BIJLAGE XII : REGLEMENT AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE
Verwittiging
Elke afwezigheid of verlenging van afwezigheid moet onmiddellijk door het personeelslid aan de leidinggevende
gemeld worden.
Deze melding dient de leidinggevende te bereiken uiterlijk binnen het uur volgend op de aanvang van de
dagprestatie voor de personeelsleden met een vast of variabel uurrooster. De personeelsleden die werken in het
systeem van de glijdende werktijd, melden hun afwezigheid binnen de twee uur na het vroegst mogelijke
aanvangsuur. Indien het personeelslid evenwel gebonden is aan een bijzondere uurindeling, dient de melding de
leidinggevende te bereiken vóór de aanvang van de dienstprestaties.
Geneeskundig getuigschrift
§ 1. Vergt de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval een afwezigheid van meer dan vierentwintig uur,
dan dient deze bevestigd te worden door een geneeskundig getuigschrift afgeleverd uiterlijk de tweede
werkdag van de afwezigheid.
Dit attest dient bij de leidinggevende toe te komen uiterlijk bij de aanvang van de derde werkdag van de
afwezigheid.
Het geneeskundig getuigschrift zal het aantal kalenderdagen van vermoedelijke afwezigheid vermelden en
daarboven aangeven of het personeelslid al dan niet zijn woonst mag verlaten.
Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn overgelegd, dan kan, onverminderd de toepassing
van de sancties vermeld in de artikelen 101 en 102 van het arbeidsreglement, aan de werknemer het recht
op loon worden ontzegd voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van de afgifte of verzending van het
getuigschrift voorafgaan op basis van artikel 31, §2 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.
§ 2. De eerste twee afwezigheden binnen eenzelfde kalenderjaar van minder dan 24 uur wegens een lichte
arbeidsongeschiktheid dienen niet door een doktersattest bevestigd te worden. Het personeelslid mag in
dat geval zijn woonst niet verlaten.
Vanaf de derde afwezigheid van minder dan 24 uur in hetzelfde kalenderjaar dient deze telkens door een
medisch attest, afgeleverd op de dag van afwezigheid, bevestigd te worden. Dit attest moet door betrokken
personeelslid de volgende werkdag aan de leidinggevende worden overhandigd.
§ 3. Het doktersgetuigschrift mag niet uitgaan van een geneesheer behorend tot het gezin van het
personeelslid, noch van een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad.
Plicht leidinggevenden
De leidinggevenden melden:
1) aan hun hiërarchisch meerdere: hun afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte of een
ongeval, met inachtneming van wat voorafgaat, zij geven ervan tevens kennis aan hun hiërarchisch
onmiddellijk ondergeschikte;
2) aan het Personeelspunt: de afwezigheden in hun dienst wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte of
ongeval met bijvoeging van de eventuele geneeskundige getuigschriften.
Dit doen zij onverwijld.
Medische controle
§ 1. Het personeelslid dat arbeidsongeschikt is kan, al dan niet op voorstel van de leidinggevende, door het
college van burgemeester en schepenen of, in zijn naam, door de stadssecretaris of de leidinggevende,
aan een medisch tegenonderzoek onderworpen worden door een geneesheer (=controlearts) aangesteld
door het college van burgemeester en schepenen.
§ 2. Het Personeelspunt stuurt een controlearts naar zieke personeelsleden:
a) op vraag van de leidinggevende;
b) volgens de formule van Bradford, die het uitvoeren van een controlebezoek koppelt aan ziekteduur en
ziektefrequentie: D x S2 ≧ X
waarbij:

-

D staat voor het totaal aantal dagen afwezigheid tijdens het afgelopen jaar;
S staat voor het aantal afwezigheden wegens ziekte tijdens het afgelopen jaar;
X staat voor het te hanteren referentiegetal voor het al dan niet sturen van een arts.
Het personeelslid mag zich niet onttrekken aan dit tegenonderzoek en evenmin aan de
gespecialiseerde, klinische en radiologische onderzoeken die de controlearts zou opleggen.
§ 3. Het tegenonderzoek, alsmede de opgelegde gespecialiseerde klinische en radiologische onderzoeken,
geschieden kosteloos voor het personeelslid.
§ 4. Het personeelslid dat ertoe gemachtigd werd tijdens zijn ziekte de woning te verlaten, kan ertoe verplicht
worden zich aan te bieden bij de controlearts op de door deze aangeduide plaats. In dat geval zijn de
verplaatsingskosten ten laste van de werkgever.
Arbitrageprocedure
§ 1. Als de controlearts een vervroegde werkhervatting voorstelt, dient hij contact op te nemen met de arts die
het doktersattest heeft opgesteld teneinde overleg te plegen.
Komen beide artsen niet tot een akkoord, dan kan de meest gerede partij een scheidsrechterlijke procedure
instellen.
Binnen de twee werkdagen – dit zijn alle weekdagen en de zaterdag – volgend op de controle kan het
personeelslid de arts die het attest heeft opgesteld, opdracht geven een arts- scheidsrechter aan te stellen.
Binnen dezelfde termijn kan de werkgever dezelfde opdracht geven aan de controlearts.
§ 2. De arts-scheidsrechter voert het medisch onderzoek uit en beslist in het geschil binnen drie werkdagen na
zijn aanstelling. De arts-scheidsrechter brengt diegene die het geneeskundig getuigschrift heeft afgeleverd
en de controlearts op de hoogte van zijn beslissing. De werkgever en de werknemer worden schriftelijk bij
een ter post aangetekende brief verwittigd.
§ 3. De kosten met betrekking tot die procedure, alsmede de eventuele verplaatsingskosten van de werknemer,
zijn voor rekening van de verliezende partij.
Medisch, klinisch of radiologisch onderzoek
Het college van burgemeester en schepenen kan met het oog op de hygiëne in de dienst het personeelslid
onderwerpen aan een voor hem kosteloos medisch, klinisch of radiologisch onderzoek van een door het college
van burgemeester en schepenen aangestelde geneesheer.
Dezelfde mogelijkheid staat het college van burgemeester en schepenen open bij twijfel over de fysieke of
mentale geschiktheid van het personeelslid voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten.

