
 

Toelichting op de Lasten AOV WIA-Volgend  

 
Verzekerde maandbedrag  

Verzekerd wordt het bruto-compensatiebedrag. Het minimaal te verzekeren bedrag 

per maand is € 250,- en het maximaal te verzekeren bedrag € 2.500,-.  

 

WIA-volgend  

Bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid volgen wij het 

uitkeringspercentage zoals vermeld staat in de beschikking van de Wet Werk en 

Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).  

 

Uitkeringstabel arbeidsongeschiktheid  

Uitkeringsdrempel 35%  

Mate van arbeidsongeschiktheid volgens UWV Hoogte uitkering 

0-35% Geen uitkering 

35-80% 50% uitkering van verzekerd bedrag 

80-100% 100% uitkering van verzekerd bedrag 
 

Wachttijd  

De uitkering gaat in zodra u een WIA-uitkering ontvangt vanuit UWV.  

 

Stoppen van de uitkering  

De uitkering stopt zodra de WIA-uitkering vanuit UWV stopt.  

 

Verzekeringsduur/eindleeftijd  

Op de afgesproken eindleeftijd eindigt de verzekering en een eventuele 

uitkering. De eindleeftijd is minimaal 35 jaar en maximaal 67 jaar.  

 

Premie  

Jaarlijks wordt de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering op de 

hoofdpremievervaldag aangepast aan de bereikte leeftijd.  

 

Deze verzekering en de belastingen  

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting als 'uitgave voor inkomensvoorzieningen'. De fiscus betaalt 

hierdoor indirect een deel van de premie, dat afhankelijk is van het percentage 

van de inkomstenbelasting, dat op u van toepassing is. Eventuele uitkeringen 

moeten als inkomen worden opgegeven.  

Als u een uitkering wilt ontvangen die, na belasting, overeenkomt met het 

bedrag dat u per maand netto inlegt, neemt u bij een 

inkomstenbelastingpercentage van 50% het dubbele van uw netto-inleg als 

verzekerd bedrag per maand. 

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de inleg voor uw netto opbouw. Het bedrag 

mag meer of minder zijn, maar altijd binnen de bandbreedte van 250 – 2500 euro 

per maand. 

 

Contractsduur  

De verzekering wordt gesloten voor een periode van één jaar. De verzekering 

wordt elk jaar met weer een jaar verlengd. Voordat we dat de eerste keer doen, 

zullen wij u schriftelijk berichten dat de verzekering verlengd gaat worden. 

Hebben wij de verzekering na het eerste jaar verlengd, dan kunt u vanaf dat 

moment de verzekering elke dag opzeggen. U heeft dan wel een opzegtermijn van 

een maand.  

 

Aantekenkosten en polisopslag 

Voor de afgifte van de polis of een polisaanhangsel wordt € 3,63 aantekenkosten 

in rekening gebracht. Deze kosten zijn nog niet in de berekening verwerkt. 

Op jaarbasis wordt daarnaast een bedrag van € 25,65 op de premie als 

polisopslag gehanteerd.  

 



4. Acceptatieprocedure  
De Amersfoortse bepaalt de hoogte van de premie op basis van de gegevens die u 

heeft ingevuld op het aanvraagformulier en de bijbehorende 

gezondheidsverklaring. Soms vragen wij om een extra keuring of een aanvullend 

onderzoek (voor rekening van De Amersfoortse).  

 

Ingangsdatum  

De verzekering gaat in zodra De Amersfoortse het aanvraagformulier en de 

bijbehorende gezondheidsverklaring heeft goedgekeurd. Als u van ons een 

voorstel krijgt met afwijkende voorwaarden, dan gaat de verzekering in nadat u 

akkoord bent gegaan met deze afwijkende voorwaarden.  

 

5. Algemeen  
Registratie bij toezichthouder AFM  

NV Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, gevestigd aan de  

Stadsring 15 te Amersfoort, staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële 

Markten te Amsterdam (AFM) en is geregistreerd onder AFM-nummer 12000481.  

De Amersfoortse Verzekeringen is aanbieder van producten en diensten op het 

gebied van schade- en levensverzekeringen.  

 

Mocht u klachten hebben over onze dienstverlening of producten, dan kunt u gebruik maken van onze 

klachtenregeling. Kijk hiervoor op www.amersfoortse.nl of raadpleeg uw assurantieadviseur. 


