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INLEIDING
Langdurige ziekte roept vaak vragen en onzekerheden op.

Met deze brochure wil de Vlaamse overheid jou informeren 
over de ziekteregeling en je tips voor een vlotte 
werkhervatting geven. 

Als je ziek bent is het belangrijk dat je de ondersteuning 
krijgt die je op dat moment nodig hebt en dat er bepaalde 
administratieve regelingen in orde zijn. Die ondersteuning is 
even belangrijk wanneer je je voorbereidt op werkhervatting. 
Afhankelijk van de reden van je ziekteafwezigheid en de mate 
van herstel kun je persoonlijke situatie heel verschillend zijn. 
Wellicht is daarom niet alles uit deze brochure voor jou van 
toepassing. 

Deze brochure geeft je een leidraad. Ze gaat niet in detail in 
op de verschillende aspecten. Heb je verdere vragen over een 
bepaald onderdeel, contacteer dan gerust de dienst 
waarnaar verwezen wordt. De contactgegevens vind je bij elk 
onderdeel.

De informatie in deze brochure is gebaseerd op regelgeving 
die op 1 maart 2021 van toepassing is. Gelieve 
www.vlaanderen.be/intern/ziekte steeds te consulteren om 
zeker te zijn van de meest recente informatie.
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Dit is een brochure van het Agentschap Overheidspersoneel (Vlaamse overheid)
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Het kan aangewezen zijn het gesprek aan te gaan met iemand die een grotere 
afstand heeft tot de concrete werkvloer en niet tot je entiteit behoort:

• de arbeidsarts (Zie p. 20-22)
• de preventieadviseur psychosociaal welzijn (Zie p. 29)
• de adviseurs re-integratie en personeelsmobiliteit van

het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) (Zie p. 19-20)
• de dienst Diversiteitsbeleid (Zie p. 30)

Weet je niet goed wie je best contacteert?  
De mensen van Spreekbuis kunnen je hierover advies geven.

Contact & meer info
Contactgegevens van de re-integratiemedewerker van jouw entiteit: 
zie www.vlaanderen.be/intern/re-integratie onder 
‘ondersteuning door je werkgever’.

www.vlaanderen.be/intern/spreekbuis
spreekbuis@vlaanderen.be - je kunt via dit mailadres 
ook vragen om gebeld te worden. 

1.2. HOSPITALISATIE OF ERNSTIGE ZIEKTE

Is er sprake van hospitalisatie? Dan kun je gebruik maken van de 
hospitalisatieverzekering die de Vlaamse overheid voor jou heeft afgesloten.

Voor een aantal ernstige ziekten is er een specifieke regeling voor 
terugbetaling van kosten buiten hospitalisatie.

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/hospitalisatieverzekering
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DEEL 1: PRAKTISCHE TIPS BIJ 
LANGDURIGE AFWEZIGHEID WEGENS 
ZIEKTE
1.1. CONTACT MET DE WERKVLOER

Een goed contact met je werkgever maakt het gemakkelijker om terug 
te keren na een langdurige afwezigheid. Dit vraagt inspanning van beide 
partijen. Een positief contact werkt ondersteunend voor herstel. Soms is 
het toch goed om afstand te nemen, bijvoorbeeld in een aantal situaties 
van burn-out of ernstige conflicten. Dan kan dit contact ook verlopen via 
een persoon die je vertrouwt.

Contact tussen jou en je leidinggevende of HR-verantwoordelijke kan 
helpen om samen een antwoord te krijgen op volgende vragen:

• Hoe gaat het nu met jou?
• Wat is geweten over de duur van je afwezigheid?
• Welke afspraken maken we om ervoor te zorgen dat

je taken tijdens je afwezigheid goed worden opgevolgd?
• Is je afwezigheid wegens ziekte

(ook) te wijten aan het werk zelf?
• Hoe bereiden we je terugkeer voor?
• Hoe houden we contact? Spreek een formule af die rekening

houdt met zowel je eigen noden als die van jouw werkgever.

Het antwoord op deze vragen helpt jou en je collega’s en leidinggevende op 
de werkvloer.

Het delen van informatie met je werkgever is soms niet gemakkelijk. Dan kun 
je terecht bij de re-integratiemedewerker of bij de vertrouwenspersoon van 
je entiteit. 



1.5. VEERKRACHT, STRESS EN BURN-OUT

Langdurig ernstig ziek zijn, pijn, stress of werkgebonden ziekte grijpen sterk 
in op je veerkracht.
Op de pagina van stress en burn-out vind  je een aantal tips om je veerkracht 
te verhogen. Deze informatie kan je helpen tijdens je herstelproces en je 
hervatting na ziekte.

Vaak gaan mensen, als ze ziek zijn, op zoek naar extra informatie als 
aanvulling op de informatie die ze van hun behandelend arts ontvingen. 
Maak hiervoor bij voorkeur gebruik van de website van je ziekenfonds of 
van overheidssites -niet alle informatie die je op het internet vindt is even 
betrouwbaar.

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/stress-en-burn-out
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1.3. HET ZIEKENFONDS

Zeker in geval van hospitalisatie, hoge ziektekosten of ernstige 
beperkingen in het dagelijkse leven kun je best de sociale dienst 
van je ziekenfonds raadplegen, zodat je weet welke ondersteuning 
je ziekenfonds of andere instanties kunnen bieden. Dit kan zowel 
over financiële zaken als over ondersteunende diensten gaan.
De ondersteuning verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds en 
kan zelfs regionaal, binnen eenzelfde ziekenfonds, verschillen.

1.4. VRAGEN OVER JOUW PERSONEELSDOSSIER 
VIA VLIMPERS SELFSERVICE 

Personeelsleden van de Vlaamse overheid beheren zelf een groot deel 
van hun personeelsdossier via de Selfservice in Vlimpers, zoals verloven 
aanvragen, gegevens opvolgen en formulieren afladen.

Normaal doe je dit via je werk-pc. Als je ziek bent, is werken op de pc 
vaak niet wenselijk of onmogelijk. Maar je kunt Vlimpers ook raadplegen 
via een andere computer. Gebruik het Vlimpers contactformulier om je 
vragen van praktische of administratieve aard aan het Dienstencentrum 
Personeelsadministratie te stellen. Geef eventueel je privé e-mailadres op 
als antwoordadres. Je kan ook bellen via 02 553 60 00. Het Dienstencentrum 
Personeelsadministratie is per post te bereiken op: Vlaamse overheid - 
Agentschap Overheidspersoneel, Dienstencentrum Personeelsadministratie
Havenlaan 88 bus 38, 1000 Brussel.
Is het niet mogelijk of wenselijk om dit zelf te regelen?  Maak dan afspraken 
met de re-integratiemedewerker van je entiteit.

Contact
www.vlaanderen.be/intern/hoe-contacteer-je-het-dienstencentrum-personeelsadministratie
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letsels. Het ziekteverlof dat je krijgt naar aanleiding van het arbeidsongeval 
of de beroepsziekte wordt beschouwd als dienstactiviteit. Net zoals bij 
ziekteverlof wordt je loon gewoon doorbetaald.

Als je tijdens je loopbaan in het totaal 666 werkdagen afwezig bent geweest 
wegens ziekte, kan de lijnmanager beslissen om je dossier door te sturen 
naar Medex. Medex is de federale dienst die bevoegd is voor de vervroegde 
pensionering van de ambtenaar om medische redenen. 

Een dossier doorsturen als de 666 dagen op zijn, gebeurt niet automatisch. 
Als er zicht is op re-integratie kan de werkgever beslissen om het dossier 
niet door te sturen. Contact met je leidinggevende is dan ook belangrijk 
om een mogelijk perspectief op re-integratie te bespreken. Wanneer het 
lijnmanagement je situatie voorlegt aan Medex, word je hiervan schriftelijk 
op de hoogte gebracht door het Dienstencentrum Personeelsadministratie.

Je kunt niet voorgedragen worden aan de pensioencommissie als je 666 
dagen niet zijn opgebruikt. Als je na uitputting van je ziektecontingent niet 
wordt doorgestuurd naar Medex, blijf je in dienst. Je ontvangt dan verder 
je salaris. 

De pensioencommissie van Medex kan volgende beslissingen nemen:

A. Geen vroegtijdig pensioen:

1. Je hebt intussen het werk hervat

2. Je kunt gewoon hervatten

3. Je kunt na verloop van tijd hervatten

4. Tijdelijk aangepast werk is mogelijk

5. Je hebt nood aan blijvend aangepast werk

B. Tijdelijke pensionering voor een periode van 6 tot 18 maanden.

C. Vroegtijdige pensionering om medische redenen

Je kunt tegen deze beslissingen in beroep gaan.
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DEEL 2: WAT JE MOET WETEN OVER 
ZIEKTEVERLOF
2.1. ALS AMBTENAAR 

Deze informatie geldt zowel voor vastbenoemde ambtenaren als voor 
ambtenaren in proeftijd.

ZIEKTEVERLOF
Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval heb je recht op ziekteverlof, dat 
gelijkgesteld is met dienstactiviteit. Dit betekent dat je salaris volledig wordt 
doorbetaald en dat je verder anciënniteit opbouwt. De controle op de 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte gebeurt door het ziektecontroleorgaan 
(Certimed). De procedure is beschreven in het arbeidsreglement. 

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/ziekte
www.vlaanderen.be/intern/arbeidsreglementen

Contact
Telefoon: 02 553 60 00

HET ZIEKTECONTINGENT 
Wanneer je in dienst treedt, start je met een ‘contingent’ – of ‘teller’ - 
ziekteverlof van 666 werkdagen. Dit komt overeen met ongeveer 3 jaar. Al je 
ziektedagen worden hiervan in mindering gebracht.

Bij deeltijdse tewerkstelling gebeurt de aanrekening op het ziektecontingent 
volgens je afwezigheidspercentage.

Bij erkende arbeidsongevallen of beroepsziekte worden de afwezigheidsdagen 
niet afgetrokken van het ziektecontingent, behalve na consolidatie van de 
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2.2. ALS CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

GEWAARBORGD LOON
Bij ziekte heb je als contractueel personeelslid recht op gewaarborgd 
loon. Dit verschilt volgens statuut -bediende of arbeider. 
• Voor een bediende loopt het loon de eerste 30 kalenderdagen door.

Pas daarna valt de bediende terug op de ziekteverzekering.
• Een arbeider wordt 7 dagen betaald door de Vlaamse overheid.

De volgende 7 dagen worden ook betaald door de Vlaamse overheid,
maar aan een lager percentage. De 3de en 4de week wordt een deel
door de werkgever betaald en een deel door de mutualiteit. Vanaf
de 31ste dag valt een arbeider volledig terug op de ziekteverzekering.

VERGOEDING DOOR HET ZIEKENFONDS
Na het gewaarborgd loon ontvang je een ziekte-uitkering. Hiervoor 
moet je tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen. 

Stappenplan:
• Neem contact op met je ziekenfonds.
• Vul het ’Getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ in: deel

1 door jezelf en deel 2 door je behandelend arts.
Dit formulier vraag je op bij je ziekenfonds.

• Dien dit formulier in bij het ziekenfonds na
de start van de ongeschiktheid.

• Je ontvangt van je ziekenfonds een ‘Inlichtingsblad uitkeringen
– deel werknemer’ dat je moet invullen en terugbezorgen.

• Je werkgever ontvangt een ‘Inlichtingsblad uitkeringen deel
werkgever’ waarop je salarisgegevens ingevuld moeten worden.

• Het ziekenfonds berekent je ziekte-uitkering in functie van de
duur van je ongeschiktheid, je gezinstoestand en je salaris.

De eerste 6 maanden bedraagt de ziekte-uitkering 60% van je vroegere 
salaris. Nadien gaat de uitkering variëren in functie van je gezinssituatie. 
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Is je contingent van 666 werkdagen op en neemt Medex een beslissing die 
geen aanleiding geeft tot tijdelijk of definitief pensioen, dan blijf je gewoon 
verder in dienst.

Wanneer je 63 jaar bent, begint er parallel met je eerste contingent van 
666 ziekteverlofdagen, een tweede contingent van 365 kalenderdagen te 
lopen. Je wordt ambtshalve gepensioneerd zodra dit contingent van 365 
kalenderdagen is opgebruikt, zonder dat er een onderzoek door Medex 
plaats heeft. 

Meer info
www.health.belgium.be/nl/medex

Contact
medex@health.belgium.be 
Telefoon: 02 524 97 97

111110



2.3. ARBEIDSONGEVAL EN BEROEPSZIEKTE

Erkende arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gelijkgesteld met 
dienstactiviteit. Dit betekent dat je recht hebt op je salaris. De regeling is 
dezelfde voor contractuele als voor de statutaire personeelsleden.

De afhandeling kan verschillen per entiteit. 
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft een centrale dienstverlening 
voor arbeidsongevallen.

Meer info
onderwijs.vlaanderen.be/arbeidsongeval

Contact
Telefoon: 02 553 60 00
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Of je al dan niet arbeidsongeschikt bent, wordt de eerste 6 maanden 
beoordeeld in functie van het overeengekomen werk en nadien in functie 
van alle jobs waar je redelijkerwijs voor in aanmerking komt. Dit maakt dat 
sommige mensen hun recht op ziekte-uitkering na 6 maanden verliezen omdat 
ze hun oorspronkelijk job niet meer kunnen doen maar wel arbeidsgeschikt 
zijn voor andere functies. Als je in deze situatie belandt en je werkgever 
heeft geen aangepast werk voor je, val je terug op werkloosheidsuitkering.

Merk op dat bij deze uitkeringen slechts beperkt belastingen worden 
afgehouden aan de bron. Dit kan leiden tot herberekeningen via de 
belastingsaangifte op een later moment.

Voor contractuelen geldt er geen ziektecontingent of vervroegde pensionering 
om medische redenen zoals voor statutairen. Als de arbeidsarts je ongeschikt 
acht voor je huidige werk en ook elk ander werk bij de Vlaamse overheid, 
kan je arbeidsovereenkomst worden beëindigd op basis van medische 
overmacht. Een voorwaarde daartoe is wel dat een re-integratietraject werd 
beëindigd (zie verder). 

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/ziekte

Contact
Telefoon: 02 553 60 00
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Lees meer op de webpagina ziektecontrole hoe je dit moet melden.  

Negatief oordeel controlearts
• Als de controlearts oordeelt dat je afwezigheid wegens ziekte

niet gerechtvaardigd is, dan stemt die dit af met je eigen arts.
Hierna neemt de controlearts zijn beslissing. Dit gebeurt volledig
autonoom, onafhankelijk van het standpunt van je eigen
arts. Je ontvangt onmiddellijk schriftelijk de bevindingen.

• Als je afwezigheid niet gerechtvaardigd is, moet je het werk vervroegd
hervatten. Opgelet: als je het werk niet tijdig hervat, verlies je je
recht op salaris voor de dagen van afwezigheid (non-activiteit).

• Als je niet akkoord gaat met deze beslissing, moet je
onmiddellijk de beroepsprocedure opstarten.

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/medische-controle
www.vlaanderen.be/intern/arbeidsreglementen

Contact
Telefoon: 02 553 60 00
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2.4. MELDING VAN ZIEKTE EN ZIEKTECONTROLE

De precieze wijze waarop je je afwezigheid wegens ziekte of ongeval moet 
melden en de procedure rond de medische controle zijn opgenomen in het 
arbeidsreglement van elk departement, agentschap, raad of instelling.

De Vlaamse overheid voert een integraal aanwezigheidsbeleid gebaseerd op 
preventie, controle en re-integratie.

• Als je afwezig bent wegens ziekte, kan het medisch controleorgaan dat
onaangekondigd controleren op je woon- of verblijfplaats.

• Je departement of agentschap bepaalt zelf of al dan niet een medische
controle uitgevoerd wordt. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer 
je HR-verantwoordelijke voor alle details.

• Bij de ziektecontrole gaat de controlearts na of je afwezigheid
gerechtvaardigd is voor de voorgeschreven periode.

Als je afwezig bent op het tijdstip van de controle wordt een bericht 
achtergelaten waarbij je wordt gevraagd om op een bepaalde datum en 
tijdstip bij de controlearts langs te gaan. Als je je aan de controle onttrekt 
verlies je je salaris (statutair) of gewaarborgd loon (contractueel) voor 
de dagen die de uiteindelijke controle voorafgaan (als je je uiteindelijk 
toch aan een controle onderwerpt). Bij weigering kan je als ambtenaar 
bovendien een tuchtstraf krijgen. 

Als je tijdens je afwezigheid wegens ziekte op een ander adres verblijft 
of je verblijft in het buitenland, moet je je departement of agentschap 
hiervan op de hoogte brengen. De controlearts komt naar het adres dat 
je doorgeeft. Lees meer op de webpagina ziektecontrole hoe je dit moet 
melden.  

Gehospitaliseerd tijdens medische controle
Als je tijdens je afwezigheid wegens ziekte gehospitaliseerd bent, moet je 
de periode van hospitalisatie aanduiden op het ziekteattest van de Vlaamse 
overheid. Zo vermijd je dat de controlearts langskomt. Word je in de loop van 
je ziekteverlof gehospitaliseerd? Dan verwittig je je HR-verantwoordelijke. 

14 1515
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2.6. Gevolgen van ziekteafwezigheid op 
het recht op jaarlijkse vakantie

Indien je door een langdurige ziekte jouw dagen jaarlijkse vakantie 
niet of niet volledig hebt kunnen opnemen, dan geldt de volgende 
overdrachtsregeling:
• net als ieder ander personeelslid kun je 11 dagen overdragen naar 

het volgende jaar die meetellen voor het maximum van 150 dagen;
• bovenop kun je 13 bijkomende dagen overdragen. Die 13 bijkomende 

dagen moet je opnemen binnen de 2 jaar na overdracht.

De dagen die na overdracht overblijven gaan verloren.

2.7. Gevolgen van ziekteafwezigheid voor je 
abonnement op het openbaar vervoer 

Je abonnement (en eventueel parkeerabonnement bij de NMBS) wordt 
automatisch stopgezet als je 3 maanden of langer ononderbroken 
voltijds afwezig bent. Je hoeft niets te doen of terug te bezorgen. Het 
Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) brengt je hiervan tijdig 
op de hoogte.  
Ben je geen klant van het DCPA? Contacteer dan je personeelsdienst.  

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/woon-werkverkeer
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2.5. VERSCHILLENDE ARTSEN

Je kunt tijdens je ziekteverlof met verschillende artsen te maken krijgen. 
Daarom een overzicht:

De behandelend arts(en): zij stellen een diagnose, behandelen en 
schrijven arbeidsongeschiktheid voor. Ook geven zij advies aan de 
arbeidsarts omtrent aandachtspunten voor een geschikte tewerkstelling. 
De behandelend arts kan ook een re-integratietraject opstarten met 
toestemming van de werknemer. 

De arbeidsarts: behoort tot een externe dienst waar de werkgever een 
contract mee heeft. Voor bijna de gehele Vlaamse overheid is dit een arts 
van Idewe. Er zijn echter entiteiten die bij een andere externe dienst zijn 
aangesloten. De arbeidsarts bewaakt de gezondheidssituatie op het werk 
en geeft jou en je werkgever advies over geschikt werk in functie van je 
gezondheid. 

De controlearts: behoort tot een controle-instantie die is 
aangesteld door de werkgever. Voor de Vlaamse overheid zijn 
dit meestal artsen van Mediwe. Zij controleren of de 
voorgeschreven arbeidsongeschiktheid klopt. Voor statutaire 
personeelsleden kunnen zij ook deeltijdse prestaties wegens ziekte 
voorschrijven (zie verder). Daarom moet je je ziekteattest naar 
Certimed sturen. Controleartsen mogen geen uitspraak doen over 
diagnose of behandeling; enkel over arbeidsongeschiktheid. Als zij de 
voorgeschreven arbeidsongeschiktheid betwijfelen, moeten zij 
overleggen met de behandelend arts die de ongeschiktheid 
attesteerde.

De adviserend arts van de mutualiteit: bepaalt of 
contractuele personeelsleden in aanmerking komen voor een 
ziekte-uitkering. De adviserend artsen kunnen deze uitkering 
schrappen omdat ze je arbeidsgeschikt achten. Ze kunnen ook 
doorverwijzen naar de arbeidsarts voor een re-integratietraject en 
kunnen deeltijdse werkhervatting tijdens een periode van 
arbeidsongeschiktheid toestaan. 

De arts van Medex: als voor statutaire ambtenaren de ziektedagen 
– contingent van 666 dagen - op zijn, doet deze uitspraak over al dan 
niet ‘medisch pensioen’, of pensioen om medische reden. De artsen 
gaan in een aantal situaties ook over arbeidsongevallen.

171716



Bij een complexere situatie of wanneer de antwoorden op deze vragen niet 
zo helder zijn, vraag je advies aan bij de arbeidsarts. Zie 3.3. raadplegingen 
bij de arbeidsarts

3.2. DE RE-INTEGRATIEMEDEWERKER

Voor praktische info-vragen kunnen jij en je leidinggevende terecht bij het 
Dienstencentrum Personeelsadministratie.

Sommige situaties zijn complex en vragen ondersteuning van mensen met 
expertise rond re-integratie. Bijvoorbeeld:
• als aangepast werk niet voor de hand ligt of
• er zijn beperkingen waar je blijvend mee moet rekening houden of
• er zijn aspecten in je werk die tot je ziekteafwezigheid hebben geleid.

In die situaties kun je een beroep doen op de re-integratiemedewerker van 
je departement of agentschap. Soms is dat de HR-medewerker of iemand 
met een aparte rol. 

De re-integratiemedewerker zal:
• jou en je leidinggevende begeleiden bij de voorbereiding

en het hernemen van het werk zelf
• mee zoeken naar een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt.

Zowel jijzelf, je leidinggevende als de re-integratiemedewerker van je 
departement of agentschap kunnen een beroep doen op het team Re-
integratie en Personeelsmobiliteit van het Agentschap Overheidspersoneel. 
Deze dienstverlening is tweedelijns en kan dus enkel als er een meerwaarde 
is ten aanzien van de aanpak op entiteitsniveau. Bijvoorbeeld: 
• er zijn nog veel vragen waarop een antwoord moet gezocht worden
• er is geen volledig vertrouwen tussen de

verschillende betrokken partijen
• de situatie vraagt een aanpak wat verder van de concrete werkvloer
• er zijn al oplossingen gezocht in de eigen entiteit maar niet gevonden
• ….
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DEEL 3: WERKHERVATTING 

Een langere tijd afwezig zijn wegens gezondheidsredenen roept vaak 
onzekerheden en vragen op. Is mijn oude werk nog geschikt voor mij? 
Waar liggen mijn grenzen? Wat is er veranderd op het werk? Hoe pak ik 
mijn terugkeer aan? Bij wie kan ik terecht? Enzovoort.

In dit hoofdstuk vind je informatie en wegwijs naar ondersteunende 
diensten die jou daarbij kunnen helpen.

3.1. DE VOORBEREIDING

Je voelt je beter en denkt na verloop van tijd aan de slag te kunnen. Bespreek 
dit met je behandelend arts. Neem tijdig contact met je leidinggevende 
of andere ondersteunende instanties om je hervatting voor te bereiden. 
Het voorzien van ondersteunende maatregelen kost immers tijd. Je vraagt 
hiertoe best een persoonlijk gesprek aan met je leidinggevende.

Hoe lang op voorhand bereid je je terugkeer naar het werk voor?
• 2 à 3 weken wanneer jullie inschatten dat je terugkeer gemakkelijk

zal zijn; eventueel mits een aantal kleinere aandachtspunten,
• oplopend tot 2 maand wanneer jullie inschatten dat je

een geheel andere job of werkcontext nodig hebt.

Het antwoord op volgende vragen helpt je bij de voorbereiding:
• Hoe ver ben ik hersteld? Welke tijd heb ik nog nodig?
• Kan ik al voltijds werken of beter deeltijds?
• Wat kan ik wel nog van mijn oude job en wat niet meer?
• Zijn er omgevingselementen die een rol spelen?
• Zijn er werkgebonden elementen die tot mijn afwezigheid

hebben geleid en die nu anders moeten aangepakt worden?
• Zijn er jobaanpassingen nodig of is het aangewezen dat

ik volledig van taakinhoud of werkcontext verander?
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3.3.2. Onderzoek bij werkhervatting
Een onderzoek bij werkhervatting gebeurt niet voor iedereen automatisch. 
Wel voor iedereen die periodiek op controle moet bij de arbeidsarts, 
bijvoorbeeld voor mensen met een veiligheidsfunctie. 
De arbeidsarts beoordeelt of er bezwaren zijn om je oude werk te hernemen. 
Ook kan er een advies aan jou en je werkgever uit voortkomen dat je 
hernemen ondersteunt. Als je het werk hervat, word je opgeroepen voor 
dit gezondheidstoezicht. Dit onderzoek gebeurt ten vroegste op de dag 
waarop het werk of de dienst wordt hernomen en ten laatste op de tiende 
werkdag daarna.

3.3.3. Vraag voor een formeel re-integratietraject
Als personeelslid kan je bij ziekte-afwezigheid altijd een vraag voor een 
formeel re-integratietraject indienen. Je werkgever kan enkel dit initiatief 
nemen als je minstens 4 maanden aaneensluitend afwezig bent of wanneer 
je een attest voorlegt van je behandelend arts waarbij die besluit dat je 
definitief arbeidsongeschikt bent. Voor contractuelen kan ook de adviserend 
arts van het ziekenfonds het initiatief nemen.

Dit traject verloopt volgens een strikt omschreven procedure waarbij er 
meerdere consultaties bij de arbeidsarts nodig zijn, met vaste termijnen 
voor werknemer en werkgever. 

Het volgen van dit traject kan voor contractuele personeelsleden ook 
leiden tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische 
overmacht.

Om een formeel re-integratietraject op te starten dien je een specifiek 
formulier in bij de externe dienst. Je wordt dan uitgenodigd bij de 
arbeidsarts. Dit formulier kun je bekomen bij het Dienstencentrum 
Personeelsadministratie.

In veel gevallen kan je werkhervatting vlot verlopen zonder een formeel 
re-integratietraject.
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Meer info
www.vlaanderen.be/intern/re-integratie 

Contact
personeelsmobiliteit@vlaanderen.be 
Telefoon: 0491/86 82 15

3.3. RAADPLEGINGEN BIJ DE ARBEIDSARTS

De arbeidsarts heeft als taak te waken over je gezondheid op het werk. 
Het is daarom van belang dat je je medische situatie met de arbeidsarts 
deelt. Uiteraard valt dit onder het medisch beroepsgeheim. De arbeidsarts 
kan adviezen uitbrengen aan je werkgever zodat je veilig en gezond op 
het werk kunt functioneren. De arbeidsarts geeft geen medische gegevens 
door aan de werkgever; enkel de noden op het werk die voortvloeien uit je 
gezondheidssituatie.

Er zijn verschillende soorten raadplegingen voorzien. Hierna enkel deze die 
van belang zijn voor het ondersteunen van een werkhervatting.

3.3.1. Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting (op eigen initiatief)
Je hebt het recht om, vooraleer je terug aan het werk gaat, de arbeidsarts 
te bezoeken, dit is geen verplichting. Wanneer je daar toestemming 
voor geeft, formuleert de arbeidsarts een advies bestemd voor jou en je 
werkgever over mogelijke aanpassingen van het werk. De arbeidsarts beslist 
dus niet of je al dan niet arbeidsgeschikt bent. Je maakt een afspraak via 
het Dienstencentrum Personeelsadministratie. Bij deze raadpleging neem je 
best al je relevante medische documenten mee.
Bij langdurige afwezigheid is het raadzaam om naar de 
arbeidsarts te gaan voordat je herneemt. Het advies van de 
arbeidsarts voorafgaand aan het hernemen geeft de werkgever de 
mogelijkheid de nodige ondersteunende maatregelen te nemen. 
Ook wanneer je aan het werk bent en je wilt een gesprek met de arbeidsarts 
in verband met je gezondheid en werk, kun je een afspraak maken (spontane 
raadpleging). Dit is op elk moment een recht.
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Werkwijze: 

1. Bespreek dit verlof met je leidinggevende (goedkeuring verplicht na 6 maanden)
Je bespreekt je intenties om het werk deeltijds te hervatten met je leidinggevende.
Heb je reeds 6 maanden van dit verlofstelsel opgenomen? Dan vraag je ook uitdrukkelijk
goedkeuring aan je leidinggevende.
Goed om te weten: de eerste 6 maanden van dit verlofstelsel zijn een recht. Daarom
heb je aanvankelijk geen goedkeuring nodig van je leidinggevende. Na 6 maanden
wordt het verlofstelsel een gunst en is een goedkeuring wel verplicht. Wens je minder
dan 50% te werken? Dan vraag je ook steeds de goedkeuring van je leidinggevende.
2. Bezorg de goedkeuring van je leidinggevende aan het DCPA (enkel na 6 maanden en/
of <50%)
Is een goedkeuring van je leidinggevende verplicht (zie stap 1)? Dan bezorg je deze
goedkeuring zo snel mogelijk aan het DCPA via het Vlimpers-contactformulier (als bijlage
van je melding).
Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing per post naar het DCPA.
3. Ga op consultatie bij je arts 
Je bespreekt je intenties om het werk deeltijds te hervatten met je arts. Je arts oordeelt 
hierover en noteert de aanvraag voor deeltijdse prestaties op het ziekteattest van de 
Vlaamse overheid.  
Je vindt het ziekteattest van de Vlaamse overheid in Vlimpers 
onder ‘overige’ - ‘aanvraag documenten’.
4. Bezorg het ziekteattest van de Vlaamse overheid aan het medisch controleorgaan
Je bezorgt het door je arts ingevulde ziekteattest (aanvraag deeltijdse prestaties)
minstens 7 werkdagen voor de start van je deeltijdse werkhervatting of datum van
de verlenging, aan het medisch controleorgaan van de Vlaamse overheid. Je doet
dit per e-mail of per post. Je vindt het (e-mail)adres op het ziekteattest zelf.
5. Maak zelf, voorafgaand je deeltijdse hervatting/verlenging, een afspraak met het
medisch controleorgaan
Je maakt voorafgaand je deeltijdse hervatting/verlening zelf een afspraak
met het medisch controleorgaan.
6. Ga op consultatie bij de controlearts aangesteld door het medisch controleorgaan
7. Beslissing over deeltijdse werkhervatting
De controlearts beslist of je het werk deeltijds mag hervatten
en met welk werkregime. Je ontvangt deze beslissing.
8. Verwittig je leidinggevende
Je brengt je leidinggevende op de hoogte over je deeltijdse
werkhervatting en bespreekt het werkrooster.
9. Bezorg het werkrooster aan het DCPA
Je bezorgt je werkrooster aan het DCPA via het Vlimpers contactformulier (als bijlage van je
melding).

Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het werkrooster per post naar 
het DCPA. Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 38, 1000 Brussel.
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Meer info
www.vlaanderen.be/intern/arbeidsgeneeskunde
www.vlaanderen.be/intern/KB-20161028 
www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=45586

Contact
Afspraken met de arbeidsarts via:
dc_pa_overheidsbreed@vlaanderen.be
Telefoon: 02 553 60 00
Of rechtstreeks met de externe dienst: www.idewe.be

3.4. DEELTIJDS HERVATTEN NA ZIEKTE

Als je langere tijd afwezig bent geweest wegens ziekte, is het niet altijd 
vanzelfsprekend om onmiddellijk voltijds te hervatten. Afhankelijk van het 
ziektebeeld en je draagkracht kan een meer geleidelijke werkhervatting 
aangewezen zijn.

3.4.1. Deeltijds hervatten voor ambtenaren
Je overlegt eerst met je leidinggevende. Als die akkoord gaat kun je de 
aanvraag bij de adviserend arts doen. Gedurende de eerste zes maanden 
is het deeltijds hervatten een recht. Daarna heb je het akkoord van jouw 
lijnmanager nodig. 
In overleg met je behandelende arts kun je vragen om je arbeidsprestaties 
deeltijds terug op te nemen. Die aanvraag gebeurt aan de hand van 
het ziekteattest dat je opstuurt naar het ziektecontroleorgaan. Je 
behandelende arts vermeldt hierop aan welk percentage je het werk 
kan hervatten en voor welke periode. Dit voorstel moet worden 
goedgekeurd door de controlearts. Je mag het werk dus niet deeltijds 
hervatten vooraleer je bij de controlearts bent langs gegaan voor 
een controlebezoek.
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3.4.2. Deeltijds hervatten voor contractuele personeelsleden
Je overlegt eerst met je leidinggevende. Als die akkoord gaat kun je de 
aanvraag bij de adviserend arts doen. Gedurende de eerste zes maanden 
is het deeltijds hervatten een recht. Daarna heb je het akkoord van jouw 
lijnmanager nodig.

Als contractueel personeelslid kun je aan de adviserend arts van het 
ziekenfonds vragen om het werk gedurende je arbeidsongeschiktheid deeltijds 
te hervatten. Hierin komt het geneeskundig controleorgaan van de Vlaamse 
overheid (Certimed) niet tussen. Voorwaarde is wel dat je door de adviserend 
arts van het ziekenfonds nog voor minstens 50% arbeidsongeschikt wordt 
bevonden.

Je moet de aanvraag bij de adviserend arts indienen voordat je deeltijds het 
werk hervat. Je hoeft echter niet te wachten op zijn goedkeuring. Weigert 
de adviserend arts nadien toch de aanvraag goed te keuren, dan moet je 
uiteraard de deeltijdse werkhervatting stopzetten.

Werkwijze:

1. Bespreek dit verlof met je leidinggevende (goedkeuring verplicht na 6 maanden)
Je bespreekt je intenties om het werk deeltijds te hervatten met je leidinggevende.
Heb je reeds 6 maanden van dit verlofstelsel opgenomen? Dan vraag je ook
uitdrukkelijk goedkeuring aan je leidinggevende.
Goed om te weten: de eerste 6 maanden van dit verlofstelsel zijn een recht
Daarom heb je aanvankelijk geen goedkeuring nodig van je
leidinggevende. Na 6 maanden wordt het verlofstelsel een gunst en is
een goedkeuring wel verplicht. Wens je minder dan 50% te werken?
Dan vraag je ook steeds de goedkeuring van je leidinggevende.
2. Bezorg de goedkeuring van je leidinggevende aan het DCPA (enkel na 6
maanden)
Is een goedkeuring van je leidinggevende verplicht (zie stap 1)?
Dan bezorg je deze goedkeuring zo snel mogelijk aan het DCPA via het Vlimpers-
contactformulier (als bijlage van je melding).
Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing per post naar het DCPA.
3. Maak voorafgaand je deeltijdse hervatting een afspraak met je ziekenfonds
De adviserend arts van je ziekenfonds beslist of je het werk deeltijds mag
hervatten en met welk werkregime. Je maakt daarom, voorafgaand je deeltijdse
werkhervatting, een afspraak met de adviserend arts van je ziekenfonds.
Als het DCPA nog formulieren van je ziekenfonds moet invullen, dan bezorg je die 
tijdig aan het DCPA. 
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Deeltijdse prestaties wegens ziekte kunnen door de controlearts voor 
maximaal 3 maanden worden toegestaan. Mits het akkoord van jouw 
leidinggevende, is het mogelijk om aan minder dan 50% te hervatten. 
Het verrichten van deeltijdse prestaties kan wel worden verlengd, telkens 
met een periode van ten hoogste 3 maanden. Als de periode van deeltijdse 
prestaties wegens ziekte verlengd wordt door je behandelend arts, zal je 
opnieuw bij de controlearts van Certimed moeten langsgaan. 
Deeltijdse prestaties wegens ziekte zijn pas mogelijk na een voorafgaande 
volledige afwezigheid wegens ziekte. Je kan dus niet vanuit werken naar 
deeltijds wegens ziekte over stappen. Vanaf de zevende maand heb je ook 
het akkoord van jouw lijnmanager nodig om de deeltijdse prestaties te 
verlengen.

Tijdens een periode van deeltijdse prestaties wegens ziekte ben je dus ook 
deeltijds ziek. De aanrekening op je ziektecontingent gebeurt in verhouding.

De deeltijdse prestaties wegens ziekte zijn bedoeld als aanpassingsperiode 
en zijn gericht op re-integratie. Het laat je toe om na een periode van 
zware of langdurige ziekte geleidelijk opnieuw je volledige werkrooster op 
te nemen. Je kunt het systeem gebruiken om stapsgewijs op te bouwen tot 
een voltijds werkrooster.

Er is geen onbeperkt gebruik mogelijk van deeltijdse prestaties wegens 
ziekte. Wanneer je aan het maximum aantal uren zit dat voor jou haalbaar 
is en je niet voltijds werkt, moet je op een ander verlofstelsel overschakelen. 
Mogelijks kom je in aanmerking voor het verlofstelsel deeltijds werk voor 
personeelsleden met een chronische ziekte of handicap: zie 3.9.

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/ziekte

Contact
Telefoon: 02 553 60 00
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3.5. ERGONOMISCH ADVIES

Ergonomisch werken is voor iedereen belangrijk. Dit betekent dat de 
werkplekken technisch goed ontworpen worden en er voldoende aandacht 
is voor een goede werkorganisatie zodat je zo efficiënt mogelijk kunt 
werken. Heb je een functionele beperking, dan is dit des te belangrijker. Een 
ergonomische werkplekaanpassing zoals een bureaustoel op maat of het 
gebruik van een ergonomische muis kan dan zowel preventief als voor je 
herstel aangewezen zijn. Voor een werkplekanalyse kun je een beroep doen 
op het team ergonomie van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie 
en Bescherming. 

Hiervoor moet de arbeidsarts je doorverwijzen, tenzij je een erkende 
arbeidshandicap hebt. In dat geval word je begeleid door de dienst 
Diversiteitsbeleid.  

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/ergonomie
www.vlaanderen.be/intern/diversiteitsbeleid

Contact
ergonomie.gdpb@vlaanderen.be 
Telefoon: 02 553 01 22
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4. Bezorg de goedkeuring van je ziekenfonds aan het DCPA 
Je bezorgt de goedkeuring van je ziekenfonds zo snel mogelijk aan het DCPA via 
het Vlimpers contactformulier (als bijlage van je melding). 
Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan de beslissing per post naar het 
DCPA.  
Opgelet: De adviserend arts van het ziekenfonds neemt een 
beslissing ten laatste een maand na werkhervatting.
5. Verwittig je leidinggevende 
Je brengt je leidinggevende op de hoogte over de goedkeuring 
van je ziekenfonds en bespreekt het werkrooster.
6. Bezorg het werkrooster aan het DCPA 
Je bezorgt je werkrooster aan het DCPA via het Vlimpers 
contactformulier (als bijlage van je melding).

Heb je geen toegang tot Vlimpers? Stuur dan het werkrooster per post naar 
het DCPA. Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 38, 1000 Brussel.

Er geldt een specifieke ziekte-uitkering bovenop het salaris voor deeltijdse 
prestaties.
Volgens de regels van de ziekteverzekering kan er minder dan halftijds 
gewerkt worden.

Deze situatie van deeltijds werk en deeltijdse ziekte-uitkering is bedoeld 
om te eindigen in een maximum tewerkstelling. Dit wordt telkens voor 
maximaal 2 jaar goedgekeurd, maar kan verlengd worden.  

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/ziekte

Contact
Telefoon: 02 553 60 00
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3.6. HERPLAATSING OM MEDISCHE REDENEN

Wanneer jouw medische situatie je verhindert om definitief naar je eigen 
functie terug te keren, en men binnen jouw entiteit geen aangepaste functie 
kan voorzien, kan herplaatsing om medische redenen ingeroepen worden. 
Let wel, je kan je hier niet zelf voor aanmelden. De aanmelding gebeurt 
door jouw leidinggevende en je HR-contactpersoon en moet gestaafd te 
worden door een attest van de arbeidsarts of van Medex. 
Een trajectbegeleider van het Team Re-integratie en Personeelsmobiliteit 
begeleidt jou in je zoektocht naar een nieuwe, passende functie binnen de 
Vlaamse overheid. 

Voor herplaatsing om medische redenen komen volgende personeelsleden 
in aanmerking: 
• statutaire personeelsleden;
• personeelsleden met een contract van onbepaalde duur, 

geworven in het kader van een hooggekwalificeerde opdracht 
of in het kader van een bijkomende of specifieke opdracht;

• personeelsleden met een contract van onbepaalde duur die zich 
bevinden in een formeel re-integratietraject (een re-integratietraject 
in de zin van de Codex over het welzijn op het werk). 

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/herplaatsing-informatie-voor-medewerkers

Contact
personeelsmobiliteit@vlaanderen.be 
Telefoon: 0491 86 82 15
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3.7. GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG OF CONFLICTEN

Als de ziekmakende factoren te maken hebben met grensoverschrijdend 
gedrag of conflicten op het werk, kun je gebruik maken van een interne 
procedure. Er is een wettelijk kader waardoor het mogelijk is deze situaties 
aan te kaarten. Hiervoor kun je een vertrouwelijk gesprek krijgen met een 
vertrouwenspersoon in je eigen departement of agentschap of met de 
preventieadviseur psychosociaal welzijn. Het is aangewezen om in eerste 
instantie je eigen vertrouwenspersoon aan te spreken, die kan je ook 
doorverwijzen naar andere partners indien nodig. 

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/psychosociaal-welzijn

Contact
www.vlaanderen.be/intern/bij-wie-kan-je-terecht 
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3.9 DEELTIJDS VERLOF WEGENS 
CHRONISCHE ZIEKTE OF HANDICAP

In paragraaf 3.4 vind je informatie over de tijdelijke maatregel ‘deeltijds 
hervatten na ziekte’.
Dit is een maatregel om het werkregime op te bouwen. Wanneer iemand  
niet langer voltijds kan werken wegens een chronische ziekte of handicap 
bestaat er een specifiek verlofstelsel dat bovenop het salaris voor deeltijds 
werk voorziet in een salarissupplement van 30% voor het gedeelte dat niet 
gewerkt wordt. 

Dit geldt enkel voor ambtenaren met een handicap die erkend is door 
bepaalde externe instanties en waarbij de arbeidsarts attesteert hoeveel 
kan gewerkt worden. Contractuelen hebben geen recht op dit verlofstelsel. 
Dit verlofstel kan tijdelijk worden toegekend of voor onbepaalde duur. 

Als je gebruik maakt van dit verlofstelsel zullen mogelijk ook andere 
ondersteunende maatregelen worden bekeken door de dienst 
Diversiteitsbeleid en worden vastgelegd in een integratieprotocol.

Werkwijze:
1. Je vraagt een externe erkenning als persoon met een handicap of 

chronische ziekte aan via één van onderstaande externe instanties:
• de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (www.VDAB.be)
• het Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (www.VAPH.be)
• de Federale Overheidsdienst Sociale 

Zekerheid  (socialsecurity.belgium.be)
2. Zodra je een externe erkenning als persoon met een handicap of 

chronische ziekte hebt, maak je een afspraak met de arbeidsarts.
3. Na je consultatie met de arbeidsarts contacteer 

je de dienst Diversiteitsbeleid. Je bezorgt hen het 
document dat je ontving van de arbeidsarts. De dienst 
Diversiteitsbeleid maakt vervolgens een integratieprotocol 
op (of past dit aan) en verwittigt het Dienstencentrum 
Personeelsadministratie die het verlof invoert in Vlimpers.
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3.8. HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE

Als je ziekte of ongeval tot ernstige blijvende beperkingen ten aanzien van 
werk leidt, spreken we over een arbeidshandicap. Deze situatie kan formeel 
erkend worden waardoor tewerkstellingsondersteunende maatregelen 
vanuit de dienst Diversiteitsbeleid mogelijk zijn.
Deze maatregelen worden vastgelegd in een integratieprotocol. Dit verslag 
beschrijft de effecten van je beperkingen op je werksituatie en een overzicht 
van de maatregelen die genomen worden om je te ondersteunen.

De ondersteuning kan gaan over aangepast werk, organisatorische aspecten, 
hulpmiddelen, en financiële tussenkomsten.

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/personeelsleden-
met-een-handicap-chronische-ziekte

Contact
onbeperktaandeslag@vlaanderen.be 
Telefoon: 0490 58 73 73
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Meer info
www.vlaanderen.be/intern/deeltijdse-prestaties-
wegens-handicap-of-chronische-ziekte

Contact
Telefoon: 02 553 60 00

3.10. AANVRAAG ABONNEMENT OPENBAAR VERVOER

Je vraagt zelf tijdig een nieuw abonnement aan bij werkhervatting. Doe dit 
minstens 2 weken voor je weer aan de slag gaat. 

Opgelet: de aanmaak van een nieuw MIVB-abonnement (zonder combinatie 
NMBS-abonnement) kan 2 tot 6 weken duren. Als je het abonnement later 
ontvangt dan je hervatting, kun je een terugbetaling van je losse tickets 
vragen via schuldvordering. 

Meer info
www.vlaanderen.be/intern/ik-kom-terug-na-afwezigheid
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Meer info op 
www.vlaanderen.be/intern/re-integratie

De meest actuele informatie over ziekteregeling op 
www.vlaanderen.be/intern/ziekte




