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Loondoorbetaling bij opeenvolgende ziekteperiodes
Als een werknemer ziek is, is de
werkgever verplicht het loon van de
zieke werknemer door te betalen. Die
verplichting om de zieke werknemer
loon door te betalen, geldt in ieder
geval voor een periode van 104 weken
(dus 2 jaar).
Op grond van de wet geldt dat de
werkgever de zieke werknemer
slechts 70% van zijn loon hoeft door
te betalen, waarbij geldt dat gedu
rende het eerste ziektejaar die 70%
niet lager mag zijn dan het wettelijke
minimumloon.
Hoe zit het nu als een werknemer
weer beter is geworden, maar korte
tijd daarna opnieuw ziek wordt? Gaat
dan een nieuwe periode van 104
weken gelden waarin de werkgever de
zieke werknemer moet doorbetalen?
Of hoeft de werkgever de opnieuw
ziek geworden werknemer nog maar
104 weken verminderd met het aantal
weken van de eerste ziekteperiode
door te betalen?
Indien er tussen de eerste ziekteperio
de en de tweede ziekteperiode minder
dan 4 weken zijn gelegen, geldt dat er
geen nieuwe termijn van 104 weken
gaat lopen. De beide ziekteperiodes
worden dan bij elkaar opgeteld.
De werkgever hoeft de zieke werk
nemer in dat geval niet opnieuw 104
weken door te betalen, maar slechts

104 weken minus het aantal weken
van de eerste ziekteperiode. Ditzelfde
geldt ingeval van meerdere (meer dan
twee) opeenvolgende ziekteperiodes
met daartussen periodes van minder
dan 4 weken waarin de werknemer
beter is geweest.
Indien er tussen de eerste ziekte
periode en de tweede ziekteperiode
meer dan 4 weken zijn gelegen, geldt
dat de werkgever de zieke werkne
mer wel opnieuw 104 weken (dus
twee jaar) moet doorbetalen, uiteraard
indien de zieke werknemer ook zo
lang ziek blijft. De periode van twee
jaar waarin de werkgever de zieke
werknemer in ieder geval 70% van zijn
loon moet doorbetalen, gaat dan dus
opnieuw lopen.
Let wel, de wet zegt dat de werkgever
maar 70% van het loon hoeft door
te betalen. Soms wordt daarvan in
de arbeidsovereenkomst ten gunste
van de werknemer afgeweken, in die
zin dat in de arbeidsovereenkomst
dan bijvoorbeeld is opgenomen dat
gedurende het eerste ziektejaar de
werkgever 100% van het loon zal
doorbetalen. In dat geval is de werk
gever uiteraard verplicht die 100%
ook daadwerkelijk door te betalen
en mag hij zich niet beperken tot het
doorbetalen van maar 70% van het
loon.

