
BRON: FOD WASO_oktober 2022 

 RIT vóór 1/10/22 RIT na 1/10/22 

Contact na 4 weken afwezigheid - Zo snel mogelijk door PAAA 

Opstart RIT 

- Door WN (of behandelend arts) Vanaf eerste dag arbeidsongeschiktheid 

- Door adviserend arts ziekenfonds Na quickscan indien arbeidsovereenkomst Niet meer rechtstreeks; wel via WN (keuze) 

- Door WG vanaf 4 maanden arbeidsongeschiktheid Vanaf 3 maanden arbeidsongeschiktheid 

Na arbeidsongeval/beroepsziekte Niet mogelijk Na einde tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

Re-integratiebeoordeling PAAA 

Inhoud  Onderzoek WN + werkpost + overleg 

Timing PAAA Max. 40 werkdagen Max. 49 kalenderdagen 

Beslissingen PAAA 5 3 

A (tijdelijk ongeschikt voor overeengekomen werk + aangepast/ander werk 
– evt. herevaluatie 

A (tijdelijk ongeschikt voor overeengekomen werk + aangepast/ander werk) 

B (tijdelijk ongeschikt voor overeengekomen werk + GEEN aangepast/ander 
werk – herevaluatie 

- 

C (definitief ongeschikt voor overeengekomen werk + aangepast/ander 
werk) 

B (definitief ongeschikt voor overeengekomen werk + aangepast/ander werk) 

D (definitief ongeschikt voor overeengekomen werk + GEEN 
aangepast/ander werk) 

- 

E (nog geen beoordeling mogelijk) – herevaluatie C (nog geen beoordeling mogelijk) – einde RIT 

WN gaat niet in op uitnodiging  - Einde RIT 

Re-integratieplan 

Timing WG  Beslissing A: max. 55 werkdagen Beslissing A: max. 63 kalenderdagen 

Beslissing C: max. 12 maanden Beslissing B: max. 6 maanden 

Inhoud  onderzoek + overleg Ernstig onderzoek + overleg 

- Rekening houden met 
- beslissing PAAA 
- collectief re-integratiebeleid 
- evt. redelijke aanpassingen personen met handicap 

Verslag indien geen plan Technisch of objectief onmogelijk of kan om gegronde redenen niet worden 
geëist 

Technisch of objectief onmogelijk of kan om gegronde redenen niet worden 
geëist 

-  Aantonen ernstig onderzoek aangepast/ander werk/werkpost 

-  Evt. rekening houden met redelijke aanpassingen personen met handicap 

Aanvaarden/weigeren plan door WN Max. 5 werkdagen Max. 14 kalenderdagen 

 - Indien geen reactie: opnieuw contacteren – geen reactie = weigering plan 

Beroepsprocedure tegen beslissing definitieve ongeschiktheid PAAA 
- WN Max. 7 werkdagen Max. 21 kalenderdagen 

- Arts inspecteur TWW Max. 31 werkdagen Max. 42 kalenderdagen 

Einde RIT    

 - WN gaat niet in op uitnodiging PAAA 

 Beslissing D Beslissing C 

 Gemotiveerd verslag WG bezorgd aan PAAA na beslissing C Gemotiveerd verslag WG bezorgd aan PAAA 

 Door WN geweigerd re-integratieplan bezorgd aan PAAA na beslissing C Door WN geweigerd re-integratieplan bezorgd aan PAAA 

 - Aanvaard re-integratieplan bezorgd aan PAAA 
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