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Eén van de onderwerpen waar juristen al 

tijden verschillend tegenaan kijken is de 

hoogte van de loonstop als een werknemer 

weigert passend werk uit te voeren. Een 

onderwerp dat in casemanagersland ook met 

enige regelmaat aan de orde komt dus. Geldt 

de loonstop voor het gehele loon of alleen 

voor het loon over de uren waarin passend 

werk kon worden gedaan?

voorlegde aan de Hoge Raad. De vraag is letterlijk: 

‘’de kantonrechter wenst te vernemen of art. 7:629 

lid 3, aanhef en onder c, BW meebrengt dat in de 

daar geschetste situatie de aanspraak op loon geheel 

komt te vervallen, derhalve ook over het deel van de 

werktijd waarvoor de werknemer (nog) arbeids-

ongeschikt is.”

Periode van ongewenst gedrag
De Hoge Raad heeft bij de onderbouwing van haar 

uitspraak (te vinden onder nummer ECLI:NL:HR: 

2014:1341) heel duidelijk aangegeven dat bij het 

weigeren van passende arbeid de werknemer geen 

recht heeft op zijn gehele loon. Voor de onder-

bouwing van die uitspraak geeft de HR eerst een 

stukje tekstuitleg. In het derde lid staat dat de 

werknemer geen recht heeft op loondoorbetaling 

“voor de tijd, gedurende welke” hij de passende 

arbeid weigert. Met die zinsnede  wordt niet 

bedoeld het aantal uren dat de werknemer had 

kunnen werken in passende arbeid, maar de periode 

waarin hij het ongewenst gedrag vertoont. Bij alle 

andere redenen voor weigering van de loondoor-

betaling staat tenslotte dezelfde tekst en dan is het 

niet mogelijk om naar uren te kijken. 

Voor de verdere onderbouwing van de uitspraak 

wordt verwezen naar de stukken, die zijn opgesteld 

tijdens de behandeling van de wet in het parlement. 

Over het weigeren van passende arbeid staat in die 

stukken dat een werknemer in deze situatie niet op 

staande voet kan worden ontslagen. Het gaat wel 

over een sanctie en die zou minder effectief zijn als 

het maar om een beperkt aantal uren zou gaan. Als 

de sanctie onredelijk zou zijn, kan de werknemer 

zich met een beroep op artikel 6:248 BW verweren. 

De werkgever zal de sanctie niet kunnen toepassen 

Eindelijk duidelijkheid 
over hoogte loonstop

Een kantonrechter kreeg een zaak voor zich  

waarbij werkgever en werknemer het niet eens 

waren over de omvang van de loonstop. De werk-

gever weigerde het gehele loon uit te betalen. De 

werknemer wilde over de uren die hij nog wel ziek 

was het loon gewoon uitbetaald krijgen. In zijn ogen 

geldt een loonstop alleen voor de uren waarvoor 

passend werk was aangeboden.

Prejudiciële vraag
De kantonrechter deed zijn huiswerk heel zorg-

vuldig en vond een serie uitspraken over het bij  

hem voorliggende onderwerp. Het probleem van  

de uitspraken was alleen dat de helft de werkgever 

gelijk zou geven en de andere helft de werknemer. 

Kortom, een zeer verdeelde jurisprudentie. Vandaar 

dat de kantonrechter een prejudiciële vraag 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook in het 

artikel van Pascal Willems op pagina 20.
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indien dat naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid van dat artikel niet aanvaardbaar is. Een 

laatste argument in de parlementaire stukken is dat 

het sanctiesysteem niet te ingewikkeld mag worden. 

Er staat letterlijk: “Het opnemen van een zo 

conflictgevoelige regeling, die allicht zal leiden tot 

geschillen waarin alleen de rechter een oplossing 

kan bieden, komt de regering onnodig en 

onwenselijk voor.”

Er ligt nu dus een kraakheldere uitspraak van de 

Hoge Raad, die de helderheid geeft die door de 

kantonrechter werd gezocht. Casemanagers die te 

maken krijgen met situaties waarin werknemers 

‘Bij weigering passend  

werk mag gehele loon 

 worden stopgezet’

weigeren passend werk te doen kunnen nu beter 

onderbouwen waarom het gehele loon wordt 

stopgezet. Op deze manier worden discussies 

vermeden, en blijft er meer tijd over voor het echte 

werk: zorgen dat zieke medewerkers weer zo goed 

mogelijk aan de slag kunnen.

Uitzonderingen op het recht van 
loondoorbetaling tijdens ziekte

1. Als de werknemer ook geen recht op loon gehad 

zou hebben als hij niet ziek geweest zou zijn. 

2. Als de ziekte door opzet van de werknemer is 

veroorzaakt. Daarvan zal echter niet snel sprake 

zijn.

3. Als de werknemer bij de sollicitatie informatie 

over zijn gezondheid verzwijgt die van belang  

is omdat het de uitoefening van de functie 

verhindert. De werknemer hoeft echter niet  

bij de sollicitatie te vermelden dat hij een 

WAO- of WIA-uitkering heeft of dat hij een 

arbeidshandicap heeft, zo lang hij maar in  

staat is om de functie te vervullen.

4. Als de werknemer zijn eigen genezing 

belemmert of vertraagt, zonder deugdelijke 

grond passende arbeid weigert, weigert mee  

te werken aan redelijke voorschriften of 

maatregelen gericht op re-integratie van de 

werknemer.  

De werkgever kan weigeren het loon in zijn 

geheel door te betalen. Ook het deel waarmee 

het loon de waarde van de passende arbeid te 

boven gaat, behoeft de werkgever niet te 

betalen. 

5. Als de werknemer zonder deugdelijke grond 

weigert mee te werken aan het opstellen, 

evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

6. Als de werknemer  zonder deugdelijke grond  

de aanvraag voor een WIA-uitkering te laat 

indient.


