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1. Inleiding  

Met deze gids willen we bereiken dat  alle federale werkgevers de webapplicatie ziekteverzuim op 

een uniforme en efficiënte wijze gebruiken.  

De online Ziekteverzuimapplicatie die personeelsgegevens, afwezigheden, attesten, controles en 

verzuimgegevens beheert, bestaat 10 jaar: een nieuwe generatie gebruikers is intussen opgestaan. 

Opdat alle werkgevers de applicatie op een gelijke wijze gebruiken werd eind 2016 een project 

opgestart om enkele goede praktijken (opnieuw) in de kijker te plaatsen.  

 

Probleemdetectie: zowel bij interne als externe gebruikers 

Om alle goede praktijken te kunnen bundelen, werd eerst samen met het team Ziekteverzuim en 

Attesten gekeken welke problemen er zich stelden.  

Vervolgens werd een gebruikersenquête verstuurd naar alle federale klanten die met de tool 

werken, deze liep van 7 december 2016 tot en met 20 januari 2017. De enquête werd ingevuld door 

50 van de 63 federale klanten.  
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2. Contactpersonen en toegangsbeheer gebruikers 

2.1. Geef een contactpersoon op voor uw organisatie 

De dienst Ziekteverzuim van Medex verstuurt regelmatig rapporten, studies en andere informatie. 

eze mails worden verstuurd naar de contactpersonen die de organisaties hebben aangeduid.  

Geef elke wijziging van contactgegevens door aan Medex, bijvoorbeeld wanneer contactpersonen 

vervangen worden. Uit de gebruikersenquête bleek dat ongeveer 1/5de van de contactgegevens niet 

geactualiseerd zijn.  

 

Wijzigen er contactgegevens?  

Wendt u tot de dienst Ziekteverzuim van Medex: absenteisme@medex.belgium.be. 

 

 

2.2. Ken de juiste rollen toe aan de gebruikers 

De user manager (toegangsbeheerder) voor de webapplicatie Ziekteverzuim van uw organisatie kan 

drie verschillende rollen toekennen. Bekijk wie welke rol nodig heeft. 

- ABS_DEPARTMENT_MANAGER: toegangsrechten om de gegevens van de personeelsleden 

van het eigen departement (= dienst) te registeren en te visualiseren. 

- ABS_EMPLOYEE_MANAGER: toegangsrechten om de gegevens van de personeelsleden van 

de volledige organisatie te registeren en te visualiseren. 

- ABS_EMPLOYEE_REPORT: toegangsrechten om de SAS-rapporten met de verzuimgegevens 

van de eigen organisatie en de volledige federale overheid te visualiseren. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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2.3. Voorzie per rol ministens één plaatsvervanger 

Het aanduiden van meerdere personen per rol is zinvol, op die manier kunnen afwezigheden 

opgevangen worden binnen uw teams. Ga na wie welke rol nodig heeft en geef dit door aan de user 

manager. 

Uiteraard moet elke organisatie dus (minstens) één usermanager aanduiden. De usermanager kent 

de toegangsrechten toe binnen uw organisatie.  

 

Wil u weten wie uw usermanager (toegangsbeheerder) is?  

Wendt u tot de dienst Ziekteverzuim: absenteisme@medex.belgium.be (ter attentie 

van Pascal Cabo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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3. Personeelsgegevens 

3.1. Geef het volledig personeelsbestand van uw organisatie door en actualiseer 

deze personeelsgegevens regelmatig 

3.1.1. Waarom alle personeelsleden? 

Het is noodzakelijk om alle personeelsleden die hun afwezigheden wegens ziekte, arbeidsongeval of 

beroepsziekte moeten melden te registreren in de webapplicatie en niet enkel de personeelsleden 

die al eens afwezig zijn geweest. Dit is van belang om een correct en volledig beeld te krijgen van het 

ziekteverzuim en bijgevolg ook voor een efficiënt ziekteverzuimbeleid binnen uw organisatie: 

- te weinig personeelsleden => te hoog verzuimpercentage; 

- te veel personeelsleden => te laag verzuimpercentage. 

 

3.1.2. Waarom regelmatig actualiseren?  

Een regelmatige update zorgt ervoor dat de actuele personeelsgegevens geregistreerd zijn. Dit 

vormt de basis voor latere statistieken en rapporten. Het is van belang dat er een 

waarheidsgetrouwe weergave is van de verzuimsituatie om een gericht verzuimbeleid uit te werken. 

Zo kan men bijvoorbeeld de verzuimproblematiek situeren bij bepaalde personeelscategorieën (bv. 

op basis van geslacht, leeftijd, dienst, …).  

Tevens is de correctheid van de gegevens belangrijk voor de uitvoering van de controles. Zo worden 

de ingebrachte adresgegevens doorgegeven aan de controleartsen. Enkel de werkgevers kunnen de 

personeelsgegevens beheren.  

Medex heeft geen toegangsrechten om die gegevens te wijzigen. 

 

3.1.3. Als een medewerker niet langer voor uw organisatie werkt (uit dienst, 

pensioen, loopbaanonderbreking, …), wijzig dan de ‘status’ en ‘einddatum van 

het contract’ voor die persoon  

Als een medewerker niet langer binnen uw organisatie actief is, maar in het veld ‘status’ als ‘actief’ 

geregistreerd blijft, blijft deze persoon aan uw organisatie verbonden in de applicatie. Dit 

veroorzaakt een vertekend beeld in de verzuimrapporten. 

Bovendien zal een eventuele nieuwe (federale) werkgever hierdoor een medewerker die naar hem is 

overgestapt, niet kunnen verbinden met zijn organisatie. Wijzig dus het veld ‘status’ en de 

‘einddatum van het contract’. 
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3.1.4. Overzicht van het type personeelswijzigingen omtrent de tewerkstelling 

waarvan Medex op de hoogte moet worden gebracht 

Hieronder kan u per type wijziging zien welke velden u in de applicatie moet aanpassen. 

 

 
PENSIO-
NERING 

UITDIENST-
TREDING 

BEVORDE-
RING 

VOLTIJDSE 
LOOPBAAN-
ONDERBRE-
KING 

DEELTIJDSE 
LOOPBAAN-
ONDERBREKING 

BEGINDATUM 

CONTRACT 

 

    
 

 

EINDDATUM 

CONTRACT 

 

     

ACITIVITEITSVERHOU

DING 

(% van een 37,36-uren 

contract) 

     

WERKREGIME 

 (Dagen waarop men 

werkt) 

     

NIVEAU 

 

     

STATUS  
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•  Wijzig altijd de status én de einddatum wanneer uw medewerker de organisatie verlaat: 

o Als u enkel de status wijzigt, zal de persoon pas als niet-actief worden 

beschouwd na de door ons standaard voorziene einddatum (31/12/2099); de 

persoon blijft dus tot 31/12/2099 nog verbonden met uw organisatie. Dat is niet 

de bedoeling omdat het een eventuele nieuwe federale werkgever verhindert 

zijn personeelslid te verbinden en het veroorzaakt een vertekend verzuimbeeld. 

We weten dan niet op welke periode die nieuwe status precies betrekking heeft. 

Een concreet voorbeeld: voor iemand die op 01/04/2017 uw organisatie verlaat 

wegens een pensionering wijzigt u de status naar ‘gepensioneerde’ en wijzigt u 

ook de einddatum van zijn contract naar ’31/03/2017’. 

o Als u enkel de einddatum wijzigt, is Medex niet op de hoogte van de reden van 

de exit (pensioen, uit dienst, …). Geef dus ook altijd de nieuwe status door, dit 

voor de datakwaliteit. 

Opgelet: Als de einddatum overschreden is, heeft u geen toegang meer tot deze 

medewerker. Als u voor een ex-medewerker toch nog informatie zou wensen, 

kan u contact opnemen met absenteisme@medex.belgium.be. 

• Vul enkel bij activiteitsverhouding (verplicht veld) in hoeveel % van een normaal contract 

uw medewerker presteert per week. Vul het veld activiteitspercentage niet in (registreer 

ook geen ‘0’). Op termijn is het bedoeling dat dit veld verdwijnt uit de applicatie.  

• Voor zwangerschapsverlof, omstandigheidsverlof, jaarlijkse vakantie, … moet u geen 

wijzigingen in het personeelsbestand doorvoeren! De medewerker blijft gewoon als actief 

geregistreerd binnen uw organisatie. 

• Wanneer iemand opnieuw tewerkgesteld wordt binnen uw organisatie, bijvoorbeeld na 

een  voltijdse loopbaanonderbreking of wanneer iemand vanuit een andere federale 

organisatie overstapt naar uw  organisatie, moet u dit personeelslid (weer) verbinden 

(associëren) met uw organisatie. U hoeft de persoon niet opnieuw te creëren, mits de 

persoon al gekend is in de webapplicatie. 

 

 

 

 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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3.2. Registreer zo snel mogelijk een adreswijziging 

Registreer bij elk type adres (domicilie, verblijfplaats of controleadres):  

- Begindatum: de registratie van deze datum moet gebeuren vóór 9u30 om diezelfde dag nog 

van toepassing te zijn; 

- Einddatum: is de laatste dag van het verblijf op dat adres, bij een domicilieadres wordt dit 

standaard ingesteld op 31/12/2099. 

Sensibiliseer uw medewerkers om adresgegevens steeds te communiceren met de personeelsdienst. 

Stel zeker ook de vraag op het moment dat uw medewerker zijn afwezigheid meldt. 

 

3.3. Ga minimaal tweemaal per jaar de kwaliteit van uw gegevens na  

In de praktijk merken we verschillen tussen de gegevens van Dimona en deze van de webapplicatie. 

Daarom stuurt Medex 2 keer per jaar een lijst met alle verschillen door. Werk de verschillen weg en 

geef feedback aan Medex over de gedane wijzigingen.  
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3.4. Welke personeelscategorieën moeten geregistreerd worden? 

De gebruikersenquête gaf aan dat er tussen de organisaties een grote diversiteit is bij het registreren 

van de personeelscategorieën. Het uniform registreren is van belang om een globaal beeld te 

verkrijgen van het federaal verzuim. Alleen zo kunnen we de politieke beleidsverantwoordelijken 

correct informeren.  

Hoewel elke organisatie in principe de vrije keuze heeft, is er samen met de FOD BOSA volgend 

voorstel uitgewerkt: 

       Moet worden 

geregistreerd 
Moet niet 

worden 

geregistreerd 
Manager / mandaathouder X   
Personeel type ‘eGov’ (betreft sommige types ICT-

medewerkers) 
X  

Personeel type ‘maatschappij voor mechanografie 

ter toepassing van de sociale wetten (MVM)’ X  

Studenten  X 
Personeel ‘Smals’ X  

Personen in onderaanneming van Smals  X 
Andere externe ICT-medewerkers  X 
Externe adviseurs (consultant)  X 
Personeel van een bvba  X 
Doctoraatstudenten (beurs)  X 
Personeel beleidscellen (betreft ook 

gedetacheerden die op een kabinet werken) 
 X 

Personeel ‘ISS’ (extern schoonmaakbedrijf)  X 
Personeel Gewestelijke 

Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 
 X 

Vrijwilligers  X 
Personeel Belgisch instituut voor postdiensten en 

telecommunicatie (BIPT) 
 X 

Revisoren  X 
Huisbewaarder   X 
Veiligheidsbeambte (bijvoorbeeld Securitas)  X 
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s 

Als het voor uw organisatie belangrijk is om de afwezigheden te kennen voor 

sommige personeelscategorieën, maar deze omwille van interne procedures niet 

gecontroleerd mogen worden, dan kan u deze registreren bij het veld ‘statuut agent’ 

als ‘extern ’. 

 

Wat met gedetacheerd personeel?  

Het is aan te raden dat de organisatie waarbij de ambtenaar zijn afwezigheid dient 

te melden, de afwezigheid registreert. Meestal is dat dus de werkgever waarnaar de 

ambtenaar gedetacheerd is.  Personeelsleden die naar kabinetten gedetacheerd worden 

moeten dus (tijdelijk) als ‘uit dienst’ geregistreerd worden. 

 

3.5. Hoe kan u personeelswijzigingen registreren? 

3.5.1.  Manueel (online) via de webapplicatie 

Meer informatie omtrent het gebruik van de webapplicatie vindt u terug in de ‘handleiding 

webapplicatie Ziekteverzuim’. 

3.5.2. Via een (geautomatiseerd) bestand 

Via een bestand (“PERSON bestand”) kan u personeelswijzigingen opladen. U vindt de procedure 

terug in de ‘handleiding bestand met personeelsgegevens uploaden’. Bij dringende wijzigingen kan u 

ofwel manueel via de online webapplicatie te werk gaan (‘handleiding webapplicatie Ziekteverzuim’) 

ofwel kan u een “PERSON bestand” die enkel de wijzigingen bevat, opladen. .  

Wij adviseren u om daarenboven elke maand een nieuw bestand met al uw actieve medewerkers op 

te laden 

 

3.6. Hoe vaak personeelsgegevens actualiseren? 

3.6.1. Organisaties die niet met geautomatiseerde bestanden (via upload “PERSON 

bestand”) werken 

Deze organisaties kunnen via de online webapplicatie zelf kort op de bal spelen en telkens 

onmiddellijk de wijzigen registreren. 

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080205/Handleiding%20webapplicatie%20Ziekteverzuim.doc
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080205/Handleiding%20webapplicatie%20Ziekteverzuim.doc
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080209/Bestand%20met%20persoonsgegevens%20opladen.doc
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080205/Handleiding%20webapplicatie%20Ziekteverzuim.doc


13 
 

3.6.2. Organisaties die wel met (geautomatiseerde) bestanden (via upload 

“PERSON bestand”) werken 

Deze organisaties raden wij aan elke maand een geactualiseerd bestand met alle gegevens op te 

laden. Een dagelijkse update van alle personeelsgegevens via de upload van een bestand geeft een 

overbelasting van het systeem.  

Het is echter wel aan te raden om dringende wijzigingen die niet opgevangen worden door de 

maandelijkse upload (bv tijdelijk controleadres) door te geven. Dit kan op twee manieren: 

• via de online webapplicatie of  

• via een upload “Person bestand” die enkel de wijzigingen bevat.  

 

3.7. Aandachtspunten voor organisaties die met geautomatiseerde bestanden 

werken (via upload “PERSON bestand”) 

• De laatste update van het “PERSON bestand” overschrijft alle voorgaande gegevens, dus ook 

eventuele wijzigingen die voordien online zijn gebeurd.  

• Het bestand dient enkel de huidige werksituatie te bevatten, elk personeelslid bevat één 

regel. De bestanden moeten dus geen historiek bevatten.  

• De upload van het “PERSON bestand” dient alle wijzigingen te bevatten,  

ook van de personeelsleden die sinds de vorige upload de organisatie verlaten hebben.  

• Maak gebruik van UTF-8 tekencodering om karakters met accenten te kunnen weergeven. 

• Om een mislukte upload te vermijden, raadpleeg de richtlijn ‘bestand met 

persoonsgegevens opladen‘.  

 

  

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080209/Bestand
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080209/Bestand
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4. Afwezigheden 

4.1. Hoe kan u afwezigheden registreren? 

4.1.1.  Manueel via de webapplicatie 

Meer informatie omtrent het gebruik van de webapplicatie vindt u terug in de ‘handleiding 

webapplicatie Ziekteverzuim’. 

4.1.2. Via een bestand 

U kan afwezigheden eventueel ook opladen via bestanden (“ABSENCE bestand”). U vindt de 

procedure terug in de ‘handleiding bestand met afwezigheden uploaden’.  

 

4.2. Hoe vaak afwezigheden actualiseren?  

Dagelijks vóór 9u30 (of 13u30 bij continudienst); tenzij er uiteraard geen enkele afwezigheid zou zijn 

die dag binnen uw organisatie. Dit geldt zowel voor het manueel registreren via de webapplicatie als 

voor de geautomatiseerde bestanden (via upload “ABSENCE bestand”).  

 

4.3.  Registreer de afwezigheidsmeldingen vóór 9u30 (of bij personen die in shiften 

werken vóór 13u30) 

Uit onze analyses blijkt dat ongeveer 1/4de van de ééndagsafwezigheden niet gecontroleerd kan 

worden wegens een laattijdige registratie. Bij meerdaagse afwezigheden kan 8% van de 

afwezigheidsdagen niet gecontroleerd worden.  

Het systeem kan slechts controles genereren voor de afwezigheden die ingegeven zijn vóór 9u30 of 

13u30 bij continudienst (=waarbij de teamploegen worden afgewisseld waardoor men niet om 9u30 

moet beginnen werken).  

 

4.4. Spreek medewerkers die hun afwezigheid te laat melden aan 

Volgens de gebruikersenquête blijkt dat 16% van de organisaties geen gevolg geeft aan het feit dat 

hun medewerkers hun afwezigheid niet tijdig melden. Een laattijdige melding kan een poging zijn om 

een controle te ontlopen. Hier staan sancties op. 

 

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080205/Handleiding%20webapplicatie%20Ziekteverzuim.doc
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19080205/Handleiding%20webapplicatie%20Ziekteverzuim.doc
http://www.health.belgium.be/nl/bestand-met-afwezigheden-opladen
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4.5. Bevraag het controleadres 

Uit de gebruikersenquête bleek dat 24 % van de organisaties niet aan de medewerker die zich ziek 

meldt vraagt op welk adres hij zich bevindt. Het laatst geregistreerde adres wordt automatisch op 

het controleformulier afgedrukt en de controlearts zal hier dus aanbellen. Het is dus van belang dat 

het juiste controleadres in het systeem staat zodat frustraties (van zowel de arts als de afwezige) 

vermeden kunnen worden. 

 

Vraag bij elke afwezigheidsmelding waar uw medewerker tijdens de 

afwezigheidsperiode verblijft (=controleadres). Noteer ook telkens de begin- en 

einddatum van die tijdelijke verblijfplaats(en). 

 Het controleadres moet bij de afwezigheid geregistreerd worden. 

Het adres van een hospitaal of ziekenhuis mag niet geregistreerd worden omdat 

daar geen controles mogen worden uitgevoerd. 

 

4.6. Registreer nooit een ziekenhuisadres als controleadres en gebruik het 

afwezigheidstype ‘hospitalisatie’ 

Onnodige controles dienen vermeden te worden. Wanneer uw medewerker opgenomen is in een 

ziekenhuis spreekt het vanzelf dat hij niet in staat is om zijn professionele taken uit te voeren. U 

moet de afwezigheid in dergelijke gevallen registreren onder het afwezigheidstype ‘hospitalisatie’, 

waardoor de afwezigheid niet controleerbaar wordt.  

Als de behandelende arts echter op het attest het afwezigheidstype ‘ziekte’ heeft aangevinkt, 

primeert dit en is een controle toch mogelijk. 

 

4.7. Vraag na of de afwezige medewerker de woonst mag verlaten en verifieer dit 

met de gegevens op het medisch attest 

Uit de gebruikersenquête bleek dat 82% van de organisaties niet vraagt of de medewerker de 

woonst al dan niet mag verlaten. In de praktijk merken we dat er medewerkers aangeven dat ze niet 

in staat zijn gevolg te geven aan de oproep om naar het kabinet van de controlearts te gaan met als 

reden dat ze de woonst niet mogen verlaten. Dit is echter niet altijd gegrond op basis van het 
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medisch attest. U kan dit eventueel beschouwen als een onttrekking van de controle en op de 

gepaste manier sanctioneren. 

 

4.8. Als de afwezigheidsperiode (nog) niet gekend is, registreer dan een 

ééndagsziekte, en pas later de einddatum aan van diezelfde 

afwezigheidsperiode 

Creëer in dit geval geen tweede (aanvullende) afwezigheidsperiode. Hierdoor bestaat het risico dat 

de persoon twee maal gecontroleerd zou kunnen worden voor dezelfde ziekteafwezigheid. Pas wel 

de einddatum van de voorlopig geregistreerde afwezigheidsperiode van 1 dag aan. 

 

4.9. Een lange revalidatieperiode kan eventueel onder het afwezigheidstype 

‘ziekte’ geregistreerd worden 

Als uw medewerker na een hospitalisatie thuis verblijft om te revalideren, kan u de revalidatie 

registeren onder het controleerbare afwezigheidstype ‘ziekte’. Zo kan eventueel nagegaan worden 

of de revalidatieperiode in verhouding staat met de arbeidsonbekwaamheid. U moet dan wel op de 

hoogte zijn van de precieze duur van beide afwezigheidstypes.  

Omwille van het medisch geheim mag u uw personeelsleden niet verplichten u dit mee te delen. 

 

4.10. Er is sprake van een verlenging wanneer de medewerker binnen de 3 

kalenderdagen hervalt om dezelfde diagnose en reden 

Wegens het medisch geheim mag u de diagnose niet vragen. U mag aan uw personeelslid wel 

vragen of de nieuwe afwezigheidsmelding al dan niet een verlenging is van de voorgaande 

ziekteperiode.  

Bij twijfel kan u steeds navraag doen bij de dienst Ziekteverzuim van Medex. Onze 

arts kan - indien we het attest al ontvangen hebben - dan bevestigen of het om 

dezelfde diagnose gaat, zonder in detail te treden. 
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Geef in de webapplicatie een verlenging in door een nieuwe afwezigheidsperiode te 

registeren en verlenging aan te vinken.  

 

Wijzig niet de einddatum van de vorige afwezigheidsperiode. Als de controlearts bij 

de eerste afwezigheid zou aangegeven hebben dat een controle aangewezen is bij 

de verlenging van de gecontroleerde afwezigheid, dan zou u op die manier een 

nieuwe controle onmogelijk maken als er geen nieuwe afwezigheid (verlenging) 

wordt geregistreerd.  

 

4.11. Verander bij een vervroegde werkhervatting de einddatum van de 

oorspronkelijke afwezigheid niet, maar gebruik de daartoe bestemde velden 

Registreer de vervroegde werkhervatting in de webapplicatie, via de daartoe voorbestemde velden. 

Duid ook de reden van een werkhervatting aan (spontaan/verplicht). U mag de oorspronkelijke 

registratie van de afwezigheidsduur niet wijzigen. Uit de gebruikersenquête blijkt dat 68% van de 

organisaties een vervroegde werkhervatting niet of foutief registreert.  

Daardoor heeft Medex geen correcte gegevens om de return on investment (ROI) van de controles 

te berekenen. Dit is belangrijke informatie voor de politieke beleidsverantwoordelijken.  

Meer informatie over het online wijzigen kan u terugvinden in de handleiding 'webapplicatie 

ziekteverzuim'. Als u de gegevens oplaadt via het PERSON bestand, kan u de handleiding “Bestand 

met persoonsgegevens opladen” nalezen.  

 

4.12. Vergissing rechtzetten via “foutieve ingave” 

Wanneer u per vergissing een afwezigheid geregistreerd heeft voor iemand die niet afwezig is, kan u 

deze afwezigheid niet meer verwijderen van zodra die bewaard is. Wijzig het afwezigheidstype in 

‘foutieve ingave’. Denk eraan om daarna dan nog de afwezigheid bij de juiste persoon te registreren.  

 

Indien deze rechtzetting gebeurt na 9u30, dient u zo snel mogelijk contact op te 

nemen met Medex via het volgende nummer: 02/527 97 97 (in de voormiddag) om 

een eventuele controle te annuleren.  

  

http://www.health.belgium.be/nl/handleiding-webapplicatie-ziekteverzuim
http://www.health.belgium.be/nl/handleiding-webapplicatie-ziekteverzuim
http://www.health.belgium.be/nl/bestand-met-persoonsgegevens-opladen
http://www.health.belgium.be/nl/bestand-met-persoonsgegevens-opladen
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4.13. Wanneer een medewerker overlijdt tijdens een afwezigheid wegens 

ziekte of arbeidsongeval  

 

Wijzig eerst de einddatum van de afwezigheid naar de datum van overlijden, wijzig daarna de 

‘status’ en de ‘einddatum van het contract’ voor die persoon. 

 

5. Controles 

5.1. Overzicht van controleerbare en niet-controleerbare afwezigheidstypes 

 Controleerbaar Niet 
controleerbaar 

Afwezigheid ten laste van de mutualiteit  X 
Arbeidsongeval X  
Beroepsziekte X  
Foutieve ingave  X 
Hospitalisatie  X 
Verwijdering van de werkplaats  X 
Ziekte X  
Ziekte door zwangerschap X  

 

 

5.2. U kan de controlearts rechtstreeks geen bijkomende informatie meegeven 

Omdat de controlearts zijn opdracht in alle onafhankelijkheid van de werkgever moet kunnen 

uitvoeren, kan u hem geen bijkomende informatie via de webapplicatie meegeven. 

Zowel het veld ‘Reden van de aanvraag’ bij het aanvragen van een controle als het veld 

‘Kommentaar’ bij het aanmaken van een afwezigheid zijn enkel bedoeld als geheugensteuntje voor 

de werkgever zelf. 

Indien u toch een onmisbare boodschap aan de controlearts wenst mee te geven dan dient u die zo 

vlug mogelijk over te maken aan de dienst ziekteverzuim van Medex 

(absenteisme@medex.belgium.be). Die zal dan de controlearts desgewenst informeren. 

 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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5.3. U wenst om een gegronde reden geen controle: neem contact op met de 

dienst Ziekteverzuim 

Wanneer u als organisatie op de hoogte bent van een gegronde reden, waardoor een controle best 

niet kan plaatsvinden, neem dan zo vlug mogelijk contact op met de dienst Ziekteverzuim. Wij zullen  

uw verzoek overmaken aan de arts van onze dienst Medische kwaliteit die dan zal evalueren of uw 

verzoek gegrond is. Deze blokkeringen worden slechts uitzonderlijk toegestaan. 

De afwezigheid registreren onder het niet-controleerbare afwezigheidstype ‘hospitalisatie’ is 

hiervoor niet aangewezen omdat het afwezigheidstype op het attest (waarop vaak gewoon ‘ziekte’ 

zal staan) primeert wanneer het attest geregistreerd is. Hierdoor zal er alsnog een controleopdracht 

aangemaakt worden. 

 

     

Signaleer de motivatie om een controle te laten blokkeren zo vlug mogelijk aan de 

dienst Ziekteverzuim via absenteisme@medex.belgium.be.  

 

 

5.4. Evalueer de reden waarom een medewerker niet komt opdagen in het kabinet 

van de controlearts 

De studie van het ziekteverzuim 20151 geeft aan dat bij 8,7% van de controles niet kan worden 

bepaald of de afwezigheid gerechtvaardigd is, omdat de medewerker zich niet aanbood in het 

kabinet van de arts. Dit is al jaren een vaststelling. Volgens de gebruikersenquête geven 5 

organisaties (van de 50 die hebben deelgenomen) geen gevolg wanneer hun medewerker zich niet 

aanbiedt in het kabinet van de controlearts voor een controle.  

We raden aan dat er enkel in geval van overmacht (= subjectieve reden die door de organisatie al 

dan niet aanvaard wordt) geen gevolg wordt gegeven aan de onttrekking van de controle. 

Als er sprake is van een medische reden (bv. mag woonst niet verlaten, ...) om geen gevolg te geven 

aan de oproeping, kan u altijd beroep doen op de arts van de dienst Medisch kwaliteit van Medex 

om een oordeel te krijgen over de gegrondheid hiervan.  

                                                           
1 Bron: Het ziekteverzuim bij federale ambtenaren in 2015; E. De Decker, J.-P. Pironet en J.-P. Gabrys 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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Wenst u meer informatie over de gegrondheid van een medische reden die 

opgegeven wordt om geen gevolg te geven aan een oproeping? 

 Neem contact op met de arts van de dienst Medische kwaliteit van Medex via 

absenteisme@medex.belgium.be. 

 

 

 

 

 

5.5. Opvolging van de controleresultaten en mogelijke sanctie 

Uit de gebruikersenquête blijkt dat 16% van de organisaties ‘onduidelijkheden ervaart in verband 

met het gevolg dat aan het controleresultaat moet gegeven worden’. Hier is een rol weggelegd voor 

de FOD BOSA2 om richtlijnen uit te schrijven om tot een coherente uniforme opvolging van de 

controleresultaten te komen bij alle organisaties. 

“De ambtenaar die het medisch onderzoek weigert of die het de controlearts 

onmogelijk maakt om het medisch onderzoek uit te voeren wordt van rechtswege in 

non-activiteit geplaatst” (Art. 62.§1 in fine, van het KB van 19.11.1998 betreffende de       

verloven zoals gewijzigd bij KB van 17.01.2007). 

  

Geef uw medewerkers zo snel mogelijk feedback omtrent de controleresultaten, uiterlijk een 

maand na de feiten, zodat de feiten nog geverifieerd kunnen worden naar aanleiding van 

eventuele klachten.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 = FOD Beleid en Ondersteuning die de missies en diensten overneemt van de FOD Personeel en Organisatie 
(inclusief Selor, het OFO, FED+ en PersoPoint), de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en Empreva 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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6. Medische attesten 

 

6.1. Sensibiliseer uw medewerkers om het medisch attest zo snel mogelijk in te 

dienen bij Medex 

Volgens de wetgeving moet een medewerker het medisch attest zo snel mogelijk indienen bij 

Medex (dus niet bij hun personeelsdienst). Aangezien dit geen duidelijke termijn is, kan men zich 

laten inspireren door de privésector waar men verplicht is het attest in te dienen binnen de 48 uur 

na de arbeidsongeschiktheid. Medex ontvangt soms attesten één jaar na de arbeidsongeschiktheid! 

 Verloven moeten niet meegedeeld worden aan Medex en personeelsleden moeten dus ook geen 

attest indienen voor bevallingsverlof. 

 

Een eMediAtt (elektronisch medisch attest rechtstreeks via de arts) is de snelste 

manier om ons de gegevens van het attest te bezorgen. 

  

 

6.2. Problemen met eMediAtt 

eMediAtt is een elektronisch medisch attest dat de arts via zijn software naar Medex stuurt, dit via 

een door eHealth beveiligde weg.  

Wanneer het attest dat de arts elektronisch heeft willen versturen Medex niet bereikt, kan Medex 

enkel de betrokken softwareleverancier hiervan op de hoogte brengen en vragen om het probleem 

op te lossen. 

 

Een probleem met een eMediAtt melden: 

Meld de naam van het afwezige personeelslid, de afwezigheidsperiode, de naam van 

de behandelend arts (en indien gekend) de software die de arts gebruikte via  

absenteisme@medex.belgium.be. 

 

 

 

http://www.health.belgium.be/nl/medex/overheidspersoneel/afwezigheden-wegens-ziekte-voor-federale-ambtenaren/wat-doe-je-als-je#emediatt
mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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6.3. Controleer of het gemelde afwezigheidstype overeenkomt met het 

afwezigheidstype dat op het medisch attest staat 

Ga na of het gemelde afwezigheidstype overeenstemt met het afwezigheidstype op het medisch 

attest. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld onterecht meldt dat hij gehospitaliseerd is, maar op 

het medisch attest wordt ‘ziekte’ vermeld, is dit een mogelijke onttrekking aan het controlesysteem. 

De werkgever kan dus sanctioneren. 

 

Een afwezigheidstype op het attest dat niet overeenstemt met het type 

gecommuniceerd tijdens de afwezigheidsmelding, kan niet worden geregulariseerd 

met een nieuw attest. Allicht zal het ingediende attest geldig zijn (tenzij het op de lijst 

met ongeldige attesten staat) en klopt de afwezigheidsmelding allicht niet. 

Bij eventuele twijfel kan u de arts van Medex (absenteisme@medex.belgium.be) 

vragen om uitsluitsel te krijgen van de behandelende arts.  

 

6.4. Ga de geldigheid van een medisch attest na 

De medewerker is wettelijk verplicht om zijn medisch attest in te dienen bij een afwezigheid. De cel 

Attesten van Medex valideert het attest: zijn alle noodzakelijke elementen aanwezig, zijn er geen 

wijzigingen aangebracht, ... ? 

Ongeldige attesten worden wel geregistreerd. U kan de ongeldige attesten opvragen door ‘nee’ aan 

te vinken bij het veld ‘geldig attest’ (luik bij visualiseren van het attest).    

 

Waarom is een attest ongeldig?  

Tot op heden kunnen werkgevers de reden van de ongeldigheid helaas niet 

raadplegen. In het merendeel van de gevallen wordt het attest als ongeldig 

verklaard omdat de diagnose ontbreekt of omdat er als diagnose staat ‘consultatie’.  

 Wil u weten waarom een attest ongeldig is: contacteer de dienst Ziekteverzuim via 

absenteisme@medex.belgium.be.  

De dienst Ziekteverzuim zal bekijken hoe het in de toekomst de reden van de 

ongeldigheid kan communiceren. 

  

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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6.5. Geef gevolg aan een ongeldig attest  

Uit de gebruikersenquête bleek dat 30% van de werkgevers zelden tot nooit de geldigheid van een 

attest opvolgt.  

 

Als het personeelslid nalaat bij een afwezigheid door ziekte, … zijn afwezigheid te 

verantwoorden door een (geldig) attest, wordt hij in principe rechtstreeks in non-

activiteit geplaatst. Het personeelslid is verplicht een geldig attest in te dienen: geen 

geldig medisch attest is alsof er geen arbeidsonbekwaamheid aan de basis van de 

afwezigheid ligt. In dat geval is een controle door een controlearts zelfs overbodig. 

 

6.6. Opvolging van afwezigheid zonder attest 

Elk personeelslid heeft jaarlijks recht op twee maal één dag afwezigheid zonder medisch attest.  

 

Controleer of uw medewerkers geen misbruik maken van deze regel en vaker een 

afwezigheid zonder een medisch attest indienen. 
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7. Rapportering  

Medex stelt twee soorten rapporten ter beschikking van de werkgevers om hun verzuimbeleid op te 

baseren. 

- De SAS-rapporten geven de voornaamste verzuimgegevens weer van de organisatie voor 

een gekozen periode. Die gegevens worden verder uitgesplitst volgens verschillende 

variabelen (leeftijd, geslacht, taal, woonplaats, dienst, …). 

- De BI-rapporten geven nominatieve informatie per organisatie over de afwezigheden 

(dagelijks), de controles (wekelijks) en de attesten (wekelijks) die geregistreerd werden. 

 

7.1. Raadpleeg het SAS-rapport om een zicht te krijgen op het verzuim binnen uw 

organisatie 

Uit de gebruikersenquête blijkt dat 18% van de werkgevers nooit gebruik maakt van de SAS 

rapporten.  

De verzuimcijfers in deze rapporten zijn gebaseerd op de personeelsregistraties en 

afwezigheidsmeldingen die uw organisatie heeft ingebracht. De verzuimrapporten zijn een geschikt 

referentiemiddel voor een efficiënt verzuimbeleid. De rapporten kunnen de verzuimproblematiek bij 

sommige personeelscategorieën aan het licht brengen zodat u gerichtere preventiemaatregelen kan 

uitwerken of controles kan aanvragen. 

Daarnaast geven de rapporten als voordeel dat u uw eigen cijfers kan vergelijken met het federaal 

gemiddelde (benchmarking). Verlies echter niet uit het oog dat een eventuele andere samenstelling 

van uw populatie qua leeftijd, geslacht, taalrol een belangrijke rol kunnen spelen. 

 

7.2. De BI-rapporten kunnen u ondersteunen voor het beheer 

Deze nominatieve rapporten worden automatisch via mail verstuurd naar de bestemmelingen die 

zich hiervoor registeren. Zij geven een overzicht van bijvoorbeeld alle medewerkers die de 

voorgaande week gecontroleerd werden met hun controleresultaat. U moet de gegevens dus niet 

één voor één op te zoeken in de webapplicatie. Als u meer details wenst te weten over een bepaalde 

controle dan moet u die gegevens natuurlijk nog altijd raadplegen in de applicatie zelf. 

U ontvangt de wekelijkse rapporten telkens maandag om 18 uur. 

Standaard worden de rapporten verstuurd via een XML-bestand. Als u dat wenst, kan u de 

handleiding raadplegen hoe u een XML-bestand kan omzetten naar een Excel-formaat.  

http://www.health.belgium.be/nl/omzetten-van-xml-bestand-naar-excel-2013
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Wenst u BI-rapporten te ontvangen?  

Neem contact op met de dienst Ziekteverzuim via absenteisme@medex.belgium.be. 

 

 

  

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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8. Contactinformatie dienst Ziekteverzuim van Medex 

Als u vragen heeft over de inhoud of het gebruik van de applicatie, kan u de dienst Ziekteverzuim 

per mail of telefonisch contacteren. De medewerkers zullen uw vraag zo snel mogelijk 

beantwoorden. 

U kan contact opnemen via volgend e-mailadres: absenteisme@medex.belgium.be. 

In geval van specifieke ICT-vragen, richt u best uw mail naar Pascal Cabo via 

absenteisme@medex.belgium.be. 

U kan bijvoorbeeld contact opnemen voor:  

- Reden ongeldig attest; 

- Verificatie wat betreft diagnose voor verschillende afwezigheden, zo kan u nagaan 

of het een verlening betreft; 

- Blokkering van eventuele controles (uitzonderlijk); 

- Meer informatie over controles en attesten; 

- Technische problemen; 

- Wijziging contactperso(o)n(en) of hun gegevens; 

- Aanvraag BI-rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medex, dienst Ziekteverzuim 

Algemeen adres: Victor Hortaplein 40/10, 1060 Brussel 
Adres voor versturen van medische attesten: Victor Hortaplein 40/50, 1060 Brussel 

Tel 02/ 524 97 97 

www.medex.belgium.be 

 

            

 

mailto:absenteisme@medex.belgium.be
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