
 
 

 

 

 
Het nieuwe re-integratietraject (RIT 2.0) syndicaal bekeken 
 
 

 

 

Sinds 1 oktober 2022 is het ‘re-integratietraject 2.0’ van toepassing en dat ook op lopende re-

integratietrajecten. Het KB Re-integratie1 wijzigde hiertoe de Codex over Welzijn op het Werk op 

meerdere punten. Bovendien kan binnen het kader van een re-integratietraject de werknemer 

niet meer definitief arbeidsongeschikt verklaard worden. Dat vergt een aparte procedure. 

Op de wijzigingen inzake de bijzondere procedure medische overmacht is het daardoor nog even 

wachten, maar wij leggen alvast de voornaamste vernieuwingen onder een syndicale loep. 

 

1 Kort syndicaal 

1. Neemt de werkgever voldoende maatregelen om de preventieadviseur-arbeidsarts 

(voortaan: PA-AA) in kennis te stellen van elke arbeidsongeschiktheid die langer dan vier 

weken duurt? 

2. Neemt de PA-AA contact op met jouw lid om hem te informeren over de mogelijkheden om 

bij werkhervatting een re-integratietraject op te starten met inbegrip van aanpassingen van 

de werkpost of aangepast werk? 

3. Herinnert de werkgever de mensen in een RIT er geregeld aan dat zij zich kunnen laten 

bijstaan door een werknemersafgevaardigde in het comité of bij ontstentenis hiervan, door 

een vakbondsafgevaardigde van zijn keuze? 

4. Neem via de werknemer contact op met de PA-AA, indien jouw lid van mening is dat (een 

deel van) de maatregelen in het re-integratieplan niet meer zijn aangepast aan zijn 

gezondheidstoestand. 

5. Doen de PA-AA en de werkgever de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de 

uitnodiging voor een re-integratietraject de werknemer bereikt? (NB na drie onbeantwoorde 

uitnodigingen stopt het RIT!) 

6. De werkgever kan je betrekken bij het re-integratietraject om te onderzoeken welk werk hij 

nog kan doen als jouw lid dat vraagt! 

7. Onderzoekt de werkgever de concrete mogelijkheden voor aangepast of ander werk en/of 

voor aanpassingen aan de werkpost? Houdt hij zo goed mogelijk rekening met de 

voorwaarden en modaliteiten bepaald door de preventieadviseur-arbeidsarts, met het 

                                                      
1 Koninklijk besluit tot wijziging van de Codex over het Welzijn op het Werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers 

betreft, BS 20/09/2022 
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collectief kader inzake re-integratie, zoals bedoeld in artikel I.4-79, en in voorkomend geval 

met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap, zoals bepaald in 

het Protocol van 19/7/2007? 

a. Bereidt de PA-AA een kwalitatief en kwantitatief verslag voor het CPBW voor? 

b. Doet de werkgever dat ook? 

8. Neemt de werkgever de verplaatsingskosten van de werknemer verbonden aan het re-

integratietraject voor zijn rekening? 

9. Indien hij geen plan opstelt: is het verslag voldoende gemotiveerd? 

a. Licht hij toe waarom een plan technisch of objectief niet mogelijk is/of andere 

gegronde redenen waarom dit niet kan geëist worden? 

b. Zijn de mogelijkheden tot aanpassing van de werkpost en/of aangepast werk ernstig 

overwogen? 

10. Overlegt de werkgever regelmatig met het comité over de mogelijkheden op collectief 

niveau voor aangepast of ander werk en de maatregelen voor aanpassing van de werkposten 

met oog op ontwikkeling van een doeltreffend re-integratiebeleid, en het verbeteren van het 

algemeen welzijnsbeleid? Bezorgt hij jaarlijks aan het comité de geglobaliseerde en 

geanonimiseerde elementen uit de re-integratieplannen en uit de gemotiveerde verslagen? 

11. Vermeldt de uitnodiging van de PA-AA het recht van de werknemer om zich te laten bijstaan 

door de vakbondsafvaardiging van de onderneming tijdens de procedure inzake intentie om 

na te gaan of het voor de werknemer definitief onmogelijk is om het overeengekomen werk 

te verrichten? 

 

 

 

2 Waarom een nieuw RIT? 

 

Na een vernietigend rapport van het Rekenhof inzake de efficiëntie van het re-integratietraject, 

verschillende adviezen van de NAR2 en de HRPBW3 zag de wetgever zich wel genoodzaakt om een 

aantal euvels op te lossen. De problemen situeerden zich vooral bij de overdaad aan artsen die 

tussenkwamen en de gebrekkige communicatie onderling, het tekort aan artsen, de afwezigheid van 

collectief beleid, doelstellingen (en cijfergegevens) inzake het RIT. 

Hierdoor werd het RIT veeleer als een ontslagmachine ervaren dan als middel tot re-integratie. Een 

studie wees uit dat in ongeveer 56 % van de trajecten een ontslag wegens medische overmacht de 

uitkomst was. Nochtans tonen cijfers aan dat het niet noodzakelijk werkgevers waren die hiertoe 

overgingen, wat kan verklaard worden door de inkomensval bij de overgang van 

arbeidsongeschiktheid naar invaliditeit (na 1 jaar)4 of soms gewoon de arbeidsomstandigheden die 

werknemers dermate moedeloos maken dat ze geen heropstart ambiëren. 

Dat wordt door deze wetswijziging aangepakt en ook onze rol wordt groter.  

 

                                                      
2 1984, 2099 
3 219 en 247 
4 De overgang van arbeidsongeschiktheid (60 % uitkering van begrensd basisloon) naar de uitkering op basis van de gezinstoestand die voor 

tweeverdieners kan leiden tot vermindering naar 40 % uitkering van een begrensd basisloon. 

https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1021259.html
https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1021259.html
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
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3 Wat verandert er: 

 

3.1 Aanpassingen aan de werkpost of het werk staan centraal in de procedure en moeten dus 

actief onderzocht worden (art. 1.4-72 Codex) 

 

 

● Is er tijdelijk aangepast of ander werk mogelijk in afwachting van het opnieuw uitoefenen 

van het overeengekomen werk?  

● Is er definitief aangepast of ander werk mogelijk indien de werknemer definitief ongeschikt is 

voor het uitoefenen van zijn overeengekomen werk? 

 

3.2 Vroeg contact met preventieadviseur-arbeidsarts (PA-AA) om werknemer te contacteren 

(na 4 weken) met als doel de werkhervatting te faciliteren (art. I.4-4 §3 Codex) 

 

Er moet in dit contact gewezen worden op de verschillende mogelijkheden, zoals aanpassingen aan 

de werkpost of functie of bijv. de mogelijkheid tot voorafgaand bezoek voor werkhervatting. Deze 

laatste optie heeft een informeel karakter die niet tot opstart van de procedure hoeft te leiden. Er 

wordt immers geen gezondheidsbeoordeling gemaakt. Het verzoek hiertoe kan anoniem gebeuren. 

 

3.3 Het initiatiefrecht 

De procedure kan voortaan enkel worden opgestart door: 

 

● de werknemer (of diens behandelend arts)  

vanaf eerste dag arbeidsongeschiktheid;  

 

of 

 

● de werkgever  

na drie maanden (voorheen vier) ononderbroken arbeidsongeschiktheid (of mits attest definitieve 

ongeschiktheid). 

 

● adviserende arts van de mutualiteit  

Deze optie valt weg, hoewel hij nog steeds de arbeidsongeschikte werknemer kan adviseren om een 

RIT op te starten in het kader van een Terug-Naar-Werk-traject. De werknemer behoudt hier echter 

het laatste woord! 

NB. De werknemer kan zich gedurende het hele traject laten bijstaan door een 

werknemersvertegenwoordiger CPBW/SD en de werkgever moet de werknemer daar regelmatig aan 

herinneren! (art. I.4-77) 

3.4 Werkdagen worden kalenderdagen 

De nogal onhandige berekening die voortvloeide uit het gebruik van werkdagen werd vervangen 

door kalenderdagen in veelvouden van zeven, zodat in weken kan worden gerekend. 
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Bovendien wordt de termijn om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de PA-AA om 

instemming te verlenen aan een re-integratieplan serieus uitgebreid. 

3.5 De opstart van een re-integratietraject is voortaan ook mogelijk bij arbeidsongevallen en 

beroepsziekten (art. I.4-72) 

Van zodra er consolidatie is van de arbeidsongeschiktheid kan voortaan een re-integratietraject 

worden opgestart. 

 

4 De procedure 

 

4.1 De uitnodiging 

De PA-AA nodigt de werknemer uit, maar zowel hij als de werkgever moeten de nodige inspanningen 

doen om hem te bereiken. Als de werknemer drie keer niet ingaat op de uitnodiging (minstens 

veertien kalenderdagen tussen de verschillende uitnodigingen) van de Preventieadviseur-Arbeidsarts 

(PA-AA) met het oog op de re-integratiebeoordeling, wordt het RIT beëindigd en worden de 

adviserend arts en de werkgever daarvan verwittigd.  

NB. Recente rechtspraak gaat in de richting dat er in zo’n geval niet wordt gehoorzaamd aan een 

legitieme instructie van de werkgever, wat op zich een grond zou kunnen zijn tot een ontslag om 

dringende redenen5.  

De verplaatsingskosten van de werknemer zijn voor rekening van de werkgever (I.4-81)! 

4.2 De re-integratiebeoordeling  

De RIT-beoordeling moet worden afgeleverd door de PA-AA  uiterlijk 49 kalenderdagen (voorheen 

40 werkdagen) na ontvangst van het verzoek. 

⮚ De beslissing moet gemotiveerd worden bezorgd aan WG/WN met toelichting over 

beroepsmogelijkheden (beslissing B). 

De PA-AA kan vanaf nu drie beslissingen nemen (voorheen vijf): 

4.2.●.1 A: De werknemer is tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk en aangepast of 

ander werk is mogelijk: 

▪ PA-AA bepaalt modaliteiten en voorwaarden waaraan ander/aangepast werk/aanpassing 

werkpost in tussentijd moet beantwoorden op basis van gezondheidstoestand & 

mogelijkheden WN. 

                                                      
5 Arbh. Gent (afd. Gent) (2e k.) 6 december 2021 

 

https://socialeye.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=rn300141197&scrollid=rn300141197&NavSearchId=15350081
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4.2.●.2 B: De werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en aangepast of 

ander werk is mogelijk: 

▪ PA-AA bepaalt modaliteiten en voorwaarden waaraan ander/aangepast werk/aanpassing 

werkpost moeten beantwoorden op basis van gezondheidstoestand & mogelijkheden 

WN. 

4.2.●.3 C: Indien het om medische redenen (voorlopig) niet mogelijk is om een beoordeling te 

maken:  

▪ Het RIT is automatisch beëindigd en; 

▪ Kan pas na drie maand terug worden opgestart behoudens gegronde redenen afwijking 

in hoofde PA-AA. 

Bij de re-integratiebeoordeling en het bepalen van de voorwaarden en modaliteiten van het 

aangepast of ander werk heeft de PA-AA bijzondere aandacht voor de progressiviteit van de 

maatregelen die hij voorstelt, en houdt hij rekening met de mogelijkheden en eventuele beperkingen 

van de werknemer vanuit gezondheidsoverwegingen, evenals met de noodzakelijke en wenselijke 

aanpassingen van de taken en de relevante arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden om de 

betrokken werknemer te kunnen re-integreren in medisch verantwoorde omstandigheden. 

Progressieve werkhervatting 

In dit systeem pikt de arbeidsongeschikte werknemer op zijn tempo de draad weer op om te gaan 

werken. Dit systeem levert goede resultaten op en wordt dan ook financieel ondersteund.  Zo wordt 

je uitkering voor 20 % vrijgesteld bij gedeeltelijke werkhervatting. Werk je aldus halftijds (en krijg je 

dus halftijds een uitkering), wordt je uitkering slechts met 30 % verminderd in dat geval. We raden 

dit dus ten zeerste aan! 

● Is verzet mogelijk? (art. I.4-80) 

De beroepstermijn tegen de beslissing (B) van de PA-AA bedraagt 21 kalenderdagen (voorheen 7 

dagen) en moet aangetekend worden verstuurd naar de bevoegde arts sociaal inspecteur van de 

Directie Toezicht op Welzijn op het Werk (TWW) én de werkgever! 

Het beroep moet door de arts-sociaal inspecteur worden behandeld binnen 42 kalenderdagen 

(en moet aangetekend worden verstuurd). Bij de behandeling worden de PA-AA en de arts van 

de arbeidsongeschikte werknemer opgeroepen en eventueel de werknemer zelf. Bij gebreke van 

unanimiteit hakt de arts-sociaal inspecteur de knoop door. 

PA-AA herbekijkt desgevallende de beslissing (in functie van resultaat beroepsprocedure). 

 

4.3 Het onderzoek van de re-integratie door de werkgever 

De werkgever zal de mogelijkheden tot aangepast werk of aanpassingen aan de werkpost moeten 

onderzoeken in functie van: 
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- Het advies van de PA-AA 

- Het collectief beleid 

- Redelijke aanpassingen personen met handicap (protocol! zie infra) 

 

● Re-integratieplan 

Indien de opstart realiseerbaar wordt geacht: 

De werkgever bezorgt de werknemer het re-integratieplan na ontvangst van de re-

integratiebeoordeling binnen 

⮚ beslissing A: maximaal 63 kalenderdagen (voorheen 55 werkdagen) of; 

⮚ beslissing B: 6 maanden (voorheen 12). 

Het integratieplan (art. I.4-74, §2) 

Het plan bevat één of meerdere van de volgende maatregelen op een zo concreet en gedetailleerd 

mogelijke wijze:  

a) een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost, inzonderheid een aanpassing 

van de machines en uitrusting en/of het voorzien van passende hulpmiddelen;  

b) een omschrijving van het aangepast werk, inzonderheid de aangepaste taken of de andere 

taakverdeling, het volume van het werk en het uurrooster waaraan de werknemer kan worden 

tewerkgesteld, en in voorkomend geval, de progressiviteit van de maatregelen;  

c) een omschrijving van het ander werk, inzonderheid de inhoud van het werk dat de werknemer kan 

uitvoeren, evenals het volume van het werk en het uurrooster waaraan de werknemer kan worden 

tewerkgesteld, en in voorkomend geval, de progressiviteit van de maatregelen;  

d) de aard van de voorgestelde opleiding en/of begeleiding met het oog op het verwerven van de 

competenties die moeten toelaten dat de werknemer een aangepast of ander werk kan uitvoeren, 

evenals de betrokken (interne of externe) actoren die zullen instaan voor deze opleiding en/of 

begeleiding;  

e) de geldigheidsduur van het re-integratieplan. 

● Het verslag 

Indien de opstart technisch of objectief onmogelijk is of er gegronde redenen zijn waarom dat 

redelijkerwijze niet realiseerbaar is: 

Het verslag bevat de motieven waarom de werkgever de beslissing om geen plan op te stellen 

neemt, waarbij in voorkomend geval rekening moet houden met het recht op redelijke 

aanpassingen voor personen met een handicap. Hierbij geldt het Protocol van 19 juli 2007 als 

richtsnoer. Voor overtredingen op het beginsel van het recht op redelijke aanpassingen wordt 

verwezen naar de Wet (10 mei 2007) ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. De 

https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1021259.html
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sanctie hierop is aldus zes maand loon6. Ook dit maakt deel uit van de procedure waarin wij 

kunnen ondersteunen en erop kunnen toezien dat de werkgever er zich niet gemakkelijk vanaf 

maakt of blijk geeft van willekeur!  

Indien een verslag wordt opgesteld, leidt dit tot het einde van de procedure. 

● Aanvaarding of weigering 

De werknemer beschikt over veertien kalenderdagen (termijn die start op de dag volgend op de 

ontvangst van het plan; voorheen vijf kalenderdagen) om al dan niet met het voorgestelde re-

integratieplan in te stemmen. Indien geen reactie na de herinnering door de werkgever = 

weigering.  

Een weigering (of afwezigheid van reactie) leidt tot het einde van de procedure. 

4.4 De uitvoering van het re-integratieplan 

De uitvoering van het plan gebeurt in samenwerking tussen werkgever en werknemer en de PA-

AA volgt de uitvoering regelmatig op (art. I.4-76§2). Wij hebben als vakbond een 

ondersteunende rol. Zo kunnen wij adviseren om het plan te hertekenen, mocht blijken dat het 

na verloop van tijd niet meer in verhouding staan met de draagkracht van de werknemer. De 

werknemer kan immers spontaan een raadpleging vragen bij de PA-AA indien dat het geval zou 

zijn. 

4.5 Het einde van het RIT 

 

Er zijn 5 mogelijke manieren waarop het RIT een einde neemt: 

1. De voltooiing van het plan 

2. Gemotiveerd verslag 

3. Weigering plan 

4. Beslissing C (drie maand geen nieuw RIT) 

5. Driemaal geen reactie WN op uitnodiging PA-AA 

Afhankelijk van de manier waarop het traject eindigt en in afwachting van publicatie van het 

wetsontwerp7 kan in bepaalde gevallen alsnog worden overgegaan tot ontslag wegens medische 

overmacht. 

5 Versterken van het collectief beleid (art. I.4-79) 

 
Op regelmatige basis overlegt de werkgever met het comité om een doeltreffend re-integratiebeleid 
te ontwikkelen, en het algemeen welzijnsbeleid te verbeteren. 
De werkgever bezorgt aldus jaarlijks aan het comité de geglobaliseerde en geanonimiseerde 
elementen uit de re-integratieplannen en uit de gemotiveerde verslagen. Hij zorgt ervoor dat hierbij 

                                                      
6 Arbrb. Antwerpen (afd. Hasselt) (1e k.) nr. 20/67/A, 14 december 2020 

 
7 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, Doc 55/2875 (gestemd 27/10/22 niet gepubliceerd) 
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geen identificatie van individuele werknemers mogelijk is.  Hij verstrekt minstens de stappen die hij 
heeft ondernomen om aanpassingen te realiseren of de motieven waarom geen plan kon worden 
opgemaakt of het plan werd geweigerd.  
 
De PA-AA verstrekt jaarlijks een kwalitatief en kwantitatief verslag over spontane raadplegingen, 
aanpassingen aan de werkpost, en de werkhervatting na ziekte of ongeval, inzonderheid over 
ervaringen en/of problemen in verband met het contacteren van arbeidsongeschikte werknemers 
met het oog op het faciliteren van de werkhervatting, over de re-integratietrajecten, de bezoeken 
voorafgaand aan de werkhervatting en de vragen om aanpassingen aan de werkpost, met het oog op 
de evaluatie van het collectief re-integratiebeleid en het voorstellen of aanpassen van 
preventiemaatregelen.  
 
Deze passage flankeert de oorspronkelijke doelstelling, nl. de vrijwillige terugkeer naar het werk en 
zet onze rol in de verf om mee te tekenen aan een gunstig re-integratiebeleid. 
 

 

6 En wat met het ontslag wegens medische overmacht? 

De verbreking van het arbeidscontract omwille van medische overmacht wordt losgekoppeld van het 

RIT. De krachtlijnen van het nieuwe, onlangs  verschenen, artikel 34 zijn : 

6.1 Medische overmacht kan worden ingeroepen  

t.a.v. werknemers die voldoen aan alle onderstaande voorwaarden: 

⮚ Ze zijn definitief ongeschikt zijn voor hun overeengekomen werk;  

⮚ Er is ten minste negen maand arbeidsongeschiktheid; 

⮚ Er is geen re-integratietraject lopende. 

 
● Door een kennisgeving van de intentie om na te gaan of de werknemer definitief 

arbeidsongeschikt is 
 

De kennisgeving moet aangetekend, maar kan door zowel werkgever als werknemer gebeuren aan 
de andere partij waarbij ook de PA-AA moet worden op de hoogte gebracht (ook aangetekend). 
 
Indien de werkgever de kennisgeving doet, moet hij wijzen op het recht voor de werknemer om zich 
te laten bijstaan door een delegee van het CPBW/SD. Daarnaast moet hij tijdens de procedure aan de 
preventieadviseur-arbeidsarts vragen dat de mogelijkheden voor aangepast of ander werk 
onderzocht worden. 
 

● De arbeidsarts onderzoekt of de werknemer al dan niet definitief ongeschikt is voor zijn 
overeengekomen werk.  

 
Dezelfde beroepsprocedure bestaat als bij het RIT (cf. supra). Indien de werknemer drie keer (met 
een interval van minstens veertien kalenderdagen) niet ingaat op de uitnodiging van de arbeidsarts 
binnen een periode van minstens drie maand, dan neemt de arbeidsarts contact op met de 
behandelend arts (of de auteur van het medisch attest) om voldoende informatie te hebben om een 
beslissing te kunnen nemen. 
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● De beëindiging is slechts mogelijk indien 
⮚ Ofwel de arbeidsarts of; 

⮚ Ofwel de beroepsprocedure (geen hoger beroep mogelijk)8  

vaststellen dat het definitief onmogelijk is voor de werknemer om het overeengekomen werk te 
verrichten. 
 
De arbeidsarts zal zo spoedig mogelijk en binnen de drie maanden zijn vaststelling mededelen via 
aangetekend schrijven aan de werkgever en de werknemer (en indien het definitief onmogelijk is om 
het overeengekomen werk uit te oefenen, ook aan de adviserende geneesheer). 
 
Tegen deze beslissing/vaststelling kan binnen 21 dagen beroep worden aangetekend. 
Als de werknemer tijdens het onderzoek niet gevraagd zou hebben dat de mogelijkheden voor 
aangepast of ander werk onderzocht worden, kan hij binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van 
de vaststelling alsnog vragen dat dit wordt onderzocht. 
 
NB. Beroep via de rechtbank tegen de verbreking van het contract omwille van medische overmacht 
blijft mogelijk evenals de mogelijkheid om het contract te verbreken met het betalen van een 
opzegvergoeding. Bovendien verhindert de verbreking wegens medische overmacht geen 
onderhandeling over een (gedeeltelijke) compensatie alhoewel je hier zal moeten rekenen op de 
goodwill van de werkgever. 
 
 
 
 

                                                      
8 indien de werknemer beroep heeft ingediend tegen deze vaststelling, vanaf de dag na de ontvangst het resultaat van de beroepsprocedure 

BEKIJK ZEKER OOK ONS ACTUA-WEBINAR: 
 
ABVV-Metaal en BTB organiseerden onlangs een actua-webinar voor militanten en personeel over dit thema.  
We bekeken samen met enkele experts de wetgeving rond de re-integratie van langdurig zieken en hoe er als 
vakbond mee om te gaan. Klik hier om de webinars te herbekijken en om ander interessant naslagwerk over het 
topic te raadplegen.  
 

 
 

https://abvvmetaal.be/nieuwsbrief/4672-alle-materiaal-rit-studiedag-22
https://abvvmetaal.be/nieuwsbrief/4672-alle-materiaal-rit-studiedag-22

