
 
 
 

Benieuwd naar uw andere pensioenaanspraken? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl 

Dhr. A.B.Voorbeeld 
Pensioenwetplein 1 
1234 AB DOCUMENTEN 
 
 
Gouda, 31 januari 2023 
 
Informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen 
 
Beste heer Voorbeeld, 
 
U ontvangt van ons een arbeidsongeschiktheidspensioen. U krijgt de uitkeringen op basis van de 
pensioenregeling die uw (ex-)werkgever bij ons heeft afgesloten. Op de volgende pagina vindt u 
een overzicht met meer informatie over dit pensioen.  
 
Gegevens onjuist? 
Zijn deze gegevens volgens u niet juist of is er inmiddels iets gewijzigd? Dan is het belangrijk dat u 
binnen tien dagen het bijgevoegde wijzigingsformulier invult en terugstuurt. U kunt het scannen en 
mailen naar test@test.com of per post opsturen naar De Goudse t.a.v. Claims Inkomen, Postbus 9, 
2800 MA  GOUDA. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen? Mail dan naar test@test.com of bel naar (0123) 456 789. Wij helpen u graag!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Goudse Schadeverzekeringen N.V. 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: wijzigingsformulier  



 

Meer weten over uw verzekering? Kijk dan op goudse.nl. 
 

Uniform overzicht arbeidsongeschiktheidspensioen A.B. VOORBEELD 
Stand per: 1 januari 2013 
WGA-gatverzekering  
 

 

Uw persoonlijke gegevens  
Naam 
 

A.B. Voorbeeld 

Uw verzekeringsgegevens  
Uitvoerder 
Soort verzekering 
(Ex-)Werkgever 
 

Goudse Schadeverzekeringen N.V. 
WGA-gatverzekering 
Werkgever 

 Welke uitkering ontvangt u? 

 
 

Uw uitkering bedroeg op 1 januari 2023 € 762,- bruto per maand. 
 
 
 
Let op 
Uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid stopt uiterlijk op <einddatum>. Het kan zijn dat u 
dan uw AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, want de AOW-leeftijd stijgt in de toekomst. 
Daarom is het belangrijk dat u nagaat wat deze stijging voor u betekent. Raadpleeg 
bijvoorbeeld www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW-uitkering (mogelijk) begint en ga 
naar www.mijnpensioenoverzicht.nl om te zien wanneer uw ouderdomspensioen ingaat. 
 
 

 Hoe zeker is uw uitkering? 

 

De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen staat niet vast. Hoeveel u van ons  
krijgt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. 
  

 
 

 

Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt elk jaar verhoogd (geïndexeerd) met het 
CBS-indexcijfer voor gezinsconsumptie. Dit cijfer geeft de gemiddelde jaarlijkse 
prijsstijging voor consumenten aan. Hieronder ziet u de percentages van de afgelopen 
drie jaar. 
 

Jaar Prijsstijging  

2022 10,0%  

2021  2,7%  

2020 1,3%  

 

  
 

 Meer weten? 

 

Heeft u vragen? 
Neem dan contact met ons op. Op www.goudse.nl kunt u ook terecht voor meer 
informatie. De Goudse is bereikbaar via vragen@test.nl en op (0123) 456 789.  
 
Dit Pensioenoverzicht is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van 
de ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is 
uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement bij ons opvragen. De 
Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op 
pensioenuitvoerders in Nederland. Dus ook op Goudse Schadeverzekeringen N.V.. 

 
 

http://www.goudse.nl/

