
Ziek zijn 
in Frankrijk 
betekent de 
helft minder 
inkomen
Stelt u zich eens voor: u opent ’s ochtends de gordijnen 
en heeft een prachtig uitzicht over het zonovergoten 
landschap aan de Côte d’Azur. U heeft van uw droom 
werkelijkheid gemaakt: wonen en werken in Frankrijk. 
Maar wat gebeurt er als die droom verandert in een 
nachtmerrie en u ziek wordt? Wat zijn dan uw rechten 
en plichten en kunt u aanspraak maken op een sociaal 
vangnet, vergelijkbaar met Nederland?

Sociale zekerheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 

in Frankrijk is op een andere wijze vormgegeven dan in 

Nederland. Het algemene (publieke) stelsel van sociale 

zekerheid wordt voornamelijk gefinancierd door 

premies en bijdragen op de lonen. De andere 

financieringsbronnen zijn belastingen en een algemene 

sociale bijdrage door de inwoners van Frankrijk. 

Daarnaast is elke inwoner van Frankrijk verzekerd bij 

het ziekenfonds, het Social Sécurité. Voor deze 

ziekteverzekering moet een premie worden betaald. 

De ziekteverzekering dekt zowel de uitgaven voor 

medische hulp als inkomensachteruitgang wanneer  

de werknemer door ziekte niet kan werken.

Maximaal drie jaar uitkering
In Frankrijk bestaat recht op een uitkering als gevolg 

van ziekte of arbeidsongeschiktheid. De Ziektewet-

uitkering duurt in Frankrijk maximaal drie jaar en wordt 

uitbetaald door het ziekenfonds. Alle Franse werk-

nemers hebben recht op de wettelijke uitkering bij 

ziekte, indien zij verzekerd zijn bij het Social Sécurité. 

Er bestaat recht op ziekengeld, wanneer de werknemer 

de bijdrage aan het ziekenfonds heeft betaald en 

wanneer hij/zij heeft voldaan aan de gewerkte uren 

tijdens de referteperiode.

50% van het laatstverdiende loon
Meldt de werknemer zich ziek, dan moet hij binnen  

48 uur een ziekmeldingsformulier (arrêt de travail) 

laten tekenen door de huisarts of specialist. Op dit 

formulier staan de data van de ziektedagen en de 

verwachte hersteldatum. Dit formulier levert de 

werknemer vervolgens in bij het ziekenfonds. Vanaf 

de vierde werkdag is er recht op een uitkering. De 

hoogte van de uitkering is een percentage van het 

laatstverdiende loon, in de regel 50%. De werknemer 

kan een private verzekering afsluiten om terugval in 

inkomen door ziekte op te vangen.

De zieke werknemer heeft ook plichten tijdens zijn 

ziekte. Het ziekenfonds kan een arts naar het huisadres 

van de werknemer sturen voor controle. De controle 

vindt doorgaans plaats tussen negen en elf uur en 

tussen twee en vier uur, ook op zon- en feestdagen. 

Wie niet thuis is als de controlearts komt, loopt kans de 

uitkering geheel of gedeeltelijk te verliezen.
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Verzuim in Europees perspectief

Binnen het thema ziekmelding en verzuimbegeleiding 

besteden we de komende nummers ook aandacht 

aan verzuim in Europees perspectief. We vergelijken 

het beleid van ziekte en arbeidsongeschiktheid van 

verschillende Europese landen met het beleid in 

Nederland. Er zijn diverse studies gedaan naar de 

sociale zekerheidsstelsels in de ons omringende 

Europese landen. Bijvoorbeeld door de OESO 

(Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling) en het Missoc (Mutual Information 

System of Social Protection).

Geen loondoorbetalingsplicht
De werkgever is niet verplicht het loon door te betalen 

bij ziekte. De arbeidsovereenkomst van de werknemer 

wordt bij ziekte namelijk opgeschort. De werknemer 

wendt zich voor een uitkering zoals gezegd tot het 

Sécurité Social. 

Maar, is de arbeidsongeschiktheid het gevolg van een 

beroepsziekte of een bedrijfsongeval, dan draagt de 

werkgever wél financiële verantwoordelijkheid. Dit 

wordt getoetst door het Sécurité Social. Is er inderdaad 

sprake van een ‘risque professionel’? Dan vult de 

werkgever het verschil aan tussen de (lagere) uitkering 

bij ‘normale’ arbeidsongeschiktheid en de hogere 

uitkering voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van 

een beroepsziekte of een bedrijfsongeval.

In Frankrijk wordt dus een duidelijke scheiding 

aangebracht tussen risque social en risque professionel. 

In Nederland speelt dit onderscheid amper een rol bij 

een ziekmelding. Ook als een werknemer arbeids-

ongeschikt wordt door een ongelukje op het voetbal-

veld of de skipiste, draait de werkgever op voor de 

financiële gevolgen.

Grotere financiële prikkel
Een zieke werknemer in Frankrijk betaalt mee aan zijn 

uitkering bij ziekte. Daarnaast levert hij een groot deel 

van zijn inkomen in. Dat betekent dat de financiële 

prikkel om te re-integreren voor Franse werknemers 

groter is dan voor Nederlandse werknemers. 

Een zieke werknemer in Nederland hoeft immers 

amper een financiële tegenprestatie te leveren voor 

behoud van zijn loon bij ziekte. De werkgever is 

verplicht zijn loon gedurende twee jaar door te betalen 

en daar staat geen tegenprestatie van de werknemer  

in de vorm van premieafdracht tegenover. Hij krijgt 

hooguit in het tweede jaar te maken met een loon-

korting tot 70%. Ook is hij verzekerd voor de Ziekte-

wet en de WIA, maar ook deze premies worden door 

de werkgever betaald. Met andere woorden: de 

werknemer betaalt niets en de werkgever betaalt alles.

Hiermee is het moeizame proces om een zieke 

werknemer in Nederland te motiveren voor re-

integratie verklaard. Er is geen financiële noodzaak 

voor snelle werkhervatting, het loon wordt toch 

(volledig) betaald. n
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Werkgever heeft alleen een 

financiële verantwoordelijkheid 

bij ‘risque professionel’


