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Bijlage 2 aan de Codex  
Medische controle ziekte en ongeval buiten het werk  

 

Bij afwezigheid wegens ziekte of privaat ongeval bestaat de mogelijkheid dat een 
controlegeneesheer een medische controle in opdracht van de werkgever komt 
uitvoeren, in het kader van art. 31 §2 van de wet van 3 juli 1978. 

Om deze controle in de gepaste sfeer van objectiviteit te laten verlopen, vindt u 
hierna de volgende richtlijnen : 

1. Ingeval van afwezigheid dient u dit als volgt te melden :  
- Indien reeds aangeworven of op diensttabel = melding aan de werkgever en  
 CEWEZ vóór de aanvang van de shift. 
- Indien niet aangeworven : melding aan CEWEZ vóór 13u00 op de 1e dag  
 van de arbeidsongeschiktheid. Indien er geen tijdige melding is, is er geen 
 bijpassing verschuldigd. 
- Indien uw werkgever telefonisch niet te bereiken is, volstaat de melding aan  
 CEWEZ (groen nummer). 
De afwezigheid dient u te bewijzen door het indienen van een medisch attest 
binnen de 48 uur. Daarbij dient u uw correcte verblijfadres te vermelden en een 
volledig ingevuld medisch getuigschrift af te leveren. 

2. Daarop kan de controlegeneesheer zich bij u aanbieden. U dient, in geval u uw 
recht op de bijpassing wilt behouden, het nodige te doen om de controle mogelijk 
te maken. Dit betekent dat, indien u op het ogenblik van het bezoek van de 
controlegeneesheer afwezig bent, u dient in te gaan op de uitnodiging van de 
controlearts om u op de vermelde dag en uur in zijn kabinet aan te bieden. 

3. De controlegeneesheer noteert zijn beslissing op een daartoe bestemd formulier, 
dat u ter ontvangst dient te ondertekenen. U ontvangt het 1e exemplaar van dit 
formulier dat u aan CEWEZ dient te overhandigen. 

4. Indien de controlegeneesheer meent dat u het werk vroeger kunt hervatten : 

- ontvangt u, onder gesloten omslag, een rapport bestemd voor uw behandelend 
geneesheer. 

- Indien u het werk niet hebt hervat op de datum voorzien door de 
controlegeneesheer en u wil uw recht op de bijpassing behouden dan dient u 
zelf de nodige stappen te ondernemen om het medisch geschil te beslechten. 
Daartoe dient u, met het rapport onder gesloten omslag ontvangen van de 
controlegeneesheer, uw behandelend geneesheer terug te contacteren. 
De beslissing omtrent de arbeidsongeschiktheid zal in gezamelijk akkoord 
tussen beide geneesheren genomen worden. Indien de geneesheren niet tot 
een vergelijk komen, dient u via uw behandelend geneesheer, het initiatief te 
nemen om de uitspraak te laten beslechten door een derde geneesheer. 

N.B.  :  Het indienen van een nieuw medisch attest voor dezelfde duur als het  
oorspronkelijk volstaat niet om uw recht op de bijpassing te vrijwaren. 

5. Ingeval van verlenging van de arbeidsongeschiktheid dient dezelfde procedure 
gevolgd te worden.   
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1. Meldingsplicht 
Ingeval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte (zelfs indien de consultatie bij /  
door de dokter nog niet is gebeurd) of ongeval (buiten het werk) dient de 
havenarbeider zijn afwezigheid te melden : 
 
- Indien reeds aangeworven of op diensttabel = melding aan de werkgever en  
 CEWEZ vóór de aanvang van de shift. 
- Indien niet aangeworven : melding aan CEWEZ vóór 13u00 op de 1e dag  
 van de arbeidsongeschiktheid. Indien er geen tijdige melding is, is er geen 
 bijpassing verschuldigd. 
- Indien uw werkgever telefonisch niet te bereiken is, volstaat de melding aan  
 CEWEZ (groen nummer). 
 
Op welke manier dient die melding te gebeuren : 

* telefonisch op het nummer : 

- werkgever : zie telefoonnummer van iedere werkgever in de bijlage van de 
Codex 

- CEWEZ : 0800/16931 (groen nummer : geen kosten voor de oproeper) 
of via fax op het nummer 050.55.29.43 

* Indien deze melding aan CEWEZ gebeurt vóór 08u00 of na 16u30 of op 
zater-, zon- en feestdagen dient u uw gegevens op het antwoordapparaat in 
te spreken. 

* Bij de melding dient u uw naam, verblijfadres, afwezigheidsduur, ... te 
vermelden. 
 
Wat wordt nu precies bedoeld met het begrip "verblijfsadres" ? 
Dit is de plaats waar de zieke tijdens zijn afwezigheid verblijft. De 
verblijfplaats is niet noodzakelijk de woonplaats van de betrokken 
werknemer, dit is de plaats waar hij is ingeschreven in de 
bevolkingsregisters. Het gaat om de plaats waar de werknemer normaal 
verblijft, maar het kan ook een andere locatie zijn, bv. de woonst van een 
verwant, vriend of buur ten huize waarvan de werknemer wordt verzorgd. 
De logische uitloper van de verplichting van de werknemer om zich aan de 
door CEWEZ georganiseerde controle te onderwerpen bestaat erin dat de 
werknemer CEWEZ op de hoogte moet brengen van het feit dat hij 
bereikbaar is op een andere plaats dan zijn gewone verblijfplaats. De 
controle moet steeds mogelijk blijven. 

Werkhervattingsonderzoek 
"Na vier weken afwezigheid wegens ziekte of ongeval bepaalt de wet dat de  
werknemer  door de arbeidsgeneesheer onderzocht wordt om na te gaan of  
gevolgen van de ziekte of het ongeval de geschiktheid van de werknemer, om 
zijn oude baan op te nemen, niet heeft verminderd. Dit is geen controle-
onderzoek en geldt niet als jaarlijks verplicht medisch onderzoek." 
Gelieve met het oog op dit onderzoek voor het hervatten van het werk, zelf  
contact op te nemen met de arbeidsgeneesheer van C.B.M.T., 
Noordzeestraat 14B, 8380 Zeebrugge (tel. 050/54.58.60) 
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2. De arbeidsongeschiktheid dient bewezen te worden door een origineel medisch attest 
dat aan CEWEZ wordt overgemaakt binnen de 48 uur volgend op het begin van de 
afwezigheid. Dit geldt ook voor arbeidsongeschiktheid tijdens betaalde feestdag en 
weekend. 

 In uitvoering van de C.A.O. voor de Haven van Zeebrugge-Brugge wordt de 
bijpassing uitbetaald door het Compensatiefonds. 
Op grond van art. 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 kan u,  
in geval dat het medisch attest na 48 uur wordt voorgelegd, de bijpassing  
ontzegd worden voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die de dag van de  
afgifte of verzending voorafgaan. 

 Het niet naleven van deze verplichtingen kan beschouwd worden als  
ongewettigde afwezigheid. 

 Deze regeling treedt in voege op 2 augustus 1993. 
Goedgekeurd in het Paritair Subcomité dato 15.06.1993. 
 

 De bijpassing wordt geweigerd voor de dagen arbeidsongeschiktheid 
voorafgaand aan de datum van het voorgeschreven medisch attest. 

 

Kosten van de geneesheer-scheidsrechter : 
De kosten zijn voor de verliezende partij. In het omgekeerde geval worden deze 
gedragen door het controle-organisme of CEWEZ. 
 
Bepalen doelgroep : 
Medische controle wordt uitgevoerd voor havenarbeiders die : 

- het vorige jaar meer dan 3 keer ziek geweest zijn; 
- ingeval er zich problemen voordoen bij de aanwerving. 

Arbeidsongevallen behoren niet tot de doelgroep.  


