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Vraag gesteld aan de FOD Werkgelegenheid:
Mag een preventieadviseur een medisch onderzoek uitvoeren
en een definitieve beslissing nemen tijdens een periode van
arbeidsongeschiktheid?

Antwoord van Dhr. Tousseyn, Algemeen Directeur FOD Werkgelegenheid::
In toepassing van artikel 12 §3 van het KB van 28/05/2003 betreffende het gezondheidstoezicht
op de werknemers is elk verzoek om gezondheidstoezicht of elke oproeping van een werknemer
om te verschijnen voor een afdeling of een departement belast met het medisch toezicht, meer
bepaald tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, absoluut nietig en
heeft zij de absolute nietigheid van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
tot gevolg, behalve voor wat betreft:
 de voorafgaande gezondheidsbeoordeling
 de gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer die een
procedure voor reïntegratie gevraagd heeft
 het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting.
Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting (art. 36bis van het KB van 28/05/2003) en het
medisch onderzoek dat volgt op zijn vraag om reïntegratie (art. 39 tot en met 41 van hetzelfde
KB) worden dus uitgevoerd tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, in tegenstelling tot
de andere medische onderzoeken die in de wetgeving voorzien worden.
Bovendien dient gepreciseerd te worden dat het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting
geen medisch onderzoek is en dus niet kan leiden tot een beslissing van de arbeidsgeneesheer
met betrekking tot de definitieve ongeschiktheid. Dit bezoek kan alleen leiden tot voorstellen
voor het aanpassen van de werkpost, die geformuleerd worden door de PA-AG in rubriek F van
het gezondheidsbeoordelingsformulier.

Het enige geval waarin de PA-AG een beslissing kan nemen over de definitieve
arbeidsongeschiktheid tijdens een periode waarin de arbeidsovereenkomst
geschorst is, is bij een medisch onderzoek dat deel uitmaakt van de procedure
voor reïntegratie, zoals dat op dit moment voorzien is in artikelen 39 tot en met
41 van bovenvermeld KB.
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