
    
Loondoorbetaling bij ziekte 
 
Inleiding 
Bij ziekte van de werknemer heeft de werkgever een wettelijke loondoorbetalingsplicht. De werknemer 
heeft op grond van de wet gedurende 104 weken recht op minimaal 70% van zijn loon, voor zover het 
loon niet meer bedraagt dan het maximum premieloon (maximum dagloon). De eerste 52 weken van 
zijn ziekte heeft de werknemer recht op minimaal het voor hem geldende minimumloon.  
 
Slechts in een aantal afgebakende gevallen heeft de zieke werknemer recht op een Ziektewet-
uitkering van UWV. Dit wordt de vangnetregeling genoemd. Denk hierbij onder andere aan sommige 
categorieën oproep- en uitzendkrachten, aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens 
ziekte op een bepaalde manier eindigt (meestal: na afloop contract bepaalde tijd), aan werkneemsters 
die als gevolg van zwangerschap op ziekte niet kunnen werken (let op: dit is iets anders dan 
zwangerschaps- en bevallingsverlof) en werknemers die na een langdurig ziekteverzuim re-integreren 
en weer ziek worden.   
 
Wanneer de werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft, dan kan hij onder omstandigheden de 
doorbetaling van het loon stopzetten oftewel een loonmaatregel toepassen. Dit kan op basis van een 
zestal in de wet nader aangegeven gronden. Meer hierover kunt u lezen in het informatieblad 
“Stopzetting van het loon tijdens ziekte”. In dat informatieblad staat ook kort een andere loonmaatregel 
beschreven, namelijk de opschorting van loon. Ook dat kan alleen op in de wet aangegeven gronden.  
 
 
Aandachtspunten 
Enkele aspecten waarmee u in ieder geval rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een 
rij. Houdt u er rekening mee dat dit geen volledige opsomming is. 
 
Denkt u onder andere aan het volgende: 
 

 In de arbeidsovereenkomst of in een eventueel toepasselijke CAO kunnen afwijkende 
afspraken worden gemaakt over de hoogte van het uit te betalen loon, maar het mag niet 
minder worden dan 70% van het loon. Zo wordt bijvoorbeeld vaak afgesproken dat de 
werknemer tijdens het eerste ziektejaar 100% van zijn loon uitbetaald krijgt. 

 De werkgever kan er voor kiezen om zich te verzekeren tegen het risico van loondoorbetaling.  

 Als de werknemer zich binnen vier weken na de beëindiging van een eerdere ziekteperiode 
weer ziek meldt, geldt dit als één ziekteperiode. Als er meer dan vier weken tussen zit, begint 
de periode van 104 weken in beginsel opnieuw.  

 Het is voor de werkgever toegestaan om de eerste twee dagen van ziekte geen loon uit te 
betalen. Deze zogeheten ‘wachtdagen’ moeten wel schriftelijk zijn vastgelegd in de 
arbeidsovereenkomst of CAO. Een andere oplossing is om aan de werknemer enkele extra, 
bovenwettelijke vakantiedagen toe te kennen, die vervallen bij te veel ziekmeldingen. Dit dient 
wel duidelijk, schriftelijk te worden afgesproken.  

 Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer tijdens zijn ziekte met wederzijds goedvinden 
eindigt door middel van een vaststellingsovereenkomst, dan heeft de werknemer in principe 
geen recht op een Ziektewet-uitkering en ook niet op een WW-uitkering.  

 De werkgever moet bij ziekte van een werknemer actief naar oplossingen zoeken om de 
werknemer zo snel mogelijk te integreren. Doet hij niet genoeg aan de re-integratie van de 
werknemer dan kan het UWV boetes en ook een loonsanctie opleggen. Dit laatste betekent 
dat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever na afloop van de 104 weken kan worden 
verlengd.   
 

Meer weten? 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wilt u een concrete situatie laten toetsen? 
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 
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