
Hoe minister Vandeput “fake news” gebruikt om zijn hervorming van de ziekteregeling ambtenaren te rechtvaardigen (27-09-2018) – Perscommuniqué 
De NUOD (Nationale Unie der Openbare Diensten is een representatieve autonome syndicale organisatie in het het  Sectorcomité II - Financiën ( 
ingevolge artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 19 december 1974) en gemachtigd in het geheel van het federaal openbaar ambt. 

PERSMEDEDELING 

Hoe minister Vandeput “fake news” gebruikt als alibi voor 

hervorming van de ziekteregeling ambtenaren   

De federale ambtenaren betogen op 28 september in Brussel om zich te verzetten tegen de aanval van de 
regering op hun ziekteregeling. 

Om deze hervorming te rechtvaardigen verklaart de minister van Openbaar Ambt dat er nu ambtenaren zijn 
die hun pensioen 2 jaar eerder kunnen opnemen omdat ze niet vaak of nooit ziek waren. 
Waarop is deze bewering eigenlijk gebaseerd ?  Rony Meykens (voorzitter NUOD Financiën) : 

Men zou mogen verwachten dat de minister een stevig dossier met veel gegevens en cijfers heeft om zijn 
aanval te rechtvaardigen.  Maar op dat vlak blijven we totaal op onze honger.  Uiteraard onaanvaardbaar 
!Nog erger : uit de officiële gegevens en cijfers inzake absenteïsme analyseren, blijkt het tegendeel. 

NUOD heeft de officiële absenteïsmecijfers voor federale ambtenaren wel duidelijk geanalyseerd : 

• de ambtenaren zijn niet meer afwezig dan werknemers in de privésector ; 

• statutaire ambtenaren zijn niet meer afwezig dan hun contractuele collega’s ; 

• 97,7% van de afwezigheden wegens ziekte van ambtenaren blijken gerechtvaardigd volgens de 
geneeskundige controledienst MEDEX, ondanks sterk verscherpt toezicht 

• de MEDEX cijfers zijn duidelijk : niet meer ongerechtvaardigde afwezigheden bij statutairen dan bij 
contractuelen, en in de leeftijdsschijf 60 tot 65 jaar zijn zulke afwezigheden het laagst van al ; 

• bitter weinig ambtenaren worden bij het einde van hun loopbaan ambtshalve op pensioen gesteld 
wegens medische redenen, weerom in strijd met voormeld citaat van de minister.  

De wet bepaalt bovendien dat het personeel dat het personeel van 63 jaar en ouder, ambtshalve op pensioen 
wordt gesteld de eerste dag van de maand die volgt op het bereiken van 365 dagen afwezigheid wegens 
ziekte in die periode, zodat het rekken gedurende 2 jaar totaal geen steek houdt.  Zulk gebruik van “fake 
news” om een beleid te staven, kunnen ambtenaren niet aanvaarden !  Rony Meykens : 

Via deze maatregel zal de regering ambtenaren met een ernstig ongeluk of ziekte treffen door bovenop 
gezondheidsproblemen nog financiële zorgen te veroorzaken, door een snelle terugval op een tot 60% 
gereduceerd inkomen.  We denken natuurlijk aan kanker, depressie, burn-out (vaak professionele oorzaak), 
maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een zwangere dame, die wegens een moeilijke zwangerschap moet 
rusten...  We verwachten van de regering een positief welzijnsbeleid, en niet het tegendeel. 

Met de huidige werklast, personeelstekort en te respecteren termijnen, blijven ambtenaren ondanks ziekte 
geregeld doorwerken.  Niet opgenomen ziektedagen kunnen immers ooit nuttig blijken bij ernstige ziekte of 
ongeval.  Noodzakelijk is dat gelukkig uiterst zelden, en dus een absolute “win” voor de werkgever in plaats 
van demotivering van ambtenaren met de zoveelste gratuite bewering vanuit de regering.   

Doorvoeren van de huidige plannen inzake ziekteregeling kan echter een totaal averechts effect hebben :  
minder ziekelijke ambtenaren zullen zich  nog naar het werk begeven, en integendeel liever het jaarlijks 
krediet telkens opnemen, dat anders toch gewoon zal vervallen.  Mogelijks kwalijke gevolgen inzake 
respecteren van termijnen voor werkzaamheden in dossiers van die ambtenaren, zijn zeker geen “win”. 
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