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WETGEVING BIJ 
RIJGESCHIKTHEID
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RIJBEWIJS

̶ Groep 1 : rijbewijs AM/A1/A2/A/B/B+E/G

̶ Minst strenge criteria

̶ Theoretisch en praktisch examen

̶ Eigen verklaring ivm kennis folder medische minimumnormen, 

geschiktheid en ogen

̶ Zelf arts raadplegen : beslissing ivm geschiktheid

̶ Houder rijbewijs moet dit zelf inleveren

̶ Geen controlesysteem

RIJBEWIJS

̶ Groep 2 : rijbewijs C1/C1+E/C/C+E/D1/D1+E/D/D+E 

̶ Professioneel vervoer oa chauffeurs van vrachtwagens en bussen, ook 

vervoersdiensten vb taxi, ambulance, leerlingenbus

̶ Meest strenge criteria

̶ Rijgeschiktheidsattest (RGA) opgemaakt door de arbeidsarts, na evt

doorverwijzing/attest specialist

̶ Procedure : a) invullen eigen verklaring en ondertekenen

b) oogonderzoek                           

c) algemeen medisch onderzoek 

̶ Beslissing ivm geschiktheid, opmaken attest met evt voorwaarden, beperkingen 

vb bril, duur, afstand
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̶ 3 groepen van vertigo 
• Plots optredende en langzaam uitstervende vertigo: ongeschikt zolang 

symptomen 

• Paroxysmale vertigo: symptoomvrije intervallen 

➢ Ménière: geschikt vanaf 6 maand na laatste aanval?

➢ Benigne positionele paroxysmale vertigo: duurt meestal niet langer dan 

6 maanden zonder behandeling  

• Chronische vertigo: ongeschikt
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CENTRUM VOOR RIJGESCHIKTHEID EN 
VOERTUIGAANPASSING
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WETGEVING BIJ 
WERKHERVATTING
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ARBEIDSGENEESKUNDE

̶ De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 

(Europese richtlijn 89/391/EEG) 

̶ Voor personen met een arbeidsovereenkomst, niet voor zelfstandigen

̶ Wettelijke taken van Diensten Preventie en Bescherming op het Werk

‒ Risico-identificatie en evaluatie

‒ Toezicht op de gezondheid van werknemers

‒ Gezondheidsbevordering, opleiding en onderwijs, organisatie van 

eerste hulp, ...
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MEDISCHE CONTACTEN

̶ Verplicht: voor werknemers met veiligheidsfunctie/waakzaamheid/risico’s

• voorafgaand onderzoek (vóór indiensttreding)

• periodiek gezondheidsonderzoek

• werkhervattingsonderzoek 

̶ Optioneel: voor alle werknemers

• spontaan overleg

• bezoek “voorafgaand aan werkhervatting”

• re-integratie na tijdelijke of definitieve arbeidsongeschiktheid

• ……
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MEDISCHE CONTACTEN

̶ Verplicht: voor categorieën werknemers met beroepsrisico

• voorafgaand onderzoek (vóór indiensttreding)

• periodiek gezondheidsonderzoek

• werkhervattingonderzoek 

̶ Optioneel: voor alle werknemers

• spontaan overleg

• bezoek “voorafgaand aan werkhervatting”

• re-integratie na tijdelijke of definitieve arbeidsongeschiktheid

• ……
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“INFORMELE” RE-INTEGRATIE

̶ Werkhervattingsonderzoek

̶ Verplicht voor werknemers onderworpen aan gezondheidstoezicht

̶ Na minstens 4 aaneengesloten weken afwezigheid wegens ziekte, ongeval 

of bevalling (art. I.4-36 §1)

̶ Gedurende de eerste 10 dagen na RTW

̶ Formele beslissing over arbeids(on)geschiktheid

̶ Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

̶ Iedere medewerker

̶ Tijdens ziekteverlof

̶ Betaald door de werkgever

̶ Bespreking mogelijke werkaanpassingen (art. I.4-36 §2)

̶ Informeel advies van de arbeidsarts (geen beslissing)
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WETGEVING RE-INTEGRATIE WERKNEMER

̶ KB 28/10/2016 - Start 01/12/2016

̶ Doelstelling: het bevorderen van de re-integratie van werknemers die 

de afgesproken werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren door:
• tijdelijk aangepast werk aanbieden

• het vinden van een definitief aangepast of ander werk

̶ Niet verplicht

̶ Het re-integratietraject wordt gestart door
• werknemer / behandelend arts (mogelijk na 1 ziektedag)

• adviserend arts (ziekenfonds)

• werkgever (pas na 4 maanden)
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“FORMAL” REINTEGRATION

WETGEVING RE-INTEGRATIE WERKNEMER

TAKE HOME MESSAGES

̶ Vraag steeds naar de job en motivatie / barrières

̶ Complexe wetgeving

̶ Match tussen werkvereisten en capaciteiten / competenties

̶ Terugkeer naar het werk kan via verschillende wegen 

̶ Re-integratie: informeel >> formeel

̶ Er is meer communicatie nodig tussen verschillende actoren en 

disciplines
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REFERENTIES

̶ Vind uw arbeidsarts :    https://www.seed-connect.be/

Of www.mijngezondheid.be

̶ VIAS : https://vias.be/nl/particulieren/cara/voor-artsen/

̶ CARA : https://www.vias.be/nl/particulieren/cara/voor-artsen/

̶ FOD Waso : https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk

̶ Beswic : https://www.beswic.be/nl/themas/terug-aan-het-werk

̶ Fedris : Federaal agentschap voor beroepsrisico’s : https://fedris.be/nl

̶ VDAB : https://www.vdab.be/arbeidshandicap/default1.shtml
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