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 Max. 6 maanden + max. 14 kalenderdagen WN 

21 kalenderdagen (beroepstermijn) 

Max. 42 kalenderdagen (behandeling beroep) 

Max. 9 maanden 

Max. 3 maanden 

7 kalenderdagen WN 

30 kalenderdagen PAAA 

NEE 

Voorwaarde: WN is meer dan 9m ononderbroken arbeidsongeschikt 

WG/WN maakt aan WN/WG en PAAA intentie kenbaar om vast te stellen dat WN definitief 

ongeschikt is voor overeengekomen werk + WG informeert WN dat hij kan vragen om 

mogelijkheid tot aangepast/ander werk te onderzoeken + zich kan laten bijstaan 

GEEN vaststelling definitieve ongeschiktheid: 

STOP procedure medische overmacht 

WN aanvaardt plan 

NEE: WN weigert en 

motiveert redenen van 

weigering 

NEE: WG motiveert in verslag 

dat aangepast werk niet 

mogelijk is 

PAAA onderzoekt WN voor vaststelling def. 

ongeschiktheid + bepalen mogelijkheid aangepast/ander 

werk als WN aangeeft dat hij dat wenst   

 Gaat WN in beroep tegen vaststelling def. ongeschiktheid (bij TWW)? 

JA: WG gaat na of aangepast werk kan worden aangeboden 

WG maakt re-integratieplan 

op en bezorgt het aan WN  

Indien aangepast/ander werk aanvaard 

= STOP procedure medische overmacht 

GEEN bevestiging vaststelling definitieve ongeschiktheid: 

STOP procedure medische overmacht 

WN komt niet naar PAAA (3 uitnodigingen) 

= geen vaststelling definitieve ongeschiktheid mogelijk: 

STOP procedure medische overmacht  

Heeft WN aangepast/ander werk gevraagd? 

JA: Bevestiging vaststelling def. 

ongeschiktheid  

Medische overmacht mogelijk 

NEE 

PAAA nodigt WN uit 

PAAA = arbeidsarts 

WN = werknemer 

WG = werkgever 

Cursief = facultatief 

PAAA informeert WG + 

WN over vaststelling 

definitieve 

ongeschiktheid + 

modaliteiten 

aangepast/ander werk 

indien gevraagd door 

WN tijdens onderzoek 

PAAA informeert WG 

& WN over vaststelling 

definitieve 

ongeschiktheid zonder 

modaliteiten 

aangepast/ander werk 

WN wil toch onderzoek aangepast/ander werk 

= vraag (aangetekend) aan WG en PAAA 

PAAA nodigt WN opnieuw uit indien nodig en 

onderzoekt modaliteiten aangepast/ander 

werk  

Hij bezorgt dit aan WG en WN 

Deze 

termijnen 

kunnen 

tezelfdertijd 

lopen 

PAAA informeert adviserend arts over 

vaststelling def. ongeschiktheid WN 

Schema medische overmacht 
(bijzondere procedure in het kader van art. 34 arbeidsovereenkomstenwet)

Bron: FOD WASO


