
Mijn Goed Recht

mijn bond in, want ik vind dat veel te gek.  

Sporten is toch goed? De zaak komt voor de 

rechter en ik krijg aanvankelijk gelijk. De 

werkgever moet het volledige loon betalen. 

Mijn werkgever gaat echter in hoger beroep. 

Het gerechtshof deelt mijn standpunt niet. 

Deze rechter zegt dat ik de risico’s van 

het voetbalspelletje had moeten overzien. 

Bovendien ben ik gewaarschuwd. Ook de  

Hoge Raad - het hoogste rechtscollege -  

is die mening toegedaan.

Verwijtbaar handelen
Volgens de rechter heb ik verwijtbaar 

gehandeld. Ik had moeten beseffen dat ik 

bewust risico’s liep geblesseerd te raken.  

Nu heb ik begrepen dat niet alle werkgevers 

over gaan tot korting op het salaris.  

Die van mij is misschien wat kort door de 

bocht, maar is wel in het gelijk gesteld door  

de rechter. Wat kan ik nog doen? Ik geef  

mijn hobby er niet aan, maar wil het wat 

rustiger aandoen. Voetballen is een leuk 

spelletje, maar ik wil niet dat ik daarvoor 

salaris moet inleveren. 
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Hans heeft één grote passie: 

voetballen. Wel moet hij zich  

op maandag vaak ziekmelden 

door blessureleed. Zijn werk–

gever is het na een aantal 

waarschuwingen beu. Hans krijgt 

een korting van 30 procent op zijn 

salaris. Mag dat zo maar? 

Korting op salaris 
na ziekmelding

Mijn mooiste moment van het weekend is 

als ik het voetbalveld op kan stappen. Als 

het fluitsignaal van de scheidsrechter klinkt, 

vergeet ik alles. Samen met mijn team probeer 

ik altijd te winnen. Dat gaat vaak met strijd en 

inzet. Ik schroom niet er af en toe hard in te 

vliegen. Ik deel uit, maar incasseer ook.

Blessure
Het gebeurt regelmatig dat ik op zondagavond 

met een pijnlijke enkel op de bank lig. In de loop 

der jaren heb ik heel wat schoppen tegen mijn 

enkel gehad. Steeds sneller raak ik geblesseerd. 

Op maandagmorgen is het al niet veel beter en 

kan ik maar één ding doen: mij ziek melden. 

Mijn werkgever heeft mij al een paar keer 

gewaarschuwd. Dit jaar heb ik nu al vier keer 

verzuimd vanwege een voetbalblessure. De 

volgende keer word ik gekort op mijn salaris, 

zo dreigt hij. Bluf, denk ik.

Korting op salaris
Maar de volgende keer is het wel raak.  

Na weer een ziekmelding word ik voor 30  

procent op mijn salaris gekort. Ik schakel  
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