
Terug aan het werk na langdurige ziekte
Sinds 2017 bestaan er nieuwe regels om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. Opgelet: 
deze re-integratieprocedure is niet van toepassing na een arbeidsongeval of beroepsziekte. 

Een overzicht 
van alle 

uurroosters
• Om met de werkgever te overleggen over het beleid in de onderneming of instelling.
• Om zieken bij te staan in het individueel overleg met de werkgever over aangepast werk.
• Voor bijstand als de werkgever bij aangepast werk arbeidstijden, loon of andere voordelen wil 

aanpassen.
• Voor juridische bijstand bij ongewettigd ontslag om medische overmacht.
• Om in beroep te gaan tegen een beslissing van definitieve ongeschiktheid.

De adviserend arts van de mutualiteit kan je oproepen voor een gesprek of onderzoek. Die kan je doorverwijzen naar 
de arbeidsarts, die de mogelijkheden van re-integratie onderzoekt.

Na 4 maanden ziekte kan je werkgever vragen aan de arbeidsarts je uit te nodigen voor een re-integratieprocedure.

Je kan zelf vragen om de re-integratieprocedure te starten. 

Je kan rekenen op het ACV

Hoe kom je in een re-integratietraject terecht?
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In al deze gevallen doet de arbeidsarts een voorstel aan de werkgever en de werknemer. 
Daarover moet de werkgever beslissen na overleg met de werknemer en de arbeidsarts. 
Zieke werknemers hebben recht op bijstand door een vakbondsafgevaardigde bij dat overleg.

Heb je een vraag? Neem dan contact op met  



Na een langdurige ziekte is het mogelijk dat je start 
met aangepast werk. 

Je werkgever is verplicht om redelijke aanpassin-
gen te doen. Bij de bespreking van het voorstel van 
je re-integratietraject (samen met de arbeidsarts 
en de werkgever) kan je je laten bijstaan door een 
vakbondsafgevaardigde. 

Het aangepast werk verschilt soms sterk van je 
oorspronkelijke job. Daarom kan het zijn dat je 
werkgever je contract, loon en/of arbeidstijd wil 
aanpassen. Dit is mogelijk bij onderling akkoord. 

Aanpassing van het werk kan een effect hebben op 
het werk van collega’s. Wederzijds begrip en res-
pect zijn daarom belangrijk. Zo kan iedereen op een 
gezonde manier (blijven) werken.

De arbeidsarts kan beslissen dat je definitief on-
geschikt bent voor je vroeger werk en dat je niet 
geschikt bent om ander of aangepast werk te doen 
in je onderneming. 

Ga je niet akkoord? Dan moet je snel zijn. Je hebt 
maar zeven werkdagen de tijd om in beroep te 
gaan. Neem dus zo snel mogelijk contact op met 
het ACV. 

Na een beslissing van definitieve ongeschiktheid 
voor je vroeger werk, kan de werkgever zeggen dat 
aangepast werk niet mogelijk is. In dat geval kan 
de werkgever je ontslaan omwille van medische 
overmacht. Dit is met onmiddellijke ingang, zonder 
opzeggingsvergoeding of opzeggingstermijn. 

De ACV-vertegenwoordigers in je onderneming of 
onze rechtskundige diensten willen je in dit geval 
graag bijstaan om je rechten te verdedigen.

Meer info vind je op www.teruginhetzadel.be

AANGEPAST WERK MEDISCHE OVERMACHT


