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1234 AB DOCUMENTEN 
  
 123456 
  
Betreft Uw arbeidsongeschiktheidspensioen bij uw werkgever Bedrijf AB 
Ons kenmerk Polisnummer 123456789 
Afdeling Relatiebeheer 
Doorkiesnummer (0123) 456 789 
  
 Gouda, 25 april 2023 
  
 Beste heer Verzekerde, 
  
 Uw werkgever heeft voor u een arbeidsongeschiktheidspensioen afgesloten bij De Goudse. 

Bijgaand ontvangt u hiervoor uw jaarlijkse Arbeidsongeschiktheidspensioenoverzicht. Hierin 
kunt u zien wat u van ons krijgt als u onverhoopt arbeidsongeschikt wordt. Neemt u deel 
aan meerdere regelingen? Dan ontvangt u per regeling een overzicht. Wij raden u aan om 
dit overzicht goed te lezen en te bewaren. 

  
 U wordt ziek, en dan? 

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, ontvangt u eerst twee jaar een 
inkomen van uw werkgever. Dat is de loondoorbetaling van uw werkgever. Na twee jaar 
krijgt u onder bepaalde voorwaarden een uitkering van het UWV en een uitkering van ons 

  
 Waarom krijgt u dit overzicht? 

In dit overzicht ziet u wat u van ons krijgt als u minimaal twee jaar arbeidsongeschikt bent. 
Dit overzicht geeft de situaties weer op 1 januari 2023. Op die datum stond u als deelnemer 
aan dit arbeidsongeschiktheidspensioen geregistreerd. Inmiddels zou dit anders kunnen 
zijn, bijvoorbeeld als u niet meer in dienst bent van deze werkgever.  

  
 Wat kunt u met dit overzicht?  

In het overzicht ziet u wat uw werkgever voor u heeft verzekerd als u minimaal twee jaar 
arbeidsongeschikt bent. Er staan bijna geen bedragen in. Wat u krijgt, is namelijk 
afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U kunt zelf berekeningen maken 
op www.goudse.nl/wia-wn. Ziet u een schuingedrukt woord? Dan leggen we dat woord uit 
in de begrippenlijst, die op het eind staat. 

  
 Vragen? 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via vragen@voorbeeld.nl of (0123) 456 789. 
  
 Met vriendelijke groet, 
  
  
  
  
  
  
  
 Bijlage: Arbeidsongeschiktheidspensioenoverzicht 2023 
  
  

 

http://www.goudse.nl/wia-wn


 

 

 

Uw Arbeidsongeschiktheidspensioenoverzicht 2023 
Stand per: 01-01-2023 
  

 

Uw persoonlijke gegevens 
Naam A.B. Verzekerde 
Geboren op 1-7-1975 
Werkgever Bedrijf AB 
U bent verzekerd sinds 1-4-2009 
  
Uw verzekerd loon zoals bij ons 
bekend op 01-01-2023* is 

 
€ 46.235,35 

Polisnummer 123456789 
  
 * De uitkering die u van ons krijgt, wordt bepaald op basis van het loon dat u 

voorafgaand aan de eerste ziektedag heeft ontvangen. 
  
Welk inkomen bij arbeidsongeschiktheid kunt u verwachten? 
Hieronder ziet u wat uw werkgever voor u geregeld heeft als u minimaal 2 jaar arbeidsongeschikt bent 
en u een wettelijke WIA-uitkering ontvangt. Uw werkgever heeft de volgende aanvullende verzekering 
voor u afgesloten. 
  

 

WGA-gatverzekering 
U krijgt een uitkering van ons als u een WGA-vervolguitkering van het UWV krijgt.  
Hoeveel u van ons krijgt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. 

  
 Tot wanneer krijgt u het inkomen bij arbeidsongeschiktheid? 

 

Uw uitkering van ons loopt door zolang u een WGA-vervolguitkering krijgt van het UWV, 
maar stopt in ieder geval als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

  
  
Stijgt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? 
De prijzen van boodschappen en andere uitgaven gaan omhoog. Hieronder ziet u of uw uitkering van 
ons ook hoger wordt, of niet. 

 

Uw uitkering van ons stijgt elk jaar met de prijsindex voor de gezinsconsumptie. 

 
Wie betaalt de premie? 

 
 

Uw werkgever betaalt de premie voor uw regeling. Uw werkgever kan met u 
afgesproken hebben dat u de premie helemaal of voor een deel aan hem terugbetaalt. 
Deze premie vindt u dan terug op uw loonstrook. Omdat de premie wordt afgetrokken 
van uw brutoloon, betaalt u hierover geen loonbelasting en premies sociale 
verzekeringen. 
 

Wijzigingen tijdens geheel of gedeeltelijk ongeschikt tot werken? 
Hiervoor is de dekking beschreven op 01-01-2023 volgens de overeenkomst met uw werkgever. Het kan 
echter zijn dat er daarvoor een andere dekking gold en dat de dekking is gewijzigd op een moment dat u 
al geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt was. In dat geval is voor u de dekking van toepassing die 
gold op uw eerste ziektedag. Hierop is echter een uitzondering. Was u op de datum dat de nieuwe 
dekking inging, of op een latere datum, weer minstens vier aaneengesloten weken volledig aan de slag 
in uw eigen functie? Dan geldt de nieuwe dekking voor u wél. Denkt u dat deze situatie voor u van 
toepassing is en wilt u dit zeker weten? Neem dan contact met ons op. 
 



 

 

Meer informatie? 
 Op www.uwv.nl vindt u meer informatie over de WIA-uitkeringen van de overheid. 

 
Wilt u weten wat u van ons ontvangt als u bijvoorbeeld 35% arbeidsongeschikt bent, of 
77%? Kijk dan op www.goudse.nl/wia-wn. Hier kunt u berekeningen maken. Pak dit 
overzicht erbij. Dan heeft u alle gegevens om een berekening te maken. 
 

 

Neemt u via uw werkgever ook deel aan een pensioenregeling met een uitkering bij uw 
pensionering en/of een uitkering aan uw eventuele partner en/of kinderen als u overlijdt? 
Dan ontvangt u hiervoor een apart overzicht van het pensioenfonds of de verzekeraar. U 
kunt ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor informatie over uw andere 
pensioenregelingen en uw AOW. 
 

 

Heeft u vragen?  
Op www.goudse.nl/pensioen123 vindt u meer informatie. U kunt ons bereiken via 
vragen@voorbeeld.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 De Goudse. 
 

 


