
Het re-integratietraject 2.0
De belangrijkste wijzigingen in één oogopslag 

samengevat



• Re-integratie van de werknemer bij de 
werkgever

• Beëindiging van een re-integratietraject 
leidt niet automatisch tot een 
beëindiging wegens medische overmacht

Het re-integratietraject 2.0 vormt nu een 
afzonderlijk traject

Het re-integratietraject 2.0 Het traject medische overmacht

1/10/2022

Het re-integratietraject 1.0 werd vaak gebruikt als middel om het einde 
van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht vast te stellen

• De werknemer is minstens 9 maanden 
arbeidsongeschikt, en

• De werknemer is definitief ongeschikt 
om het overeengekomen werk te 
verrichten; en
1) De werknemer vraagt niet om 

ander/aangepast werk; of
2) Ander/aangepast werk is niet 

beschikbaar; of
3) Ander/aangepast werk wordt niet

aanvaard door de werknemer

Vanaf 1/10/2022 Datum inwerkingtreding 
nog niet gekend



Het re-integratietraject 2.0: wijzigingen
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

• De arbeidsarts moet de werknemer tijdens de arbeidsongeschiktheid zo spoedig 
mogelijk informeren over de mogelijkheden om werkhervatting te faciliteren. 1

• Een werkgever kan het re-integratietraject al starten na 3 maanden 
arbeidsongeschiktheid (in plaats van 4 maanden voorheen).2

• De arbeidsarts heeft minder beslissingsmogelijkheden (3 in plaats van 5 voorheen). 3 
• De werkgever moet een collectief re-integratiebeleid ontwikkelen en dit evalueren 

met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.4



Het re-integratietraject 2.0: wijzigingen
Hoe verloopt een re-integratietraject? 

Aanvang van het re-
integratietraject

Re-integratie-
beoordeling door de 

arbeidsarts
Gevolgen

• Door de werknemer 
(vanaf dag 1)

• Door de behandelend 
arts van de werknemer 
(met toestemming van 
de werknemer)

• Door de werkgever (na 
3 maanden of na 
ontvangst van een 
medisch attest dat de 
definitieve 
arbeidsongeschiktheid 
bevestigt)

Tijdelijk niet geschikt 
om het 

overeengekomen werk 
te verrichten; intussen 

is ander/aangepast 
werk mogelijk

A De werkgever stelt een 
plan op dat de 
werknemer aanvaardt 

De werkgever 
motiveert waarom  
geen plan kan worden 
opgesteld

De werkgever stelt een 
plan op maar de 
werknemer weigertDefinitief ongeschikt 

om het 
overeengekomen werk 

te verrichten; 
ander/aangepast werk

is mogelijk

B

Een beoordeling is 
(nog) niet opportuunC Traject beëindigd

Traject 
beëindigd

Traject 
beëindigd

Het traject eindigt 
wanneer het plan 
wordt uitgevoerd



• De arbeidsarts neemt een beslissing B na 
1/10/2022, en
1) De werknemer weigert het re-integratie 

plan; of
2) De werkgever motiveert waarom

geen re-integratieplan kan worden
opgesteld

• Een "oude" beslissing C of D genomen vóór
1/10/2022 (d.w.z. werknemer is definitief 
arbeidsongeschikt en aangepast/ander werk 
is niet mogelijk of aangepast/ander werk is 
wel mogelijk maar werkgever stelt geen re-
integratieplan op/ werknemer weigert plan)  

Beëindiging wegens medische overmacht? 

Het re-integratietraject 2.0 Het traject medische overmacht

Vanaf 1/10/2022 Vanaf de inwerkingtreding van het 
nieuwe traject medische overmacht

Wanneer is het mogelijk om het einde van een arbeidovereenkomst 
wegens medische overmacht vast te stellen?

• De werknemer is minstens 9 maanden 
arbeidsongeschikt, en

• De werknemer is definitief ongeschikt 
om het overeengekomen werk te 
verrichten; en
1) De werknemer vraagt niet om 

ander/aangepast werk; of
2) Dergelijk ander/aangepast werk is

niet beschikbaar; of
3) Dergelijk ander/aangepast werk

wordt niet aanvaard door de
werknemer
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