
Het RIT 2.0

en de rol van de 
vakbond



Het RIT - algemeen

• Ontstaan in 2016 (KB Gezondheidstoezicht)
• in codex Welzijn op het Werk (Boek I titel IV)

• Oorspronkelijk doel: proces van vrijwillige terugkeer naar werk 
van personen met een gezondheidsprobleem

• Weldra kritiek (Advies NAR 1984, 2099; advies HRPBW (219 en 
247); Audit Rekenhof; …)
ONTSLAGMACHINE

• Plan langdurig zieken (begrotingsakkoord 21-22)
• KB van 11 september 2022 => in werking op 1 oktober 2022
 Uitz. art. 15 en 19 (inzake ontslag medische overmacht)
 Geen overgangsmaatregelen: van toepassing op lopende trajecten!

 RIT 2.0



Het RIT 
What’s new (1)
• Contactname met de arbeidsongeschikte werknemer
• na 4 weken WG => PA-AA! (was reeds verplicht)
• door PA-AA asap met info over mogelijkheden WHV

• WG informeert WN op mogelijkheid bijstand SD gedurende 
het hele traject!

• Opstart door WN/WG (Adviserend arts!)

• Vereenvoudiging mogelijke beslissingen (3 ipv 5) en 
aandacht WG voor plan!



Het RIT 
What’s new (2)
• Termijnen 
• Kalenderdagen i.p.v. werkdagen
• Verlengd: 
• Beroep WN tegen beslissing PA-AA 
• Instemming re-integratietraject

• Inkorting:
• Voor opstart traject door WG

• Versterken verplichtingen WG bij opmaken plan/verslag + 
aandacht voor redelijke aanpassingen 
 Versterken collectief beleid

• Verduidelijking samenloop AO/BZ + RIT: na consolidatie
• Loskoppeling ontslag medische overmacht (art. 34 WAO)

(maar nog niet in werking)



Het RIT
De fases in het proces

Fase I: 
Opstart RIT
• enkel door
• WN: op elk 

moment
• WG: na 3 m 

ziekte
•  de 

uitnodiging 
(3x)

Fase II: De 
RIT-
beoordeling
• na onderzoek 
en overleg
• A: tijdelijk 

onmogelijk
• B: definitief 

onmogelijk
• C: voorlopig 

geen 
beslissing 
mogelijk

• verzet 
beslissing B 
mogelijk!

Fase III: 
Antwoord 
WG
• het plan (NB: 

art. I.4-74, §2!)
• aanvaarding 

WN (14d)
• PA-AA en SD 

volgt op!
• het verslag
• motivatie?

Fase IV: De 
uitvoering 
• samenwerking 

WG- WN
• PA-AA en SD 

ondersteunen

Fase V: 
Einde RIT
• 5 oorzaken
• ondersteuning  

SD



Het RIT – FASE I
De opstart

• 1. Ziek?: 
WG   PA-AA WN met mogelijkheden WHV
• Bezoek voorafgaand aan de WHV! (art. I.4.71/1)
• Doel? faciliteren WHV via aanpassing werkpost en/of 

aangepast/ander werk

• 2. Initiatief RIT:
• WN: elk moment
• WG: na 3 maanden / of def AO

Adviserend arts: kan niet meer opstarten (enkel adviseren opstart in kader TNW) 
WN behoudt beslissingsrecht
Art. I.4-77: bijstand SD mogelijk en herinnering door WG

art. I.4-73 § 1

4W ASAP



Het RIT – FASE II 
De RI-beoordeling

• Vanaf opstart: PA-AA leidt de dans!
• Nodigt WN uit (nodige inspanning (3X – 14d) <-> einde RIT)

• Informeert andere partij
• Pleegt overleg (art. I.4–73 §3) 

• Ruime toepassing: ‘personen die kunnen bijdragen aan het slagen van het traject’
• Ovv WN met WG inzake onderzoek aanpassing

• Onderzoek werkpost?
• Verplaatsingskosten WN voor WG! (art. I.4-81)

• 3 mogelijke beslissingen (art. I.4-73 §4)
• Bezorgd aan WG & WN met toelichting + beroepsmogelijkheid (B)
• Binnen 49d na ontvangst RIT (7w): I.4-73 §5

art. I.4-73 §2



Het RIT – FASE II 
De RI-beoordeling

art. I.4-73 §4

 Bron: FOD WASO

Tijdelijk Definitief Afwachten



Het RIT – FASE II 
De RI-beoordeling

• Beslissing B: Beroepsprocedure

art. I.4-80 §1

WN tekent beroep aan

Aangetekend
<21 dagen (3w)
Arts sociaal 
inspecteur 
TWW

Overleg onderzoek beslissing

Arts inspecteur 
roept PA-AA/ 
behandelend 
arts op (evt WN)
Beslissing <42d
Aangetekend

PA-AA herbekijkt

In functie van 
beslissing



Het RIT – FASE III
RI-plan / verslag
• De werkgever 
• Onderzoekt mogelijkheden aangepast werk/aanpassingen 

werkpost
• Advies PA-AA
• Collectief beleid
• Redelijke aanpassingen personen met handicap (protocol!)

• Termijnen
• Beslissing A: 63d (9w)
• Beslissing B : 6 M

art. I.4-74

Beslissing A/ B

Opstart mogelijk?  re-integratieplan! WN heeft 14d tijd om te 
aanvaarden

Opstart onmogelijk?  verslag Moet omstandig 
gemotiveerd

Technisch of objectief 
onmogelijk of;

Om gegronde redenen 
redelijkerwijze niet 

realiseerbaar



Het RIT – FASE III
RI-plan / verslag
• Redelijke aanpassingen (cfr. protocol 19 juli 2007 BS 20 september 2007)?
• Kostprijs?
• Premies / subsidies
• Draagkracht onderneming?

• Organisatorisch? 
• Kleine aanpassing sneller redelijk dan grote aanpassing

• Frequentie en duur?

• Verbetering levenskwaliteit?

• De impact op anderen

• Alternatieven?

 Sanctie: 6 maanden loon (art. 14 W 10 mei 2007 ter bestrijding van 
bepaalde vormen van discriminatie.

art. I.4-74 §4



Het RIT – FASE III
RI-plan

art. I.4-74 §2

• Het plan bevat:
• de arbeidsorganisatie: 
• bv. werkprocedures en taakverdeling, telewerk …

• de arbeidsinhoud: 
• bv. aangepaste taken van uw werknemer, taakvariatie en werkbelasting, …

• de arbeidsvoorwaarden: 
• het type werkrooster: cfr. progressieve tewerkstelling, de 

opleidingsmogelijkheden (en wie verantwoordelijk zal zijn hiervoor), de 
evaluatieprocedures, meer  pauzes …

• de arbeidsomstandigheden: 
• bv. de werkomgeving, arbeidsmiddelen en werkhoudingen ,… 

• de werkrelaties: 
• de samenwerking met collega's, interne en externe communicatie …

• omschrijving redelijke aanpassingen werkpost, 
• vb. aanpassing machines of voorzien van passende hulpmiddelen 

• geldigheidsduur plan



Het RIT – FASE IV
Einde RIT
• Uitvoering plan
• PA-AA volgt uitvoering op (NB art. I.4-77!)
• Mogelijkheid WN om spontane raadpleging te vragen PA-AA 

indien RI-plan niet meer conform de gezondheidstoestand

• Gemotiveerd verslag
• Weigering plan
• Beslissing C (3M geen nieuw RIT)
• 3x geen reactie WN op uitnodiging PA-AA

art. I.4-76





Medische overmacht?

• Art. 19 KB 11 september 2022 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk 
wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, BS 
20/09/2022

• Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, 
Doc 55/2875 (gestemd 27/10/22 niet gepubliceerd)

• Losgekoppeld van RIT
• Minstens 9 maanden arbeidsongeschikt en geen RIT lopend
• Vaststelling definitieve arbeidsongeschiktheid t.a.v. 

overeengekomen werk => door PA-AA
+ Afwezigheid verzoek aangepast werk door WN
• Of de afwezigheid van aangepast werk
• Of aanwezigheid aangepast werk maar geweigerd door WN



Medische overmacht?
overgangsprocedure
• Tot inwerkingtreding nieuw artikel 34

• WN is (voor 1/10/22) definitief ongeschikt voor overeengekomen werk + einde 
RIT
• Na beslissing D van PA-AA 
• Na beslissing D (of B) van PA-AA + verslag WG of weigering plan 

WN: beroepstermijn 21d!

• Na 1/10/22
• Enkel beslissing A/B/C mogelijk (ook voor reeds lopende RIT’s)
• A: 63d voor plan/verslag
• B: 6M
• Beroepstermijn 21d
• Indien gevolgd door gemotiveerd verslag: medische overmacht nog steeds 

mogelijk



Medische overmacht: procedure
30 d



RIT: bijzondere situaties

• Afwijking op de minimale wekelijkse arbeidsduur
• Principe: min. 1/3 normale wekelijkse arbeidsduur of minimaal 

3u/dag
• Afwijkingen: KB van 21 december 1992
Nu ook voor werknemers in een re-integratietraject

NB was eigenlijk al de praktijk en dus eerder een bevestiging

• Vanaf 01/01/2023 sanctie niet meewerken TNW-traject
• Indien geen gegevens worden verschaft voor inschatting 

restcapaciteiten
• Indien niet wordt ingegaan op ‘uitnodiging eerste 

contactmoment’ (moet 3x gebeuren)
maximaal 2,5% verlies dagbedrag mutualiteit
 idem solidariteitsbijdrage bij werkgevers vaak voorkomend


