
Hoofdstuk VI. Het re-integratietraject van een werknemer die het overeengekomen werk 

tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen  

Art. I.4-72  

Het re-integratietraject bedoeld in dit hoofdstuk beoogt de re-integratie te bevorderen van de werknemer die 

het overeengekomen werk niet kan uitoefenen, door deze werknemer: 

– ofwel tijdelijk een aangepast of een ander werk te geven in afwachting van het opnieuw uitoefenen 

van zijn overeengekomen werk, 

– ofwel definitief een aangepast of een ander werk te geven indien de werknemer definitief ongeschikt 

is voor het uitoefenen van zijn overeengekomen werk. 

Het re-integratietraject is niet van toepassing op wedertewerkstelling bij arbeidsongeval of beroepsziekte. 

Het Comité neemt deel aan het ontwikkelen van een globale omkadering van het re-integratiebeleid dat in de 

onderneming wordt gevoerd, overeenkomstig artikel I.4-79. 

Art. I.4-73  

§ 1 

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer start een re-integratietraject op verzoek van: 

1°de werknemer tijdens de periode van zijn arbeidsongeschiktheid, of de behandelende geneesheer als de 

werknemer hiermee instemt; 

2°de adviserend geneesheer, indien deze van mening is dat de werknemer in aanmerking komt voor re-

integratie krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; 

3°de werkgever, ten vroegste vanaf 4 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, 

of vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest van zijn behandelend geneesheer bezorgt waaruit 

de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt. 

§ 2 

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verwittigt de werkgever vanaf het ogenblik dat hij een re-

integratieverzoek, zoals bedoeld § 1, 1° of 2°, heeft ontvangen. 

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verwittigt de adviserend geneesheer vanaf het ogenblik dat hij een 

re-integratieverzoek, zoals bedoeld § 1, 1° of 3°, heeft ontvangen. 

§ 3 

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer nodigt de werknemer voor wie hij een re-integratieverzoek heeft 

ontvangen, uit voor een re-integratiebeoordeling om: 

– na te gaan of de werknemer op termijn het overeengekomen werk, desgevallend mits een aanpassing 

van de werkpost, opnieuw zal kunnen uitoefenen; 

– de mogelijkheden voor re-integratie te onderzoeken, op basis van de arbeidscapaciteiten van de 

werknemer. 



Mits toestemming van de werknemer, pleegt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer eventueel overleg met 

de behandelende geneesheer van de werknemer, de adviserend geneesheer, andere preventieadviseurs en 

personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie. 

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderzoekt tevens de werkpost of werkomgeving van de werknemer 

met het oog op het nagaan van de mogelijkheden tot aanpassing van deze werkpost. 

Hij maakt een verslag op van zijn bevindingen en van deze van de bij het overleg betrokken personen, dat 

wordt gevoegd in het gezondheidsdossier van de werknemer. 

§ 4 

Na afloop van de re-integratiebeoordeling en rekening houdend met het resultaat van het overleg bedoeld in § 

3, neemt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zo spoedig mogelijk één van de volgende beslissingen die hij 

vermeldt op het formulier voor de re-integratiebeoordeling: 

a) de mogelijkheid bestaat dat de werknemer op termijn het overeengekomen werk kan hervatten, 

desgevallend mits aanpassing van de werkpost, en de werknemer is in staat om in tussentijd bij de 

werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren, desgevallend mits aanpassing van de werkpost. 

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer legt de modaliteiten vast van het aangepast of ander werk, 

evenals van de aanpassing van de werkpost. Op een door hem vast te stellen tijdstip herbekijkt de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het re-integratie-traject overeenkomstig § 3; 

b) de mogelijkheid bestaat dat de werknemer op termijn het overeengekomen werk kan hervatten, 

desgevallend mits aanpassing van de werkpost, maar de werknemer is niet in staat om in tussentijd bij 

de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren. Op een door hem vast te stellen tijdstip 

herbekijkt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het re-integratietraject overeenkomstig § 3; 

c) de werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, maar is in staat om 

bij de werkgever een aangepast of een ander werk uit te voeren, desgevallend mits aanpassing van de 

werkpost. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer legt de modaliteiten vast van het aangepast of 

ander werk, evenals van de aanpassing van de werkpost; 

d) de werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten en is niet in staat 

om bij de werkgever enig aangepast of ander werk uit te voeren; 

e) hij oordeelt dat het om medische redenen niet opportuun is een re-integratietraject op te starten. De 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer herbekijkt elke 2 maanden de mogelijkheden voor het 

opstarten van het re-integratietraject. Deze beslissing kan niet worden genomen voor re-

integratietrajecten opgestart op verzoek van de adviserend geneesheer, bedoeld in artikel I.4-73, § 1, 

2°. 

Bij de re-integratiebeoordeling heeft de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bijzondere aandacht voor de 

progressiviteit van de maatregelen die hij voorstelt. 

§ 5 

Uiterlijk binnen een termijn van 40 werkdagen na ontvangst van het re-integratieverzoek, zorgt de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ervoor dat: 

1) het formulier voor de re-integratiebeoordeling wordt overgemaakt aan de werkgever en aan de 

werknemer; 

2) de adviserend geneesheer op de hoogte wordt gebracht als hij geen aangepast of ander werk 

voorstelt, zoals bedoeld in § 4, b), d) en e); 

3) het formulier voor de re-integratiebeoordeling wordt toegevoegd aan het gezondheidsdossier van de 

werknemer. 



Art. I.4-74  

§ 1 

De werkgever maakt een re-integratieplan op in overleg met de werknemer, de preventieadviseur-

arbeidsgeneesheer en, in voorkomend geval, andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-

integratie: 

1) na ontvangst van de re-integratiebeoordeling, wanneer het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid zoals 

bedoeld in artikel I.4-73, § 4, a); 

2) na het verstrijken van de termijn voor het instellen van beroep overeenkomstig artikel I.4-80, of na 

ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure waarin de beslissing van de preventieadviseur-

arbeidsgeneesheer werd bevestigd, wanneer het gaat om een definitieve ongeschiktheid zoals 

bedoeld in artikel I.4-73, § 4, c). 

§ 2 

Het re-integratieplan 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; 

b) een omschrijving van het aangepast werk, inzonderheid 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 met het oog op het verwerven van de competenties die 

moeten toelaten dat de werknemer een aangepast of ander werk kan uitvoeren; 

e) de geldigheidsduur van het re-integratieplan. 

In voorkomend geval bezorgt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het re-integratieplan aan de adviserend 

geneesheer die een beslissing neemt over de progressieve werkhervatting en de arbeidsongeschiktheid zoals 

bedoeld in artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Het re-integratieplan maakt melding van deze beslissing. De 

werkgever past indien nodig het re-integratieplan aan. 

§ 3 

De werkgever bezorgt het re-integratieplan aan de werknemer: 

1) binnen een termijn van maximum 55 werkdagen na ontvangst van de re-integratiebeoordeling 

wanneer het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid zoals bedoeld in artikel I.4-73, § 4, a); 

2) binnen een termijn van maximum twaalf maanden na ontvangst van de re-integratiebeoordeling 

wanneer het gaat om een definitieve ongeschiktheid zoals bedoeld in artikel I.4-73, § 4, c). 

§ 4 

Een werkgever die na het overleg bedoeld in § 1 geen re-integratieplan opmaakt omdat hij meent dat dat 

technisch of objectief onmogelijk is, of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist, motiveert 

dit in een verslag. 



Hij bezorgt dit verslag aan de werknemer en aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer binnen dezelfde 

termijnen als bedoeld in § 3, en houdt het ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren. 

Art. I.4-75  

§ 1 

De werknemer beschikt over een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van het re-integratieplan om al dan 

niet met het plan in te stemmen en het terug te bezorgen aan de werkgever: 

1) indien de werknemer instemt met het re-integratieplan, ondertekent hij voor akkoord; 

2) indien de werknemer niet instemt met het re-integratieplan, vermeldt hij hierin de redenen van zijn 

weigering. 

§ 2 

De werkgever bezorgt een exemplaar van het re-integratieplan aan de werknemer en aan de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, en houdt het ter beschikking van de met het toezicht belaste 

ambtenaren. 

§ 3 

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer maakt, al naar gelang het geval, het re-integratieplan of het verslag 

bedoeld in artikel I.4-74, § 4 over aan de adviserend geneesheer en voegt het toe aan het gezondheidsdossier 

van de werknemer. 

Art. I.4-76  

§ 1 

Voor een werknemer die definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren, is het re-

integratietraject definitief beëindigd op het ogenblik dat de werkgever: 

1) van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een formulier voor de re-integratiebeoordeling heeft 

ontvangen waarin deze laatste heeft geoordeeld dat er geen aangepast of ander werk mogelijk is zoals 

bedoeld in artikel I.4-73, § 4, d), en de beroepsmogelijkheden bedoeld in artikel I.4-80 zijn uitgeput; 

2) het verslag bedoeld in artikel I.4-74, § 4, heeft bezorgd aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer; 

3) het re-integratieplan waarmee de werknemer niet heeft ingestemd, zoals bedoeld in artikel I.4-75, § 1, 

2°, heeft bezorgd aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 

§ 2 

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer volgt de uitvoering van het re-integratieplan op regelmatige basis op, 

in overleg met de werknemer en de werkgever. 

Een werknemer die tijdens de uitvoering van het re-integratieplan van mening is dat alle of een deel van de in 

dit plan vervatte maatregelen niet meer zijn aangepast aan zijn gezondheidstoestand, kan een spontane 

raadpleging vragen bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer met het oog op het herbekijken van het re-

integratietraject overeenkomstig artikel I.4-73, § 3. 

Art. I.4-77  



De werknemer kan zich gedurende het hele re-integratietraject laten bijstaan door een 

werknemersafgevaardigde in het Comité of bij ontstentenis hiervan, door een vakbondsafgevaardigde van zijn 

keuze. 

Art. I.4-78  

De werkgever en de werknemers werken mee aan het vlot verloop van het re-integratietraject om de 

slaagkansen van de re-integratie te bevorderen. 

Art. I.4-79  

Met het oog op het ontwikkelen van een doeltreffend re-integratiebeleid overlegt de werkgever regelmatig, en 

minstens één keer per jaar, met het Comité over de mogelijkheden op collectief niveau voor aangepast of 

ander werk en de maatregelen voor aanpassing van de werkposten, in aanwezigheid van de preventieadviseur-

arbeidsgeneesheer en in voorkomend geval van de andere bevoegde preventieadviseurs. 

De collectieve aspecten van de re-integratie worden éénmaal per jaar geëvalueerd en overlegd in het Comité 

op basis van een kwantitatief en kwalitatief verslag van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Het re-

integratiebeleid wordt zo nodig aangepast in functie van deze evaluatie. 

Art. I.4-80  

§ 1 

De werknemer die niet akkoord gaat met de re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-

arbeidsgeneesheer waarbij hij definitief ongeschikt is verklaard voor het overeengekomen werk zoals bedoeld 

in artikel I.4-73, § 4, c) of d), kan hiertegen beroep instellen. 

§ 2 

De werknemer stuurt hiertoe binnen de 7 werkdagen nadat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het 

formulier voor de re-integratiebeoordeling aan hem heeft bezorgd, een aangetekende brief aan de bevoegde 

geneesheer sociaal inspecteur van de algemene directie TWW, en verwittigt ook de werkgever. 

§ 3 

De geneesheer sociaal inspecteur roept de preventie-adviseur-arbeidsgeneesheer en de behandelende 

geneesheer van de werknemer op een door hem bepaalde plaats en tijdstip samen voor overleg, en vraagt hen 

de relevante documenten mee te brengen in verband met de gezondheidstoestand van de werknemer. In 

voorkomend geval roept hij ook de werknemer op om te worden gehoord en onderzocht. 

§ 4 

Tijdens dit overleg nemen de drie geneesheren een beslissing bij meerderheid van stemmen, en uiterlijk binnen 

een termijn van 31 werkdagen na de ontvangst van het beroep door de geneesheer sociaal inspecteur. 

Bij afwezigheid van de behandelende arts of van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, of indien er geen 

akkoord wordt bereikt onder de aanwezige artsen, neemt de geneesheer sociaal inspecteur zelf de beslissing. 

§ 5 

De geneesheer sociaal inspecteur neemt de beslissing op in een medisch verslag dat door de aanwezige 

geneesheren wordt ondertekend en dat in het gezondheidsdossier van de werknemer wordt bewaard. 



De geneesheer sociaal inspecteur deelt het resultaat van de beroepsprocedure onmiddellijk mee aan de 

werkgever en aan de werknemer. 

§ 6 

Afhankelijk van het resultaat van de beroepsprocedure herbekijkt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de 

re-integratiebeoordeling bedoeld in artikel I.4-73, § 4. 

§ 7 

Tijdens een re-integratietraject kan de werknemer slechts één keer de beroepsprocedure aanwenden. 

Art. I.4-81  

De werkgever neemt de verplaatsingskosten van de werknemer verbonden aan het re-

integratietraject voor zijn rekening. 

Art. I.4-82  

De Minister kan modellen van formulieren inzake het re-integratietraject vastleggen. 


