
 

Wat extra uitleg uit de omzeendbrief ivm ziekte 

2.1. Verplichtingen van de personeelsleden afwezig wegens ziekte. 

2.1.1. Afwezigheid wegens ziekte voor een dag. 

Bij afwezigheid wegens ziekte voor één dag blijft de formaliteit beperkt tot het onmiddellijk 

verwittigen van de directeur. De directeur verwittigt bij ziekte zijn inrichtende macht. Dit mag 

door tussenkomst van een derde persoon gebeuren maar het zieke personeelslid is 

verantwoordelijk indien de ziektemelding niet gebeurd is. Met “onmiddellijk” wordt bedoeld, 

het eerste uur van afwezigheid of het eerste schooluur indien de uurregeling van het betrokken 

personeelslid vóór de normale schooluren aanvangt. 

Bij een ééndagsziekte heeft de directeur niet het recht om een afwezigheidsattest te eisen, wel 

het recht om controle aan te vragen. Om dat mogelijk te maken moeten de personeelsleden die 

tijdens de ééndagsziekte niet in hun woonplaats verblijven, de directeur uitdrukkelijk 

meedelen waar ze die dag wél verblijven. 

Tijdens de ééndagsziekte mag het personeelslid de woon- of verblijfplaats enkel verlaten om 

gerechtvaardigde medische redenen (b.v. bezoek aan dokter, ziekenhuis, apotheek) die 

achteraf, indien nodig, moeten kunnen bewezen worden. 

Bij verlenging van de ééndagsziekte moet betrokkene uiteraard de nodige attesten opsturen 

naar de directie en naar het controleorgaan (zie punt 2.1.2. hierna). 

Het werk aanvatten en nadien moeten verlaten wegens ZIEKTE valt niet onder de 

bepalingen van de ééndagsziekte en geldt niet als afwezigheid wegens ziekte. De directeur 

hoeft in die gevallen geen controle aan te vragen. 

2.1.2. Afwezigheid wegens ziekte voor meer dan een dag. 

Bij afwezigheid wegens ziekte voor méér dan één dag moet er, naast de onmiddellijke 

mededeling, een afwezigheidsattest opgestuurd worden naar de directeur en een medisch 

attest naar het controleorgaan. 

Indien de betrokkene tijdens zijn ziekte niet in zijn woonplaats verblijft, moet de werkelijke 

verblijfplaats op beide attesten vermeld worden. Elke verandering van verblijfplaats in de 

loop van de afwezigheid wegens ziekte moet vooraf aan het controleorgaan gemeld worden. 

Bij verlenging van ziekteverlof moet er, naast de mededeling op de vooravond van de dag 

waarop het lopende verlof verstrijkt, een nieuw afwezigheidsattest opgestuurd worden naar de 

directeur en een nieuw medisch attest naar het controleorgaan. 

Gedurende de eerste vierentwintig uur van de afwezigheid wegens ziekte mag het 

personeelslid de woon- of verblijfplaats enkel verlaten om gerechtvaardigde medische 

redenen die achteraf, indien nodig, moeten kunnen bewezen worden. 



In voorkomend geval dient een hospitalisatie, alsook de vermoedelijke duur ervan, eveneens 

aan het controleorgaan te worden gemeld door middel van een medisch attest. Deze 

mededeling is wenselijk om misverstanden te voorkomen. Indien het controleorgaan geen 

kennis heeft van de hospitalisatie zou een controlearts zich immers in de woonplaats van het 

personeelslid kunnen aanmelden en eventueel zijn afwezigheid vaststellen. 

2.1.3. Vrijwillige vervroegde werkhervatting. 

Vrijwillige vervroegde werkhervatting is uiteraard altijd mogelijk. De directeur moet 

daarvan echter de dag vooraf verwittigd worden. 

Tijdens een periode van ziekteverlof voorgeschreven door een arts is een personeelslid 

namelijk niet verzekerd tegen arbeidsongevallen, behalve voor de verplaatsingen op 

uitdrukkelijke vraag van de school en verplaatsingen naar de dokter aangeduid door het 

controleorgaan. 

Als het personeelslid vrijwillig vroegtijdig hervat zonder de school te verwittigen, is het 

traject van zijn woon- of verblijfplaats naar school op de dag van de hervatting dus niet 

verzekerd. 

Personeelsleden die van de controlearts vervroegd moeten hervatten, zijn wél verzekerd 

vermits de beslissing van de controlearts het resterende ziekteverlof tenietdoet. 

Opmerking: 

Indien een personeelslid vrijwillig het werk vervroegd hervat, dient het controleorgaan 

hiervan de dag zelf, telefonisch of per fax geïnformeerd te worden door de schooldirectie. 

 


