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Artikel 7:3   Recht op bezoldiging  

Lid 1 
De ambtenaar heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief 
medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek vanaf de eerste dag van die ongeschiktheid 
gedurende de eerste zes maanden recht op doorbetaling van zijn volledige bezoldiging. 

Toelichting 

Artikel 7:3 

Inleiding 
Voor een omschrijving van het begrip ziekte wordt aangesloten bij de jurisprudentie zoals die door de 
Centrale Raad van Beroep is gevormd op basis van artikel 19 van de Ziektewet. Voor een recht op 
ziekengeld moet een verzekerde ongeschikt zijn voor het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Onder 
het begrip ‘ongeschiktheid tot werken’ verstaat de Centrale Raad het op medische gronden naar 
objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid. 
Vervolgens hanteert de Centrale Raad een medisch ziektebegrip. Er moet, naar het oordeel van de 
Centrale Raad, sprake zijn van een ‘de gezondheidstoestand ongunstig beïnvloedend procesmatig 
gebeuren’.  

Lid 1, 2, 3 en 4 
In het eerste tot en met het vierde lid wordt de hoofdlijn van het regime van de hoogte van de 
loondoorbetaling tijdens ziekte weergegeven. Met ingang van de eerste ziektedag wordt de bezoldiging 
gedurende zes maanden volledig doorbetaald. Hierna heeft de ambtenaar gedurende de zevende maand 
tot en met de twaalfde maand recht op 90% van zijn bezoldiging. Na twaalf maanden van ziekte heeft de 
ambtenaar recht op 75% van zijn bezoldiging. Na 24 maanden van ziekte heeft de ambtenaar recht op 
70% van zijn bezoldiging tot het einde van zijn dienstverband. 

Uit het gelijke behandelingsrecht vloeit voort dat het zwangerschaps- en bevallingsverlof niet mag worden 
aangemerkt als ziekte. De leden 1, 2, 3 en 4, die de hoogte van de doorbetaling van de bezoldiging 
bepalen tijdens ziekte zijn hier niet van toepassing. In artikel 6:7 is geregeld dat de vrouwelijke ambtenaar 
tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof recht heeft op de doorbetaling van haar volledige 
bezoldiging. Dit geldt ook als de ambtenaar ziek is tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het 
zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft met andere woorden voorrang boven de financiële aanspraken 
die gelden tijdens ziekte.  

Op grond van artikel 29a van de Ziektewet heeft de medewerkster recht op ziekengeld ter hoogte van 
100% van haar dagloon over de perioden van zwangerschapsgerelateerde ziekte voorafgaand aan het 
zwangerschaps- en bevallingsverlof en daarna. 
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