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Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog pr�skaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid en voor de maatschapp�, maar zeker
ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten, en vaak tot nog meer
gezondheidsproblemen. Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeil�ker het voor hem of haar is om opnieuw te gaan werken. Het is
dus van het allergrootste belang om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan. Het doorlopen van een re-
integratietraject beoogt werkgevers en werknemers te doen beseffen dat er echt wel mogel�kheden z�n voor re-integratie, en hen te helpen deze
kans te gr�pen.

Er bestaan intussen heel wat hulpbronnen voor werknemers die graag terug aan de slag willen, om werk te vinden waarb� hun
gezondheidsproblematiek geen hindernis hoeft te z�n . De socio-professionele integratie kan verlopen via de mutualiteit, maar voor
arbeidsongeschikte werknemers (die verbonden z�n met een werkgever via een arbeidsovereenkomst die t�dens hun arbeidsongeschiktheid is
geschorst of via een statuut) verdient het de voorkeur om eerst en vooral te focussen op de re-integratiemogel�kheden b� de eigen werkgever,
omdat de arbeidsongeschikte werknemer vaak op term�n opnieuw z�n oorspronkel�k werk zal kunnen hernemen, al dan niet na een progressieve
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werkhervatting. Een b�komend voordeel is bovendien dat de werknemer kan worden gere-integreerd in een professionele context die hem
vertrouwd is, b� collega’s en een werkgever die h� kent en waarmee h� een band heeft, wat de kansen op een vlotte re-integratie verhoogt (zie
hoofdstuk VI van boek I, titel 4 van de codex welz�n op het werk).

Re-integratie b� de werkgever, of het faciliteren van de werkhervatting van werknemers na een (langdurige) herstelperiode b� ziekte of ongeval,
of die een bepaalde gezondheidsproblematiek hebben, betekent voornamel�k het onderzoek van de mogel�kheden om aangepast of ander werk,
of aanpassingen aan de werkpost te bieden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: werknemers kunnen op informele w�ze contact
opnemen met de werkgever, of z� kunnen een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting vragen b� de preventieadviseur-arbeidsarts, of de
werknemer (of de werkgever) kan een re-integratietraject opstarten: de procedures daarvoor worden vastgelegd in een hoofdstuk over
werkhervatting (boek I, titel 4, hoofdstuk VI) van de Codex.

!!! De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welz�n van de werknemers b� de uitvoering van hun werk en de codex over het welz�n op het
werk z�n ook van toepassing op personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander
persoon en op z� die hen tewerkstellen. Het re-integratietraject kan dus ook worden opgestart door statutaire personeelsleden en door hun
werkgevers.

In het re-integratietraject voor werknemers is een belangr�ke rol weggelegd voor de preventieadviseur-arbeidsarts , die niet alleen de
arbeidsomstandigheden en het werk in een bepaalde onderneming kent, maar ook de werknemer, en die bovendien kan fungeren als gekend
aanspreekpunt voor de werkgever. De preventieadviseur-arbeidsarts maakt ook deel uit van een multidisciplinair team binnen de interne of
externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: dit laat toe om bv. ook ergonomen of preventieadviseurs die gespecialiseerd z�n in
psychosociale aspecten in te schakelen, wat zeker nuttig is als de arbeidsongeschiktheid te w�ten is aan stress, burn-out of rug- en nekklachten
als gevolg van het werk.

!!! De regelgeving inzake het re-integratietraject werd op een aantal fundamentele punten aangepast door het KB van 11 september 2022
(BS 20 september 2022):

Wat z�n de belangr�kste w�zigingen van het RIT 2.0.? (PDF, 103.66 KB)
(/sites/default/�les/content/documents/Welz�n%20op%20het%20werk/Regelgeving/TEKST_belangr�kste_w�zigingen_RIT_2_0.pdf)

●

Overzichtstabel RIT vs. RIT 2.0 (PDF, 114.42 KB) (/sites/default/�les/content/documents/Welz�n%20op%20het%20werk/Regelgeving/SCHEMA_RIT_vs_RIT_2_0.pdf)●

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/TEKST_belangrijkste_wijzigingen_RIT_2_0.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/SCHEMA_RIT_vs_RIT_2_0.pdf
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Contact na 4 weken arbeidsongeschiktheid: informatie over de mogelijkheden voor werkhervatting

Hoe langer iemand afwezig is, des te kleiner de kans dat het werk succesvol hervat kan worden b� de oorspronkel�ke werkgever. Dat bl�kt uit
onderzoek: b� een afwezigheid van méér dan 3 maanden is de kans op werkhervatting b� dezelfde werkgever gedaald tot 50%. Een snellere
terugkeer naar het werk kan zelfs b�dragen tot een sneller herstel, op voorwaarde dat dat werk aangepast is aan de gezondheidstoestand van de
werknemer. Daarom is het belangr�k dat de werknemer in een vroege fase zo goed mogel�k geïnformeerd wordt over de mogel�kheden voor
werkhervatting, en wie h� daarvoor kan contacteren.

De preventieadviseur-arbeidsarts, of de verpleegkundigen die hem b�staan, moet dan ook vanaf 4 weken arbeidsongeschiktheid van de
werknemer contact opnemen met deze werknemer, om hem te informeren over de verschillende mogel�kheden om z�n werkhervatting te
faciliteren , zoals de mogel�kheid om een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting te vragen of een re-integratietraject op te starten. Via
aanpassingen aan de werkpost, of ander/aangepast werk kan dan mogel�k vermeden worden dat de arbeidsongeschiktheid een langdurig
karakter kr�gt en re-integratie moeil�ker wordt (art. I.4-71/1). Dit contactmoment heeft niet tot doel om b� de werknemer te informeren naar de
duur van z�n arbeidsongeschiktheid of deze te controleren. De preventieadviseur-arbeidsarts is immers geen controlearts (art. I.4-22).

Deze verplichting voor de preventieadviseur-arbeidsarts wordt mogel�k gemaakt door de verplichting die krachtens artikel I.4-4, §3 van de codex
op de werkgever rust om “de nodige maatregelen te nemen om de preventieadviseur-arbeidsarts in kennis te stellen van elke
arbeidsongeschiktheid van vier weken of meer, vastgesteld voor een werknemer die al dan niet onderworpen is aan het verplicht
gezondheidstoezicht.” Om de preventieadviseur-arbeidsarts in staat te stellen deze verplichting na te komen, dient de werkgever ook de nodige
contactgegevens (adres, telefoonnummer, privémailadres) van deze werknemer door te geven: h� zal t�dens z�n afwezigheid immers zelden
bereikt kunnen worden via een professioneel telefoonnummer of een bedr�fsmailadres.

De informatie kan bv. door de preventieadviseur-arbeidsarts aan de arbeidsongeschikte werknemer bezorgd worden via brief naar de woonplaats
van de werknemer of via het privémailadres, waarin zeker ook de contactgegevens van de preventieadviseur-arbeidsarts worden vermeld, om de
werknemer toe te laten deze arts of de verpleegkundigen te contacteren voor meer informatie, of om een uitnodiging te vragen voor een bezoek
voorafgaand aan de werkhervatting of een re-integratietraject.

Wat met lopende re-integratietrajecten vanaf 1/10/2022? (PDF, 105.48 KB)
(/sites/default/�les/content/documents/Welz�n%20op%20het%20werk/Regelgeving/SCHEMA_wat_gebeurt_er_met_de_lopende_trajecten_op_1_oktober.pdf)

●

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/SCHEMA_wat_gebeurt_er_met_de_lopende_trajecten_op_1_oktober.pdf
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Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

Zie b� Het gezondheidstoezicht op de werknemers - De verschillende vormen van gezondheidstoezicht (/nl/themas/welz�n-op-het-werk/het-

gezondheidstoezicht-op-de-werknemers).

Re-integratietraject voor werknemers

De bedoeling van het re-integratietraject is het bevorderen van de re-integratie of wedertewerkstelling van de werknemer die z�n
overeengekomen werk t�del�k of de�nitief niet kan uitoefenen (art. I.4-72).

Indien de werknemer arbeidsongeschikt is ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dan kan een re-integratietraject pas
worden aangevraagd op het moment waarop de t�del�ke arbeidsongeschiktheid die voortvloeit uit dit arbeidsongeval of deze beroepsziekte een
einde heeft genomen in overeenstemming met de arbeidsongevallen- en beroepsziektewetgeving. Concreet betekent dit dat het re-
integratietraject slechts kan opgestart worden wanneer het niet meer mogel�k is om de procedures voor wedertewerkstelling voorzien in de Wet
op de arbeidsongevallen van 10 april 1971 en in de gecoördineerde Wetten op de beroepsziekten van 3 juni 1970 nog op te starten (na de zgn.
consolidatie) (art. I.4-72, tweede lid).

Wanneer het gaat om iemand die t�del�k z�n overeengekomen werk niet kan uitoefenen, moet worden gezocht naar aangepast of ander
werk in afwachting van het opnieuw uitoefenen van het overeengekomen werk. Het is bv. mogel�k dat een werknemer na een zwaar ongeval
of na een kankerbehandeling t�d nodig heeft om volledig te herstellen of vaak moe is en dus nog geen volt�dse tewerkstelling of lange
verplaatsingen aankan. In dat geval is een progressieve werkhervatting een nuttig instrument om het de werknemer mogel�k te maken het
werk te hervatten op het ritme van z�n herstel, en kan het werk t�del�k worden aangepast of kan t�del�k ander werk worden gezocht. Deze
aanpassing kan geleidel�k worden afgebouwd totdat de werknemer z�n overgekomen werk opnieuw volledig uitoefent. Progressieve
werkhervatting is meestal mogel�k met behoud van (een deel van) de uitkering voor arbeidsongeschiktheid die vanuit de ziekteverzekering
worden uitgekeerd, mits men hiervoor de toelating kr�gt van de adviserend arts van het ziekenfonds.

●

B� werknemers die de�nitief ongeschikt z�n voor het overeengekomen werk, hetz� op grond van een attest van de behandelende arts, hetz�
op grond van een beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts, heeft een t�del�ke oplossing weinig zin: de medische inschatting is immers
dat deze werknemer z�n overeengekomen werk nooit meer zal uitoefenen. In dat geval zal er moeten worden gezocht naar een de�nitieve
oplossing via aangepast of ander werk. Denken we bv. maar aan een bouwvakker die een been is kw�tgeraakt b� een verkeersongeval of om
een handelsvertegenwoordiger die als gevolg van diabetes/gezichtsproblemen niet langer achter het stuur mag zitten.

●

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers
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Een schematisch overzicht van het re-integratietraject vindt u hier: Schema Rit 2.0 (PDF, 101.87 KB)
(/sites/default/�les/content/documents/Welz�n%20op%20het%20werk/Regelgeving/SCHEMA_RIT_2_0.pdf).

Een re-integratietraject kan worden opgestart door de preventieadviseur-arbeidsarts op vraag van de werknemer zelf, of van de werkgever (zie
b� “Opstarten van een re-integratietraject”).

De preventieadviseur-arbeidsarts nodigt vervolgens de werknemer uit voor een onderzoek met het oog op de re-integratiebeoordeling (zie b�
“Re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsarts”). In het kader van deze re-integratiebeoordeling kan de preventieadviseur-
arbeidsarts overleg plegen met andere betrokken actoren die kunnen b�dragen tot het slagen van de re-integratie, en kan h� de werkpost
onderzoeken. Op basis van de informatie die h� verkregen heeft, maakt h� een re-integratiebeoordeling op en bezorgt deze aan de werkgever en
aan de werknemer.

Als uit de re-integratiebeoordeling bl�kt dat de werknemer t�del�k of de�nitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk, is het aan de
werkgever om op basis van de aanbevelingen van de preventieadviseur-arbeidsarts de concrete mogel�kheden voor aangepast of ander werk of
aanpassingen van de werkpost ernstig te onderzoeken, en een re-integratieplan op te maken dat de werknemer moet toelaten werk te doen dat
aangepast is aan z�n gezondheidstoestand (zie “Opmaken van een re-integratieplan door de werkgever”), of te motiveren waarom dat niet
mogel�k is, waarb� h� eventueel ook rekening moet houden met de redel�ke aanpassingen voor personen met een handicap.

De werknemer kr�gt vervolgens t�d om het aangeboden re-integratieplan te aanvaarden, of te weigeren door (zie “Aanvaarden en uitvoeren van
het re-integratieplan door de werknemer”).

Als het re-integratietraject geëindigd is, dient de preventieadviseur-arbeidsarts deze informatie ook nog door te geven aan de adviserend arts. In
de toekomst zal ook de link met de medische overmacht (artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet) doorgeknipt worden  (zie “Einde van het re-
integratietraject en link met medische overmacht”).

Opstarten van een re-integratietraject

Het is de preventieadviseur-arbeidsarts die het re-integratietraject opstart. Er z�n twee mogel�ke ingangen in het re-integratietraject (art. I.4-73,
§1, eerste lid):

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/SCHEMA_RIT_2_0.pdf
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Het traject vangt aan de dag volgend op de dag van ontvangst van het re-integratieverzoek. De preventieadviseur-arbeidsarts verwittigt de
werkgever wanneer er een traject wordt opgestart door de werknemer en h� licht ook de adviserend arts in wanneer de werknemer of de
werkgever een re-integratietraject initiëren (art. I.4-73, §1, tweede lid): dit heeft immers tot gevolg dat er (voorlopig) geen terug naar werk traject
wordt opgestart (cfr. art. 215quaterdecies ZIV KB).

Re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsarts

Uitnodiging en onderzoek van de werknemer (art. I.4-73, §2)

De preventieadviseur-arbeidsarts nodigt zo snel mogel�k na het verzoek tot re-integratie de betrokken werknemer uit, om hem te onderzoeken,
met hem te overleggen en na te gaan hoe de werknemer zelf staat tegenover een mogel�ke re-integratie. Het doel is na te gaan of de werknemer
op term�n het overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen of niet, eventueel mits aanpassing van de werkpost, en om de
mogel�kheden voor aangepast of ander werk te onderzoeken op basis van de gezondheidstoestand en de mogel�kheden van de werknemer.

De werknemer en de preventieadviseur-arbeidsarts moeten de nodige inspanningen doen opdat de werknemer de uitnodiging van de
arbeidsarts effectief ontvangt. De codex vereist dat de arbeidsarts de werknemer tenminste 3 keer uitnodigt waarb� er minimaal 14

De werknemer zelf : de werknemer kan zelf steeds een re-integratietraject laten opstarten, ongeacht de duur van z�n arbeidsongeschiktheid.
H� kan dit dus in principe reeds vragen t�dens z�n eerste maand arbeidsongeschiktheid (t�dens de periode van het gewaarborgd loon), maar
ook als h� reeds geruime t�d arbeidsongeschikt is (zowel t�dens primaire arbeidsongeschiktheid als t�dens invaliditeit). Ook de behandelende
arts van de werknemer kan een verzoek tot re-integratie b� de preventieadviseur-arbeidsarts indienen, mits toestemming van de werknemer,
of de werknemer kan z�n behandelend geneesheer vragen om dit te doen.

1

De werkgever kan vragen om een re-integratietraject op te starten, maar dit kan ten vroegste na een ononderbroken periode van 3 maanden
arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Deze term�n is vooral bedoeld om de instroom vanuit de hoek van de werknemer zelf alle kansen te
geven. De voorkeur dient immers te worden gegeven aan werknemers die zelf het initiatief nemen tot re-integratie. De periode van 3 maanden
wordt onderbroken wanneer de werknemer effectief het werk hervat, tenz� de werknemer binnen de eerste veertien dagen van deze
werkhervatting opnieuw arbeidsongeschikt wordt, in welk geval deze term�n wordt geacht niet onderbroken te z�n. Wanneer de werknemer
aan de werkgever een attest bezorgt van de behandelend arts waaruit de de�nitieve ongeschiktheid bl�kt om het overeengekomen werk uit te
voeren, kan de werkgever het traject vroeger opstarten: in dat geval is de kans immers groot dat er naar ander of aangepast werk zal moeten
worden gekeken, en daarmee kan men best zo snel mogel�k beginnen, om te verm�den dat de situatie evolueert naar een afwezigheid van
lange duur.

2
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kalenderdagen moeten zitten tussen elke verstuurde uitnodiging. Als de werknemer niet op deze uitnodigingen ingaat, wordt het re-
integratietraject beëindigd (art. I.4-73, §2, tweede lid). Voor een werknemer die bv. niet in staat is om zich naar de preventieadviseur-arbeidsarts
te begeven in het kader van de re-integratiebeoordeling (bv. wegens opname in een ziekenhuis, zeer ernstige ziekte, enz.), heeft de verderzetting
van het re-integratietraject op dat moment immers geen zin: re-integratie zal voor deze werknemer dan (voorlopig) niet mogel�k z�n.

De werkgever neemt de verplaatsingskosten van de werknemer die verbonden z�n aan het re-integratietraject voor z�n rekening (art. I.4-81), bv.
als de werknemer zich moet verplaatsen om dit onderzoek en overleg met de preventieadviseur-arbeidsarts mogel�k te maken.

Overleg met andere betrokken actoren (art. I.4-73, §3)

Het overleg met andere betrokken personen is facultatief, maar kan vaak erg nuttige inzichten en informatie bieden aan de preventieadviseur-
arbeidsarts, die ertoe kunnen b�dragen dat de re-integratie meer kans op succes heeft.

Zo kan het aangewezen z�n om de behandelend arts van de werknemer zo vroeg mogel�k te betrekken. In de meeste gevallen zal het hier gaan
om de huisarts, die vaak ook het attest van arbeidsongeschiktheid heeft uitgereikt. Het is echter ook mogel�k dat de werknemer in behandeling is
b� een andere arts (specialist) en door hem wordt opgevolgd: in dat geval is het wensel�k om met deze arts contact op te nemen.

De werknemer dient wel z�n toestemming te geven aan de preventieadviseur-arbeidsarts voor dit overleg (deze toestemming kan bv. gevraagd
worden t�dens het onderzoek van de werknemer). Zeker wanneer het gaat om overleg met andere artsen, kan het immers nodig z�n om medische
gegevens uit te wisselen of over de gezondheidstoestand van de werknemer te spreken: behandelende arts en preventieadviseur-arbeidsarts z�n
allebei arts, en als dusdanig z�n z� beiden gebonden door het medisch beroepsgeheim. Bovendien is hun voornaamste doel de bescherming van
de gezondheid van de werknemer-patiënt. Het is dan ook in het belang van de werknemer om deze toestemming te geven. Om een
weloverwogen re-integratiebeoordeling te kunnen maken, is het voor de preventieadviseur-arbeidsarts immers belangr�k om overleg te kunnen
plegen met een arts die de gezondheidstoestand van de werknemer en z�n mogel�kheden goed kent. De keerz�de is dat de preventieadviseur-
arbeidsarts de arbeidsomgeving beter kent, met inbegrip van werkpost en functie van de werknemer, zodat een uitwisseling van informatie op dit
punt beide artsen ten goede komt. Om deze communicatie vlotter te laten verlopen, worden momenteel verder communicatietools en –middelen
uitgewerkt.

De preventieadviseur-arbeidsarts kan ook overleg plegen met de adviserend arts van het ziekenfonds. Er kunnen namel�k vragen r�zen over de
wensel�kheid van de re-integratie (bv. gelet op de medische behandeling van de betrokken werknemer). Dit is vooral het geval wanneer het re-
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integratietraject werd geïnitieerd door de werkgever, en in mindere mate wanneer het door de werknemer zelf werd aangevraagd (of door z�n
behandelende arts).

Overleg is ook mogel�k met andere preventieadviseurs binnen dezelfde preventiedienst. B� een dergel�k overleg is er uiteraard geen uitwisseling
van medische informatie, aangezien het niet om artsen gaat. Naargelang het geval kan het echter voor de preventieadviseur-arbeidsarts wel
nuttig z�n om de mening te kennen van bv. de preventieadviseur-psychosociale aspecten (bv. b� burn-out of stress-gerelateerde
arbeidsongeschiktheid, of wanneer iemand is uitgevallen wegens pesten of geweld op het werk, bv. na een overval) of de preventieadviseur-
ergonoom (b� arbeidsongeschiktheid als gevolg van musculoskeletale aandoeningen, b� rug- en nekklachten of –letsels, of problemen met het
bewegingsapparaat), zeker b� het voorstellen van relevante aanpassingen aan de werkpost, of van aangepast of ander werk.

Daarnaast kan de preventieadviseur-arbeidsarts ook overleg plegen met andere personen die kunnen b�dragen tot het slagen van de re-
integratie: hierb� kan onder meer gedacht worden aan de ‘disability case managers’ die reeds in sommige bedr�ven actief z�n, de Terug naar
Werk-coördinator van het ziekenfonds of een (arbeids)deskundige van de VDAB, Forem, of Actiris (of van één van hun partners zoals de GTB’s).

Tenslotte kan de preventieadviseur-arbeidsarts ook een overleg plegen met de werkgever. Dit overleg kan echter enkel plaatsvinden op
uitdrukkel�k verzoek van de werknemer en heeft als doel om in een verder stadium van het re-integratietraject het onderzoek naar de concrete
mogel�kheden voor werk dat aangepast is aan de gezondheidstoestand van de werknemer te bevorderen.

Onderzoek van de werkpost (art. I.4-73, §3, tweede lid)

Zowel in het kader van de terugkeer (op term�n) naar het overeengekomen werk, als voor het (t�del�k of de�nitief) aangepast of ander werk, is het
mogel�k dat de werkpost – of ruimer: de werkomgeving – moet worden aangepast. Het is bv. mogel�k dat de toegankel�kheid moet worden
aangepast (bv. voor een rolstoel of iemand die slecht ter been is), dat de werknemer een eigen bureau moet hebben (concentratieproblemen, te
veel lawaai), dat er aangepast IT-materiaal moet worden voorzien (bv. brailleklavier, aangepaste beeldschermbril), dat machines, arbeidsmiddelen
of andere uitrusting moeten worden aangepast, enz.

De ‘werkpost’ wordt in de codex over het welz�n op het werk omschreven als ‘de plek' waar men werkt, het toestel of het geheel van uitrustingen
waarmee men werkt, evenals de onmiddell�ke werkomgeving’. Het kan dus gaan om een machine of installatie, maar ook om een bureau (niet
alleen het bureaumeubel en de stoel, maar ook de ruimte waarin dit zich bevindt (open-plan, verdieping, enz.). Als de preventieadviseur-
arbeidsarts de werkpost kent, moet h� deze niet opnieuw onderzoeken, of kan het nuttiger z�n om het fysieke onderzoek van de werkpost te laten
doen door iemand die meer gespecialiseerd is gelet op de concrete arbeidsongeschiktheidsproblematiek, bv. als het gaat om een werknemer die
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arbeidsongeschikt bl�ft omwille van problemen met het bewegingsapparaat als gevolg van bepaalde handelingen die moeten worden gesteld
met een machine of aan een band, is het misschien interessanter om dit onderzoek door een ergonoom te laten verrichten; gaat het om een
problematiek van pesten op het werk of andere psychosociale risico’s, dan is een preventieadviseur psychosociale aspecten beter geschikt om na
te gaan welke aanpassingen er eventueel aan de werkpost zouden moeten gebeuren.

Re-integratiebeoordeling

Op basis van z�n onderzoek van werknemer en werkpost, en van het overleg met de werknemer en met de andere betrokken actoren, maakt de
preventieadviseur-arbeidsarts z�n re-integratiebeoordeling op en vermeldt deze op het formulier voor de re-integratiebeoordeling (op papier of
elektronisch, zie b� “documentatie”: Formulier voor de re-integratiebeoordeling (PDF, 526.28 KB)
(/sites/default/�les/content/documents/Welz�n%20op%20het%20werk/Procedures%20en%20formulieren/formulier%20voor%20de%20re-integratiebeoordeling.pdf)), dat bestemd is
voor de werkgever en de werknemer.

De preventieadviseur-arbeidsarts beschikt over een maximumterm�n van 49 kalenderdagen na de ontvangst van het re-integratieverzoek om dit
deel van het traject te doorlopen (art. I.4-73, §5), dus voor het overleg/onderzoek van de werknemer en van de werkpost, het overleg met andere
betrokkenen en het opmaken en bezorgen van de re-integratiebeoordeling aan de werkgever en de werknemer. H� voegt de re-
integratiebeoordeling ook toe aan het gezondheidsdossier van de werknemer, evenals een verslag van z�n bevindingen en van het resultaat van
het onderzoek en het overleg (art. I.4-73, §3, derde lid). De werknemer kan eventueel vragen om inzage. Deze term�n vangt aan op de dag die
volgt op degene waarop de preventieadviseur-arbeidsarts het re-integratieverzoek heeft ontvangen en kan uiteraard korter z�n wanneer alle
overleg vlot verloopt.

!!! B� het beoordelen van de mogel�kheden van de werknemer om aangepast of ander werk te doen, moet de preventieadviseur-arbeidsarts
abstractie maken van de concrete mogel�kheden die binnen de onderneming al dan niet bestaan om aangepast of ander werk aan te bieden.
Het concrete aanbod op vlak van aangepast of ander werk kan immers pas worden bekeken in de volgende fase van het re-integratietraject
waarb� de werkgever ook betrokken is, samen met de werknemer en de preventieadviseur-arbeidsarts. De preventieadviseur-arbeidsarts heeft
immers geen zicht op de mogel�kheden die de werkgever heeft om de arbeid aan te passen aan de mens of de mogel�ke w�zigingen die zich
kunnen voordoen binnen de onderneming (nieuwe functies, pensionering en ontslag, loopbaanonderbrekingen e.d.m.), en mag zich op dit punt ook
niet door de werkgever laten beïnvloeden in een bepaalde richting.

Welke beslissingen kan de preventieadviseur-arbeidsarts nemen? (art. I.4-73, §4)

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Procedures%20en%20formulieren/formulier%20voor%20de%20re-integratiebeoordeling.pdf
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Een model van formulier voor de re-integratiebeoordeling  werd ontwikkeld in overleg met de externe preventiediensten en is te raadplegen b�
Procedures en Formulieren: Formulier voor de re-integratiebeoordeling (PDF, 526.28 KB)
(/sites/default/�les/content/documents/Welz�n%20op%20het%20werk/Procedures%20en%20formulieren/formulier%20voor%20de%20re-integratiebeoordeling.pdf).

Wat met lopende re-integratietrajecten op het moment van inwerkingtreding van het nieuwe KB, dus vanaf 1/10/2022? (PDF, 105.48 KB)
(/sites/default/�les/content/documents/Welz�n%20op%20het%20werk/Regelgeving/SCHEMA_wat_gebeurt_er_met_de_lopende_trajecten_op_1_oktober.pdf)

BESLISSING A:●

de werknemer kan op term�n het overeengekomen werk hervatten en kan intussen ander of aangepast werk doen (eventueel via een
progressief traject).

○

De preventieadviseur-arbeidsarts noteert op het formulier de voorwaarden en modaliteiten waaraan het aangepast of ander werk, en
eventueel de werkpost, in tussent�d moet(en) beantwoorden, op basis van de huidige gezondheidstoestand en de mogel�kheden van de
werknemer. De preventieadviseur-arbeidsarts kan hierb� ook al aangeven of er aanpassingen nodig z�n aan de oorspronkel�ke werkpost
opdat de werknemer z�n oorspronkel�ke functie op term�n zou kunnen hervatten. Zo kunnen deze aanpassingen mogel�k al worden
uitgevoerd zodat een vlotte overgang naar het hervatten van het overeengekomen werk mogel�k is. 
 

○

BESLISSING B:●

De werknemer is de�nitief ongeschikt voor het overeengekomen werk, maar kan wel ander of aangepast werk doen (eventueel via een
progressief traject).

○

De preventieadviseur-arbeidsarts noteert op het formulier de voorwaarden en modaliteiten waaraan het aangepast of ander werk, en
eventueel de werkpost, moet(en) beantwoorden, op basis van de huidige gezondheidstoestand en de mogel�kheden van de werknemer.
H� neemt ook de medische verantwoording voor deze beslissing op in het gezondheidsdossier van de werknemer (dit is vooral nuttig met
het oog op een eventuele beroepsprocedure). 
 

○

BESLISSING C:  
Het is om medische redenen (nog) niet opportuun om een re-integratiebeoordeling te doen: dit is bv. het geval wanneer de werknemer nog
(medische) behandelingen moet ondergaan op korte term�n, of moet herstellen, waardoor het niet duidel�k is of h� t�del�k dan wel de�nitief
ongeschikt is voor z�n overeengekomen werk. In dit geval wordt het re-integratietraject beëindigd. Het kan pas ten vroegste na 3 maanden
terug opgestart worden (tenz� de preventieadviseur-arbeidsarts goede redenen heeft om van deze term�n af te w�ken).

●

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Procedures%20en%20formulieren/formulier%20voor%20de%20re-integratiebeoordeling.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/SCHEMA_wat_gebeurt_er_met_de_lopende_trajecten_op_1_oktober.pdf
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Beroepsprocedure : Als de werknemer niet akkoord gaat met de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts om hem de�nitief ongeschikt te
verklaren voor het overeengekomen werk (beslissing B), kan h� hiertegen een beroep instellen b� de inspectie TWW. Deze beroepsprocedure
(/nl/themas/welz�n-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers/re-integratie-van-0) schorst het traject, dat pas kan worden hernomen van zodra het
resultaat van de beroepsprocedure bekend is b� werkgever en werknemer.

Opmaken van een re-integratieplan door de werkgever

Onderzoek en overleg over een re-integratieplan

Van zodra de werkgever van de preventieadviseur-arbeidsarts een beslissing A of B heeft ontvangen waarin de voorwaarden en modaliteiten voor
aangepast of ander werk worden aangegeven, eventueel in combinatie met een voorstel tot aanpassing van de werkpost (en daartegen door de
werknemer geen beroep werd ingesteld), kan de werkgever beginnen aan het opmaken van een re-integratieplan (art. I.4-74, §1).

De werkgever moet daartoe de voorwaarden en modaliteiten voor het aangepast of ander werk, en/of de eventuele aanbevelingen voor
aanpassingen van de werkpost, die de preventieadviseur-arbeidsarts heeft vermeld in de re-integratiebeoordeling, gaan concretiseren. De codex
bepaalt dat de werkgever de concrete mogel�kheden ernstig moet onderzoeken, en dat h� daarb� zo goed mogel�k rekening moet houden met
hetgeen de preventieadviseur-arbeidsarts heeft bepaald, maar ook met het collectief kader inzake re-integratie (bv. afspraken, praktische
modaliteiten, enz. die op collectief niveau werden bepaald, ook al om te zorgen voor een gel�ke behandeling van werknemers). Daarnaast is het
mogel�k dat de werknemer mogel�kerw�ze kan worden beschouwd als iemand die recht heeft op redel�ke aanpassingen voor personen met
een handicap (/nl/wat-wordt-verstaan-onder-redel�ke-aanpassingen-voor-personen-met-een-handicap).

Vervolgens maakt de werkgever een re-integratieplan op dat aangepast is aan de gezondheidstoestand en de mogel�kheden van de
werknemer, en dit in overleg met de werknemer en met de preventieadviseur-arbeidsarts, maar eventueel ook met andere personen die
kunnen b�dragen tot het slagen van de re-integratie, zoals bv. een disability casemanager, de HR-verantwoordel�ke of een verantwoordel�ke
voor vorming en opleiding. Ook de Terug naar Werk coördinator van het ziekenfonds of de arbeidsdeskundigen van VDAB, Forem, Actiris of één
van hun partnerorganisaties kunnen door de werkgever betrokken worden b� dit overleg, gelet op hun speci�eke deskundigheid. Zoals gezegd, is
het in deze fase dat de medische beoordeling van de preventieadviseur-arbeidsarts concreet moet worden ingevuld, door het nagaan van de
mogel�kheden op het vlak van aangepast of ander werk, opleiding en eventuele aanpassingen aan de werkpost, aangezien hier ook de werkgever
betrokken part� is. Als het gaat om een progressieve werkhervatting kan er uiteraard ook een t�dspad voor de re-integratie worden uitgestippeld.

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers/re-integratie-van-0
https://werk.belgie.be/nl/wat-wordt-verstaan-onder-redelijke-aanpassingen-voor-personen-met-een-handicap
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De werknemer kan zich t�dens dit overleg (en in feite t�dens de hele doorloopt�d van het re-integratietraject) laten b�staan door een
werknemersafgevaardigde in het Comité voor preventie en bescherming op het werk, of als er geen comité is, door een vakbondsafgevaardigde
van z�n keuze (art. I.4-77). De werkgever moet z�n werknemers regelmatig herinneren aan deze mogel�kheid.

!!! Wanneer uit de re-integratiebeoordeling volgt dat de werknemer de�nitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk (beslissing B), kan de
werknemer hiertegen nog beroep instellen volgens de procedure voorzien in artikel I.4-80 (zie infra). Deze beroepsprocedure schorst het traject, in
die zin dat de werkgever geen overleg kan opstarten voordat de beslissing over het beroep gevallen is

Na a�oop van het onderzoek en het overleg door de werkgever z�n er twee mogel�kheden:

De term�n waarover de werkgever beschikt om een re-integratieplan of een gemotiveerd verslag op te maken en te bezorgen aan de werknemer
en de preventieadviseur-arbeidsarts, verschilt naargelang het gaat om een werknemer die t�del�k ongeschikt is voor het overeengekomen werk,
dan wel om een werknemer die de�nitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk.

Binnen welke term�n moet de werkgever een re-integratieplan of een gemotiveerd verslag opmaken?

ofwel is er aangepast of ander werk gevonden dat beantwoordt aan de re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsarts en
aan de mogel�kheden van de werknemer: in dat geval moet de werkgever het re-integratieplan overmaken aan de werknemer en hem hierb�
de nodige toelichting verschaffen (art. I.4-74, §3). 
 

●

ofwel volgt uit het onderzoek en het overleg dat er in de onderneming geen mogel�kheden voorhanden z�n voor aangepast of ander werk:
in dat geval moet de werkgever in een verslag motiveren waarom er geen re-integratieplan wordt opgemaakt (art. I.4-74, §4, zie infra 2).

●

Als uit de re-integratiebeoordeling volgt dat de werknemer t�del�k ongeschikt is voor het overeengekomen werk (beslissing A) is er voor de
fase van het onderzoek en overleg en het opmaken van een re-integratieplan of een gemotiveerd verslag een term�n van maximum 63
kalenderdagen voorzien, die uiteraard ook korter kan z�n als het opmaken van een plan vlot verloopt (art. I.4-74, §3, 1°). 

!!! Men moet hierb� wel rekening houden met het feit dat ook de adviserend arts over drie weken beschikt om z�n standpunt te bepalen op het
vlak van toegelaten arbeid, en deze term�n is in principe begrepen in de 63 dagen. Het is dus aangewezen dat de werkgever zo snel mogel�k

●
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Het re-integratieplan

Het re-integratieplan kan verschillende soorten maatregelen bevatten, al naargelang de concrete situatie van de betrokken werknemer (art. I.4-
74, §2): welke maatregelen z�n mogel�k in een re-integratieplan? (/nl/themas/welz�n-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers/re-integratie-van-1)

Als het re-integratieplan past binnen het regime van toegelaten arbeid/progressieve werkhervatting, kan het werk worden hervat met behoud
van (een deel van) de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Van zodra er een re-integratieplan voorligt, moet dit door de preventieadviseur-arbeidsarts
(die over de contactgegevens van deze adviserend arts beschikt) worden overgemaakt aan de adviserend arts van het ziekenfonds (art. I.4-74, §2,
tweede lid).

De adviserend arts moet zo spoedig mogel�k nagaan of het re-integratieplan overeenstemt met de voorwaarden voor toegelaten arbeid, en dit
aan de preventieadviseur-arbeidsarts laten weten (eventueel met de modaliteiten voor z�n toelating). Als er binnen drie weken geen reactie is,

na ontvangst van de re-integratiebeoordeling begint met het overleg over een re-integratieplan. 
 
B� de�nitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk (beslissing B) is er voor het onderzoeken van de re-integratiemogel�kheden
(onderzoek, overleg en het opmaken van een re-integratieplan of van een gemotiveerd verslag) een veel langere term�n voorzien, nl. een
maximumterm�n van 6 maanden (art. I.4-74, §3, 2°), die moet toelaten om in de onderneming alle mogel�kheden na te gaan voor de
werknemer om ander werk te kr�gen, het overeengekomen werk aan te passen, eventuele nieuwe mogel�kheden inzake aangepaste
werkposten of aanpassingen die zich in die t�d in de onderneming zouden aanbieden. De werkgever hoeft uiteraard geen 6 maanden te
wachten om het overleg op te starten: het is wellicht zelfs een goed idee om zo snel mogel�k met alle betrokken part�en de mogel�kheden en
wensen na te gaan. De maximumterm�n van 6 maanden kan uiteraard ook korter z�n, bv. als er snel een oplossing wordt gevonden. Het is
echter ook mogel�k dat er niet onmiddell�k aangepast of ander werk voorhanden is, dat er een aantal weken of maanden later wel kan z�n: in
dat geval kan het overleg worden opgeschort tot er eventueel wel mogel�kheden z�n of komen, bv. doordat er iemand op pensioen gaat of de
onderneming verlaat, of doordat nieuwe taken of functies ontstaan. 

!!! Als uit de re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsarts volgt dat er sprake is van de�nitieve ongeschiktheid voor het
overeengekomen werk, kan de werknemer beroep instellen tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts om hem de�nitief
ongeschikt te verklaren (dus niet tegen het aangepast/ander werk). In dat geval kan het overleg tussen werkgever en werknemer over een re-
integratieplan pas beginnen na a�oop van de beroepsprocedure of eventueel na een nieuwe re-integratiebeoordeling.

●

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers/re-integratie-van-1
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mag men veronderstellen dat het uitvoeren van het re-integratieplan geen einde zal maken aan de arbeidsongeschiktheid, en dat toegelaten
arbeid dus mogel�k is (cfr. art. 215undecies, §2 ZIV-Besluit). Normaal moet de gerechtigde de toestemming voor toegelaten arbeid nog zelf
vragen, maar om meer zekerheid te bieden aan een werknemer alvorens h� in een re-integratietraject stapt, wordt deze toestemming ingebouwd
in het re-integratietraject. Als de adviserend arts opmerkingen heeft (bv. het re-integratieplan voorziet een werkhervatting van 4/5e maar de
adviserend arts vindt dit te veel en stelt 3/5e voor), dan moet de werkgever het re-integratieplan aanpassen.

Het gemotiveerd verslag

Als de werkgever na het onderzoek en het overleg met alle betrokken part�en geen re-integratieplan opmaakt, omdat h� meent dat dat technisch
of objectief onmogel�k is, of om gegronde redenen redel�kerw�ze niet kan worden geëist, moet h� dit motiveren in een verslag (art. I.4-74, §4). Uit
dit verslag moet eveneens bl�ken dat de werkgever de mogel�kheden tot aanpassing van de werkpost en/of tot aangepast of ander werk ernstig
heeft overwogen. Daarb� moet h� desgevallend ook rekening houden met het recht op redel�ke aanpassingen voor personen met een handicap
(/nl/wat-wordt-verstaan-onder-redel�ke-aanpassingen-voor-personen-met-een-handicap), en moet h� verw�zen naar de indicatoren uit het Protocol ten gunste van
personen met een handicap, om te motiveren waarom de voorgestelde aanpassingen niet redel�k konden worden geacht. Dit kan bv. het geval z�n
wanneer het gaat om een micro-onderneming, die slechts zeer beperkte mogel�kheden heeft van aangepast of ander werk, of die kantoren heeft
op een hogere verdieping die alleen toegankel�k is per trap terw�l de werknemer geen trappen meer kan lopen.

!!! Een gemotiveerd verslag kan niet worden gemaakt tenz� er daadwerkel�k een onderzoek en overleg heeft plaatsgevonden. De term�nen z�n
verder dezelfde, d.w.z. dat de werkgever b� een t�del�ke ongeschiktheid voor het overeengekomen werk maximum 63 kalenderdagen heeft om
ofwel een re-integratieplan ofwel een gemotiveerd verslag voor te leggen, en b� de�nitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk
maximum 6 maanden.

Aanvaarden en uitvoeren van het re-integratieplan door de werknemer

Van zodra de werkgever het re-integratieplan aan de werknemer heeft overgemaakt, heeft de werknemer 14 kalenderdagen om het plan te
bek�ken en er al dan niet mee in te stemmen, en het terug te bezorgen aan de werkgever (art. I.4-75, §1).

Is h� akkoord, dan tekent h� voor akkoord.●

Is h� niet akkoord, dan moet h� de redenen daarvan vermelden in het plan●

https://werk.belgie.be/nl/wat-wordt-verstaan-onder-redelijke-aanpassingen-voor-personen-met-een-handicap
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Als de werkgever geen reactie ontvangt van de werknemer binnen de voorziene term�n, dan moet h� de werknemer nogmaals contacteren en
hem aanzetten om het re-integratieplan, geweigerd of aanvaard, terug te bezorgen. Als de werknemer ook dan niet reageert, wordt dit
beschouwd als een weigering van het re-integratieplan.

Als de werknemer het voorgelegde re-integratieplan aanvaard heeft, kan het worden uitgevoerd. Dit betekent meteen ook het einde van het re-
integratietraject (art. I.4-76, §1, 5°).

De preventieadviseur-arbeidsarts zal de uitvoering van het re-integratieplan regelmatig opvolgen, in overleg met werkgever en werknemer (art.
I.4-76, §2, eerste lid). Een werknemer kan t�dens de uitvoering van het re-integratieplan bv. steeds een spontane raadpleging vragen b� de
preventieadviseur-arbeidsarts als h� meent dat de maatregelen in het plan niet meer z�n aangepast aan z�n gezondheidstoestand, bv. omwille
van een verbetering (h� wil bv. de progressiviteit versnellen) of verslechtering van z�n gezondheidstoestand. De preventieadviseur-arbeidsarts
kan dan het re-integratieplan herbek�ken samen met alle betrokken part�en (art. I.4-76, §2, tweede lid).

Einde van het re-integratietraject en link met medische overmacht

Het re-integratietraject kan eindigen op verschillende momenten. Dat is het geval:

Als de werknemer niet ingaat op de herhaalde uitnodigingen van de preventieadviseur-arbeidsarts voor een re-integratiebeoordeling en de
werkgever daarvan informeert. Om deze re-integratiebeoordeling te kunnen doen, is er immers een onderzoek en gesprek met de werknemer
nodig, en als dat niet heeft plaatsgevonden (ongeacht of dit om een medische reden is of niet), kan het re-integratietraject niet worden
verdergezet.

●

Als de preventieadviseur-arbeidsarts meent dat een re-integratiebeoordeling (nog) niet opportuun is om medische redenen, bv. omdat de
werknemer nog in behandeling is, of nog t�d nog heeft om te herstellen alvorens het werk te kunnen hervatten, en dus een beslissing C
bezorgt aan de werkgever en de werknemer.

●

Als de werkgever na een beslissing A of B van de preventieadviseur-arbeidsarts in een verslag motiveert dat h� geen aangepast of ander
werk of werkpostaanpassingen kan aanbieden, en dit bezorgt aan de preventieadviseur-arbeidsarts en de werknemer. 

●

Als de werknemer een door de werkgever aangeboden re-integratieplan weigert (of na herhaalde vraag niet reageert op dit aanbod) en de
werkgever dit geweigerd plan bezorgt aan de preventieadviseur-arbeidsarts.

●

Als het re-integratieplan door de werknemer wordt aanvaard: in dat geval zal de werknemer het plan gaan uitvoeren, en kan dit plan door de
preventieadviseur-arbeidsarts worden opgevolgd, maar het traject is afgelopen b� het aanvaarden van het plan.

●
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In elk geval zal elk einde van het re-integratietraject met zich meebrengen dat de preventieadviseur-arbeidsarts deze informatie doorgeeft aan de
adviserend arts van het ziekenfonds, die vervolgens een terug-naar-werk-traject kan starten of verderzetten, met het oog op het zoeken naar werk
b� een andere werkgever of het aanbieden van een passende opleiding of andere begeleiding. 

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht zal in de toekomst worden losgekoppeld van het re-
integratietraject. De aanpassing van artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet in die zin dient echter wel nog de parlementaire procedure te
doorlopen, dus deze loskoppeling treedt nog niet in werking op 1 oktober. Het nieuwe artikel I.4-82/1 van de codex (art. 19 van het KB) bevat een
deel van de procedure, nl. de vaststelling door de preventieadviseur-arbeidsarts van de de�nitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen
werk. Dit artikel zal, gelet op de samenhang met het toekomstige artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet, dus ook pas op hetzelfde ogenblik als dit
nieuwe artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet in werking treden. Tot op dat ogenblik bl�ft het bestaande artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet
van toepassing: hoe moeten de medische overmacht na 1 oktober 2022 en voor de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 34
Arbeidsovereenkomstenwet dan wel worden toegepast (PDF, 517.33 KB)
(/sites/default/�les/content/documents/Welz�n%20op%20het%20werk/Regelgeving/TEKST_medische_overmacht_na_1_oktober_2022.pdf)?

Collectief re-integratiebeleid

Re-integratie is niet alleen een zaak van werkgevers en werknemers die in een re-integratietraject stappen. Een geslaagde re-integratie vereist
immers de betrokkenheid en medewerking van alle actoren binnen de onderneming, dus ook van de collega’s van de werknemer en van de
leidinggevenden. Men moet ook niet wachten tot er iemand uitvalt om te gaan nadenken over een re-integratiebeleid, integendeel: het is
belangr�k dat er vooraf over re-integratie, en over mogel�kheden en problemen i.v.m. re-integratie, wordt nagedacht, opdat een concreet re-
integratietraject vlotter zou kunnen verlopen.

In de eerste plaats moet er een collectief re-integratiebeleid worden ontwikkeld, dat vervolgens op regelmatige basis moet worden
geëvalueerd, en indien nodig moet worden aangepast . Uit het collectief re-integratiebeleid kunnen ook vaststellingen volgen die maatregelen
vergen in andere welz�nsdomeinen, zoals psychosociale risico’s, arbeidsveiligheid of ergonomie: het is immers ook de bedoeling dat het
collectief re-integratiebeleid ook een aanzet geeft tot het verbeteren van het algemene welz�nsbeleid (art. I.4-79).

De werkgever moet dit collectief re-integratiebeleid uitwerken en evalueren in overleg met het Comité voor Preventie en Bescherming op het
Werk, en dat op regelmatige basis (en minstens één keer per jaar), en in aanwezigheid van de preventieadviseur-arbeidsarts (en eventueel andere

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Welzijn%20op%20het%20werk/Regelgeving/TEKST_medische_overmacht_na_1_oktober_2022.pdf
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bevoegde preventieadviseurs). Als er geen comité is, gebeurt dit met de vakbondsafvaardiging, en b� gebrek daaraan, rechtstreeks met de
werknemers (conform de cascade bepaald in de Welz�nswet).

Om het Comité daarb� te helpen, bepaalt de Codex dat er verschillende documenten moeten worden voorgelegd:

Het is de bedoeling om het collectief re-integratiebeleid aan te passen in functie van de resultaten van deze evaluatie (bv. wegwerken van
knelpunten, communicatieproblemen, enz.) en voorstellen te doen om het algemeen welz�nsbeleid te verbeteren. Deze evaluatie kan bv.
plaatsvinden naar aanleiding van de vergadering van het comité over het medisch jaarverslag (cfr. art. II.7-25, 3°). De werkgever en de
preventieadviseur-arbeidsarts zorgen ervoor dat het niet mogel�k is om aan de hand van de documenten die z� voorleggen aan het comité,
individuele werknemers te identi�ceren.

Een kwantitatief en kwalitatief verslag van de preventieadviseur-arbeidsarts (art. I.4-79, tweede lid). Dit verslag bevat onder meer
informatie over de volgende elementen: het aantal 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. De preventieadviseur-arbeidsarts moet b� het opmaken van dit verslag de nodige aandacht hebben voor de
vertrouwel�kheid van de persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim. H� kan in dit kader ook aanbevelingen doen om het collectief re-
integratiebeleid maar ook het algemeen welz�nsbeleid te verbeteren.

●

Een verslag opgesteld door de werkgever dat de geglobaliseerde en geanonimiseerde elementen bevat uit de re-integratieplannen en uit
de gemotiveerde verslagen. In dit verslag moeten minstens de volgende elementen aan bod komen: de stappen die de werkgever heeft
ondernomen om aangepast of ander werk te zoeken voor de werknemer, of om de werkpost aan te passen en de redenen waarom in
voorkomend geval geen re-integratieplan kon worden opgemaakt of een aangeboden plan werd geweigerd.

●


