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Inleiding 

 

 
Ondergetekenden,  
 
1.Werkgever 2, gevestigd te GOUDA, 
hierna te noemen: werkgever 
 
2.Goudse Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Gouda, 
hierna te noemen: De Goudse 
 
 
overwegende:  
 
- dat de werkgever met (een gedeelte van) zijn werknemers een pensioenovereenkomst (zie bijlage A) 

heeft gesloten die door De Goudse nader is uitgewerkt in het pensioenreglement van 01-01-2016 (zie 
bijlage B); 

- dat de werkgever ter dekking van de uit de pensioenovereenkomst voortvloeiende verplichtingen voor de 
deelnemers bij De Goudse een uitvoeringsovereenkomst wil sluiten in de zin van de Pensioenwet; 

- dat de werkgever, indien van toepassing, de ondernemingsraad en vertegenwoordigers van 
gepensioneerden, in staat heeft gesteld te adviseren over de uitvoeringsovereenkomst en over het niveau 
van serviceverlening van De Goudse; 

 
 
zijn het navolgende overeengekomen:  
 
 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 

 
In deze uitvoeringsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
Begunstigde: Degene die volgens de pensioenovereenkomst en het pensioenreglement recht 

heeft op de verzekerde uitkering; 
 
Deelnemer: De werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken 

verwerft jegens De Goudse als pensioenuitvoerder; 
 
Gewezen deelnemer: De gewezen werknemer door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen 

pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een 
pensioenaanspraak heeft behouden jegens De Goudse. 

 
Partner: De persoon waarmee de deelnemer: 

a. gehuwd is, of 
b. een wettelijk geregistreerd partnerschap heeft, of 
c. blijkens een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst een gezamenlijke 

huishouding voert en waarmee geen bloed- of aanverwantschap in de eerste 
graad bestaat, of 

d. ten minste een half jaar een gezamenlijke huishouding voert en gedurende die 
tijd op hetzelfde woonadres staat ingeschreven volgens de basisadministratie 
persoonsgegevens en waarmee geen bloed- of aanverwantschap in de eerste 
graad bestaat. 

De deelnemer kan slechts één partner hebben. 
 
Pensioenovereenkomst: Hetgeen tussen de werkgever en de deelnemer is overeengekomen betreffende 

pensioen; 
 
Pensioenreglement: De door De Goudse opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen 

De Goudse als pensioenuitvoerder en de deelnemer; 
 
Pensioenwet: Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen. 
 
Premie: De (al dan niet enige) in geld uitgedrukte prestatie uit hoofde van de 

uitvoeringsovereenkomst, die is verschuldigd door de verzekeringnemer; 
 
Premievervaldag: De in de uitvoeringsovereenkomst overeengekomen dag waarop de premie moet 

zijn voldaan; 
 
Uitvoeringsovereenkomst: De overeenkomst tussen de werkgever en De Goudse over de uitvoering van een 

of meer pensioenovereenkomsten; 



 
Verzekerde: Degene op wiens leven of gezondheid de verzekeringsovereenkomst betrekking 

heeft; 
 
Verzekeringnemer: De werkgever die de uitvoeringsovereenkomst met De Goudse heeft gesloten; 
 
Verzekeringsovereenkomst: De door de werkgever met De Goudse ter uitvoering van de 

pensioenovereenkomst gesloten levensverzekering als bedoeld in artikel 1:1 Wet 
op het financieel toezicht; 

 
Werkgever: Degene die de werknemer krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of 

publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten. 
 
 

Artikel 2 - Verstrekking gegevens bij indiensttreding en wijziging 

 
1. De werkgever zal alle werknemers, met wie de werkgever bij of na het sluiten van deze 

uitvoeringsovereenkomst een pensioenovereenkomst in de zin van de pensioenbrief van De Goudse 
heeft gesloten, onmiddellijk na opname in de pensioenregeling aanmelden bij De Goudse. 

 
2. De werkgever verschaft de voor de nakoming van de uitvoeringsovereenkomst benodigde gegevens door 

middel van een door De Goudse verstrekt formulier voor aanvragen en mutaties. Dit formulier dient 
tevens door de werknemer en in voorkomende gevallen zijn partner te worden ondertekend. 

 
3. Als er na de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomst wijzigingen in de gegevens zijn opgetreden, 

zal de werkgever De Goudse hierover onmiddellijk informeren door middel van een door De Goudse 
verstrekt formulier voor aanvragen en mutaties. Dit formulier dient eveneens door de werknemer en in 
voorkomende gevallen zijn partner te worden ondertekend. 

 
4. De verplichtingen van De Goudse uit hoofde van deze uitvoeringsovereenkomst en het 

pensioenreglement nemen eerst een aanvang, indien en zodra aan de verplichtingen van de werkgever 
uit hoofde van dit artikel is voldaan. 

 
5. Met betrekking tot het bepaalde in artikel 14, wordt het bestaan van een premieachterstand berekend 

vanaf het moment dat De Goudse de in dit artikel genoemde gegevens heeft ontvangen en uit dien 
hoofde betalingsverplichtingen zijn ontstaan. 

 
 

Artikel 3 - Pensioenreglement 

 
1. De Goudse verbindt zich de pensioenovereenkomst uit te voeren en daartoe de benodigde 

verzekeringsovereenkomsten te sluiten. Hierop zijn de voorwaarden zoals in deze 
uitvoeringsovereenkomst opgenomen van toepassing. 

 
2. De Goudse stelt een pensioenreglement op die in overeenstemming is met de pensioenovereenkomst en 

die verstrekt wordt aan de deelnemers aan de pensioenregeling van de werkgever. In het 
pensioenreglement wordt de pensioenregeling omschreven. 

 
 

Artikel 4 - Startbrief 

 
De Goudse stelt een startbrief op die in overeenstemming is met de pensioenovereenkomst en het 
pensioenreglement. De deelnemers aan de pensioenregeling ontvangen de startbrief uiterlijk drie maanden 
na opname in de pensioenregeling. 
 
 

Artikel 5 - Pensioenovereenkomst 

 
1. Als Werkgever en Werknemer de afspraken over pensioen schriftelijk wensen vast te leggen zal de 

Werkgever onderstaande tekst toevoegen aan de arbeidsovereenkomsten die de Werkgever heeft 
gesloten met zijn werknemers. 



 
 
 
  Pensioenovereenkomst   
Werkgever en werknemer komen een pensioenregeling overeen waarvan de inhoud nader is uitgewerkt in 
het pensioenreglement. De pensioenregeling heeft het karakter van een premieovereenkomst, genaamd 
FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal. 
 
De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Goudse Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Gouda, hierna 
te noemen: De Goudse.  
 
De overeengekomen premie wordt vastgesteld in euro's. De premie wordt gebruikt voor een 
kapitaalverzekering met pensioenclausule. 
 
Buiten het behaalde rendement over de premiestortingen vindt er geen toeslagverlening plaats.  
 
De standaard pensioenleeftijd is 65 jaar. 
 

  Kosten pensioenregeling   
De kosten van de pensioenregeling komen voor rekening van de werkgever. 
 

  Opnamedatum   
De werknemer wordt opgenomen in de pensioenregeling op het moment van indiensttreding. 
 

  Wijziging pensioenovereenkomst   
De werkgever is bevoegd deze pensioenovereenkomst zonder toestemming van de werknemer te wijzigen. 
Deze bevoegdheid bestaat alleen, als de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang bij deze wijziging 
heeft, dat het belang van de werknemer dat door deze wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar de 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 
 
2. Deze Uitvoeringsovereenkomst voorziet uitsluitend in de uitvoering van Pensioenovereenkomsten als 

beschreven in lid 1. De Goudse is niet aansprakelijk voor de gevolgen ingeval Werkgever en 
Werknemers andersluidende afspraken over pensioen maken waarmee De Goudse niet heeft ingestemd. 

 
3. De werkgever behoudt zich het recht voor de pensioenovereenkomst of enige aanpassing daarin vóór het 

van kracht worden daarvan ter beoordeling van de fiscale toelaatbaarheid voor te leggen aan de 
bevoegde inspecteur van de belastingdienst en daarop desgewenst een voor bezwaar vatbare 
beschikking te vragen. De werkgever heeft de bevoegdheid zich bij deze door de belastinginspecteur 
afgegeven beschikking, al dan niet nadat hiertegen bezwaar is aangetekend, neer te leggen en kan de 
pensioenovereenkomst met terugwerkende kracht zodanig aanpassen dat deze in overeenstemming is 
met de voorwaarden van genoemde beschikking. Na aanpassing van de pensioenovereenkomst zal De 
Goudse vaststellen wat de premie voor iedere verzekeringsovereenkomst afzonderlijk zou zijn geweest, 
indien de gewijzigde pensioenovereenkomst vanaf de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst 
van toepassing was geweest. De teveel betaalde premie wordt aan de werkgever gerestitueerd onder 
inhouding van kosten en risicopremies, waarna de werkgever zorg zal dragen voor de restitutie van de 
eigen bijdragen aan de deelnemers overeenkomstig het bepaalde in het bijspaarreglement. 

 
4. De werkgever is bevoegd de pensioenovereenkomst zonder toestemming van de deelnemers te wijzigen. 

De werkgever kan uitsluitend gebruik maken van deze bevoegdheid indien hij daarbij een zodanig 
zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de deelnemers, dat door de wijziging zou worden geschaad, 
daarvoor naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. De Goudse behoudt zicht het 
recht voor de verdere uitvoering van de aangepaste pensioenovereenkomst te weigeren als daartegen 
productinhoudelijke, wettelijke dan wel administratieve bezwaren zijn. 

 
5. Indien de werkgever voornemens is de pensioenovereenkomst naast de in lid 2 van dit artikel genoemde 

gevallen te wijzigen of te beëindigen, is instemming van de deelnemers noodzakelijk. 
 
6. De werkgever zal iedere wijziging in de pensioenovereenkomst als zodanig schriftelijk aan De Goudse 

meedelen, onder overlegging van de aangepaste pensioenovereenkomst. De Goudse zal de werkgever 
binnen twee maanden schriftelijk berichten of zij akkoord gaat met de wijziging. 

 
7. Indien De Goudse akkoord gaat met het verzekeren van de gewijzigde pensioenovereenkomst zorgt De 

Goudse voor aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst en het bijspaarreglement. De kosten voor 
deze wijzigingen tijdens de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst komen voor rekening van de 
werkgever. De Goudse zal vóór de aanpassing een opgave doen van deze kosten. 



 
 

Artikel 6 - Betalingsvoorbehoud bij ingrijpende wijziging van omstandigheden 

 
1. De werkgever kan ingeval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden als bedoeld in de 

Pensioenwet, de betaling van zijn verdere bijdrage verminderen of geheel staken, mits hij van het 
voornemen daartoe De Goudse en de deelnemers direct schriftelijk in kennis stelt. 

 
2. Wordt van dit recht gebruik gemaakt, dan zullen de pensioenpremies en de daarmee corresponderende 

verzekeringsovereenkomsten door De Goudse aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. 
De met deze wijziging gemoeide kosten zijn voor rekening van de werkgever. 

 
 

Artikel 7 - Informatieverstrekking door de werkgever en de deelnemer 

 
1. De deelnemer is verplicht volledige medewerking te verlenen en alle inlichtingen en bewijsstukken te 

verstrekken die voor de uitvoering van de regeling van belang kunnen zijn. Dit geldt ook voor andere 
belanghebbenden. 

2. De deelnemer die arbeidsongeschikt wordt in de zin van de aanvullende voorwaarden vrijstelling van 
premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is verplicht De Goudse daarvan binnen 6 maanden in kennis te 
stellen. Ook als de premiebetalingen tijdens arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) worden voortgezet door 
De Goudse is de deelnemer verplicht De Goudse onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging in de 
mate van zijn arbeidsongeschiktheid. 

3. Wanneer de pensioenaanspraken niet zijn gedekt doordat de verplichtingen niet of niet tijdig zijn 
respectievelijk worden nagekomen of onjuiste inlichtingen zijn respectievelijk worden verstrekt, kunnen 
aan dit pensioenreglement geen rechten worden ontleend. 

 
 

Artikel 8 - Aard en acceptatie van de verzekeringen 

 
1. De werkgever verplicht zich verzekeringsovereenkomsten aan te gaan met De Goudse gedurende de 

looptijd van deze uitvoeringsovereenkomst en deze in stand te houden ter uitvoering van de 
pensioenovereenkomst. 

 
2. De Goudse verplicht zich de deelnemer te verzekeren tegen de in de bijlage opgenomen tarieven voor 

het overlijdensrisico en voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid, overeenkomstig de 
bepalingen van deze uitvoeringsovereenkomst en het door De Goudse opgestelde pensioenbrief. 

 
3. Als schriftelijk bewijsstuk van de verzekeringsovereenkomst verstrekt De Goudse de deelnemer aan de 

pensioenregeling van de werkgever een kopie van de pensioenpolis. De werkgever ontvangt de originele 
polis.  

 
4. De pensioenpolis wordt opgemaakt als verzekeringsovereenkomst als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek 

en is aan de bepalingen van deze wet en de Pensioenwet en de op grond van deze wetten uitgevaardigde 
voorschriften onderhevig. 

 
5. Op de verzekeringsovereenkomsten is het beleid van De Goudse inzake de Wet op de medische 

keuringen van toepassing, zoals dat blijkt uit artikel 9 van deze overeenkomst, artikel 8 onder b van 
bijlage D (Aanvullende voorwaarden vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid 6 klassen 
2010) en bijlage E (Bijzondere voorwaarden Recht van Optie). 

 
6. De Goudse zal alle wijzigingen met betrekking tot de pensioengevende beloning, die een 

premieverhoging dan wel een premieverlaging tot gevolg hebben, per 1 januari van elk jaar uitvoeren. 
 Een verhoging van een aanspraak op pensioen of premie ten behoeve van pensioen als gevolg van een 

verhoging van de premiegrondslag gaat pas in op de eerste van de maand volgend na melding daarvan 
aan De Goudse. Indien zij met terugwerkende kracht dient te worden toegekend gaat zij niet eerder in 
dan na ontvangst van de daarvoor benodigde (extra) premie. 

 
7. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel worden eenmaal per jaar, op 1 januari, de op 

de polis vermelde gegevens aangepast aan de hand van de op dat moment geldende salarissen en 
wettelijke en/of fiscale bedragen en tarieven. 

 



 
 
8. Tijdens het deelnemerschap is er geen sprake van toeslagverlening. 
 De pensioenen zoals deze worden uitgekeerd uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst worden niet 

verhoogd als gevolg van toeslagverlening. De (gewezen) deelnemer heeft het recht om op de 
pensioendatum in overleg met De Goudse met het pensioenkapitaal een geïndexeerd pensioen aan te 
kopen. 

 
9. Zolang de verzekeringsovereenkomst bestaat is er sprake van winstdeling. Overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 6.1 van de Algemene voorwaarden 2010 FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal wordt het 
opgebouwde pensioenkapitaal jaarlijks op de polisverjaardag verhoogd door overrentedeling indien en 
voor zover het resultaat van De Goudse dat toelaat. 

 
10. Na beëindiging van het dienstverband met de werkgever kan de deelnemer zijn 

verzekeringsovereenkomst niet individueel voortzetten. 
 
11. Indien de werknemer niet meer wenst deel te nemen aan de pensioenregeling, dient hij dit kenbaar te 

maken door het ondertekenen van een afstandsverklaring. De partner van de werknemer dient de 
afstandsverklaring mede te ondertekenen. 

 
 

Artikel 9 - Uitsluitingen tijdens eerste verzekeringsjaar 

 
1. De volgende uitsluitingen voor overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico zijn op de 

verzekeringsovereenkomst van toepassing indien deze risico's zijn meeverzekerd: 
a. Indien de deelnemer bij aanvang van de verzekering wegens ziekte of ongeval niet of niet volledig in 

staat is de bedongen arbeid te verrichten zal de verzekeraar – indien dit is meeverzekerd – geen 
vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid verlenen. Hierbij geldt dat perioden van niet 
werken wegens ziekte of ongeval die elkaar opvolgen met een onderbreking van minder dan vier 
weken worden gezien als één doorlopende periode. Deze uitsluiting is niet langer van kracht als de 
deelnemer sinds de datum van aanvang van de verzekering, onafgebroken vier weken de bedongen 
arbeid volledig heeft verricht. Uitgangspunt voor het inroepen van voornoemde uitsluiting is de 
WIA-beoordeling door het UWV. 

b. Indien de deelnemer binnen een jaar na aanvang van de verzekering of indiensttreding zijn 
werkzaamheden (deels) staakt wegens ziekte of ongeval, zal de verzekeraar - indien dit is verzekerd - 
geen vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid verlenen. De verzekeraar onderzoekt of 
de gezondheidstoestand van de werknemer bij aanvang van de verzekering of indiensttreding dit 
redelijkerwijs moest doen verwachten. 

 
2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op iedere verhoging van het overlijdensrisico 

respectievelijk arbeidsongeschiktheidsrisico, waarbij afzonderlijk wordt gerekend vanaf de ingangsdatum 
van de betreffende verhoging. 

 
 

Artikel 10 - Beperkingen van de rechten 

 
De met de pensioenregeling corresponderende rechten, voortvloeiende uit deze overeenkomst, kunnen niet 
worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, 
anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. Het recht van opname kan niet worden 
uitgeoefend. 
 
 

Artikel 11 - Voorwaarden van verzekering 

 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze uitvoeringsovereenkomst verbindt De Goudse zich met 

de werkgever verzekeringsovereenkomsten aan te gaan, waarop de algemene, bijzondere en 
aanvullende voorwaarden en de op de pensioenpolis vermelde aanhangsels en clausules van toepassing 
zijn. De op grond van deze voorwaarden aan de werkgever toekomende rechten kunnen alleen worden 
uitgeoefend indien en voor zover de bepalingen van de Pensioenwet en de fiscale wet- en regelgeving, 
dan wel de daarvoor in de plaats tredende regelingen, dit toelaten.  

 
 Overeenkomstig het bepaalde in de desbetreffende voorwaarden behoudt De Goudse zich het recht voor 

deze voorwaarden, voor zover nodig, geheel of gedeeltelijk te wijzigen. 



 
 
2. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt geacht met iedere afzonderlijke verzekeringsovereenkomst en de 

daarbij behorende verzekeringsvoorwaarden, aanhangsels en clausules één geheel te vormen. 
 
 

Artikel 12 - Vaststelling van de premie 

 
1. Bij de vaststelling van de tarieven van de verzekeringen wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht. 

In verband met het verschil in overlevingskansen tussen mannen en vrouwen is bij de vaststelling van de 
tarieven uitgegaan van een bepaalde verhouding mannen en vrouwen. Deze verhouding is onder andere 
gebaseerd op het huidige en toekomstige in de bedrijfstak van de deelnemer werkzame aantal mannen 
en vrouwen, hun leeftijd, de hoogte van hun pensioen en de geldende pensioendatum. 

 
2. Bij een naar het oordeel van De Goudse substantiële wijziging van het verschil in overlevingskansen 

tussen mannen en vrouwen en/of de verhouding mannen/vrouwen in de bedrijfstak heeft De Goudse het 
recht de voor de uitvoeringsovereenkomst geldende tarieven en bloc dan wel groepsgewijs te herzien. 
Een dergelijke herziening vindt plaats voor iedere daarvoor in aanmerking komende overeenkomst op 
een door De Goudse vastgestelde datum. De Goudse doet van de herziening mededeling aan de 
werkgever. 

 
3. De werkgever heeft het recht de herziening van de tarieven te weigeren. Indien de werkgever dit vóór de 

veertigste dag na de voor de herziening vastgestelde datum schriftelijk aan De Goudse heeft 
medegedeeld, is deze uitvoeringsovereenkomst per vorenbedoelde datum beëindigd. De werkgever 
verplicht zich de deelnemers hierover te informeren. Indien de verzekeringen waarde hebben worden 
deze omgezet in een premievrije overeenkomst. Heeft De Goudse vóór de veertigste dag na de voor de 
herziening vastgestelde datum geen mededeling van de werkgever ontvangen, dan wordt de werkgever 
geacht met de herziening te hebben ingestemd. 

 
4. De Goudse is bevoegd een korting op de kosten te geven, indien het aantal deelnemers daartoe 

aanleiding geeft. 
 
 

Artikel 13 - Betaling premie 

 
1. Alle premies zijn bij vooruitbetaling verschuldigd op 01-01 van elk jaar. 
 
2. De premie voor nieuwe verzekeringen en voor verhogingen van bestaande verzekeringen betrekking 

hebbend op reeds verstreken diensttijd wordt direct door middel van Automatische incasso aan De 
Goudse voldaan. 

 
3. De werkgever verplicht zich de verschuldigde premie voor de verzekeringsovereenkomsten van de 

deelnemers, inclusief de door de deelnemer verschuldigde eigen bijdrage en, binnen een maand na 
afloop van de premievervaldag door middel van Automatische incasso aan De Goudse te voldoen 
overeenkomstig het bepaalde in de van toepassing zijnde voorwaarden. 

 
4. Bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling van een deelnemer dient de 

pensioenaanspraak van deze deelnemer volledig te zijn gefinancierd. 
 
 

Artikel 14 - Niet nakoming premiebetalingsverplichting 

 
1. De Goudse informeert de deelnemers en de werkgever wanneer de premieachterstand het noodzakelijk 

maakt de opbouw van pensioenaanspraken te beëindigen door premievrijmaking of pensioenaanspraken 
zonder premievrije waarde te laten vervallen. 

 
2. Niet betaling van een vervolgpremie binnen drie maanden na de in lid 1 bedoelde mededeling leidt tot het 

navolgende: 
a. de verzekering die voldoende waarde heeft wordt premievrij voortgezet; 
b. de verzekering die niet voldoende waarde heeft vervalt na deze termijn indien de waarde is 

afgenomen tot nihil. 
 Een verzekering heeft niet voldoende waarde indien aan het eind van deze termijn de afkoopwaarde 

onvoldoende is om daaraan nog risicopremie en kosten - eventueel na omrekening - te onttrekken. 
 



 
 
3. De premievrijmaking of het royement, zoals bedoeld in het derde lid, vindt op zijn vroegst plaats vanaf de 

datum die vijf maanden voor het tijdstip van informeren van de deelnemers is gelegen. 
 
4. De dekking van het eventuele arbeidsongeschiktheidsrisico of het overlijdensrisico blijft volledig in stand 

tot drie maanden na de in het eerste lid bedoelde mededeling. 
 
 

Artikel 15 - Normpakket werkzaamheden De Goudse 

 
De Goudse verplicht zich tot: 
- het tijdig en in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen verstrekken van alle informatie zoals de 

Pensioenwet voorschrijft; 
- het informeren van de werkgever over veranderingen in wet- en regelgeving die gevolgen hebben voor 

deze overeenkomst of voor de pensioenovereenkomst; 
- het vaststellen en verzekeren van de aanspraken volgens de pensioenovereenkomst, de 

uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement; 
- het verstrekken van aanvraag- en mutatieformulieren voor een verzekeringsovereenkomst; 
- het verstrekken van informatie omtrent verwerkte aanvragen en mutaties; 
- het vaststellen en de incasso van de premies; 
- het uitbetalen van de pensioenbedragen, indien en voor zover de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt 

van het overdragen van het pensioenkapitaal op de pensioendatum, de daarmee gepaard gaande afdracht 
van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies in het kader van de Zorgverzekeringswet. 

 
 

Artikel 16 - Klachten- en geschillenregeling 

 
De Goudse kent een klachten- en geschillenprocedure. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de 
uitvoering van deze uitvoeringsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van De 
Goudse of, wanneer het oordeel van De Goudse niet bevredigend is, aan de Stichting Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-355 22 48. Voor meer 
informatie kunt u ook terecht op www.kifid.nl. 
 
Bij het niet gebruik maken van deze mogelijkheden of een onbevredigende uitkomst hiervan, kan het geschil 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 
 
 

Artikel 17 - Toepasselijk Recht 

 
Op deze uitvoeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
 

Artikel 18 - Duur uitvoeringsovereenkomst en opzegtermijn 

 
1. Deze uitvoeringsovereenkomst treedt in werking per 01-01-2016 voor de duur van 5 jaar en eindigt op 

01-01-2021. 
 
2. Indien niet minstens 2 maanden voor het einde van de duur de uitvoeringsovereenkomst door een van 

beide partijen schriftelijk wordt opgezegd, dan wordt de duur van deze uitvoeringsovereenkomst steeds 
stilzwijgend met 5 jaar verlengd. 

 
3. Na formele opzegging van deze overeenkomst kan De Goudse de werkgever een voorstel doen de 

overeenkomst onder gewijzigde voorwaarden en/of gewijzigde tarieven aan te gaan. 
 
4. Indien de werkgever gebruik moet maken van het recht om ingevolge zijn financiële omstandigheden de 

uitvoeringsovereenkomst te wijzigen of te beëindigen, is De Goudse bereid ook dit contract aan te passen 
of te ontbinden. De werkgever is verplicht de deelnemers hieromtrent te informeren. 

 
5. Na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst blijven de bepalingen, voorwaarden en tarieven van deze 

uitvoeringsovereenkomst van kracht op de premievrij voortgezette verzekeringsovereenkomsten met 
inachtneming van het bepaalde in de Pensioenwet. 

 
6. De Goudse zal op verzoek van de werkgever meewerken aan collectieve waardeoverdracht, met 

inachtneming van het bepaalde in de Pensioenwet. 



 
 
 

Artikel 19 - Bijlagen 

 
De volgende bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van deze overeenkomst: 
A. Het pensioenreglement 
B. Algemene voorwaarden 2010 FlexxPensioen-gegarandeerd kapitaal 
C. Aanvullende voorwaarden vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid 6 klassen 2010 
D. Bijzondere voorwaarden Recht van Optie 
E. Tarieven van verzekering voor het overlijdensrisico en voor vrijstelling van premiebetaling bij 

arbeidsongeschiktheid. 
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HOOFDSTUK 1 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN GRONDSLAG 

 

Artikel 1.1 Begrippen. 

 
In de polis en deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
a. De Goudse: Goudse Levensverzekeringen N.V., gevestigd te Gouda, Nederland, of haar 

rechtsopvolgster; 
 
b. polis: schriftelijk bewijsstuk van de verzekeringsovereenkomst zoals dit door De Goudse aan de 

verzekeringnemer is verstrekt omvattende het polisblad en de daarbij behorende algemene voorwaarden, 
bijzondere voorwaarden en aanhangsels; 

 
c. verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met De Goudse heeft gesloten of degene 

op wie het verzekeringnemerschap is overgegaan; 
 
d. verzekerde: degene op wiens leven de overeenkomst is gesloten; 
 
e. begunstigde: degene aan wie een verzekerde uitkering moet worden betaald; 
 
f. fraude: het onder valse voorwendselen (trachten te) verkrijgen van een (periodieke) uitkering, aanspraak 

of verzekeringsdekking waarop in werkelijkheid geen recht bestaat; 
 
g. premie: de (al dan niet enige) in geld uitgedrukte prestatie uit hoofde van de overeenkomst, die is 

verschuldigd door de verzekeringnemer en/of een in de polis vermelde andere premieschuldige; 
 
h. einddatum: de in de polis vermelde einddatum van de overeenkomst; 
 

Artikel 1.2 Grondslag van de overeenkomst. 

 

1.2.1 Door verzekeringnemer en verzekerde verstrekte gegevens. 
De overeenkomst is gebaseerd op de opgaven die door of namens de verzekeringnemer en de verzekerde 
aan De Goudse met het oog op het sluiten, wijzigen of in kracht herstellen van de overeenkomst zijn gedaan. 
 

1.2.2 Vereiste van onzekerheid. 
Het te verzekeren risico van het overlijden van een verzekerde dient zich bij het tot stand komen van de 
overeenkomst nog niet te hebben verwezenlijkt. Indien blijkt dat het overlijdensrisico zich al heeft 
verwezenlijkt voordat de overeenkomst tot stand is gekomen, wordt geen dekking van dit risico verleend. 
 

1.2.3 Criterium levensverzekering. 
Maandelijks wordt getoetst of de verzekerde uitkering bij overlijden voldoet aan de eis dat de uitkering op 
enig moment niet ligt tussen 90% en 110% van de betaalde, opgerente actuariële netto premies. Deze eis 
geldt gedurende de helft van de looptijd van de overeenkomst vermeerderd met één dag, gerekend vanaf de 
aanvang van de dekking. Indien de verzekerde uitkering bij overlijden niet voldoet aan bovenstaande eis, 
wordt de uitkering tijdelijk gesteld op 90% of 110% van de betaalde, opgerente actuariële netto premies, 
afhankelijk van de aard van de dekking. De oprenting van de actuariële netto premies vindt plaats op basis 
van de door De Goudse bij de tariefstelling toegepaste rekenrente. Indien op enig moment blijkt dat de 
verzekerde uitkering bij overlijden, op het niveau zoals oorspronkelijk verzekerd was, weer aan de eis 
voldoet, wordt de verzekerde uitkering bij overlijden weer op dat niveau teruggebracht. 
 

1.2.4 De Goudse. 
Deze overeenkomst is gesloten met De Goudse. De Goudse is onder vergunningnummer 12000382 als 
levensverzekeraar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Goudse is een aanbieder van 
verzekeringen en andere financiële producten. De Goudse is gevestigd te Gouda, Nederland, aan het 
Bouwmeesterplein 1 (Postbus 9, 2800 MA Gouda). 



 
 

HOOFDSTUK 2 

OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

 

Artikel 2.1 Dekking van het overlijdensrisico. 

 

2.1.1 Ingangsdatum van de dekking. 
De dekking van het overlijdensrisico gaat in op de ingangsdatum van de overeenkomst maar niet eerder dan 
de dag waarop de eerste of enige premie door De Goudse is ontvangen, tenzij schriftelijk een andere datum 
is overeengekomen. 
 

2.1.2 Omvang van de risicodekking; werelddekking. 
De Goudse aanvaardt het risico van het overlijden van een verzekerde, waar en op welke wijze dit ook 

plaatsvindt, behoudens in de in 2.2 en elders in de polis omschreven gevallen. 
 

Artikel 2.2 Beperking recht op verzekerde uitkering. 

 

2.2.1 Niet gedekte overlijdensoorzaken. 
De Goudse is de verzekerde uitkering bij overlijden niet verschuldigd in de volgende situaties: 

a. einde aan het leven maken 
 Indien de verzekerde overlijdt door binnen 2 jaar na ingang van het risico een einde aan zijn leven te 

(doen) maken of als gevolg van een poging daartoe. Het bepaalde in de vorige zin is van 
overeenkomstige toepassing op iedere verhoging van het overlijdensrisico. De psychische toestand 
waarin de verzekerde verkeerde, wordt bij de beoordeling buiten beschouwing gelaten. Deze uitsluiting is 
niet van toepassing indien aan De Goudse wordt aangetoond dat het overlijden het gevolg was van een 
rechtens geoorloofde euthanasie. 

b. niet Nederlandse militaire dienst 
 Indien de verzekerde overlijdt tijdens of als gevolg van zijn deelname aan een niet Nederlandse militaire 

of gewapende dienst (respectievelijk militie of eenheid). 

c. gevechtshandeling in het kader van volkenrechtelijke operatie 
 Indien de verzekerde overlijdt als direct gevolg van een gevechtshandeling (waaronder begrepen de 

uitwerking van wapens van welke aard dan ook) in een gebied buiten Nederland waarnaar hij als militair 
of als ambtenaar van het Ministerie van Defensie in openbare dienst is uitgezonden in het kader van een 
operatie uitgevoerd door of onder toezicht van een volkenrechtelijke organisatie, bij welke 
gevechtshandeling de verzekerde actief of passief was betrokken. Deze uitsluiting is niet van toepassing 
indien en voor zover De Goudse van deze uitsluiting heeft afgezien krachtens een op het tijdstip van 
overlijden geldende overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en het Verbond van Verzekeraars, 
die zij heeft onderschreven. 

d. atoomkernreactie 
 Indien de verzekerde overlijdt als direct of indirect gevolg van een atoomkernreactie onverschillig hoe 

deze is ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot voorvallen die zijn veroorzaakt door 
radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming buiten een kerninstallatie bevinden en 
gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, 
medische, wetenschappelijke of onderwijskundige doeleinden of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, 
mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor 
vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt 
verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 
1979-225) of de wet die haar vervangt en een kerninstallatie aan boord van een schip. 

 

2.2.2 Verlaging uitkering. 
In plaats van de verzekerde uitkering wordt aan de begunstigde de afkoopwaarde van de overeenkomst, 
berekend naar de dag die voorafgaat aan het overlijden, op door De Goudse te stellen voorwaarden 
uitgekeerd. De afkoopwaarde wordt berekend volgens de bij De Goudse gebruikelijke regels. Indien de 
overeenkomst geen afkoopwaarde heeft, is zij zonder enige uitkering vervallen. 
 



 

 

Artikel 2.3 Oorlogsrisico. 

 

2.3.1 Korting van de uitkeringen en afkoopwaarde. 
Gedurende de periode dat de overeenkomst overlijdensrisico dekt, geldt vanaf het tijdstip waarop in 
Nederland een actieve oorlogstoestand intreedt het volgende: 

a. de verzekerde uitkeringen zullen zijn verminderd met 10% van de op dat tijdstip verzekerde uitkeringen; 

b. de premievrije uitkeringen zullen zijn verminderd met 10% van de op dat tijdstip verzekerde uitkeringen; 

c. de afkoopwaarden zullen in dezelfde verhouding als de premievrije uitkeringen zijn verminderd. 
 

2.3.2 Gevallen waarin de korting niet wordt toegepast. 

De in 2.3.1 genoemde kortingen worden ongedaan gemaakt indien ten genoegen van De Goudse wordt 
aangetoond dat de verzekerde, tijdens de gehele duur van de actieve oorlogstoestand in Nederland, verblijf 
hield in een of meer andere landen die gedurende die tijd niet in oorlog waren en waar in hetzelfde 
tijdsbestek evenmin oorlogshandelingen plaatsvonden. Dit aantonen moet gebeuren bij het opeisbaar 
worden van een verzekerde uitkering respectievelijk bij afkoop of premievrijmaking, maar uiterlijk binnen 6 
maanden nadat de actieve oorlogstoestand in Nederland is beëindigd. 
 

2.3.3 Einde oorlogstoestand; mogelijk (deels) ongedaan maken van kortingen. 
De Goudse zal uiterlijk 9 maanden na het einde van het boekjaar, waarin de actieve oorlogstoestand is 
beëindigd, berekenen of de gezamenlijke waarde van de kortingen de totale waarde overtreft van de aan de 
oorlog toe te rekenen extra sterfteverliezen binnen dezelfde groep; indien dat het geval is, zal De Goudse de 
kortingen alsnog geheel of gedeeltelijk ongedaan maken en reeds ingehouden kortingen alsnog geheel of 
gedeeltelijk uitbetalen. 
 

2.3.4 Vaststelling oorlogstoestand. 
De aanwezigheid, het begin en het einde van de actieve oorlogstoestand in Nederland worden bindend 
vastgesteld door De Nederlandsche Bank. 
 

Artikel 2.4 Terrorismedekking.   

 
In geval van verwezenlijking van het terrorismerisico is de dekking van de overeenkomst beperkt 
overeenkomstig het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 
Terrorismeschaden N.V. (NHT). Een gebeurtenis of omstandigheid in verband waarmee aanspraak op 
uitkering wordt gedaan of kan ontstaan, dient zo spoedig mogelijk bij De Goudse te worden gemeld, maar 
uiterlijk binnen twee jaar nadat de NHT heeft vastgesteld, dat deze gebeurtenis of omstandigheid als een 
verwezenlijking van het terrorismerisico wordt  beschouwd. Na afloop van deze termijn vervalt elk recht op 
dekking behoudens een eventuele aanspraak op reeds gerealiseerde vermogensopbouw ter grootte van de 
krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken 
overeenkomst. De tekst van het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT luidt als volgt: 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen. 
 
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder: 
a. terrorisme: 
gewelddadige handelingen en/of gedragingen - begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 
van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een 
reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of 
aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat 
dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of 
reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om 
bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken; 
b. kwaadwillige besmetting: 
het - buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde 
vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe 
fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan 
niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken 
kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is 
dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met 
het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken; 



c. preventieve maatregelen: 
van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend 
gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft 
verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken; 
d. Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): 
een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij 
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten 
verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in dit artikel onder a, b en c 
omschreven risico's, in herverzekering kunnen worden ondergebracht; 
 
e. verzekeringsovereenkomsten: 

1. overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 
onder a "staat waar het risico is gelegen" van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op 
in Nederland gelegen risico's; 

2. overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone 
verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland 
gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft; 

3. overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met 
een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in 
Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft; 

f. in Nederland toegelaten verzekeraars: 
levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd 
zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 
 
Artikel 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico. 
 
2.1 
Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1 onder a, b en c gegeven omschrijvingen, en 
binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis 
die (direct of indirect) verband houdt met: 
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; 
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve 

maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als 'het terrorismerisico', geldt dat de uitkeringsplicht van de 
verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is 
beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de 
herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met 
vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds 
gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde 
vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve 
ten aanzien van de betrokken verzekering. 

 
2.2 
De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro 
per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de 
NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in 
drie landelijk verschijnende dagbladen. 
 
2.3 
In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking 
hebben op: 
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; 
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per 

verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, 
voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven 
polissen. 



 
 
Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres 
aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door 
verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de 
bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door 
verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en 
waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. 
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in 
een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen 
tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende 
groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 
 
Artikel 3 Uitkeringsprotocol NHT. 
 
3.1 
Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims 
(hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit Protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder 
meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het 
moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle 
vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT 
niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde 
bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 
 
3.2 
De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd 
om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een 
gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en 
overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, 
verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 
 
3.3 
Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, 
ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot 
uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak 
maken. 
 
3.4 
De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor 
aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van 
een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het 
terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd. 
 

Artikel 2.5 Fraude. 

 
Fraude (geheel of gedeeltelijk) heeft tot gevolg dat er in het geheel geen (periodieke) uitkering of aanspraak 
zal worden toegekend, dan wel verzekeringsdekking zal worden verleend. Voorts kan fraude tot gevolg 
hebben dat: 
- er aangifte wordt gedaan bij politie of Openbaar Ministerie; 
- tot beëindiging van de verzekering(en) zal worden overgegaan; 
- er registratie plaatsvindt in het tussen verzekeraars gehanteerde signaleringssysteem; 
- terugvordering plaatsvindt van de eventueel reeds gedane uitkering(en) en de geldswaarde van onterecht 

toegekende aanspraken, dan wel verzekeringsdekking alsnog zal worden ontzegd; 
- terugvordering plaatsvindt van eventueel reeds gemaakte kosten ter vaststelling van een aanspraak of het 

recht op een (periodieke) uitkering. 



 
 

HOOFDSTUK 3 

BETALING, PREMIE, RENTEVERGOEDING EN UITKERING 

 

Artikel 3.1 Valuta en plaats van betaling. 

 
Iedere betaling uit hoofde van de overeenkomst wordt gedaan in euro's ten kantore van De Goudse, tenzij 
anders is overeengekomen. De Goudse zal op verzoek van de gerechtigde de betaling doen plaatsvinden 
door overboeking op een bankrekening van de gerechtigde tot de betaling bij een in Nederland gevestigde 
bankinstelling. Betaling door overboeking op een bankrekening bij een bank of bankfiliaal in het buitenland is 
uitsluitend mogelijk indien aan de door De Goudse te stellen voorwaarden is voldaan. 
 

Artikel 3.2 Premiebetaling. 

 

3.2.1 Betaling door verzekeringnemer. 
Tijdens de arbeidsovereenkomst van de verzekerde met de werkgever zal de werkgever in hoedanigheid 
van verzekeringnemer de premies, voor zover nodig door inhouding op het loon van de verzekerde, voor de 
overeenkomst voldoen en heeft hij bij uitdiensttreding van de verzekerde eventueel recht op de restitutie van 
een gedeelte van de betaalde premie. 
 

3.2.2 Betaaldag. 
Alle premies moeten op de premievervaldag aan De Goudse zijn voldaan. 
 

3.2.3 Gevolgen te late betaling bij periodieke premie. 
Is de eerste premie of een vervolgpremie niet op de premievervaldag in het bezit van De Goudse, dan zal De 
Goudse na de premievervaldag de verzekeringnemer en de verzekerde schriftelijk in kennis stellen van de 
gevolgen van het niet betalen van de premie. 
 
Voor zover in een uitvoeringsovereenkomst tussen De Goudse en verzekeringnemer geen nadere 
bepalingen zijn opgenomen over de gevolgen van te late betaling bij periodieke premie geldt het volgende. 
Is de premie niet binnen drie maanden na de kennisgeving in het bezit van De Goudse, dan is direct na 
afloop van die termijn het volgende van toepassing: 

a. voor de overeenkomst die voor premievrijmaking in aanmerking komt, geldt het volgende: 
- indien de overeenkomst uitsluitend een verzekerde uitkering bij in leven zijn van de verzekerde op de 

einddatum dekt, wordt zij zonder verdere premiebetaling voor een verminderde verzekerde uitkering 
voortgezet; 

- indien de overeenkomst een verzekerde uitkering bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum 
en bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum dekt, wordt de dekking van het overlijdensrisico 
gesteld op de som van de betaalde premies; 

b. voor de overeenkomst die niet voor premievrijmaking in aanmerking komt, geldt dat zij is vervallen zonder 
enige uitkering. 

 
Is de eerste premie of een vervolgpremie niet binnen een maand na de premievervaldag in het bezit van De 
Goudse, dan is over de niet betaalde premie rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de geldende wettelijke 
rente en wordt berekend over iedere volle maand die sinds de premievervaldag is verstreken tot de dag van 
betaling of verrekening. 
 

3.2.4 Kennisgeving van het verval of premievrij maken. 
Na verval of premievrijmaking van de overeenkomst zal De Goudse de verzekeringnemer en de verzekerde 
daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. 
 

3.2.5 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 
Indien blijkens de polis vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd, gelden 
hiervoor de Aanvullende voorwaarden voor medeverzekering van vrijstelling van premiebetaling bij 
arbeidsongeschiktheid. Op welke premie de vrijstelling betrekking heeft, is vermeld 
in artikel 6.5 van genoemde voorwaarden. 



 
 

Artikel 3.3 Uitkering. 

 

3.3.1 Meldingsplicht. 
Zodra de verzekeringnemer of een begunstigde ervan op de hoogte is of behoort te zijn dat een verzekerde 
overlijdensuitkering opeisbaar is geworden, is hij verplicht dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan De 
Goudse te melden. 
 

3.3.2 Tijdstip van uitbetaling. 
Zodra een verzekerde uitkering opeisbaar is geworden, zijn de verzekeringnemer en de begunstigde 
verplicht De Goudse binnen een redelijke termijn de polis en de overige door haar nodig geachte stukken, 
waardoor ten genoegen van De Goudse wordt bewezen dat, wat en aan wie moet worden uitgekeerd, te 
overleggen. Na ontvangst zal De Goudse een opeisbaar geworden verzekerde uitkering zo spoedig mogelijk 
uitbetalen aan de begunstigde. 
 

3.3.3 Kwijting. 
De Goudse heeft het recht de uitbetaling van een opeisbaar geworden verzekerde uitkering afhankelijk te 
stellen van een kwijting. 
 

3.3.4 De ingeleverde stukken zijn eigendom van De Goudse. 

De Goudse heeft het recht de in 3.3.2 bedoelde stukken als haar eigendom te behouden. 
 

3.3.5 Voorwaarden voor de betaling van de ontvangen premie. 

De uitbetaling van de ontvangen premie, als bedoeld in 5.2.1 onder a, vindt plaats aan de verzekeringnemer 
onder de voorwaarde dat hij de polis inlevert en de overige door De Goudse nodig geachte stukken overlegt. 
Op de betaling is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing. 
 

Artikel 3.4 Wettelijke inhoudingen. 

 
Indien De Goudse daartoe bij of krachtens de wet verplicht is, zal zij op iedere betaling die uit hoofde van de 
overeenkomst moet worden verricht, alle voorgeschreven inhoudingen verrichten. 
 
Ook wordt De Goudse op grond van de wet aansprakelijk gesteld voor de betaling van de door de 
gerechtigde tot (de aanspraak op) pensioen verschuldigde loonbelasting, revisierente en voor zover van 
toepassing de premiebedragen krachtens de sociale verzekeringswetten, zodra de verzekerde aanspraak of 
aanspraken op pensioen dan wel het verzekerde pensioen of de verzekerde pensioenen tot het loon wordt 
(worden) gerekend ingevolge artikel 44b van de Invorderingswet 1990 (of een daarvoor in de plaats tredende 
bepaling). De Goudse is alsdan gerechtigd het bedrag van de verschuldigde loonbelasting, revisierente en 
premies krachtens de sociale verzekeringswetten te verrekenen met de waarde van het pensioen of de 
pensioenen ongeacht of deze al dan niet worden uitgekeerd. De verrekening zal plaatsvinden door de 
verlaging van de in de polis vermelde (pensioen-) kapitalen dan wel door de verlaging van de uit te keren 
bedragen van een reeds ingegaan pensioen of ingegane pensioenen. Geen verrekening vindt plaats indien 
de aansprakelijkheid niet leidt tot daadwerkelijke heffing bij De Goudse. 
 



 

 

HOOFDSTUK 4 

BEGUNSTIGING 

 

Artikel 4.1 Begunstiging. 

 

4.1.1 Betaling van de uitkering aan de begunstigde. 
Het uit hoofde van de overeenkomst door De Goudse verschuldigde, met uitzondering van de 
uitbetaling van de ontvangen premie genoemd in 3.3.5, zal worden uitgekeerd aan de daarvoor in de polis 
vermelde begunstigde die in leven is of bestaat op het moment van opeisbaar worden van de verzekerde 
uitkering. 
 

4.1.2 Volgorde bij meer dan één begunstigde. 
Indien meer dan één begunstigde is aangewezen, komen hoger genummerde begunstigden uitsluitend in 
aanmerking indien alle lager genummerde begunstigden ontbreken of overleden zijn. Aan gelijk 
genummerde begunstigden wordt gezamenlijk uitgekeerd. 
 

4.1.3 Begunstiging is persoonlijk. 
Indien de begunstigde overlijdt voordat een uitkering waarvoor hij is aangewezen opeisbaar wordt, treden zijn 
erfgenamen of rechtverkrijgenden niet in zijn plaats. 
 

4.1.4 Uitkering indien er geen begunstigde is. 
Indien geen begunstigde is aangewezen, alle aangewezen begunstigden ontbreken of zijn overleden, wordt 
uitgekeerd aan de verzekeringnemer. 
 

4.1.5 Begrip verzekeringnemer, echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen en erfgenamen. 
Ter zake van de in de polis vermelde begunstiging wordt verstaan onder: 

a. verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met De Goudse heeft gesloten;  

b. echtgenoot of echtgenote: de echtgenoot of echtgenote respectievelijk de geregistreerde partner ten tijde 
van het overlijden van de verzekerde respectievelijk ten tijde van het in leven zijn van de verzekerde op 
de einddatum; 

c. kinderen: de kinderen die in een familierechtelijke betrekking staan tot de in de begunstiging met naam of 
hoedanigheid aangeduide ouder(s); 

d. erfgenamen: degenen die krachtens testament en/of de wet tot de nalatenschap zijn geroepen; hiertoe 
behoren ook hun erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel met inbegrip van hun 
erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel; zij zijn tot de uitkering gerechtigd in dezelfde 
verhouding als waarin zij tot de nalatenschap zijn geroepen, ongeacht of zij haar hebben aanvaard. 

 

4.1.6 Vaststellen echtgenoot, geregistreerd partner, kinderen of erfgenamen. 

Bedragen die verschuldigd zijn aan personen, genoemd onder 4.1.5 onder b, c en d, worden uitgekeerd  
aan hen die als zodanig zijn aangewezen in een aan De Goudse over te leggen verklaring van een notaris of 
van een openbaar ambtenaar die tot afgifte van dergelijke verklaringen bevoegd is. 
 

Artikel 4.2 Onwaardige begunstigde. 

 
Indien een begunstigde, niet zijnde de (mede-) verzekeringnemer, het overlijden van de verzekerde door zijn 
opzettelijk handelen of nalaten heeft veroorzaakt of daaraan opzettelijk heeft meegewerkt, ten gevolge 
waarvan een uitkering door De Goudse verschuldigd is, wordt deze begunstigde geacht te ontbreken. Van 
bedoeld handelen, nalaten of meewerken is in ieder geval sprake indien bedoelde begunstigde 
onherroepelijk is veroordeeld ter zake van het opzettelijk veroorzaken van het overlijden van de verzekerde. 



 
 

HOOFDSTUK 5 

RECHTEN VAN DE VERZEKERINGNEMER 

 

Artikel 5.1 Algemeen. 

 
De verzekeringnemer heeft tot de einddatum of het eerdere tijdstip van overlijden van de verzekerde de 
rechten die in dit hoofdstuk zijn omschreven, tenzij wettelijke voorschriften zich daartegen verzetten, anders 
in de polis is bepaald of schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

Artikel 5.2 Opzeggen en wijzigen van looptijd, premie of uitkering bij overlijden. 

 

5.2.1 Rechten van de verzekeringnemer. 
De verzekeringnemer heeft de volgende rechten: 

a. opzeggen binnen 30 dagen na ontvangst polis 
 De verzekeringnemer kan binnen 30 dagen na ontvangst van de polis door schriftelijke opzegging de 

overeenkomst beëindigen onder gelijktijdige terugvordering van de betaalde premie. De overeenkomst 
vervalt dan per de ingangsdatum. 

b. wijziging looptijd van de overeenkomst 
 De verzekeringnemer heeft het recht om de einddatum te wijzigen volgens de bij De Goudse gebruikelijke 

regels. Indien de verzekeringnemer de einddatum wil wijzigen, dient hij dit uiterlijk 3 maanden vóór de 
overeengekomen einddatum of, zo dit eerder is, 3 maanden vóór de gewenste einddatum, schriftelijk aan 
De Goudse mee te delen. 

c. wijziging van de premies 
 De verzekeringnemer heeft het recht om vanaf de eerstkomende premievervaldag voor de resterende 

looptijd de overeengekomen premies: 
- te verhogen; 
- te verlagen, met inachtneming van de op de premievervaldag geldende minimumpremie, die door De 

Goudse is vastgesteld. 
De verzekeringnemer kan dit recht uitsluitend schriftelijk uitoefenen. 
De Goudse heeft het recht de minimumpremie te wijzigen. 
De verzekeringnemer heeft namens de verzekerde het recht om elders verworven pensioenaanspraken 
van de verzekerde als extra premie te voldoen om extra pensioenaanspraken te verwerven met 
inachtneming van de door De Goudse vast te stellen minimumpremie. 

d. wijziging van de uitkering bij overlijden 
 De verzekeringnemer heeft het recht om per de eerstkomende premievervaldag de dekking van het 

overlijdensrisico te wijzigen. Hij kan dit recht uitsluitend schriftelijk uitoefenen. De Goudse kan verlangen 
dat de verzekerde ten genoegen van De Goudse aantoont goed gezond te zijn. De verzekeringnemer 
heeft de keuze uit de door De Goudse aangeboden dekkingen. 

 

5.2.2 Gezondheidswaarborgen. 
Indien door de uitoefening van rechten van de verzekeringnemer het overlijdensrisico respectievelijk het 
risico van vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid toeneemt, kunnen door De Goudse 
aanvullende medische waarborgen worden gevraagd. 
 

Artikel 5.3 Wijziging verzekeringnemer. 

 
Bij overgang van de onderneming kan de verzekeringnemer zijn rechten en verplichtingen die voor hem uit 
de overeenkomst voortvloeien aan een ander overdragen. De overdracht moet schriftelijk aan De Goudse 
worden meegedeeld. 



 
 

HOOFDSTUK 6 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 6.1 Goudse overrentedeling. 

 

6.1.1 Winstdeling. 
De verzekeringsovereenkomst kent winstdeling in de vorm van overrentedeling. Het verzekerde kapitaal bij 
in leven zijn van de verzekerde op de einddatum wordt door de overrentedeling jaarlijks verhoogd op de 
hoofdvervaldatum. De hoofdvervaldatum is gelijk aan de ingangsdatum van de verzekering of iedere datum 
die één of meer volle jaren na de ingangsdatum ligt. Ingeval er sprake is van een pensioenregeling met 
meerdere verzekerden kan de ingangsdatum afwijken van de hoofdvervaldatum. Indien voor de einddatum 
een periode van korter dan een jaar resteert, vindt de verhoging van het kapitaal pro rata plaats over de 
resterende looptijd. 
 

6.1.2 U-rendement. 
De overrentedeling wordt afgeleid van de marktrente, die geldt op de hoofdvervaldatum van het 
voorafgaande polisjaar. Ingeval er sprake is van een pensioenregeling met meerdere verzekerden kan deze 
voor het eerste jaar afwijken van de datum waarop de premies in volgende jaren vervallen. Onder marktrente 
wordt verstaan het u-rendement op een pakket door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) 
geselecteerde staatsleningen, zoals het maandelijks door het CVS wordt vastgesteld en wordt gepubliceerd 
door het Verbond van Verzekeraars. De overrentedeling is gelijk aan het gedeelte van de marktrente dat 
hoger is dan de rekenrente in het verzekeringstarief. De rekenrente in het tarief bedraagt 3%. De jaarlijkse 
winstdeling wordt volgens het tranchesysteem als omschreven in artikel 6.1.3 vastgesteld.  
 

6.1.3 Tranches. 
Voor iedere spaarpremie is de overrente zes jaar gegarandeerd. De spaarpremie is het gedeelte van de 
verzekeringspremie, waarmee het verzekerd kapitaal bij in leven zijn wordt opgebouwd. Ieder polisjaar start 
een nieuwe tranche van zes jaar. Na zes jaar wordt de waarde van de tranche en de spaarpremie voor het 
daarop volgende jaar opnieuw gegarandeerd voor een tranche van zes jaar op basis van de dan geldende 
marktrente. Per tranche wordt ieder polisjaar nagegaan of de marktrente boven of onder de rekenrente ligt. 
Per jaar worden over de tranches heen overschotten en tekorten gesaldeerd. Is er over de tranches heen 
een overschot, dan wordt winstdeling toegekend na verrekening van eventuele tekorten uit het verleden. 
Opgebouwde winstdeling is gegarandeerd en bij beëindiging van een contract vindt geen verrekening van 
tekorten plaats. 
 

6.1.4 Kennisgeving. 
De verzekeringnemer ontvangt eenmaal per jaar opgave van de verhoging van het kapitaal. 
 

6.1.5 Voorbehoud. 
Indien de omstandigheden op de markt voor staatsleningen zodanig zijn gewijzigd dat het voor het CVS in 
redelijkheid niet mogelijk is het u-rendement vast te stellen, zal een gelijkwaardige marktrente als 
uitgangspunt worden genomen. 
 

Artikel 6.2 Wijziging rechtsverhouding. 

 
De uitoefening van een recht, dat aan de overeenkomst wordt ontleend en iedere wijziging van de (inhoud 
van de) overeenkomst, kan tegen De Goudse uitsluitend worden ingeroepen nadat een schriftelijke 
mededeling respectievelijk een schriftelijk verzoek inzake de wijziging en de overige door De Goudse nodig 
geachte stukken zijn ontvangen. De Goudse zal hiervan, door middel van aanhangsels, aantekening doen op 
de polis of een vervangende polis afgeven. Voor het bestaan en de inhoud van de uit de overeenkomst 
voortvloeiende rechtsverhouding en rechten is uitsluitend de administratie van De Goudse bepalend, 
uitgezonderd schriftelijk tegenbewijs. 
 

Artikel 6.3 Vervangende polis. 
 
Door afgifte van een vervangende polis wordt de te vervangen polis waardeloos. Een verloren geraakte of 
vernietigde polis kan door De Goudse worden vervangen na een schriftelijk verzoek van de 
verzekeringnemer, op door De Goudse te stellen voorwaarden. 



 
 

Artikel 6.4 Onttrekkingen. 

 
Op de in de overeenkomst aanwezige waarde zullen maandelijks kosten en premie(s) in mindering worden 
gebracht. Kosten en premie(s) betreffen onder meer de door De Goudse in verband met deze overeenkomst 
gemaakte administratiekosten, de verschuldigde premie voor het overlijdensrisico en, indien van toepassing, 
de provisie en de premie voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. 
 

Artikel 6.5 Kennisgevingen; adres en bewijs van verzending. 

 

6.5.1 Kennisgeving. 
Waar de polis aan De Goudse het recht geeft of de verplichting oplegt om een bericht aan een 
belanghebbende bij de overeenkomst te zenden om enig rechtsgevolg teweeg te brengen, kan zij volstaan 
met de verzending van een niet aangetekend stuk. De Goudse is bevoegd voor zover wettelijk toegestaan 
een kennisgeving van andere aard te verzenden (bijvoorbeeld per fax of e-mail) indien de belanghebbende 
het betreffende faxnummer of e-mail adres aan De Goudse kenbaar heeft gemaakt. 
 

6.5.2 Verzending aan het laatst opgegeven faxnummer of (e-mail) adres. 
De Goudse kan zich bij de verzending van het bericht houden aan het laatste door of namens de 
belanghebbende schriftelijk aan haar opgegeven faxnummer of (e-mail) adres. 
 

6.5.3 Bewijs van de verzending. 
Als bewijs van verzending geldt de bij De Goudse aanwezige kopie van het betreffende (per post of 
bodedienst verzonden) stuk en (bij verzending op andere wijze) het originele document respectievelijk een 
kopie of een (gecomprimeerde) back-up daarvan tezamen met het document waaruit de 
gegevensoverdracht blijkt, alsmede (bij verzending via de geautomatiseerde administratie) de in de 
administratiesystemen vastgelegde vervaardiging van dat bericht. 
 

6.5.4 Ondertekening van kennisgevingen. 
Waar deze voorwaarden voor het uitoefenen van rechten of het voldoen aan verplichtingen en de daarmee 
samenhangende rechtsverhoudingen een schriftelijke kennisgeving van een bij de overeenkomst 
belanghebbende verlangen, wordt daaronder verstaan een naar behoren ondertekend geschrift. 
 

6.5.5 Bewijsmiddelen. 
Naast de in de wet vermelde bewijsmiddelen gelden op (elektronische) gegevensdragers opgeslagen of 
overgebrachte documenten ook als volledig bewijs ten voordele van De Goudse. 
 

Artikel 6.6 Persoonsgegevens. 

 
Bij de aanvraag van een verzekering en andere financiële diensten worden persoonsgegevens gevraagd. 
Deze worden door De Goudse verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, 
voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit 
van de financiële sector, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. In 
verband met een verantwoord acceptatiebeleid kan De Goudse persoonsgegevens raadplegen bij de 
Stichting CIS te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens 
uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico's te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van 
de Stichting CIS is van toepassing. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze 
Gedragscode kunt u opvragen bij De Goudse. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via 
de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen 
bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon 070-3338500). 
 

Artikel 6.7 Toepasselijk recht. 

 
Op de overeenkomst en de daarmee samenhangende rechtsverhoudingen is het Nederlands recht van 
toepassing. 



 
 

Artikel 6.8 Klachten. 

 
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van deze 
overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de Klachtencommissie van De Goudse, Postbus 9, 2800 MA 
Gouda of (wanneer het oordeel van De Goudse niet bevredigend is) aan de Stichting Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900 - 355 22 48. Voor 
meer informatie kunt u ook terecht op www.kifid.nl. Bij het niet gebruik maken van deze mogelijkheden of 
een onbevredigende uitkomst hiervan, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.  
 

Artikel 6.9 Wijziging van de premie en/of voorwaarden. 

 

6.9.1 Wijziging premie en/of voorwaarden in bijzondere situaties. 
De Goudse heeft het recht de voor de overeenkomst geldende premie en/of voorwaarden en bloc of 
groepsgewijs te wijzigen, indien verzekeringsvoorschriften of uitzonderlijke omstandigheden daartoe naar 
haar oordeel aanleiding geven. 
Onder verzekeringsvoorschriften worden verstaan uit wet- en regelgeving voortvloeiende voorschriften, 
waaronder begrepen aanwijzingen in welke vorm dan ook van een toezichthouder. 
Onder uitzonderlijke omstandigheden worden verstaan buiten De Goudse gelegen omstandigheden die wat 
betreft de gevolgen voor De Goudse vergelijkbaar kunnen zijn met de gevolgen verbonden aan terrorisme of 
oorlog en die naar het oordeel van De Goudse een voortdurende ongewijzigde dekking van het risico 
onverantwoord maken. Hieronder vallen niet aanpassing van de rekenrente en tegenvallende 
beleggingsopbrengsten. 
De gevolgen van indexering worden niet beschouwd als wijziging van de premie en/of voorwaarden. 
 

6.9.2 Ingangsdatum. 
De Goudse deelt de verzekeringnemer schriftelijk de voorgenomen wijziging en de ingangsdatum mee dan 
wel, indien andere mogelijkheden redelijkerwijs ontbreken, kondigt zij door middel van een advertentie in een 
landelijk verschijnend dagblad de voorgenomen wijziging en de ingangsdatum vooraf aan. 
 

6.9.3 Weigeringsrecht. 

De verzekeringnemer heeft, behalve in de gevallen als bedoeld in 6.9.4, het recht de wijziging van de premie 
en/of voorwaarden schriftelijk te weigeren. Indien hij dit binnen 2 maanden na dagtekening van de 
kennisgeving aan De Goudse heeft medegedeeld, wordt de overeenkomst indien zij premievrije waarde 
heeft per de in de kennisgeving genoemde datum zonder verdere premiebetaling voortgezet voor een 
verminderde verzekerde uitkering; de in 6.4 genoemde onttrekkingen blijven overeenkomstig dat artikel 
plaatsvinden. Indien de overeenkomst geen premievrije waarde heeft, is zij per bedoelde datum zonder 
enige uitkering vervallen. 
Heeft De Goudse binnen genoemde termijn geen mededeling van de verzekeringnemer ontvangen, dan 
wordt hij geacht met de wijziging te hebben ingestemd. 
 

6.9.4 Geen weigeringsrecht. 
De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid tot weigering niet indien: 
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit (in 6.9.1 bedoelde) verzekeringsvoorschriften; 
- de wijziging een verlaging van de premie en/of uitbreiding van de dekking inhoudt.  
 



 
 

Bijzondere voorwaarden Recht van Optie 
 
 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
a. optiedatum:1 januari van ieder jaar waarin een salarisverhoging is vastgesteld; 
b. optietermijn: de periode van drie maanden, die ingaat op de optiedatum; 
c. optieverhoging: de op grond van deze voorwaarden per optietermijn door de maatschappij te aanvaarden 

verhoging van de verzekerde bedragen, ongeacht wijziging van de gezondheidstoestand van de 
verzekerde sinds het tot stand komen van de oorspronkelijke verzekering; 

d. optierecht: het recht op een optieverhoging; 
e. verzekerde: de persoon aan wie in zijn hoedanigheid van werknemer pensioen is toegekend ter dekking 

waarvan op zijn leven de verzekering is gesloten. 
 
 

Artikel 2. Uitoefening optierecht   

 
Gedurende elke optietermijn heeft de verzekeringnemer recht op optieverhoging binnen de grenzen in artikel 
4 gesteld. 
 
Het optierecht wordt uitgeoefend door indiening door de verzekeringnemer bij De Goudse van een 
schriftelijke aanvraag tot optieverhoging, welke aanvraag binnen de optietermijn in het bezit van De Goudse 
dient te zijn. 
 
Indien de verzekeringnemer een optietermijn heeft laten verstrijken zonder van zijn optierecht gebruik te 
hebben gemaakt, heeft hij het recht, de daardoor niet overeenkomstig artikel 4 tot stand gekomen 
optieverhoging alsnog te effectueren gedurende één van de twee direct daarop volgende optietermijnen, mits 
de verzekerde bedragen van het salaris worden afgeleid. 
 
 

Artikel 3. Vorm optieverhoging 

 
Iedere optieverhoging wordt gesloten als een nieuwe verzekering van de bedragen van de gewenste 
verhoging, met dien verstande dat: 
a. De Goudse geen onderzoek instelt naar de gezondheidstoestand van de verzekerde; 
b. de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst de betreffende optiedatum is en de einddatum daarvan 

samenvalt met die van de oorspronkelijke overeenkomst; 
c. de overeenkomst in haar geheel moet worden verhoogd en wel zo, dat na de verhoging de verzekerde 

bedragen in dezelfde verhouding tot elkaar staan als daarvoor; 
d. de nieuwe overeenkomst wordt gesloten tegen de premie en onder de voorwaarden die op de betreffende 

optiedatum gelden voor verzekerden van dezelfde leeftijd als de verzekerde op de optiedatum heeft 
bereikt en met dezelfde gezondheidstoestand als de verzekerde had bij het tot stand komen van de 
oorspronkelijke overeenkomst. 

 
 

Artikel 4. Omvang optieverhoging 

 
Van iedere optieverhoging worden de verzekerde uitkeringen vastgesteld op basis van de salarisverhoging 
die tot geen hoger bedrag in aanmerking wordt genomen dan 15% van het jaarsalaris van de verzekerde. Bij 
een optieverhoging ondergaat de manier waarop de verzekerde uitkeringen van het salaris worden afgeleid 
geen wijziging. Indien een salarisverhoging de genoemde grens overtreft, wordt het meerdere bij de 
volgende optiedatum als optieverhoging beschouwd. Indien deze verhoging samen met de optieverhoging 
die voortvloeit uit het optierecht dat door de verzekeringnemer is uitgeoefend, de genoemde grens 
overschrijdt, is de vorige volzin net zolang van toepassing totdat de verhoging is geëffectueerd. 
 
Indien de verzekerde uitkeringen niet van het salaris worden afgeleid, kan de premie per optiedatum worden 
verhoogd met maximaal 15% van de laatst betaalde premie. 
 



 
 

Artikel 5. Oorlogstoestand 

 
Indien een oorlogstoestand in de zin van de Algemene voorwaarden is ingetreden, is De Goudse bevoegd 
het optierecht op te schorten zolang bedoelde toestand voortduurt. 
 
 

Artikel 6. Verval optierecht 

 
Het optierecht is zowel voor reeds verstreken als voor toekomstige optietermijnen vervallen: 
a. bij wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij met De Goudse anders is overeengekomen; 
b. bij het bereiken van de einddatum van de overeenkomst; 
c. indien de verzekerde de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; 
d. zodra een premie niet binnen 3 maanden na haar vervaldag is betaald of de overeenkomst is premievrij 

gemaakt of geworden of onverminderd is voortgezet; 
e. indien de verzekeringnemer gedurende drie achtereenvolgende optietermijnen geen gebruik heeft 

gemaakt van het optierecht; 
f. bij overlijden van de verzekerde; 
g. indien en voor zover door een optieverhoging een verzekerde uitkering zal stijgen boven de daarvoor bij 

De Goudse geldende maximale omvang van de dekking. 
 
Indien arbeidsongeschiktheidspensioen en/of vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid van de 
verzekerde is meeverzekerd, is het optierecht bovendien vervallen, zodra een gehele of gedeeltelijke 
uitkering van het pensioen dan wel gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling in verband met 
arbeidsongeschiktheid van de verzekerde is aangevraagd en/of verleend. 



 
 

Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid 6 klassen 
 

Aanvullende voorwaarden 2010 
 

Artikel 1 Strekking 
Met inachtneming van het hierna bepaalde wordt door De Goudse gehele of gedeeltelijke vrijstelling van 
premiebetaling verleend indien en zolang de verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van deze 
voorwaarden. 
 

Artikel 2 Begripsomschrijving arbeidsongeschiktheid (gangbare arbeid) 
Arbeidsongeschikt, geheel of gedeeltelijk, is de verzekerde die als rechtstreeks en objectief medisch vast te 
stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met 
alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe hij met zijn krachten en bekwaamheden in staat is, te 
verdienen, hetgeen gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid 
verricht of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen. Bij de 
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt buiten beschouwing gelaten of de verzekerde de 
arbeid feitelijk kan verkrijgen. 
 

Artikel 3 Vaststelling arbeidsongeschiktheid algemeen 
Voor de vaststelling van arbeidsongeschiktheid geldt dat de verzekerde op de dag waarop hij 
arbeidsongeschikt wordt een arbeidsrelatie moet hebben die voor de werknemersverzekeringen al dan niet 
als dienstbetrekking wordt beoordeeld. Wordt de arbeidsrelatie wel als dienstbetrekking beoordeeld, dan 
geldt het bepaalde in artikel 4 (WIA-volgend); wordt de arbeidsrelatie niet als dienstbetrekking beoordeeld, 
dan geldt het bepaalde in artikel 5 (maatschappij beoordeling). 
 

Artikel 4 Vaststelling arbeidsongeschiktheid (WIA-volgend) 
1. Voor de vaststelling van het bestaan, het bestaan hebben en de mate van arbeidsongeschiktheid geldt 

dat de verzekerde arbeidsongeschikt wordt geacht zodra en zolang voor hem een mate van 
arbeidsongeschiktheid op grond van de WIA wordt vastgesteld en dat hij in dezelfde mate 
arbeidsongeschikt wordt geacht als de mate van arbeidsongeschiktheid die in het kader van deze wet is 
vastgesteld. Het voorgaande geldt niet indien door De Goudse op medische gronden een beperking aan 
de dekking is gesteld. 

2. Indien op medische gronden een beperking aan de dekking is gesteld, beoordeelt De Goudse op grond 
van het advies dat door haar medisch adviseur is uitgebracht, of sprake is van arbeidsongeschiktheid van 
de verzekerde. Indien de medisch adviseur dit noodzakelijk acht, moet de verzekerde zich door een door 
De Goudse aan te wijzen medische en/of andere deskundige laten onderzoeken. 

3. Indien De Goudse niet in het bezit is gesteld van een kennisgeving van de uitvoeringsinstelling terzake 
van de mate en/of duur van de arbeidsongeschiktheid op grond van de WIA ten behoeve van de 
verzekerde moet arbeidsongeschiktheid van de verzekerde ten genoegen van De Goudse worden 
aangetoond overeenkomstig de bepalingen die voor maatschappij beoordeling gelden. 

4. De Goudse heeft te allen tijde het recht een vrijstelling te herzien of te beëindigen op grond van: 
a. de meest recente kennisgeving ter zake van de mate en/of duur van de arbeidsongeschiktheid op 

grond van de WIA ten behoeve van de verzekerde die door de uitvoeringsinstelling is afgegeven en/of 
b. een onderzoek van de verzekerde door één of meer door De Goudse aan te wijzen medische en/of 

andere deskundigen. 
5. Het in de leden 2 en 4 bedoelde onderzoek dient in Nederland te worden verricht, tenzij De Goudse 

schriftelijk anders te kennen geeft. De daarvoor in Nederland gemaakte kosten zijn voor rekening van De 
Goudse. 

6. Nadat De Goudse in het bezit is gekomen van alle benodigde inlichtingen en stukken neemt zij zo 
spoedig mogelijk een beslissing. Zij brengt de verzekeringnemer hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien 
de verzekeringnemer niet binnen 2 maanden schriftelijk zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt hij 
geacht het standpunt van De Goudse te aanvaarden. 



 
 

Artikel 5 Vaststelling arbeidsongeschiktheid (maatschappij beoordeling) 
1. Het bestaan, het bestaan hebben en de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde moet ten 

genoegen van De Goudse worden aangetoond door een onderzoek van de verzekerde door één of meer 
door De Goudse aan te wijzen medische en/of andere deskundigen. 

2. De Goudse heeft te allen tijde het recht een vrijstelling te herzien of te beëindigen op grond van een 
onderzoek van de verzekerde door één of meer door De Goudse aan te wijzen medische en/of andere 
deskundigen. 

3. Het in dit artikel bedoelde onderzoek dient in Nederland te worden verricht, tenzij De Goudse schriftelijk 
anders te kennen geeft. De daarvoor in Nederland gemaakte kosten zijn voor rekening van De Goudse. 

4. Nadat De Goudse in het bezit is gekomen van alle benodigde inlichtingen en stukken neemt zij zo 
spoedig mogelijk een beslissing. Zij brengt de verzekeringnemer hiervan schriftelijk op de hoogte. Indien 
de verzekeringnemer niet binnen 2 maanden schriftelijk zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt hij 
geacht het standpunt van De Goudse te aanvaarden. 

 

Artikel 6 Ingang en einde vrijstelling; einde opslag op de premie  
1. Is de verzekerde arbeidsongeschikt in de zin van artikel 4 (WIA-volgend) of in de zin van artikel 5 

(maatschappij beoordeling), dan gaat vrijstelling van premiebetaling in op de eerste premievervaldag na 
de dag waarop de verzekerde gedurende 104 weken onafgebroken ten minste 35% arbeidsongeschikt is 
geweest en ook aansluitend ten minste 35% arbeidsongeschikt is.  

 Een onderbreking gedurende deze 104 weken van minder dan 4 weken dan wel een verlaging van 
arbeidsongeschiktheid tot beneden 35% van minder dan 4 weken wordt verwaarloosd. 

 Een herziening gaat in op de eerste premievervaldag die volgt op de omstandigheid die daartoe 
aanleiding geeft. Een ingang of verhoging werkt echter in ieder geval niet verder terug dan 6 maanden 
vóór de dag waarop een mededeling zoals hierna bedoeld in artikel 7 lid 1 onder b door De Goudse is 
ontvangen. 

2. Het percentage van de vrijstelling van premiebetaling wordt vastgesteld overeenkomstig de volgende 
tabel: 

 

Mate van arbeidsongeschiktheid Percentage van de premievrijstelling 
_________________________________________________________________________________ 
 
0 tot 35% 0% 
35 tot 45% 40% 
45 tot 55% 50% 
55 tot 65% 60% 
65 tot 80% 72,5% 
80% of meer 100% 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Indien een wijziging optreedt in de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde, die van zodanige 

aard is dat één van de andere klassen zoals in lid 2 genoemd van toepassing wordt, vindt aanpassing van 
het percentage plaats vanaf de eerste premievervaldag na de dag waarop volgens de WIA het nieuwe 
arbeidsongeschiktheidspercentage van kracht is geworden. Indien het bepaalde in artikel 4 lid 2 of artikel 
5 van toepassing is, vindt aanpassing van het percentage plaats vanaf de eerste premievervaldag na de 
dag waarop volgens de beslissing van De Goudse genomen op advies van haar medisch adviseur, het 
nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage van kracht is geworden. 

4. De opslag op de premie van de hoofdovereenkomst voor vrijstelling van premiebetaling bij 
arbeidsongeschiktheid is uiterlijk verschuldigd tot de premievervaldag die samenvalt met of volgt op 63e 
verjaardag van de verzekerde. 

5. De vrijstelling als bedoeld in artikel 1 geldt voor de in de polis overeengekomen premie van de 
hoofdovereenkomst en de aanvullende overeenkomst(en) ten tijde van de eerste ziektedag. Uitsluitend 
indien de premie nadien zal worden verhoogd op grond van de pensioenovereenkomst zoals deze luidde 
op de eerste ziektedag, omdat de deelnemer in een volgende leeftijdsklasse valt, en op voorwaarde dat 
deze optie is meeverzekerd, geldt de vrijstelling tevens voor deze verhoogde premie en het 
overeengekomen verloop ervan. 

6. Verleende vrijstelling eindigt, onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, op de einddatum 
van de premiebetaling van de hoofdovereenkomst, maar uiterlijk op de premievervaldag die samenvalt 
met of volgt op de 65e verjaardag van de verzekerde dan wel het eerdere tijdstip van overlijden van de 
verzekerde. 



 
 

Artikel 7 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid 
1. De verzekerde is in geval van arbeidsongeschiktheid, onverminderd de verplichting tot nakoming van de 

in de overige voorwaarden vermelde voorschriften, verplicht: 
a. zich direct onder behandeling van een bevoegd arts te stellen, al het mogelijke te doen om zijn herstel 

te bevorderen, alles na te laten wat zijn herstel kan vertragen of verhinderen, al het mogelijke te doen 
om de arbeidsongeschiktheid te verminderen en al het mogelijke te doen om terug te keren in 
werkzaamheden die inkomen tot gevolg hebben; 

b. zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 maanden, aan De Goudse schriftelijk mededeling te 
doen van zijn arbeidsongeschiktheid onder overlegging van de nodige stukken; 

c. indien van toepassing, De Goudse in het bezit te stellen van de kennisgeving ter zake van de mate 
en/of duur van de arbeidsongeschiktheid op grond van de WIA te zijnen behoeve die door de 
uitvoeringsinstelling is afgegeven; 

d. indien van toepassing, De Goudse in het bezit te stellen van de beschikking van de belastingdienst ter 
zake van de aard van de arbeidsrelatie van de verzekerde in het kader van onder meer de 
werknemersverzekeringen (verklaring arbeidsrelatie); 

e. mee te werken aan de uitvoering van deze voorwaarden onder meer door alle door De Goudse 
verlangde inlichtingen en stukken te verstrekken of te doen verstrekken aan haar of aan door haar 
aangewezen medische en/of andere deskundigen en daartoe de nodige machtigingen te verlenen. 
Hieronder valt ook de verplichting van de verzekerde mee te werken aan een door De Goudse nodig 
geacht onderzoek naar het in leven zijn van de verzekerde, waarbij op verzoek een behoorlijk bewijs 
van in leven zijn moet worden overgelegd; 

f. mee te werken aan een door De Goudse (eventueel periodiek) nodig geacht (medisch) onderzoek 
naar de status van zijn arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in de artikelen 4 en 5; 

g. De Goudse direct schriftelijk in kennis te stellen van elke verandering van feiten en omstandigheden - 
naast die in artikel 11 lid 1 omschreven - die voor de vaststelling van het bestaan, het bestaan hebben 
en de mate van arbeidsongeschiktheid van belang kunnen zijn. Hieronder valt ook de verplichting van 
de verzekerde De Goudse direct in kennis te stellen van elke verandering in de mate en/of duur van 
de arbeidsongeschiktheid in het kader van de WIA, dan wel elke verandering in de arbeidsrelatie in 
het kader van de werknemersverzekeringen, onder overlegging van de kennisgeving, beschikking of 
ander stuk; 

h. indien de verzekerde voor langer dan 6 maanden naar het buitenland vertrekt hiervan vóór het vertrek 
De Goudse schriftelijk kennis te geven. Indien De Goudse na vertrek niet in het bezit is van het adres 
waar de verzekerde verblijft, heeft zij het recht de vrijstelling te beëindigen. 

2. De verzekeringnemer is gehouden de verplichtingen, die in lid 1 onder b tot en met e, g en h zijn 
genoemd, voor zover de verzekerde daaraan niet heeft voldaan of heeft kunnen voldoen, na te komen 
voor zover dat in zijn vermogen ligt. De verzekeringnemer is ook gehouden De Goudse zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te brengen van het overlijden van de verzekerde. 

3. Indien de verzekerde of de verzekeringnemer een of meer van deze verplichtingen niet is nagekomen, 
wordt - tenzij het bepaalde in artikel 11 van toepassing is - geen (hogere) vrijstelling verleend of eindigt de 
vrijstelling. De Goudse heeft dan het recht premies waarvoor ten onrechte vrijstelling is verleend, te 
vorderen of te verrekenen. 

 

Artikel 8 Uitsluitingen algemeen    
Vrijstelling wordt niet verleend voor de arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd, hetzij 
direct, hetzij indirect, door dan wel verband houdt met het volgende: 
a. opzet of grove schuld van de verzekerde of van iemand die bij de onderhavige dekking belang heeft; 
b. één of meer bij het tot stand komen van de verzekering bestaande ziekten of gebreken, mits de 

arbeidsongeschiktheid is ingetreden binnen 1 jaar na aanvang van de verzekering. De Goudse 
onderzoekt of de gezondheidstoestand van de verzekerde bij aanvang van de verzekering de 
arbeidsongeschiktheid redelijkerwijs moest doen verwachten; 

c. overmatig gebruik van alcohol of gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of 
opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift, tenzij het gebruik overeenkomt met het 
voorschrift dat een arts heeft verstrekt en verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzing heeft gehouden; 

d. een ongeval de verzekerde overkomen, terwijl zijn bloedalcoholgehalte 0,8 promille of hoger was dan wel 
het ademalcoholgehalte 350 microgram of hoger was, of een ongeval dat de verzekerde is overkomen, 
waarbij De Goudse op grond van verzamelde toedrachtgegevens in redelijkheid aannemelijk maakt dat 
het ongeval een gevolg was van overmatig alcoholgebruik; 



 
 
e. het deelnemen aan een niet Nederlandse militaire of gewapende dienst (respectievelijk militie of 

eenheid); 
f. het deelnemen aan gevechtshandelingen tijdens uitzending in het kader van vredes- en humanitaire 

operaties. Deze uitsluiting geldt niet indien in de algemene voorwaarden van de hoofdovereenkomst een 
bepaling is opgenomen die de uitkering bij overlijden in bedoelde situaties beperkt. Is deze bepaling in de 
algemene voorwaarden opgenomen, dan wordt zij bij arbeidsongeschiktheid op overeenkomstige wijze 
toegepast, indien en voor zover De Goudse van de beperking zou hebben afgezien op grond van een op 
de dag van arbeidsongeschiktheid geldende overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en het 
Verbond van Verzekeraars, die door haar is onderschreven. Het bepaalde in deze overeenkomst met 
betrekking tot de rechten en verplichtingen van de Staat der Nederlanden wordt buiten beschouwing 
gelaten; 

g. het (voorwaardelijk) opzettelijk plegen van of deelnemen aan een misdrijf door de verzekerde; 
h. een poging van de verzekerde om een einde aan zijn leven te (doen) maken binnen 2 jaar na een 

aanvang van de onderhavige dekking. Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing op 
iedere verhoging van de onderhavige dekking; 

i. atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot 
voorvallen die zijn veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming 
buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor 
industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke of onderwijskundige 
doeleinden of niet-militaire beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning 
(voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve 
stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid 
Kernongevallen (Staatsblad 1979-225) en een kerninstallatie aan boord van een schip. 

 

Artikel 9 Uitsluitingen bij molest 
Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde wordt vrijstelling ook niet verleend voor de 
arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd, hetzij direct, hetzij indirect, door de volgende 
vormen van molest: 
a. gewapend conflict. Hieronder wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen 

elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen bestrijden. Onder 
gewapend conflict wordt ook verstaan het gewapende optreden van een Vredesmacht der Verenigde 
Naties; 

b. burgeroorlog. Hieronder wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen 
inwoners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is; 

c. opstand. Hieronder wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het 
openbaar gezag;  

d. binnenlandse onlusten. Hier wordt onder verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige 
handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat; 

e. oproer. Hieronder wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, 
gericht tegen het openbaar gezag; 

f. muiterij. Hieronder wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden 
van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 

 
De zes genoemde vormen van molest en de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door 
het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Den 
Haag is gedeponeerd onder nummer 136/1981. 
 

Artikel 10 Terrorismedekking 
Indien de tekst van het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) in de algemene voorwaarden van de hoofdovereenkomst is 
opgenomen, is in geval van verwezenlijking van het terrorismerisico de onderhavige dekking beperkt 
overeenkomstig het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT dat geacht wordt hier te zijn herhaald. Een 
gebeurtenis of omstandigheid in verband waarmee aanspraak op premievrijstelling wordt gedaan of kan 
ontstaan, dient zo spoedig mogelijk bij De Goudse te worden gemeld, maar uiterlijk binnen twee jaar nadat 
de NHT heeft vastgesteld, dat deze gebeurtenis of omstandigheid als een verwezenlijking van het 
terrorismerisico wordt beschouwd. Na afloop van deze termijn vervalt elk recht op dekking. 



 
 

Artikel 11 Wijziging of beëindiging beroep en/of daaraan verbonden werkzaamheden 
1. De verzekerde respectievelijk de verzekeringnemer is verplicht De Goudse direct schriftelijk in kennis te 

stellen van: 
a. elke wijziging van het bij de aanvang van de onderhavige dekking en daarna uitgeoefende beroep van 

de verzekerde en/of van de aard en/of urenomvang van de daaraan verbonden werkzaamheden; 
b. de beëindiging van het uitoefenen van het bij de aanvang van de onderhavige dekking en daarna 

uitgeoefende beroep door de verzekerde anders dan door arbeidsongeschiktheid. 
2. Bij een wijziging als bedoeld in lid 1 onder a zal De Goudse beoordelen of de wijziging een 

risicoverzwaring inhoudt. Is dit het geval, dan heeft De Goudse het recht andere voorwaarden te stellen, 
de met de onderhavige dekking corresponderende premie te wijzigen dan wel de onderhavige dekking te 
beëindigen. Bij een wijziging als bedoeld in lid 1 onder b heeft De Goudse het recht de onderhavige 
dekking te beëindigen. De andere voorwaarden en/of de gewijzigde premie dan wel de beëindiging van 
de dekking worden (wordt) van kracht per de eerste premievervaldag na de dag waarop De Goudse de in 
lid 1 bedoelde kennisgeving heeft ontvangen. De Goudse brengt de verzekeringnemer hiervan schriftelijk 
op de hoogte. 

3. Indien de verzekeringnemer niet akkoord gaat met de verhoging van de premie en/of de ongunstiger 
polisvoorwaarden, heeft hij het recht binnen 2 maanden na dagtekening van de in lid 2 bedoelde 
mededeling van De Goudse de dekking tussentijds te beëindigen. De dekking zal alsdan worden 
beëindigd per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht zijn geworden dan wel zouden 
worden. De verzekeringnemer dient De Goudse schriftelijk in kennis te stellen van zijn weigering. 

4. Indien De Goudse de in lid 1 bedoelde kennisgeving niet heeft ontvangen, blijft het recht op een 
vrijstelling alleen bestaan indien naar het oordeel van De Goudse de wijziging geen risicoverzwaring 
inhoudt. 

 Houdt de wijziging wel een risicoverzwaring in, maar leidt dit alleen tot toepassing van bijzondere 
voorwaarden en/of verhoging van de met de onderhavige dekking corresponderende premie, dan zal een 
vrijstelling plaatsvinden: 
- met inachtneming van die bijzondere voorwaarden en/of  
- in die mate als de met de onderhavige dekking corresponderende premie zich verhoudt tot de premie 

die voor de onderhavige dekking door de risicoverzwaring verschuldigd zou zijn geweest. Indien de 
risicoverzwaring van dien aard is dat De Goudse de dekking niet zou hebben voortgezet indien zij van 
de ware stand van zaken kennis had gedragen, heeft De Goudse het recht de dekking (eventueel met 
terugwerkende kracht) te beëindigen dan wel bestaat geen recht op (voortzetting van) een vrijstelling. 

 

Artikel 12 Wijziging van premie en/of voorwaarden 
1. De Goudse heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen bij haar lopende 

overeenkomsten met een dekking als de onderhavige dekking en bloc te wijzigen. Behoort de 
onderhavige dekking tot die groep, dan heeft De Goudse het recht de met deze dekking 
corresponderende premie en/of de voorwaarden van deze dekking overeenkomstig die wijziging aan te 
passen en wel op een door haar te bepalen datum. Indien echter voor een overeenkomst (gedeeltelijke) 
vrijstelling van premiebetaling is verleend, zal wat het vrijgestelde premiegedeelte betreft de wijziging pas 
van kracht worden zodra de (gedeeltelijke) vrijstelling is beëindigd. 

2. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben 
ingestemd, tenzij De Goudse binnen 2 maanden na dagtekening van haar kennisgeving een bericht van 
weigering van de verzekeringnemer heeft ontvangen. In het laatste geval vervalt de onderhavige dekking 
(en de verschuldigdheid van het daarmee corresponderende premiegedeelte) op de in de kennisgeving 
door De Goudse genoemde datum. Dit geldt niet voor een vrijstelling die vóór de datum van wijziging is 
ingegaan, met dien verstande dat een verhoging van het percentage van de vrijstelling daarna niet meer 
kan plaatsvinden. 

3. De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid tot weigering niet indien: 
- de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 
- de wijziging een verlaging van de premie en/of uitbreiding van de dekking inhoudt. 

 

Artikel 13 Einde dekking 
De onderhavige dekking eindigt in ieder geval: 
a. op de datum waarop de hoofdovereenkomst om welke reden dan ook vervalt, onverminderd het in de 

algemene voorwaarden van de hoofdovereenkomst over opzegging en beëindiging van de overeenkomst 
bepaalde; 

b. in de situaties die in deze voorwaarden zijn genoemd.  



 
 

Artikel 14 Bestaande ziekten of gebreken bij einde overeenkomst (uitlooprisico) 
Voor verzekerden die op de datum waarop de hoofdovereenkomst wordt beëindigd, ongeschikt zijn om hun 
arbeid te verrichten wegens ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling wordt de onderhavige dekking 
gehandhaafd. Is een verzekerde na voltooiing van de ingegane wachttijd van 104 weken arbeidsongeschikt 
in de zin van deze voorwaarden, dan zal vrijstelling van premiebetaling overeenkomstig deze voorwaarden 
worden verleend. Indien daarna een wijziging optreedt in de mate van arbeidsongeschiktheid van de 
verzekerde ten gevolge van de ziekte die of het gebrek dat bestond ten tijde van de ingang van de wachttijd, 
vindt aanpassing van het percentage van de vrijstelling plaats vanaf de eerste dag van de maand waarin de 
dag valt waarop volgens de WIA het nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage van kracht is geworden. 
Indien het bepaalde in artikel 5 van toepassing is, vindt aanpassing van het percentage plaats vanaf de 
eerste dag van de maand waarin de dag valt waarop volgens de beslissing van De Goudse die is genomen 
op advies van haar medisch adviseur, het nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage van kracht is 
geworden. Latere wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van andere oorzaken dan 
hiervoor bedoeld, die van zodanige aard zijn dat een andere klasse zoals in artikel 6.2 genoemd van 
toepassing zou worden, kunnen er echter niet toe leiden dat een hogere klasse van toepassing wordt; 
uitsluitend een lagere klasse kan van toepassing worden. 
 

Artikel 15 Uitoefening van rechten door verzekeringnemer 
1. Indien gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling is verleend en de verzekeringnemer een recht uit de 

hoofdovereenkomst uitoefent, wordt – tenzij de verzekeringnemer het tegendeel aangeeft – ervan 
uitgegaan dat de uitoefening van het recht betrekking heeft op het gedeelte van de overeenkomst 
waarvoor géén vrijstelling van premiebetaling is verleend. Bedoelde uitoefening heeft dus geen invloed op 
het gedeelte van de overeenkomst waarvoor vrijstelling van premiebetaling is verleend. Wat betreft de 
uitoefening van een recht voor het gedeelte van de overeenkomst waarvoor geen vrijstelling van 
premiebetaling is verleend, zal echter wel indien daardoor de premiebetaling wordt beëindigd dan wel de 
hoogte van de premie wordt verlaagd, de onderhavige dekking (van vrijstelling van premiebetaling) die 
hiermede correspondeert, vervallen. Het bovenstaande is niet van toepassing op het recht van wijziging 
van de begunstiging. 

2. Indien de verzekeringnemer aangeeft dat hij door afkoop de hoofdovereenkomst waarvoor (gehele of 
gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling is verleend wil beëindigen, wordt bij de berekening van de 
afkoopwaarde de verleende vrijstelling van premiebetaling geacht te zijn verleend tot de 
berekeningsdatum. 

3. Indien een recht van optie in het kader van de hoofdovereenkomst is overeengekomen, vervalt dit recht 
zodra (gehele of gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling is aangevraagd en/of verleend, tenzij elders 
in de verzekeringsvoorwaarden anders is bepaald. 

 

Artikel 16 Slotbepaling 
Op de onderhavige dekking zijn ook de algemene voorwaarden van de hoofdovereenkomst van toepassing 
voor zover daarvan niet bij deze voorwaarden is afgeweken. 



 

Bijlage   

 

Tarieven van verzekering voor het overlijdensrisico en voor vrijstelling 

van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid 

 
Eenjarige risicopremies per Euro 1.000 verzekerd overlijdenskapitaal op jaarbasis 

 

Leeftijd Mannen Vrouwen 
_________________________________________________________________________________ 
 
0 0,18130000 0,12210000 
1 0,18123286 0,12211491 
2 0,18126571 0,12212982 
3 0,18119852 0,12204470 
4 0,18133143 0,12215965 
5 0,18126423 0,12207451 
6 0,18119698 0,12208942 
7 0,18132994 0,12210433 
8 0,18126269 0,12211924 
9 0,18119538 0,12203404 
10 0,18132840 0,12214906 
11 0,18126109 0,13668347 
12 0,18119373 0,16023696 
13 0,19966998 0,18039563 
14 0,29525378 0,19796007 
15 0,37787600 0,21312978 
16 0,44824528 0,22650492 
17 0,50796479 0,23838528 
18 0,55803101 0,24917102 
19 0,59953755 0,25956351 
20 0,63377778 0,26966300 
21 0,66184459 0,28017194 
22 0,68483215 0,29139223 
23 0,70413895 0,30362622 
24 0,72066329 0,32129474 
25 0,73581045 0,34269728 
26 0,75048571 0,36653340 
27 0,76620371 0,39260700 
28 0,78377711 0,42132566 
29 0,80017687 0,45279652 
30 0,84294465 0,48742976 
31 0,89088593 0,52553672 
32 0,94453190 0,56753146 
33 1,00452029 0,61352805 
34 1,07169839 0,66414702 
35 1,14702365 0,71981092 
36 1,23115827 0,78094621 
37 1,32559064 0,84828713 
38 1,43111163 0,92216971 
39 1,54934567 1,00354340 
40 1,68173671 1,09286038 
41 1,82996106 1,19119043 
42 1,99572915 1,29910870 
43 2,18151278 1,41781347 
44 2,38942682 1,54841997 
45 2,62206205 1,69186071 
46 2,88260736 1,84950043 
47 3,17425009 2,02293955 
_________________________________________________________________________________ 
 



Leeftijd Mannen Vrouwen 
_________________________________________________________________________________ 
 
48 3,50061242 2,21340632 
49 3,86599180 2,42288939 
50 4,27487838 2,65312401 
51 4,73252311 2,90621735 
52 5,24468290 3,18424980 
53 5,81790303 3,49001459 
54 6,45918028 3,82600262 
55 7,17692474 4,19514727 
56 7,97970314 4,60106514 
57 8,87801381 5,04693629 
58 9,88276195 5,53690256 
59 11,00658355 6,07549030 
60 12,26338032 6,66712884 
61 13,66867309 7,31727770 
62 15,23969519 8,03143598 
63 16,99603268 8,81598168 
64 18,95873741 9,67796150 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Indien er sprake is van meer dan 5 deelnemers geldt dat bij de vaststelling van de te onttrekken risicopremie 
rekening wordt gehouden met de verhouding mannen en vrouwen binnen de bedrijfstak. De uiteindelijke 
risicopremie wordt naar evenredigheid vastgesteld naar verhouding van het aandeel mannen en vrouwen 
aan de hand van onderstaande tabel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar positieve en negatieve 
risicopremies. Er si sprake van een positieve risicopremie indien het benodigde overlijdenskapitaal groter is 
dan de in de verzekering opgebouwde waarde. Indien de opgebouwde waarde in de polis groter is dan het 
benodigde overlijdenskapitaal dan is er sprake van een negatieve risicopremie. Positieve risicopremies 
worden maandelijks onttrokken aan de verzekering. Negatieve risicopremies worden maandelijks 
bijgeschreven op de verzekering. 
 

Percentage mannen per bedrijfstak 

 

Bedrijfstak Negatief risico(bonus) Positief risico 
_________________________________________________________________________________ 
 
Landbouw en visserij 72% 26% 
Industrie (incl. Bouwnijverheid) 83% 16% 
Zakelijke dienstverlening 60% 38% 
Horeca 53% 45% 
Vervoer en communicatie 75% 23% 
Niet-zakelijke dienstverlening 27% 71% 
_________________________________________________________________________________ 
 



Indien premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd 
 
De te onttrekken risicopremie op jaarbasis voor het meeverzekeren van premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid wordt vast gesteld op basis van de hier onder vermelde invalideringskansen. 
 

 3 klassen  6 klassen 

Leeftijd Tijdelijk Levenslang Tijdelijk Levenslang 
_________________________________________________________________________________ 
 
15 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
16 0,004153 0,001274 0,004886 0,001499 
17 0,004107 0,001299 0,004832 0,001528 
18 0,004060 0,001325 0,004777 0,001558 
19 0,004012 0,001351 0,004720 0,001589 
20 0,003963 0,001377 0,004662 0,001620 
21 0,004969 0,001783 0,005846 0,002098 
22 0,005863 0,002173 0,006897 0,002556 
23 0,006650 0,002547 0,007824 0,002997 
24 0,007340 0,002907 0,008636 0,003420 
25 0,007940 0,003253 0,009341 0,003827 
26 0,008457 0,003585 0,009949 0,004218 
27 0,008898 0,003906 0,010468 0,004595 
28 0,009269 0,004216 0,010905 0,004960 
29 0,009578 0,004517 0,011269 0,005314 
30 0,009831 0,004809 0,011566 0,005658 
31 0,010034 0,005096 0,011805 0,005995 
32 0,010192 0,005378 0,011991 0,006327 
33 0,010312 0,005657 0,012132 0,006655 
34 0,010398 0,005936 0,012233 0,006984 
35 0,010455 0,006217 0,012300 0,007314 
36 0,010488 0,006502 0,012339 0,007650 
37 0,010501 0,006794 0,012354 0,007993 
38 0,010496 0,007096 0,012349 0,008349 
39 0,010479 0,007411 0,012328 0,008719 
40 0,010450 0,007742 0,012294 0,009108 
41 0,010413 0,008092 0,012251 0,009520 
42 0,010369 0,008465 0,012199 0,009959 
43 0,010319 0,008866 0,012141 0,010431 
44 0,010265 0,009297 0,012076 0,010938 
45 0,010205 0,009765 0,012006 0,011488 
46 0,010140 0,010272 0,011930 0,012084 
47 0,010069 0,010824 0,011846 0,012734 
48 0,009989 0,011426 0,011751 0,013442 
49 0,009898 0,012083 0,011644 0,014216 
50 0,009792 0,012802 0,011520 0,015061 
51 0,009669 0,013588 0,011376 0,015985 
52 0,009523 0,014446 0,011204 0,016996 
53 0,009349 0,015385 0,010999 0,018100 
54 0,009141 0,016410 0,010754 0,019306 
55 0,008906 0,017527 0,010478 0,020620 
56 0,008849 0,018695 0,010411 0,021994 
57 0,008883 0,019934 0,010450 0,023452 
58 0,008900 0,021278 0,010470 0,025033 
59 0,008896 0,022734 0,010466 0,026746 
60 0,008868 0,024309 0,010433 0,028599 
61 0,008809 0,026011 0,010363 0,030601 
62 0,007151 0,028418 0,008413 0,033433 
_________________________________________________________________________________ 
 
De uiteindelijk te onttrekken risicopremie voor het meeverzekeren van premievrijstelling is naast de 
hierboven genoemde kansen afhankelijk van de beroepsgroep, de sterfteverwachting en de rentevoet. 
 
Voor het meeverzekeren van staffelvolgende premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid geldt een opslag 
van 16% op de premie. 
 


