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en werkgever moet het
losn van een aarr drug-s
verslaafde werknemèr
doorbetalen als cleze zich

wijwillig laat opnemen in een af-
i<iclddiniek. Het gerechtshof Den
Haag oordeelde onlangs dat in
zo\r gevai sprake is van ziekte.

Waar ligt de grens? Wanneer is
drugs- of a.lcoholgebruil< een ziel<-
te enwanneerva_lthet in de risico_
sfeer van de werlatemer? Deze
zaakbetrof een stukadoordie door
de-werkgever betrapt werd op het
gebruil< van drugs. Hij bteel< a.l rz
jaar verslaafd te zijn en sprak rnet
de vrerl<gever af dat hij ziõh zou ta-
ten opnenlen in een afkiclddiniek

en onbetaald verlof zou op¡remen.
Desondanlcvo¡derde ãe stuka- .

doorhetloon over de opnameperi-
ode. De kantonrechter wees dat
toe en oordeelde dat ee¡r versla-

llga1n grogseen cirronisclie psy-
chiatrische ziekte is. De werl<gËuer
ging'in troger beroep, onder äeer
orndat de opnarr¡e njet rnedisch
geärdiceerd was en ervolgens heur
geen spraJ<e was van ziekte.
_ Het hof deelde de rnening van

de kantonrechter. Ðe we¡knãme¡
kon zijn werkzaarnheden niet
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rneer verrichte! orndat hü ,in ver-
band ¡let de ongeschiktheid te¡r
g_gvolge van de behandeling van
die zielcte daartoeverhinde¡d was,.
De afs¡rraak om gedurende de af-
kickileriode verìof op te ¡temen
was in strijd met'dwingeud recìrt,.
Van de wettelijke loondoorbeta-
Iingsplicht bij ziekte lcan niet teu
nadele van de werklerne¡worden
afþeweì<en,.meende iret hof.

Het hofvond zelfs dat alleen al
het feit dat ienrarrd niei l<an wer-
ken omdat hij verblijft i¡r ee¡r af-
kiclddiniek betekent dat spr.al<e is
van origeschil<theid oll te we¡.](en
als bedoeld ii¡ de wet. Dus zelfs
war¡nêer de werlaremer tiidens de
opname niet echtziei<is ei: zonder
de opname zou kunnen v¡er.ken.

Steeds meer iijkt in cle recht-
spraak vast komen te iig3en dat

eeu verslavingiriet kan worden af-
gedaãn met ,eigen schuld, dild<e
bult' en echt als ziel(te moet wor_
de¡r besci:ouwd. Op zich lijkt dat
ntet zo vreernd ais bedacht wcrdt
clat een werl<neiler tlie als gevolg
van 

. 
en:stig overgewichi ziek

woror ool( gewool ziekengeld be_
taald l<r-ijgt. En ool< cl e wer.[¡remer
die in zijn wije tijd ee¡r been
breekt bij paracliurespringen kali
B'ewoorl bij zijn weri<g.ever aan-
ldoppetl, '

Toch liikt her aannerneliiì< dat
(vooral ldeilier.e) werl<geverö deze
ontwild<eling zorgelij-l< vjnde¡i.
vr/aâ¡'ttgt de greris? Een stevige l<a_
ter Ì(an lret uitvoere¡r.van y¿erl<_
zaaral:e-derr gemaÌd<elijl< in rìe weg
staan. ì(ân stral<s iedereen die ,s
nach¡s rioorzald zich de volae¡rde
ochteird nlet een g-erust hâit ziei(

melden orndat de werþever ver-
plicht is het loon door te betalen?
I(an de werkgever zich stral<s irr
deze gevallen nooit meer beroe-
pen op lret uitgangspunt'geeü ar-
beid, geen loon' omdat ,ziel<te,en

afuvezigireid niet in de risicosfeer
van de werlmerner ligBen?

Oin de kosten ie beperken is het
voor werÇevers hr iecler geval
raadzaarn in iret arbeidscorlttãct
op te rlernen dat cle weil<gevei ge-
durencle þnal,imaal) de eerste
h¡¡ee ziektedagen geerr loor¡ lioeft
te betalerr. Dat mogen par-tijen vol-
gens de wet wél afsprehen.
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