 

A 25,3% 14,5% 5,5% 10,4% 19,0% 

B 23,6% 18,1% 12,8% 18,4% 23,8% 

C 30,7% 45,8% 46,8% 40,1% 34,5% 

D 20,3% 21,6% 35,0% 31,1% 22,7% 

 100% 100% 100% 100% 100% 
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6.1.2.4. Controles per woonplaats 
 

De verdeling van de controles over de provincies waar de ambtenaren wonen loopt - met 

uitzondering voor ambtenaren uit de provincie Luxemburg en natuurlijk ook de ambtenaren die in 

het buitenland wonen - eveneens parallel met de verdeling van de afwezigheden.  

Net zoals de vorige jaren stellen we vast dat ambtenaren uit Henegouwen en - in mindere mate – uit 

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Waals-Brabant in verhouding met de verdeling van 

de afwezigheden iets meer gecontroleerd worden. 

 

 

Figuur 23: Verdeling van het aantal ambtenaren, afwezigheden en controles per provincie waar de 
ambtenaren wonen. 
 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

Ambtenaren Afwezigheden Controles



6.1.3. Wanneer wordt er gecontroleerd 
 

Terwijl de controles van langere afwezigheden meer egaal verspreid zijn over de week, neemt het 

aantal controles van afwezigheden van 1 dag af naarmate de week vordert. Een derde (33,2%) van de 

controles van deze laatste categorie worden op maandag uitgevoerd. Op vrijdag is dat maar 13,7%. 

 

 Dag 1 dag 
Meerdere 
dagen 

Maandag 33,2% 17,0% 

Dinsdag 20,8% 20,6% 

Woensdag 15,5% 21,1% 

Donderdag 16,6% 21,2% 

Vrijdag 13,7% 19,5% 

Zaterdag 0,1% 0,3% 

Zondag 0,0% 0,3% 

 100% 100% 
  

Figuur 24: Verdeling van het aantal controles over de weekdag waarop ze worden uitgevoerd volgens 
de duur van de gecontroleerde afwezigheid. 
 

 

6.1.4. Waar wordt de controle uitgevoerd 
 

Zoals steeds wordt ook in 2016 drie kwart (75,5%) van de controles in de woning van de ambtenaar 

uitgevoerd. In 16% voert de controlearts zijn onderzoek uit in zijn kabinet. 

 

In hoofdstuk 6.1. wezen we er al op dat voor ruim 8% van de controleopdrachten de arts geen 

uitspraak kan doen over het feit of de afwezigheid al dan niet gerechtvaardigd is omdat hij de 

betrokken ambtenaar niet te zien krijgt. 
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Figuur 25: Verdeling van alle controles volgens plaats van uitvoering. 

 

 

De vaststelling dat ambtenaren die voor 1 dag afwezig zijn door de controleartsen vaker thuis 

worden aangetroffen dan de ambtenaren die meerdere dagen ziek zijn, wordt ook in 2016 bevestigd.  

 

 

Figuur 26: Verdeling van de controles van de afwezigheden van 1 dag volgens plaats van uitvoering. 
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Figuur 27: Verdeling van de controles van de afwezigheden van meerdere dagen volgens plaats van 
uitvoering. 
 

Het valt ook op dat de controlearts de ambtenaren vaker moet uitnodigen naar zijn kabinet bij 

controles die door de werkgever worden aangevraagd (ad hoc), en dit zowel voor ambtenaren die 

afwezig zijn voor 1 dag als voor ambtenaren die meerdere dagen afwezig zijn.  

Duur van de afwezigheid Ad hoc Bradford Random Totaal 

1 dag     
Controle aan huis 73,1% 80,1% 80,5% 79,8% 

Controle op het kabinet 26,9% 19,9% 19,5% 20,2% 

Meerdere dagen     
Controle aan huis 64,8% 72,5% 72,3% 71,4% 

Controle op kabinet 35,2% 27,5% 27,7% 28,6% 
 

 Controleresultaten 
 

Zoals hierboven (zie 6.1.) al vermeld werd, blijft het aantal controles waarbij niet kan vastgesteld 

worden of de afwezigheid al dan niet gerechtvaardigd is omdat betrokkene geen gevolg geeft voor 

een controle op het kabinet, boven de 8%. Deze vaststelling blijft al jaren constant ondanks het feit 

dat we de werkgevers in onze jaarlijkse publicaties telkens hebben verzocht hiertegen de passende 

maatregelen te treffen. 

 

Het aandeel van de gecontroleerde afwezigheden dat door de controlearts als gerechtvaardigd wordt 

beschouwd is in 2016 lichtjes afgenomen (89,51% ten opzichte van 89,92% in 2015). Dit komt vooral 
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door het feit dat er iets meer afwezigheden worden ingekort en de gecontroleerde ambtenaar dus 

vroeger dan wat zijn behandelend arts had voorgeschreven, terug naar het werk wordt gestuurd. 

 

 Resultaat 2014 2015 2016 

Niet opgedaagd met excuus 3,40% 3,23% 3,19% 

Niet opgedaagd zonder excuus 4,71% 5,05% 5,16% 

Ongerechtvaardigd 0,33% 0,26% 0,31% 

Gerechtvaardigd 90,02% 89,92% 89,51% 

Ingekort 1,54% 1,54% 1,82% 

 100% 100% 100% 
 

Wanneer we enkel de controles in rekening brengen waarbij de controlearts wel een beslissing kon 

nemen, is die evolutie nog duidelijker. 

 

Resultaat 2014 2015 2016 

Gerechtvaardigd 97,96% 98,04% 97,67% 

Ingekort 1,68% 1,67% 1,99% 

Ongerechtvaardigd 0,36% 0,29% 0,34% 

 100% 100% 100% 
 

 

6.2.1. Resultaten volgens de duur van de afwezigheid 
 

Er zijn relatief meer vervroegde werkhervattingen bij afwezigheden van meerdere dagen. 

 

Resultaat 1 dag 
Meerdere 

dagen 

Gerechtvaardigd 98,32% 97,04% 

Ingekort - 2,78% 

Ongerechtvaardigd 1,68% 0,18% 

 100% 100% 
 

 

6.2.2. Resultaten volgens de oorsprong van de controle 
 

Wanneer men nagaat bij welke controleopdrachten de controleartsen een beslissing treffen tot 

vervroegde werkhervatting (afwezigheidsperiode ingekort of ongerechtvaardigd) dan zien we dat alle 

controles, ongeacht de reden waarom zij werden opgemaakt (ad hoc, op basis van de bradfordfactor 
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of louter willekeurig werden uitgekozen), er op vooruit gingen. Hoewel de controles die door de 

werkgever werden aangevraagd nog steeds het beste resultaat leveren, stijgt in die categorie het 

aandeel werkhervattingen ‘maar’ 15,7% (3,53% ten opzichte van 3,05% in 2015). De stijging is relatief 

het steilst bij de controles op basis van de afwezigheidsgeschiedenis (bradfordfactor): 21,6% (2,25% 

ten opzichte van 1,85% in 2015). Voor de willekeurig aangemaakte controles was de stijgingsgraad 

16,1% (2,14% ten opzichte van 1,86% in 2015). 

 

Vervroegde werkhervatting 
volgens oorsprong controle 2014 2015 2016 

Adhoc 3,15% 3,05% 3,53% 

Bradford 1,82% 1,85% 2,25% 

Random 1,89% 1,86% 2,14% 

 

6.2.3. Resultaten volgens het geslacht  
 

De verhouding van de controles bij beide geslachten blijft al jaren gelijk: 60% van de controles bij 

vrouwelijke ambtenaren en 40% bij de mannelijke. 

Er worden elk jaar relatief meer vervroegde werkhervattingen uitgesproken bij mannelijke dan bij 

vrouwelijke ambtenaren. Dit verschil is in 2016 het grootst (0,85% ten opzichte van respectievelijk 

0,23% en 0,25% in 2015 en 2014). Het verschil in ongerechtvaardigde afwezigheden is dan weer 

lichtjes afgenomen (0,15% in 2016 ten opzichte van 0,21% in 2015). 

 

Geslacht Resultaat 2014 2015 2016 

V Gerechtvaardigd 98,08% 98,21% 98,07% 

  Ingekort 1,58% 1,58% 1,65% 

  Ongerechtvaardigd 0,34% 0,21% 0,28% 

Aandeel controles V   60,31% 60,25% 60,16% 

M Gerechtvaardigd 97,76% 97,77% 97,06% 

  Ingekort 1,83% 1,81% 2,50% 

  Ongerechtvaardigd 0,41% 0,42% 0,43% 

Aandeel controles M   39,69% 39,75% 39,84% 

 



6.2.4. Resultaten volgens de leeftijdscategorie 
 

Het aantal negatieve beslissingen (ingekorte en ongerechtvaardigde afwezigheden) is relatief het 

grootst bij jonge ambtenaren en neemt af met de leeftijd. 

 

 

Figuur 28: Het aandeel van de verplichte werkhervattingen na controle per leeftijdscategorie. 

 

Leeftijd Resultaat 2014 2015 2016 

20 - 29 jaar Gerechtvaardigd 96,59% 97,38% 96,86% 

  Ingekort 2,78% 2,14% 2,59% 

  Ongerechtvaardigd 0,63% 0,48% 0,54% 

Aandeel controles 20-29 jaar 9,15% 8,35% 8,02% 

30 - 39 jaar Gerechtvaardigd 97,41% 97,58% 97,45% 

  Ingekort 2,15% 2,12% 2,22% 

  Ongerechtvaardigd 0,44% 0,31% 0,33% 

Aandeel controles 30-39 jaar 23,92% 23,19% 23,67% 

40 - 49 jaar Gerechtvaardigd 98,35% 98,13% 97,76% 

  Ingekort 1,41% 1,48% 1,88% 

  Ongerechtvaardigd 0,25% 0,39% 0,36% 

Aandeel controles 40-49 jaar 26,44% 26,20% 26,50% 

50 - 59 jaar Gerechtvaardigd 98,29% 98,41% 97,84% 

  Ingekort 1,36% 1,41% 1,87% 

  Ongerechtvaardigd 0,36% 0,18% 0,29% 

Aandeel controles 50-59 jaar 34,37% 35,31% 34,30% 

60 - 65 jaar Gerechtvaardigd 98,55% 98,08% 98,08% 

  Ingekort 1,21% 1,68% 1,57% 

  Ongerechtvaardigd 0,23% 0,25% 0,34% 

Aandeel controles 60-65 jaar 6,13% 6,94% 7,50% 
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6.2.5. Resultaten volgens het niveau 
 

Het aandeel van gecontroleerde afwezigheden dat gerechtvaardigd is, neemt af naarmate het 

administratief niveau afneemt. 

 

Niveau A B C D 

Gerechtvaardigd 98,44% 98,30% 97,70% 97,48% 

Ingekort 1,26% 1,44% 1,97% 2,17% 

Ongerechtvaardigd 0,30% 0,26% 0,33% 0,35% 

 100% 100% 100% 100% 
 

 

 

Figuur 29: Het aandeel van de verplichte werkhervattingen na controle per administratief niveau 

6.2.6. Resultaten volgens de werkrelatie  
 

De gecontroleerde afwezigheden van statutaire ambtenaren zijn volgens de controleartsen iets meer 

gerechtvaardigd als dat van de contractuele collega’s. 

 

 Statutair Contractueel 

Gerechtvaardigd 97,93% 97,59% 

Ingekort 1,76% 2,07% 

Ongerechtvaardigd 0,31% 0,34% 

 100% 100% 
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6.2.7. Resultaten volgens de woonplaats 
 

In de provincie Luxemburg zijn bij de controles relatief het meest afwezigheden ongerechtvaardigd 

(0,48%) en worden ook het meest afwezigheden ingekort (3,02%). Men mag hierbij niet uit het oog 

verliezen dat in de provincie Luxemburg slechts 420 controles worden uitgevoerd of 0,9% van het 

totaal aantal uitgevoerde controles. 

 

 

Figuur 30: Het aandeel van de verplichte werkhervattingen na controle per provincie waar de 
gecontroleerde ambtenaar woont. 
 

Provincie woonplaats Gerechtvaardigd Ingekort Ongerechtvaardigd 

Antwerpen 97,12% 2,45% 0,43% 

Oost-Vlaanderen 97,55% 2,15% 0,30% 

Vlaams-Brabant 98,16% 1,47% 0,37% 

West-Vlaanderen 97,11% 2,62% 0,27% 

Limburg 97,22% 2,40% 0,38% 

Brussel 97,70% 2,08% 0,22% 

Brabant Wallon 98,44% 1,33% 0,23% 

Hainaut 98,20% 1,51% 0,29% 

Liège 98,91% 0,83% 0,27% 

Luxembourg 96,51% 3,02% 0,48% 

Namur 97,77% 1,80% 0,43% 
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6.2.8. Resultaten per maand 
 

In de maanden mei en juni zien we een toename van het aandeel van de ongerechtvaardigde en 

ingekorte afwezigheden.  

 

Figuur 31: Resultaten per maand van de controles uitgevoerd voor alle federale administraties. 

 

Uit onderstaande grafieken blijkt dat dit vooral te wijten is aan de controles die bij de penitentiaire 

ambtenaren werden uitgevoerd naar aanleiding van de sociale onvrede waarbij het ziekteverzuim als 

drukkingsmiddel werd gebruikt. Nadien krijgt men nagenoeg hetzelfde beeld als gedurende de 

maanden januari-april. 

 

 

Figuur 32: Resultaten per maand van de controles uitgevoerd voor de penitentiaire instellingen. 
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Bij de overige federale administraties zijn de maandelijkse verschillen opmerkelijk kleiner, hoewel 

ook hier in mei het minst gecontroleerde afwezigheden volledig gerechtvaardigd waren. 

 

 

Figuur 33: Resultaten per maand van de controles uitgevoerd voor de andere federale administraties 
dan de penitentiaire instellingen. 
 

Onderstaande tabellen geven per maand de respectievelijke resultaten weer. 

 

Alle federale 
administraties 

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Gerechtvaardigd 98,1% 98,3% 98,1% 98,0% 96,2% 97,1% 97,6% 97,8% 97,6% 97,7% 97,6% 97,4% 
Ingekort 1,52% 1,60% 1,61% 1,68% 3,03% 2,60% 2,14% 1,77% 2,02% 2,01% 1,96% 2,13% 
Ongerechtvaardigd 0,39% 0,10% 0,33% 0,36% 0,83% 0,36% 0,28% 0,49% 0,36% 0,26% 0,42% 0,49% 

 
 

EPI jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Gerechtvaardigd 97,2% 98,2% 97,7% 97,6% 93,2% 96,0% 97,2% 96,4% 96,9% 97,4% 97,9% 97,6% 
Ingekort 2,43% 1,66% 1,81% 2,42% 5,38% 3,49% 2,63% 3,11% 2,81% 2,27% 1,83% 1,82% 
Ongerechtvaardigd 0,37% 0,17% 0,49% 0,00% 1,47% 0,50% 0,19% 0,52% 0,31% 0,30% 0,30% 0,56% 

 
 

Overige 
administraties 

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Gerechtvaardigd 98,3% 98,3% 98,1% 98,1% 97,2% 97,3% 97,7% 98,1% 97,8% 97,8% 97,6% 97,3% 
Ingekort 1,33% 1,59% 1,58% 1,51% 2,20% 2,36% 2,02% 1,40% 1,85% 1,96% 1,99% 2,20% 
Ongerechtvaardigd 0,39% 0,09% 0,30% 0,44% 0,58% 0,31% 0,30% 0,48% 0,37% 0,25% 0,45% 0,47% 
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6.2.9. Resultaten per weekdag  
 

Omdat er relatief weinig controles worden uitgevoerd in het weekend, laten we die hier even buiten 

beschouwing. We zien dan dat de afwezigheden die op vrijdag worden gecontroleerd het minst 

aanleiding geven tot een vervroegde werkhervatting. 

 

Dag uitvoering controle Gerechtvaardigd Ingekort Ongerechtvaardigd 

Maandag 97,79% 1,91% 0,29% 

Dinsdag 97,70% 1,96% 0,34% 

Woensdag 97,85% 1,86% 0,30% 

Donderdag 97,74% 1,96% 0,30% 

Vrijdag 98,25% 1,40% 0,36% 

Zaterdag 96,30% 2,96% 0,74% 

Zondag 98,20% 1,80% 0,00% 
 

 

 

 

Figuur 34: Aandeel van de verplichte werkhervattingen per weekdag waarop de controles werden 
uitgevoerd.  
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 Arbitrages 
 

In 2016 hebben 17 gecontroleerde ambtenaren de nodige stappen gedaan om een arbitragearts aan 

te stellen die het medisch conflict moet beslechten tussen wat de behandelende arts en de 

controlearts vinden van de afwezigheid. 9 maal heeft de ambtenaar gelijk gekregen, 8 maal de 

controlearts. 

 

 

Figuur 35: Aantal beroepsprocedures (2008-2016) volgens wie gelijk krijgt van de arbitragearts. 

 

 

 Return on investment 
 

In 2016 is het aantal controles die tot een verplichte werkhervatting hebben geleid met bijna een 

derde (+29%) toegenomen tegenover de vorige jaren.  

Het aantal gerecupereerde werkdagen door die verplichte tewerkstellingen is zelfs met 39% 

toegenomen. 

 

  2014 2015 2016 

Verplichte werkhervattingen 734 713 920 

Gerecupereerde werkdagen 7007 6813 9467 
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Figuur 36: Aantal controles met verplichte werkhervatting. 
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7. Besluiten 
 

De belangrijkste vaststellingen vatten we hier samen. 

 Verzuimgegevens 
 

Het ziekteverzuim van federale ambtenaren is net zoals dat van de medewerkers in de privésector 

ook in 2016 verder gestegen.  

Het verzuimpercentage bij de federale ambtenaren heeft met 6,22% de drempel van 6 ziektedagen 

op 100 werkdagen overschreden.  

Ook bij Securex en SD Worx noteerde men hogere verzuimpercentages voor de privésector 

(respectievelijk 7,26% en 5,52%) dan in 2015. 

 

Bij de federale ambtenaren zien we, in tegenstelling tot de privésector, geen stijging van de 

afwezigheden die langer dan een jaar aanslepen. Dit kan te wijten zijn aan het specifieke statuut van 

ambtenaren die vroegtijdig kunnen gepensioneerd worden. 

 

Ook in 2016 stellen we dezelfde tendensen vast als gedurende de voorbije jaren: 

- wetenschappelijke instellingen kennen het laagste verzuim en instellingen van sociale 

zekerheid kennen het hoogste verzuim; 

- het verzuim neemt toe met de omvang van de organisatie; 

- hoewel de gemiddelde afwezigheid van een ambtenaar met ruim een halve dag gestegen is 

naar 15 dagen, is die toch minder lang dan in de privésector waar men 18 dagen noteert; 

- ambtenaren zijn gemiddeld dan weer twee keer zo vaak afwezig als werknemers uit de 

privésector.  

- slechts een derde (33%) van de ambtenaren is niet afwezig; in de privésector meldt ruim de 

helft (51%) zich niet ziek; 

- het ziekteverzuim bij vrouwelijke ambtenaren ligt nog altijd hoger dan bij hun mannelijke 

collega’s; 

- het verzuimpercentage ligt met 2,7% het laagst bij vrouwelijke ambtenaren van niveau A; 

- het verzuim neemt onevenredig toe met de scholing van de ambtenaren (lager geschoolden 

hebben een hoger verzuim en visa versa); 

- de gemiddelde afwezigheidsduur neemt toe met de leeftijd; 

- dertigers zijn het vaakst afwezig; 
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- in absolute cijfers zijn contractuele ambtenaren meer afwezig dan hun statutaire collega’s; 

dit verschil neemt sinds 2011 toe; 

- het ziekteverzuim ligt het laagst bij Duitstalige ambtenaren (4,6%) en het hoogst bij hun 

Franstalige collega’s (6,9%); 

- de helft van de afwezigheden worden op maandag en dinsdag gemeld; 

- in februari worden het meest afwezigheden gemeld en tijdens de vakantiemaanden juli en 

augustus het minst. 

 

Als men de ziekteverzuimgegevens van alle federale ambtenaren vergelijkt met die van een bepaalde 

administratie mag men niet uit het oog verliezen dat de samenstelling van de populatie in die mate 

kan verschillen dat ze ook het ziekteverzuim negatief of positief kan beïnvloeden. Een meer 

vrouwelijke, oudere en/of minder geschoolde populatie zal sowieso meer afwezigheden wegens 

ziekte laten optekenen.  

In bijlage 2 wordt de populatie van de federale ambtenaren volgens verschillende criteria opgedeeld. 

 

 

 Medische oorzaken 
 

Ook in 2016 blijven de drie diagnosegroepen die voor de meeste attesten zorgen, weer die met 

locomotorische aandoeningen (18,8%), ziektes die verband houden met stress (17,7%) en 

ademhalingsproblemen (17,5%).  

 

Sinds 2010 zijn stressgerelateerde ziektes (32,2% in 2016) en locomotorische problemen (23,9% in 

2016) samen goed voor meer dan de helft van de verzuimdagen. 

 

Het aandeel van kanker als verzuimoorzaak daalt ook in 2016 nog verder (van 6,6% in 2015 naar 

5,9%). 

 

De opmars van stress als voornaamste oorzaak van het aantal ziektedagen is ook in 2016 geen halt 

toegeroepen. Positief is wel dat de hellingsgraad van de stijging is afgenomen. Tussen 2013 en 2014 

nam die toe met 2,2%, tussen 2014 en 2015 met 1,8% en tussen 2015 en 2016 maar met 1,3%. 
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 Controles 
 

Dankzij bijkomende controleartsen werden in 2016 45 582 controleopdrachten aangemaakt of 1 500 

meer dan de voorbije jaren. 

42 994 waren controles van afwezigheden te wijten aan ziekte.  

De controlearts kon zich daarvan bij 39 404 gevallen uitspreken over het gerechtvaardigd zijn van de 

voorgeschreven afwezigheidsperiode. 

 

Het zijn vooral de penitentiaire instellingen die volop gebruik maken van het recht om zelf controles 

(ad hoc) aan te vragen. 

 

In vergelijking met de afwezigheden kan men niet stellen dat een of andere categorie ambtenaren 

meer of minder geviseerd wordt door het controlesysteem, ook al zijn geslacht, leeftijd, 

administratief niveau of woonplaats op zich geen criteria om een controleopdracht aan te maken. 

 

In 2016 werden 920 ambtenaren door de controlearts vervroegd aan het werk gezet (207 meer dan 

in 2015) waardoor 9 467 werkdagen gerecupereerd werden (2 654 meer dan in 2015). 

 

De extra controles naar aanleiding van het sociale conflict bij de Franstalige penitentiaire 

ambtenaren hebben de resultaten van de controles in mei en juni beïnvloedt. 

 

In 2016 werden meer beroepsprocedures (17) tegen de beslissingen van de controlearts opgestart. In 

ruim de helft (9) van de gevallen kreeg de ambtenaar gelijk van de arbitragearts. 

 

Er zijn een ook hier vaststellingen die elk jaar opnieuw aan het licht komen: 

- Drie vierden van de controleopdrachten kunnen aan huis van de ambtenaar worden 

uitgevoerd; 

- 3 590 of 8% van de controleopdrachten kan niet uitgevoerd worden omdat de ambtenaar 

zich niet aanbiedt op het kabinet van de controlearts. In meer dan de helft van deze gevallen 

neemt de ambtenaar zelfs niet de moeite om de arts te contacteren om die de reden mee te 

delen waarom hij geen gevolg kan geven aan de oproeping. Het is de taak van de werkgevers 

om dit fenomeen aan te pakken; 

- Mannelijke ambtenaren, twintigers en ambtenaren van niveau D worden relatief meer 

vervroegd terug naar het werk gestuurd.  
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8. Bijlagen  

 Definities 
 

Termen Definities 
Aantal afwezigheidsperioden Het aantal nieuw begonnen ziekteperiodes van één of meerdere 

dagen. 

Een afwezigheid die gestart is in 2015 en voortduurt in 2016 telt dus 

niet mee voor het aantal ziektemeldingen in 2016. 

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). 
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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 2016 = 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. 
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Gemiddelde duur 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. 
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 Beslissingen Commissie voor vervoegde 
pensionering om medische redenen 
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20 - 24 0 3 0 0 0 0 0 

25 - 29 2 16 1 0 1 3 0 

30 - 34 2 43 4 0 2 5 3 

35 - 39 6 46 11 3 3 5 5 

40 - 44 6 68 4 3 6 11 26 

45 - 49 6 69 9 0 2 9 30 

50 - 54 12 107 11 6 5 12 61 

55 - 59 8 81 4 2 2 7 109 

60 - 64 3 18 0 0 1 1 36 

 45 451 44 14 22 53 270 
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 Verdeling populatie federale ambtenaren volgens… 
 

 

Figuur 37: Verdeling ambtenaren volgens geslacht. 

 

 

Figuur 38: Verdeling ambtenaren volgens administratief niveau. 
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Figuur 39: Verdeling ambtenaren volgens administratief niveau en geslacht. 

 

 

 

Figuur 40: Verdeling ambtenaren in 2015 en 2016 volgens leeftijdscategorie.  

 

 

Figuur 41: Verdeling ambtenaren volgens statuut. 
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Figuur 42: Verdeling ambtenaren volgens woonplaats. 
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