Verzoek om re-integratietraject
WERKGEVER
Gelieve alle velden correct in te vullen. Deze gegevens zijn absoluut noodzakelijk om uw re-integratieaanvraag
correct te kunnen verwerken. Als er gegevens ontbreken, moeten wij u opnieuw contacteren voordat we de
aanvraag kunnen verwerken.
De ondergetekende werkgever (naam, voornaam en adres van de werkgever, natuurlijke persoon of
rechtsvorm, naam en zetel van de onderneming of instelling):

verzoekt de preventieadviseur-arbeidsarts een re-integratietraject op te starten voor:
de heer/mevrouw (naam, voornaam van de te onderzoeken persoon)


Geboortedatum:

Adres: Straat:
Postcode:

INSZ-nummer:

Nummer:

Postbus:

Gemeente: 		

E-mailadres betrokken werknemer (professioneel):
E-mailadres betrokken werknemer (privé):		
Gsm/Tel. (professioneel):
Gsm/Tel. (privé):

Verbond mutualiteit werknemer:
(kleef hier de sticker of
noteer het bondnummer)

Huidig overeengekomen werk:

Reden aanvraag re-integratietraject:

Gelieve aanvraag re-integratietraject te verzenden per post naar onze regionale klantenservice.

www.idewe.be

15300-3.0-202210

Werknemer is meer dan 3 maanden arbeidsongeschikt
(start van de arbeidsongeschiktheid

).

Attest ‘definitieve arbeidsongeschiktheid’ opgemaakt door de behandelend arts van de werknemer
(kopie attest in bijlage toevoegen t.a.v. de preventieadviseur-arbeidsarts).

Bedrijfsnaam:
KBO-nummer:
Naam personeelsverantwoordelijke HRM:
Functie contactpersoon:
Tel. contactpersoon:
E-mail contactpersoon:
Naam leidinggevende:

Datum en handtekening van de werkgever of zijn afgevaardigde:

Nieuwe tarifering re-integratie voor KMO-klanten
De regelgeving (*) bepaalt dat alle medische onderzoeken die de arbeidsarts naar aanleiding van het KB
Gezondheidstoezicht uitvoert bij werknemers, worden aangerekend aan de werkgever.
Dit is ook van toepassing op een re-integratietraject:
•

•

De re-integratiebeoordeling (consult) door de arbeidsarts is inbegrepen in de jaarlijkse forfaitaire
bijdrage, op voorwaarde dat er tijdens de procedure door de werkgever een re-integratieplan wordt
opgemaakt binnen de wettelijke termijn.
In alle andere gevallen wordt de re-integratiebeoordeling (consult) aangerekend (€ 105,58).
De daarnaast benodigde tijd en kosten van de externe dienst voor het re-integratietraject factureren
we aan een forfaitair bedrag van € 211,16 per opgestart re-integratietraject.

(*) art. I.2-14 en art. I.4-11 van de CODEX over het welzijn op het werk.
Deze tarifering geldt ook als de werknemer of de behandeld arts van de werknemer een verzoek voor
een re-integratietraject indient.
Voor grotere klanten wordt de kost en de tijd besteed aan het re-integratietraject aangerekend in
preventie-eenheden.

www.idewe.be

