
Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Statutaire Aangelegenheden 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 

Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 
E-mail: azf. aaz sa@vlaanderen.be 

Datum: 10 juni 2005 

Aan de departementale personeelsdiensten, 
de personeelsdiensten van de provinciale 
afdelingen van de administratie Binnenlandse 
Aangelegenheden 

Betreft : Het toezicht op de afwezigheden wegens ziekte, ongeval, 
arbeidsongeval en beroepsziekte 

Deze dienstorder geeft informatie en richtlijnen aan de personeels- 
diensten met betrekking tot hun taak in het ziektecontrolesysteem: 

1. Bij afwezigheid wegens ziekte van een personeelslid zorgt de 
lijnmanager ervoor dat de gemelde afwezigheid door 
hem(haar)zelf of door de plaatselijke personeelsverantwoorde- 
lijke zo snel mogelijk in Vlimpers wordt ingevoerd of brengt 
de lijnmanager de personeelsdienst daarvan op de hoogte via 
mailbericht, dat de vermoedelijke duur van de afwezigheid ver- 
meldt. 

Wanneer een controle wordt uitgevoerd bezorgt het controleor- 
gaan de uitslag van de controle aan de lijnmanager aan de 
personeelsdienst. 

Bij werkhervatting van een wegens ziekte afwezig personeels- 
lid, wordt dit ook in Vlimpers ingevoerd of wordt de perso- 
neelsdienst hiervan ook via mailbericht op de hoogte gebracht. 

De personeelsdiensten controleren (en verbeteren indien nodig 
na onderzoek) aan de hand van deze meldingen de gegevens in 
het personeelssysteem. 

Indien de lijnmanager heeft nagelaten de hierboven vernoemde 
meldingen te doen of indien deze gegevens niet overeenstemmen 
met die van het controleorgaan, dan dienen de personeelsdien- 
sten dit mee te delen aan de lijnmanager. Er dient dus een te- 
rugkoppeling plaats te vinden tussen de personeelsdiensten en 
de lijnmanagers. 

Ingeval van ziekte van een contractueel personeelslid wordt 
het salaris aangepast en wordt de nodige informatie aan het 
ziekenfonds bezorgd. Hiertoe bezorgt het personeelslid aan de 
personeelsdienst het 'inlichtingenblad Uitkeringen'. 



De personeelsdiensten bezorgen na iedere ziektemelding aan het 
betrokken personeelslid automatisch een nieuw ziekteattest 
waarop naam, adres en personeelsnummer al zijn ingevuld. 

2. Registratie en opvolging in de geautomatiseerde systemen van 
het MVG en het MC0 (medisch controleorganisme) 

Elke afwezigheid wegens ziekte wordt door het personeellid 
zelf of door een tussenpersoon op de eerste dag van de afwe- 
zigheid samen met de eventuele andere verblijfplaats aan de 
lijnmanager meegedeeld. Vervolgens dienen afhankelijk van de 
manier waarop met Vlimpers wordt gewerkt volgende stappen te 
worden ondernomen. 

+ Voor de diensten die al ingestapt zijn in de Vlimpers- 
werkstromen zorgt de lijnmanager ervoor dat de gemelde af- 
wezigheid en de eventuele van het huisadres afwijkende 
verblijfplaats door hem(haar)zelf of door de plaatselijke 
personeelsverantwoordelijke zo snel mogelijk in Vlimpers 
wordt ingevoerd. Wanneer de lijnmanager een controle nodig 
acht wordt dit eveneens in Vlimpers ingevoerd. 

+ Voor de diensten die nog niet zijn ingeschakeld in de 
werkstromen brengt de lijnmanager of de plaatselijke per- 
soneelsverantwoordelijke de personeelsdienst via mail bin- 
nen de 24 uur op de hoogte van die afwezigheid en de even- 
tuele afwijkende verblijfplaats. Wanneer de lijnmanager 
een controle nodig acht wordt dit eveneens in dezelfde 
mail aan de personeelsdienst meegedeeld. Op basis van deze 
melding wordt door de personeelsdienst de nodige invoer 
gedaan in Vlimpers. 

Zodra de nodige invoer in Vlimpers is gebeurd en opgeslagen, 
zullen deze gegevens automatisch via elektronische interface 
naar het medisch controleorganisme worden doorgestuurd en in 
hun databank worden opgeslagen. Bovendien worden voor de con- 
tractuele personeelsleden deze gegevens voor verdere verwer- 
king automatisch doorgegeven naar de loonverwerking in Vlim- 
pers. 

Bij ontvangst van het medisch attest zal het controleorganisme 
de van het MVG ontvangen en in hun databank opgeslagen gege- 
vens aanvullen. 
Elke avond zullen door het MC0 samen met de ingevoerde aanvul- 
lingen de resultaten van de uitgevoerde controles via data- 
transfer aan het MVG worden bezorgd en in Vlimpers ingeladen. 

Ook de eventueel bijkomende controles worden via Vlimpers 
(hetzij rechtstreeks door de lijnmanager of via mail en bemid- 
deling van de personeelsdienst) aangevraagd en automatisch 
elektronisch doorgestuurd naar het MCO. 

De hiervoor beschreven procedure en de strikte naleving ervan 
(vooral de naleving van de tijdslimieten) heeft tot doel om 
Vlimpers en de databank van het MC0 zoveel mogelijk synchroon 
te houden en een maximale datakwaliteit bij zowel het MVG als 
bij het MC0 te waarborgen. 



3. De personeelsdiensten bezorgen in het raam van de kwaliteits- 
bewaking op geregelde tijdstippen een overzicht van de afwe- 
zigheden wegens ziekte van de personeelsleden aan de leidend 
ambtenaren en de afdelingshoofden. 

De personeelsdiensten melden maandelijks aan de administratie 
Ambtenarenzaken welke acties er ondernomen werden tegen de 
personeelsleden van hun departement waarbij een ziektecontrole 
onmogelijk was. De namen van de controleweigeraars worden 
maandelijks door het controleorgaan aan de personeelsdiensten 
meegedeeld. De personeelsdiensten vragen de nodige inlichtin- 
gen aan de afdelingshoofden van deze personeelsleden. 

De administratie Ambtenarenzaken zal hierover jaarlijks rap- 
porteren aan de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen be- 
leid inzake personeel en organisatieontwikkeling. 

De personeelsdiensten bezorgen jaarlijks aan alle statutaire 
personeelsleden een overzicht van het al opgenomen ziektever- 
lof sinds 1 januari 1994. 

4. Vanaf het ogenblik dat een ambtenaar tijdens zijn loopbaan het 
totaal van 666 werkdagen ziekteverlof bereikt heeft, kan het 
geneeskundige controleorgaan een voorstel formuleren aan de 
Administratieve Gezondheidsdienst (AGD) tot definitieve onge- 
schiktheidverklaring van de ambtenaar (afhankelijk van de 
ernst van de ziekte). Dit zal pas gebeuren na voorafgaandelijk 
overleg met de personeelsdienst van de ambtenaar. Dit overleg 
kan zowel door de betrokken personeelsdienst als door het ge- 
neeskundige controleorgaan worden aangevraagd. Het voorstel 
van het controleorgaan tot definitieve ongeschiktheidverkla- 
ring zal door de personeelsdienst aan de Administratieve Ge- 
zondheidsdienst worden bezorgd. 

5. Bij een arbeidsongeval, een ongeval op weg naar en van het 
werk doet het personeelslid zo spoedig mogelijk aangifte hier- 
van bij de personeelsdienst van zijn departement of provincia- 
le personeelsdienst met een in tweevoud opgemaakt formulier 
"aangifte van ongevalu (model A), waarbij een doktersattest 
(model B) moet worden gevoegd indien het ongeval een arbeids- 
ongeschiktheid van meer dan één dag heeft veroorzaakt of kan 
veroorzaken (cfr. het Reglement van de Administratieve Gezond- 
heidsdienst). De personeelsdienst doet binnen de 48 uren een 
exemplaar van beide formulieren toekomen aan de Administratie- 
ve Gezondheidsdienst. 

De personeelsleden dienen geen AGDlB-formulier meer in te vul- 
len om naar de Administratieve Gezondheidsdienst te sturen; 
wel moeten zij het geneeskundige controleorgaan belast met het 
toezicht op de afwezigheden wegens ziekte op de hoogte brengen 
van hun eventuele afwezigheid op het werk met het daartoe 
voorziene ziekteattest. 

Ook de personeelsdiensten melden onmiddellijk per fax- of per 
mailbericht aan het geneeskundige controleorgaan dat een per- 
soneelslid aangifte heeft gedaan van een arbeidsongeval. Met 
dit fax- of mailbericht worden de volgende gegevens meege- 
deeld: voornaam en naam, geboortedatum, personeelsnummer, de- 
partement, geneeskundig nummer (AGD), geneeskundig centrum van 
de AGD waaronder het personeelslid ressorteert en de datum van 
het ongeval. 



Het geneeskundige controleorgaan maakt aan de hand van deze 
gegevens elke maand een lijst op met volgende vermeldingen: 
naam, voornaam, gehortedatum, geneeskundig nummer, periode 
van werkonbekwaamheid ten gevolge van het arbeidsongeval, 
eventuele uitgevoerde controles en de resultaten van deze con- 
troles. 

Deze lijst wordt opgemaakt per departement en wordt naar de 
departementale personeelsdienst verstuurd. Het geneeskundig 
controleorgaan bezorgt de originele ziekteattesten, waarop 
'arbeidsongeval' of reden van arbeidsongeschiktheid wordt ver- 
meld, aan het betrokken AGD - centrum. Het geneeskundig con- 
trole organisme bezorgt aan de AGD onmiddellijk een omstandig 
medisch verslag m.b.t. de controle op de afwezigheid waaruit 
blijkt dat het personeelslid het werk kan hervatten. 

De personeelsdiensten moeten wel nakijken dat er op de boven- 
vermelde lijst geen afwezigheden tengevolge van een arbeidson- 
geval dat al geconsolideerd is, staan. Is dat wel het geval, 
dan moet de bijgevoegde modelbrief: "afwezigheid na consolida- 
tie van een arbeidsongeval" (zie bijlage 1) naar het perso- 
neelslid gestuurd worden. 

Afwezigheid tengevolge van een arbeidsongeval dat geconsoli- 
deerd is wordt ambtshalve omgezet in ziekteverlof. Een beroep 
tegen deze beslissing zal door de personeelsdienst aan de AGD 
worden bezorgd. 

De personeelsdienst van het departement Economie, Werkgelegen- 
heid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw zorgt ter zake 
voor de coördinatie met de personeelsdiensten van de provinci- 
ale afdelingen van de administratie Binnenlandse Aangelegenhe- 
den. 

Opdat het geneeskundig controleorgaan met kennis van zaken zou 
kunnen oordelen over alle afwezigheden wegens ziekte, is het 
noodzakelijk dat ook ingeval van aangifte van een beroepsziek- 
te het controleorgaan hiervan in kennis wordt gesteld en dat 
de nodige gegevens worden uitgewisseld tussen het controleor- 
gaan, de personeelsdiensten en de AGD en het Fonds voor Be- 
roepsziekten, op dezelfde wijze als bij een arbeidsongeval. 

Wanneer zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan dient de per- 
soneelsdienst ook de Interne Dienst voor Preventie en Bescher- 
ming op het Werk hiervan op de hoogte te brengen. 

6. Adres, telefoon- en faxnummer van het geneeskundige controle- 
orgaan : 

GECOLI - CCM 
Kunstlaan 20 
3500 HASSELT 
tel. 011/30.12.50 

Contactpersoon voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
is mevrouw Lieve Gerits. U kunt haar contacteren om specifieke aan- 
gelegenheden en problemen in verband met de ziektecontrole te be- 
spreken op het telefoonnummer: 011/30.12.63, fax 011/30.12.51 en e- 
mail g. geri ts@ gecoli. be . 



7. Voor inlichtingen en klachten over het ziektecontrolesysteem 
kan u terecht bij de Lutgart De Buel, adjunct van de directeur 
bij de afdeling Statutaire Aangelegenheden van de administra- 
tie Ambtenarenzaken (tel. 02/553.50.13). 

Voor inlichtingen betreffende het beheer van de gegevens in 
het VLIMPERSsysteem kan u terecht bij de heer John Keirsbulck, 
adjunct van de directeur bij de afdeling Interdepartementale 
Managementinformatiesystemen (IMIS) van het departement Alge- 
mene Zaken en ~inanciën (tel. 02/553.51.46). 

8. Als bijlage bij deze nota gaat de modelbrief voor een afwezig- 
heid na consolidatie van een arbeidsongeval. 

Deze dienstorder vervangt de dienstorder MVG/AZF/~OOI/~ van 9 mei 
2 o o 1 ------- 

- -  '-1- --- . .- l+ - 

Roger Van den Tro st 
directeur-generaal i 



Bijlage 1 

Betreft : afwezigheid na consolidatie van een arbeidsongeval 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Onze dienst heeft vernomen dat u een attest naar GECOLI-CCM (het ziekte- 
controleorgaan) hebt gestuurd ten einde een arbeidsongeschiktheid van . . .  
dagen vanaf . . . . . . . . . . . . . .  medisch te rechtvaardigen. 

Deze arbeidsongeschiktheid brengt u in verband met uw arbeidsongeval van 
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  dat geconsolideerd werd op 

Aangezien het echter onmogelijk is om na de consolidatiedatum nog tijde- 
lijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van dat ongeval te aanvaarden, 
kan onze dienst uw afwezigheid dan ook niet beschouwen als een arbeidson- 
geschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval. 

Als u echter van mening bent dat uw huidige arbeidsongeschiktheid wel de- 
gelijk nog het gevolg is van uw vroeger arbeidsongeval, dan kunt u beroep 
aantekenen tegen de bovengenoemde beslissing. U moet hiervoor binnen 10 
dagen een beroepschrift, samen met een uitvoerig verslag van uw behande- 
lende arts, opsturen naar de personeelsdienst van uw departement, die 
beide documenten aan de AGD zal bezorgen. 

De geneesheer-inspecteur van de AGD zal uitmaken of de bovengenoemde be- 
slissing gehandhaafd blijft. 

Na het verstrijken van de beroepstermijn is enkel een herzieningsaanvraag 
bij de AGD nog mogelijk in geval van een verergering van het letsel. 

Uw afwezigheid wordt dus al of niet voorlopig beschouwd als ziekteverlof. 

Als u nog vragen hebt, kunt u uiteraard terecht bij uw personeelsdienst. 

Hoogachtend, 


