
oPnieuW aan 
het Werk 
na Langdurige 
ziekte

terug in het zadeL



Wat ? 
Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om 
langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder 
vind je de belangrijkste elementen van de nieuwe wetgeving. 
Meer info vind je terug op www.teruginhetzadel.be.

Voor wie ?
De nieuwe regeling geldt voor wie langdurig ziek is (twee 
maanden of meer) en werkt in de privésector of als contrac-
tuele ambtenaar. De regeling geldt ook voor werkzoekenden 
zonder arbeidsovereenkomst.

De regeling geldt niet voor vastbenoemde ambtenaren of 
voor slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten. 
Voor deze groepen wordt gewerkt aan een aangepaste rege-
ling.



Begrippen
Om de regels goed te begrijpen, is het belangrijk dat je deze 
begrippen kent: 

❯ Het re-integratietraject: de stappen die je na je ziekte of 
tijdens je herstel terug aan het werk helpen.

❯ De behandelend geneesheer: je eigen arts (huisarts, speci-
alist). Hij geeft jou een attest voor arbeidsongeschiktheid.

❯ De adviserend geneesheer: de dokter van het ziekenfonds, 
de mutualiteit. Hij beoordeelt of je medische ongeschikt 
bent en beslist zo over je recht op ziekte-uitkeringen.

❯ De arbeidsgeneesheer: de dokter die op het werk advies 
geeft rond veiligheid en gezondheid op het werk. Hij is 
aangesteld door de werkgever, maar moet onafhankelijk 
optreden en voorstellen doen om ervoor te zorgen dat 
zieken terug aan de slag kunnen.

❯ De controlegeneesheer: een dokter die door sommige 
werkgevers wordt aangesteld om bij zieke werknemers 
te gaan controleren of ze werkelijk nog ziek zijn en onge-
schikt om te werken. Arbeidsgeneesheren mogen geen 
controlegeneeskunde doen. 

Omwille van de leesbaarheid spreken we in deze folder steeds 
over geneesheren, en over de werkgever en werknemers als 
mannelijk. Uiteraard bedoelen we ook vrouwelijke artsen, werk-
nemers en werkgevers.



Langdurig zieken 
Met een contract

Bij het begin van je ziekte krijg je gewaarborgd loon (betaald 
door je werkgever) en moet je ook de mutualiteit op de hoog-
te brengen. De mutualiteit betaalt namelijk je ziekte-uitkering 
als de periode van gewaarborgd loon voorbij is. Binnen de 
twee maanden na aangifte van de ziekte bij de mutualiteit 
worden de eerste stappen tot re-integratie gezet. Hieronder 
vind je kort de procedure terug. Uitgebreide info over elke 
stap vind je op www.teruginhetzadel.be.

STAP 1: 
Beoordeling door de AdViSerend geneeSheer 
VAn de muTuAliTeiT

De adviserend geneesheer probeert in te schatten of je terug 
aan het werk kan gaan. Dit zal vaak gebeuren via een vragen-
lijst, die onderzoekt of je het zelf mogelijk vindt het werk te 
hervatten. De adviserend geneesheer kan je ook uitnodigen 
voor een gesprek of een medisch onderzoek. 

Op basis van de beoordeling kom je in een van de volgende 
groepen terecht:
A. Je kan waarschijnlijk je oorspronkelijke werk na minder 

dan 6 maanden ziekte hervatten. Ò Je dossier wordt op 
bepaalde momenten herbekeken

B. Omwille van medische redenen is werken onmogelijk. 
 Ò Er is geen re-integratieprocedure

C. Werkhervatting is voorlopig nog niet aan de orde: prioriteit 
gaat naar diagnose en behandeling. Ò Je dossier wordt 
op bepaalde momenten herbekeken

D. Werkhervatting lijkt mogelijk, mits (tijdelijk/definitief) aan-
gepast of ander werk, of een herscholing. Ò naar STAP 2



STAP 2: 
oP BezoeK Bij de ArBeidSgeneeSheer 
VAn je onderneming

De arbeidsgeneesheer probeert een zicht te krijgen op de re-
integratiemogelijkheden. Hij kan vijf mogelijke beslissingen 
nemen:
1. Je kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, 

maar ondertussen kan je aangepast of ander werk doen. 
De arts beschrijft welke aanpassingen op het werk daar-
voor nodig zijn. Ò naar STAP 3 

2. Je kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, 
maar ondertussen kan je GEEN aangepast of ander werk 
doen. 

3. Je bent definitief ongeschikt voor het overeengekomen 
werk, maar wel in staat om ander/aangepast werk te 
doen binnen je onderneming. De arts beschrijft welke aan-
passingen daarvoor nodig zijn Ò naar STAP 3 

4. Je bent definitief ongeschikt voor het overeengekomen 
werk, en ook ongeschikt voor ander/aangepast werk bin-
nen je onderneming. 

5. Je kan geen re-integratieproject volgen omwille van medi-
sche redenen (bijvoorbeeld omdat je nog aan het revalide-
ren bent) .

De arbeidsgeneesheer geeft je een kopie van zijn beslissing 
(de re-integratiebeoordeling). Hij bezorgt dat ook aan de 
werkgever. Als hij geen aangepast werk voorstelt, informeert 
hij ook de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

Je kan ook op eigen initiatief naar de arbeidsgeneesheer met 
de vraag om een re-integratieproject. In dat geval hoeft de 
adviserend geneesheer je dossier niet te beoordelen.



STAP 3: 
heT re-inTegrATiePlAn 

Op basis van het voorstel van de arbeidsgeneesheer moet 
je werkgever nu een beslissing nemen over een re-integra-
tieplan. Hierin staat: de nodige aanpassingen van het werk 
(volume van het werk, uurrooster,..), de nodige opleiding die 
eventueel gevolgd moet worden en de duurtijd van het plan. 

De werkgever moet overleggen met jou, met de arbeidsge-
neesheer en eventueel met andere betrokkenen. je kan je 
bij dat overleg laten bijstaan door een werknemersafge-
vaardigde in het Comité PB, of bij gebrek daaraan door een 
vakbondsafgevaardigde naar keuze.

De werkgever moet binnen de 55 werkdagen over een re-
integratieplan beslissen en dat aan jou overmaken. Je hebt 
dan 5 werkdagen tijd om dit plan te aanvaarden en te onder-
tekenen. Je kan het plan ook weigeren, maar dan moet je 
schriftelijk motiveren waarom. Dit wordt dan bezorgd aan de 
arbeidsgeneesheer, die dit ook doorgeeft aan de adviserend 
geneesheer.



Let op: als je op onredelijke wijze aangepast werk weigert, 
én eerder al definitief ongeschikt bent bevonden voor je 
oorspronkelijk beroep, kan je werkgever je onmiddellijk en 
zonder opzegvergoeding ontslaan omwille van medische 
overmacht. Redelijk of onredelijk is een feitenkwestie die een 
rechter kan beoordelen: de werkgever is verplicht om rede-
lijke aanpassingen voor te stellen.

Het kan ook dat de werkgever weigert om een re-integra-
tieplan op te stellen, omdat hij vindt dat dit technisch of 
objectief onmogelijk is, of volgens hem niet redelijk is. Ook 
de werkgever moet dit dan motiveren in een verslag dat de-
zelfde weg volgt. 

De re-integratieprocedure stopt dus in stap 3 met ofwel de 
uitvoering van het re-integratieplan, ofwel met een weige-
ring van jou of van de werkgever, die gemeld wordt aan de 
arbeidsgeneesheer of adviserend geneesheer.  Als jij of je 
werkgever het re-integratieplan weigert, zijn er geen sanc-
ties voorzien. Eventueel kan de adviserend geneesheer zijn 
beslissing over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer 
herzien. 



Definitief arbeiDsongesChiKt 
VerKLaarD en niet aKKoorD ?

Het kan zijn dat de arbeidsgeneesheer beslist dat je definitief 
ongeschikt bent om je oorspronkelijk beroep uit te oefenen 
en dat je niet geschikt bent om aangepast werk te doen in je 
onderneming. Dit geeft de werkgever de mogelijkheid je te 
ontslaan wegens medische overmacht. In dat geval moet de 
werkgever géén opzeggingsvergoeding betalen en ook geen 
opzeggingstermijn respecteren.

Ben je definitief arbeidsongeschikt verklaard en ga je hier 
niet mee akkoord? Dan kan je in beroep gaan bij de genees-
heer van de medische arbeidsinspectie (toezicht welzijn). 
Daarvoor heb je slechts 7 werkdagen de tijd. Je komt 
daarvoor best langs bij een ACV-dienstencentrum of bij de 
vakbondssecretaris van je beroepscentrale. Je behandelend 
geneesheer, de arbeidsgeneesheer en de medisch inspecteur 
beslissen dan over je beroep.



op Vraag Van je werKgeVer 
naar De arbeiDsgeneesheer ?

Het kan zijn dat je arbeidsgeneesheer je oproept voor een 
re-integratieprocedure op vraag van je werkgever. Dat kan 
na 4 maanden arbeidsongeschiktheid. Dit is in 2017 enkel 
mogelijk voor wie na 1 januari 2016 ziek is geworden. Voor 
wie al langer ziek is dan 1 januari 2016, kan de werkgever dit 
pas in 2018.

De procedure volgt dan hetzelfde verloop als onder stap 2 
en stap 3. Stel dat het je werkgever enkel te doen is om je 
definitief ongeschikt te verklaren en je af te danken wegens 
medische overmacht. Dan kan je best vóór je reageert advies 
vragen aan je vakbondssecretaris of het ACV-dienstencen-
trum. 

VrijwiLLig instappen in een 
re-integratieproCeDure ?

Zieke werknemers kunnen tijdens hun ziekte op eigen ini-
tiatief contact opnemen met de arbeidsgeneesheer voor 
een gratis consultatie. Wie dat vraagt moet binnen de 10 
werkdagen een afspraak krijgen. Je kan dan met je arbeids-
geneesheer in alle vrijheid en vertrouwelijkheid overleggen 
over je kansen om het werk te hernemen of aangepast werk 
te vragen. En een belangrijk voordeel: op jouw verzoek blijft 
alles vertrouwelijk en wordt er niets meegedeeld aan de 
werkgever over dit overleg. Nadien kan je dan nog formeel 
een re-integratieprocedure starten op eigen initiatief. 
Dat verloopt dan volgens stap 2 en stap 3.



Ook als werkzoekende kan je langdurig ziek zijn, maar toch 
de mogelijkheid hebben gere-integreerd te worden op de ar-
beidsmarkt. Hieronder de stappen die gezet kunnen worden 
na de eerste drie maanden arbeidsongeschiktheid. 

STAP 1: 
Beoordeling door de AdViSerend geneeSheer 
VAn de muTuAliTeiT

De adviserend geneesheer probeert in te schatten of je terug 
aan het werk kan. Dit zal vaak gebeuren via een vragenlijst, 
die onderzoekt of je het zelf mogelijk vindt het werk te her-
vatten of welke belemmeringen er nog zijn. De adviserend 
geneesheer kan je ook oproepen voor een gesprek of een 
medisch onderzoek. 

Op basis van dit onderzoek, word je door de adviserend ge-
neesheer ingedeeld in een van volgende groepen:
A. Je kan binnen de 6 maanden een beroep uitoefenen op de 

arbeidsmarkt. Ò naar STAP 2

B. Je kan omwille van medische redenen niet aan het werk 
gaan.

C. Aan het werk gaan is nog niet aan de orde: prioriteit gaat 
naar diagnose en behandeling.

D. Aan het werk gaan is mogelijk, mits een herscholing of 
beroepsopleiding. Ò naar STAP 2 

Langdurig zieken
zonder contract



STAP 2
heT re-inTegrATieProjeCT

Via je adviserend geneesheer kan je een re-integratieproject 
volgen om terug een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. 
Een medisch sociaal onderzoek kijkt naar je medische toe-
stand en de mogelijkheden om terug aan het werk te gaan. 
Welke jobs zijn mogelijk? Kan er nog voltijds gewerkt wor-
den? Is het nuttig een opleiding te volgen? 

Binnen de 4 à 8 weken na dat medisch sociaal onderzoek, 
wordt een re-integratieplan opgemaakt. Ook je behandelend 
geneesheer kan hieraan meewerken. Als je in het plan stapt, 
dan wordt het na 3 maanden opnieuw geëvalueerd. 

V.
U

.: 
D

. L
ey

on
 –

 H
aa

ch
ts

es
te

en
w

eg
 5

79
 –

 1
03

0 
B

ru
ss

el
 –

 D
/2

01
6/

07
80

/3
3



www.teruginhetzadel.be
Meer info op

Vragen oVer je re-integratie? 

Kom langs op het ACV-dienstencentrum 
met al je vragen over je rechten en plichten als 
werkende of werkzoekende, of voor informatie over 
je ziekte- en werkloosheidsuitkering. 
Openingsuren: www.acv-online.be -> Contact

Vakbondsafgevaardigden en leden Comité 
PB in je onderneming kunnen je bijstaan tijdens 
je re-integratietraject. Spreek hen zeker aan als je 
vragen hebt. 

Check de recent aangepaste wetgeving

nieuwe afspraken voor wie  
langer dan twee maanden ziek is

als je werkt in de privésector  
of als contractueel ambtenaar

▼
▼

▼

Langdurig ziek geweest? 
Kan je binnenkort 
terug aan het werk?


