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Beëindiging wegens medische overmacht en re-integratietraject 

 

Een nieuw wettelijk kader werd recentelijk uitgewerkt om langdurig arbeidsongeschikte werknemers te 

begeleiden naar (een snellere) werkhervatting, eventueel in een aangepaste of andere job.  

Een re-integratietraject kan zo vanaf 1 januari 2017 opgestart worden door of voor werknemers die het 

overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kunnen uitoefenen.  

Bovendien, werd de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst wegens overmacht te beëindigen ook door 

dit nieuw regelgevend kader (KB van 28 oktober 2016 over de re-integratie van arbeidsongeschikte 

werknemers en wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader 

van arbeidsongeschiktheid) aangepast. 

* * * 

Vanaf 1 januari 2017, kan een arbeidsovereenkomst slechts beëindigd worden wegens medische 

overmacht na een “re-integratietraject”. 

Dit re-integratietraject wil de re-integratie bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet 

meer kan uitvoeren, door aan deze werknemer te geven: 

- ofwel tijdelijk aangepast of ander werk te geven in afwachting tot wanneer hij het overeengekomen 

werk terug kan uitoefenen; 

- ofwel definitief aangepast of ander werk te geven als de werkgever definitief ongeschikt is om het 

overeengekomen werk uit te oefenen 

Het re-integratietraject die niet van toepassing is bij een werkhervatting na een arbeidsongeval of een 

beroepsziekte, omvat verschillende fasen : 

1. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer start een re-integratietraject op verzoek van één van 

volgende personen: 

- de werknemer tijdens de periode van zijn arbeidsongeschiktheid, of zijn behandelende geneesheer 

als de werknemer hiermee instemt; 

- de adviserend geneesheer; 



  

  

- 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 nodigt vervolgens de werknemer 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. 

3. Na afloop van de re-integratiebeoordeling zal de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op het formulier 

voor de re-integratiebeoordeling vermelden dat: 

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.  

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.  

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. Er is een beroep mogelijk tegen deze beslissing volgens de procedure en de 

modaliteiten voorzien in het Besluit Re-integratie Werknemers.  

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. Er is een beroep mogelijk tegen 

deze beslissing volgens de procedure en de modaliteiten voorzien in het Besluit Re-integratie 

Werknemers.  

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

4. Wanneer aangepast werk, ander werk of een aanpassing van de werkpost mogelijk is, maakt de 

werkgever (behalve indien hij meent dat dat technisch of objectief onmogelijk is, of om gegronde redenen 

redelijkerwijze niet kan worden geëist) 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.  

5. 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. Indien de werknemer 

niet instemt met het re-integratieplan, vermeldt hij hierin de redenen van zijn weigering. 

6. 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: 



  

  

 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 en de 

beroepsmogelijkheden zijn uitgeput; 

 het verslag die de onmogelijkheid om een re-integratieplan op te maken vaststeld, heeft bezorgd; 

 het re-integratieplan waarmee de werknemer niet heeft ingestemd, heeft bezorgd aan de 

preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. 

Krachtens nieuw artikel 34van de wet van 3 juli 1978, kan slechts een einde worden gesteld aan de 

arbeidsovereenkomst door overmacht op dit ogenblik. 

Wanneer het re-integratietraject beëindigd is, kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een 

sociaalprofessionele re-integratie opstarten die beoogt de sociaalprofessionele re-integratie te 

bevorderen van de persoon die niet meer tewerkgesteld is of niet meer tewerkgesteld kan worden door zijn 

werkgever, door hem te begeleiden naar een functie bij een andere werkgever of in een andere bedrijfstak 

Andere aandachtpunten: 

 In de wet op 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten wordt uitdrukkelijk bepaald dat de 

uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet geschorst wordt als men tijdelijk aangepast werk doet 

of ander werk in kader van een re-integratieproject en dat de werknemer in dat geval in principe al 

de voordelen die hij bij de werkgever verworven heeft, behoudt. De partijen bij de 

arbeidsovereenkomst kunnen echter afwijken van dat principe.  

 In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van uitvoering van het 

aangepast of ander werk door middel van een opzeggingsvergoeding, moet deze vergoeding 

worden berekend op basis van het loon dat verschuldigd is in het kader van de 

arbeidsovereenkomst die bestaat vóór de uitvoering van het aangepast of ander werk. De 

aanpassingen die worden aangebracht tijdens de uitvoering van het aangepast of ander werk zijn 

dus zonder invloed op de berekening van de opzeggingsvergoeding. 

 De werkgever zal wordt ontheven van de verplichting om het gewaarborgd loon te betalen tijdens 

de periode van uitvoering van het aangepast of ander werk in geval van ziekte (andere dan een 

beroepsziekte) of ongeval (andere dan een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van 

het werk) welke is opgetreden tijdens deze periode. 

 

* * * 

Voor meer informatie of een specifieke begeleiding, contacteer Pierre Van Achter op +32 (0) 2 533 17 36 
of pierre.vanachter@simontbraun.eu  
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