
    
Stopzetting van het loon tijdens ziekte 
 
Inleiding 
In beginsel is de werkgever verplicht om bij ziekte van een werknemer gedurende 104 weken 
minimaal 70% van diens loon, maar gedurende de eerste 52 weken ten minste het voor de werknemer 
geldende minimumloon, door te betalen. In onder meer de volgende gevallen is de werkgever echter 
gerechtigd om het loon tijdens ziekte niet door te betalen: 
 

 De werknemer zou zonder ziek te zijn ook geen recht hebben op loon (bijvoorbeeld: detentie)  

 De ziekte is door de werknemer met opzet veroorzaakt. Let wel: hierbij moet de opzet van de 
werknemer gericht zijn op het ziek worden. Dit komt niet snel voor. Het bijvoorbeeld enkel 
beoefenen van een risicovolle sport valt hier dus niet onder.  

 De ziekte is het gevolg van een gebrek waarover de werknemer bij een aanstellingskeuring 
valse informatie heeft verstrekt. Hierbij moet de aanstellingskeuring overigens wel voldoen 
aan de eisen die daaraan in de Wet Medische Keuringen zijn gesteld.  

 De werknemer belemmert of vertraagt zijn genezing of weigert passende arbeid, die hem door 
de werkgever is aangeboden, voor de werkgever of een derde te verrichten.  

 De werknemer weigert zonder deugdelijke grond mee te werken aan door de werkgever 
getroffen maatregelen of voorschriften die erop gericht zijn om hem passende arbeid te 
kunnen laten verrichten. 

 De werknemer weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan 
van aanpak dat bedoeld is om de re-integratie te bevorderen. 

 
De werkgever zal de loonbetaling in principe moeten hervatten zodra de werknemer weer aan zijn 
verplichtingen voldoet. Het loon over de periode dat de werknemer niet aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, hoeft de werkgever echter niet met terugwerkende kracht alsnog te betalen. 
 
Aandachtspunten 
Enkele aspecten waarmee de werkgever 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: 
 

 Het is van belang om stopzetting van loon niet te verwarren met opschorting van loon.  
Bij opschorting van loon dient de werkgever namelijk het niet uitbetaalde loon wel met 
terugwerkende kracht te betalen zodra de werknemer weer aan zijn verplichtingen voldoet.  
De werkgever is gerechtigd om het loon op te schorten als de werknemer zich niet houdt aan 
redelijke, schriftelijke controlevoorschriften. De werkgever moet namelijk kunnen controleren 
of de werknemer daadwerkelijk ziek is en recht heeft op loon.  

 De grond voor de stopzetting van de loonbetaling dient direct nadat het vermoeden van het 
bestaan daarvan is gerezen aan de werknemer te worden medegedeeld. De werkgever mag 
dus niet wachten met het doen van deze mededeling tot het moment waarop normaal 
gesproken het loon betaald zou worden. De werknemer moet namelijk de tijd krijgen om te 
kunnen bewijzen dat hij wel degelijk recht had op loondoorbetaling.  

 Voor de bepaling of bepaalde werkzaamheden passend zijn, dient onder andere rekening te 
worden gehouden met het arbeidsverleden, het opleidingsniveau en de hoogte van het salaris 
van de werknemer.  

 Bij discussie over onder andere de vraag of aangeboden werk al dan niet passend is, kan aan 
UWV een deskundigenoordeel gevraagd worden.  

 Brieven over de opschorting of de stopzetting van loon kunnen gecompliceerd zijn en nauw 
luisteren. Vraagt u bij twijfel om juridisch advies.  
  

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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