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Artikel 1 Wanneer vergoeden wij een loonsanctie van het UWV? 
De dienstverlening voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Daarom biedt De 
Goudse u ‘poortwachtergarantie’. Dit betekent dat De Goudse u een vergoeding biedt als u een 
loonsanctie van het UWV krijgt opgelegd. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Hieronder 
leest u wat de loonsanctie inhoudt en onder welke voorwaarden De Goudse deze vergoedt.  
 
1.1 Wat houdt de loonsanctie van het UWV in? 
Als een werknemer bij het UWV een WIA-uitkering aanvraagt, toetst het UWV of u zich in de eerste 
twee jaar van arbeidsongeschiktheid heeft gehouden aan de verplichtingen van de Wet verbetering 
poortwachter. Als het UWV vindt dat u dat niet heeft gedaan, kan u een sanctie worden opgelegd. U 
moet dan maximaal 52 weken langer het loon doorbetalen. 
 
1.2 Hoe berekent De Goudse de hoogte van de vergoeding? 
Voor het berekenen van onze vergoeding gaat De Goudse uit van: 

- een dekkingspercentage van 70%; én 
- 25% aan werkgeverslasten, ook als u op uw Verzuimverzekering geen of een lager 

percentage heeft meeverzekerd.   
 
Moet u tijdens de periode van de loonsanctie een ander percentage dan 70% doorbetalen vanwege 
een cao-afspraak? Dan gaat De Goudse uit van het cao-percentage. 
 
Heeft u in de periode van de loonsanctie re-integratiekosten gemaakt? Dan vergoedt De Goudse die 
als hun team VRA vooraf met de re-integratieactiviteit heeft ingestemd.  
 
Alle andere schade, direct of indirect, vergoedt De Goudse niet. 
 
Artikel 2 Wat zijn de voorwaarden om voor deze vergoeding in aanmerking te komen? 
 
2.1 De Goudse vergoedt de loonsanctie van het UWV alleen als aan alle volgende voorwaarden is 
voldaan. 

- De arbo- en verzuimbegeleider heeft vanaf de eerste ziektedag de verzuimbegeleiding 
uitgevoerd van de werknemer voor wie u een loonsanctie krijgt opgelegd.  

- U heeft de adviezen en instructies van de arbo- en verzuimbegeleider volledig, tijdig en 
juist opgevolgd. 

- U brengt De Goudse binnen vijf werkdagen op de hoogte van de loonsanctie van het UWV. 
- U onderneemt zelf geen acties en communiceert niet met het UWV of anderen over de 

loonsanctie als dat pogingen om de loonsanctie ongedaan te maken in de weg kan staan. 
- U machtigt De Goudse om namens u maatregelen te nemen en alles te doen wat De Goudse 

noodzakelijk vindt om de loonsanctie ongedaan te maken. Bijvoorbeeld het indienen van 
bezwaar bij het UWV of in (hoger) beroep gaan. 

- U verplicht zich om De Goudse alle informatie te verstrekken en mee te werken aan alle 
acties die nodig zijn voor het voeren van bezwaar en (hoger) beroep. 

- U volgt (samen met uw arbo- en verzuimbegeleider) zo snel mogelijk de verbeterpunten op 
die het UWV bij de loonsanctie heeft aangegeven. Als u dat heeft gedaan, meldt u dit bij 
het UWV. Vindt zij dat u genoeg heeft gedaan? Dan hoeft u geen loon meer door te betalen.  

- U heeft tijdens de verzuimperiode van De Goudse of van de arbo- en verzuimbegeleider 
geen bericht  ontvangen dat de ‘poortwachtergarantie’ is ingetrokken. De 
‘poortwachtergarantie’ wordt bijvoorbeeld ingetrokken als u de adviezen van de arbo- en 
verzuimbegeleider niet heeft opgevolgd. Of omdat u facturen niet of te laat heeft betaald 
en De Goudse de verzuimbegeleiding heeft opgeschort. 

- U betaalt niet vrijwillig het loon langer door. 
- U heeft gedurende de verzuimperiode aan alle overige bepalingen van deze voorwaarden 

voldaan. 
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Als De Goudse de loonsanctie vergoedt, heeft u geen mogelijkheid meer om De Goudse op basis van 
artikel 3.4 aansprakelijk te stellen en vergoeding van schade te vragen. 
 
2.2 Krijgt u ook een vergoeding als de werknemer op de ingangsdatum van de overeenkomst of 
zijn dienstverband al arbeidsongeschikt is? 
Is uw werknemer al arbeidsongeschikt op de ingangsdatum van deze overeenkomst of zijn 
dienstverband? Dan krijgt u geen vergoeding als u een loonsanctie krijgt opgelegd.  
  
Artikel 3 Wat is er nog meer van belang? 
In dit artikel leest u over enkele onderwerpen die nog meer van belang zijn voor Arbo- en 
verzuimbegeleiding van ArboNed. 
 
3.1  Aan welke verplichtingen moet u voldoen?  
U houdt zich aan het volgende. 

- U meldt een arbeidsongeschikte werknemer zo spoedig mogelijk na de ziekmelding bij de 
arbo- en verzuimbegeleider. Maar uiterlijk binnen vier dagen. 

- U geeft ziek- en (deel)herstelmeldingen door via onze online toepassing. 
- U geeft de arbo- en verzuimbegeleider altijd tijdig de juiste en volledige informatie die 

nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.  
- U werkt mee aan de acties die de arbo- en verzuimbegeleider nodig vindt voor een adequaat 

verzuim-, controle-, en re-integratiebeleid. 
- U verleent medewerkers van de arbo- en verzuimbegeleider (en door hen ingeschakelde 

derden) toegang tot gebouwen, terreinen en andere plaatsen als dit nodig is.   
Deze medewerkers houden zich aan (veiligheids)voorschriften van u. 

- U machtigt de bedrijfsarts van de arbo- en verzuimbegeleider om bij dringende medische  
redenen uw werknemer op te dragen het werk te stoppen of de omvang ervan te 
verminderen. De bedrijfsarts brengt dan de direct leidinggevende van de werknemer 
hiervan onmiddellijk op de hoogte. 

- U meldt het minstens 24 uur van tevoren als u of een werknemer een geplande afspraak wilt 
annuleren. 
 

3.2 Wat gebeurt er als u zich niet aan een verplichting houdt? 
Worden of zijn de verplichtingen uit artikel 3.1 niet nagekomen? Dan: 

- Heeft De Goudse het recht om de dienstverlening niet te verlenen of te beëindigen; 
- Vergoedt De Goudse een eventuele loonsanctie van het UWV niet (zie artikel 1); 
- worden de kosten van een niet of te laat geannuleerde afspraak door de arbo- en 

verzuimbegeleider bij u in rekening gebracht.  
 
De Goudse verleent geen dienstverlening als u de verplichtingen niet nakomt met de opzet om De 
Goudse te misleiden.  
 
3.3 Doelen van de verzuimbegeleiding van De Goudse 
Het doel hiervan is om: 

- u te helpen bij het terugdringen van verzuim en de kosten van dat verzuim; 
- uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid zo snel als mogelijk weer terug te helpen in het 

arbeidsproces; 
 
3.4 Waarvoor kan De Goudse wel en niet aansprakelijk worden gesteld? 
In artikel 3.3 zijn de doelen van de dienstverlening van Arbo- en verzuimbegeleiding van De Goudse 
genoemd. De Goudse doet haar uiterste best om deze doelen te realiseren. Maar De Goudse kan niet 
garanderen dat de gewenste resultaten worden bereikt.  
De Goudse is aansprakelijk voor de directe schade die u heeft als rechtstreeks gevolg van: 
a. het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de in deze voorwaarden genoemde  
    dienstverlening; 
b. vermijdbare beroepsfouten (bijvoorbeeld vergissingen of onzorgvuldig gedrag) door medewerkers  
    van De Goudse of van derden die De Goudse heeft ingeschakeld.  
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In beide gevallen gelden de volgende voorwaarden. 

- De Goudse vergoedt maximaal de hoogste van één van de onderstaande bedragen: 
- € 25.000,-; of 
- het bedrag dat u aan abonnementskosten moet betalen voor de overeenkomst Arbo- en 

verzuimbegeleiding van ArboNed voor het kalenderjaar waarin de schade is veroorzaakt. 
- U moet De Goudse binnen een jaar (situatie a) of binnen vijf jaar (situatie b) aansprakelijk 

stellen.  Na die termijn kunt u dat niet meer doen. 
- Voordat u De Goudse aansprakelijk stelt, moet u De Goudse eerst de kans geven om de 

gemaakte fout te herstellen. U geeft De Goudse daarvoor in ieder geval een maand de tijd. 
Meldt u het De Goudse daarom zo snel mogelijk wanneer u de fout ontdekt. Maar uiterlijk 
binnen twee weken na de ontdekking. 

 
3.5 Wat gebeurt er als er sprake is van overmacht? 
U, De Goudse en wij zijn niet verplicht de voorwaarden na te komen zolang dit niet mogelijk is door 
overmacht. Met overmacht bij ons of De Goudse bedoelen we ook overmacht bij de arbo- en 
verzuimbegeleider. Wanneer de overmachtsituatie langer dan twee weken heeft geduurd, hebben 
u, De Goudse en wij het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. 
 
3.6 Wat kunt u doen als u een klacht over De Goudse heeft? 
Wij streven naar tevreden klanten zonder klachten. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft of dat 
u en De Goudse het niet eens zijn met elkaar. In dat geval kunt u uw klacht of geschil voorleggen 
aan de klachtencommissie van De Goudse. 
 
Klachtencommissie De Goudse 
Postbus 9 
2800 MA Gouda 
 
De klachtencommissie neemt dan een beslissing.  
 
Wilt u niet gebruikmaken van deze mogelijkheid? Of vindt u de behandeling of de uitkomst niet 
bevredigend? Dan kunt u uw klacht of het geschil voorleggen aan de rechter. 
 
 
 
 


