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Regels sinds 2013 
Er is in de afgelopen jaren nogal wat veranderd in de regels rond de levensloop, het 

vitaliteitssparen, werkbonus, en het spaarloon. Hoe zien deze regels er sinds 2013 uit? 

 

Levensloop  

 

Algemeen 

De levensloop is een per 2006 ingevoerde fiscale regeling om het sparen voor een 

vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof voordeliger te maken. Dit 

onbetaald verlof kan bijvoorbeeld zijn ouderschapsverlof, zorgverlof of een sabbatical. Ook 

een periode van onbetaald verlof voorafgaand aan het pensioen is mogelijk. "Onbetaald" wil 

zeggen dat geen salaris uitbetaald wordt, in de plaats daarvan ontvangt de werknemer een 

uitkering uit zijn eigen levenslooptegoed. 

 

De levensloopregeling  is per 1 januari 2012 niet meer beschikbaar is voor nieuwe 

deelnemers. 

 

Levenslooptegoed van minder dan € 3.000 

Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van minder dan € 3.000 

(inclusief het rendement over 2011), valt het tegoed vrij op 1 januari 2013. Bij die vrijval 

houdt u loonheffingen in over 80% van het tegoed dat uw werknemer had op 31 december 

2011. Het rendement dat uw werknemer sinds 1 januari 2012 heeft opgebouwd, moet u wel 

volledig belasten. Bij het inhouden van de loonheffingen houdt u rekening met de 

opgebouwde levensloopverlofkorting. Loon doet dit automatisch correct voor u. 

 

Levenslooptegoed van € 3.000 of meer 

Als uw werknemer op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van € 3.000 (inclusief 

het rendement over 2011) of meer, kan hij tot en met 31 december 2021 gebruik blijven 

maken van de levensloopregeling. Het niet-opgenomen tegoed valt op 31 december 2021 
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automatisch vrij. 

 

Als uw werknemer het volledige tegoed in 2013 opneemt, houdt u loonheffingen in over 80% 

van het levenslooptegoed dat uw werknemer had op 31 december 2011. Het tegoed dat uw 

werknemer vanaf 1 januari 2012 heeft gespaard, moet u wel volledig belasten. Bij het 

inhouden van de loonheffingen houdt u rekening met de opgebouwde  levensloop-

verlofkorting. Ook deze variant regelt Loon automatisch correct voor u. 

 

Sinds 1 januari 2013 mag uw werknemer bij een levenslooptegoed van € 3.000 of meer het 

levenslooptegoed ook opnemen voor andere doeleinden dan verlof. 

 

Uitgebreide uitleg levensloop 

Veel meer over de levensloop, bijvoorbeeld hoe u: 

- een volledige opname van het levenslooptegoed realiseert, 

- een ‘incidentele’ deelopname regelt, of  

- juist doorgaat met de levensloopregeling, leest u hier: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Levensloopregeling.pdf 

 

 

Vitaliteitssparen  

Het vitaliteitssparen gaat niet door. Dit staat in het deelakkoord dat PvdA en VVD in oktober 

2012 presenteerden, en dat inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd.  

 

Het vitaliteitssparen moest de spaarloon- en levensloopregeling vervangen en was bedoeld 

om werknemers langer aan het werk te houden.  

 

Werkbonus 

De werkbonus is per 2018 afgeschaft. In 2013 werd een werkbonus geïntroduceerd voor 

werknemers die arbeidsinkomsten genieten en geboren zijn in 1953 (regeling voor het jaar 

2017). De werkbonus betrof een loonheffingskorting, en verliep via de loonstrook. 

 

Bedragen werkbonus 

De hoogte van de werkbonus was afhankelijk van de hoogte van het arbeidsinkomen van de 

werknemer. De werknemer had - als voorbeeld - in 2017 een arbeidsinkomen van meer dan 

€ 17.327 en niet meer dan € 33.694. In onderstaande tabel ziet u voor 2017 welke 

werkbonus van toepassing was bij welk arbeidsinkomen:  

 

Arbeidsinkomen Arbeidsinkomen niet Werkbonus 

  meer dan   

- € 17.327 geen 

€ 17.327 € 19.252 58,1% x (arbeidsinkomen - € 17.327)  

€ 19.252 € 23.104 € 1.119 

€ 23.104 € 33.694 
€ 1.119 - 10,567% x (arbeidsinkomen - 

€ 23.104) 

€ 33.694 - geen 

 

  

https://www.loon.nl/Handleiding/Levensloopregeling.pdf
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Voorbeeld 1 

Werknemer geboren in 1953. Het arbeidsinkomen is € 18.000. De werkbonus is 58,1% van 

€ 673 (€ 18.000 - € 17.327) = € 392. 

 

Voorbeeld 2 

Werknemer geboren in 1953. Het arbeidsinkomen is € 30.000. De werkbonus is € 1.119 - 

€ 728 (10,567% van (€ 30.000 - 23.104)) = € 391. 

 

De werkgever hield bij het berekenen van het loon rekening met de werkbonus. De bedragen 

van de werkbonus konden iets afwijken van de bedragen in de tabel. Bij de aangifte 

inkomstenbelasting werd een eventueel verschil in de werkbonus rechtgezet. 

 

Nogmaals: de werkbonus is per 2018 afgeschaft.  

 

Spaarloon  

De spaarloonregeling is per 2012 afgeschaft. Deze regeling hield in dat je maximaal € 613 

van je brutoloon kon sparen. De tegoeden werden op een geblokkeerde spaarrekening 

gestort en vrijgegeven onder bepaalde voorwaarden, maar in ieder geval na vier jaar. De 

geblokkeerde tegoeden werden niet meegerekend bij je box 3-vermogen in de 

inkomstenbelasting en over de vrijgegeven bedragen hoefde door de werknemer geen 

belasting te worden betaald.  

 

Het opgebouwde vermogen kwam in principe vrij in 2012 maar de deelnemers konden hun 

tegoed ook laten staan. De tegoeden worden dan jaarlijks gedeeltelijk vrijgegeven. De 

vrijstelling in box 3 blijft voor deze tegoeden, zolang ze nog niet zijn vrijgegeven, bestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


