FORMULIER VOOR DE RE-INTEGRATIEBEOORDELING
(art. I.4-73, §4 van de codex over het welzijn op het werk)
1. Identiteit van de partijen
- Werkgever:

(benaming)…………………………………………………………………………………………
(adres)………………………………………………………….…………………………………..

- Werknemer:

(naam, voornaam)…………………………………………………………………………………
(adres)…………………………………………………………………………..………………….
(geboortedatum) ………………………………………………………………………………….
(arbeidsongeschikt sedert)……………………………………………………………………….

2. Aanvraag van het re-integratietraject
- Aanvrager (1):




werknemer of behandelend geneesheer
adviserend geneesheer
werkgever

- Datum van de aanvraag: ………………………………………………………………………………………......

3. Huidig overeengekomen werk
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

4. Beslissing volgend uit de re-integratiebeoordeling (1)


A. De mogelijkheid bestaat dat de bovengenoemde werknemer op termijn het overeengekomen
werk
kan
hervatten
(desgevallend
mits
aanpassing
van
de
werkpost)
In tussentijd is aangepast werk of ander werk mogelijk (desgevallend mits aanpassing van de
werkpost, zoals omschreven in punt 5). Zie de modaliteiten omschreven in punt 6.



B. De mogelijkheid bestaat dat de bovengenoemde werknemer op termijn het overeengekomen
werk kan hervatten (desgevallend mits aanpassing van de werkpost, zoals omschreven in punt
5). In tussentijd is aangepast werk of ander werk niet mogelijk.



C. De bovengenoemde werknemer is definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk bij de
werkgever te hervatten, maar is wel in staat om aangepast werk of ander werk bij de werkgever
uit te voeren (desgevallend mits aanpassing van de werkpost, zoals omschreven in punt 5). Zie
de modaliteiten omschreven in punt 6.



D. De bovengenoemde persoon is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk bij de
werkgever te hervatten en is niet in staat om enig aangepast of ander werk uit te voeren bij deze
werkgever.



E. Het is om medische redenen niet opportuun om momenteel een re-integratietraject te starten
(2).

5. Aanbevelingen en voorstellen in verband met de aanpassing van de werkpost
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Aanbevelingen en voorstellen in verband met aangepast of ander werk
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

7. Datum van mededeling van de re-integratiebeoordeling
- aan de werkgever:………………………………………………………………………………………………….
- aan de werknemer: ………………………………………………………………………………………………..
- (in voorkomend geval) aan de adviserend geneesheer : ……………………………………………………..
8. Herevaluatie
Datum : ……………………………………………………………………………………………………………....

Naam en voornaam van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:

Handtekening

(1) Kruis aan welk scenario van toepassing is
(2) Deze beslissing kan niet worden aangekruist indien het traject wordt opgestart op vraag van de
adviserend geneesheer

Uittreksel uit titel 4 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers van boek I van
de codex over het welzijn op het werk
Art. I.4-80.- §1. De werknemer die niet akkoord gaat met de re-integratiebeoordeling van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer 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 preventieadviseurarbeidsgeneesheer 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.
Adres van de geneesheer sociaal inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk (TWW):
- TWW directie Antwerpen: Theater Building, Italiëlei 124 – bus 77, 2000 Antwerpen
- TWW directie Brussel Hoofdstad: Ernest Blerotstraat, 1, 1070 Brussel.
- TWW directie Limburg – Vlaams Brabant: Koning Albertstraat 16B, 3290 Diest.
- TWW directie West-Vlaanderen: FAC Kamgebouw, Koning Albert 1-laan 1/5 bus 5, 8200 Brugge
- TWW directie Oost-Vlaanderen: Ketelvest 26/202, 9000 Gent
- TWW directie Henegouwen: Rue du Chapitre 1, 7000 Mons.
- TWW directie Luik: Boulevard de la Sauvenière 73, 4000 Liège
- TWW diectie Namen – Luxemburg – Waals Brabant: Chaussée de liège 622, 5100 Jambes.
§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 preventieadviseurarbeidsgeneesheer de
re-integratiebeoordeling bedoeld in artikel I.4-73, §4.
§7. Tijdens een re-integratietraject kan de werknemer slechts één keer de beroepsprocedure aanwenden.

