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Let op! Overgangsrecht levensloopregeling t/m 31 oktober 2021
De levensloopregeling is indertijd ingevoerd om werknemers de mogelijkheid te bieden te
sparen voor onbetaald verlof. Met ingang van 2012 is de levensloopregeling afgeschaft.
Maar deelnemers die op 31 december 2011 ten minste € 3.000 op hun rekening hadden
staan, mogen op grond van het overgangsrecht doorsparen tot en met 2021.
Op 31 december 2021 zou dit overgangsrecht eindigen en het spaarsaldo vrijvallen. Echter,
omdat de einddatum van 31 december 2021 tot uitvoeringsproblemen leidt, heeft het kabinet
besloten de einddatum met twee maanden te vervroegen. Het overgangsrecht (onbelaste
aanspraak volgens de omkeerregel) geldt nu tot en met 31 oktober 2021 waardoor het
spaarsaldo per 1 november 2021 wordt belast.
Er komt een inhoudingsplicht voor de uitvoerder van de levensloopregeling. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de bank of de verzekeraar waar het levensloopgeld is ondergebracht. Deze
inhoudingsplicht bij de uitvoerder komt in plaats van de inhoudingsplicht bij de werkgever,
voor wie het er nu een stuk eenvoudiger op wordt. De werkgever speelt immers geen rol
meer bij het belasten van de aanspraak.

Algemene uitleg levensloop
• 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 werknemer mag jaarlijks maximaal 12% van diens brutoloon sparen.
• Werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar nog geen 56 jaar,
mogen jaarlijks meer dan 12% van het brutoloon sparen.
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• Levensloopsparen mag tot maximaal 210% van het bruto jaarloon.
Sinds 1 januari 2012 levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers!
Let op: Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe
deelnemers. Alleen werknemers die op 31 december 2011 meer dan 3.000 euro op de
levenslooprekening hadden staan mogen nog sparen in de regeling.
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. NB Vanaf die datum valt het nog resterende bedrag aan
levensloopsparen in één keer vrij.
Sinds 1 januari 2013 mag uw werknemer bij een levenslooptegoed van € 3.000 of meer het
levenslooptegoed ook opnemen voor andere doeleinden dan verlof.
Levensloopregeling: 80%-regeling vervallen per 2016
Om het uitbetalen van levenslooptegoed te stimuleren, gold in 2015 een bijzondere regeling
voor het in 1 keer uitbetalen van levenslooptegoed: de 80%-regeling. Deze regeling is
vervallen per 1 januari 2016.

Gegevens vastleggen voor levensloopregeling
In dit werknemerscherm kunt u de instellingen rond de levensloopregeling kwijt:

Afbeelding: Werknemer, Loon, Sparen
Werknemer
Hier geeft u aan dat deze werknemer meedoet aan de levensloopregeling met een
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percentage over zijn brutoloon, of via een vast bedrag. De werknemer mag, zoals gezegd,
per jaar maximaal 12% van zijn bruto jaarloon sparen voor de levensloopregeling.
Wilt u dat voor deze werknemer ook over zijn Incidentele (= bijzondere) beloningen het
percentage, of vaste bedrag levensloop wordt berekend? Vink de optie 'Ook bij bijzondere
beloningen' dan aan. Incidentele (= bijzondere) beloningen zijn bijvoorbeeld een bonus, 13e
maand en overwerk.
Het hangt er allemaal maar net vanaf hoe snel de werknemer de levenslooptegoeden wil
opbouwen, en hoeveel hij van zijn loon kan 'missen'.
Werkgeversbijdrage
U kunt in dit scherm ook aangeven dat de werkgever een bijdrage levert aan de
levensloopregeling. In verreweg de meeste cao's hoeft de werkgever geen bijdrage te
leveren aan de levensloopregeling.
De eventuele werkgeversbijdrage kunt u in dit scherm 'aanstippen'. Het percentage dat de
werkgever bijdraagt, vult u in bij de vaste werkgevergegevens, tabblad 'Premies'. Als u
vervolgens in dit tabblad 'Sparen' het veldje 'Zoals bij werkgever' aanstipt, dan wordt dát
percentage toegepast bij de deze werknemer. Tussen de haakjes ziet u staan welk
percentage bij de werkgever is ingevuld.
Als u het veldje 'Afwijkend' aanstipt en het afwijkende percentage ingeeft, wordt dát
percentage toegepast bij de deze werknemer.
Werkgeversbijdrage? Dan voor alle werknemers
Stel dat de werkgever een bijdrage levert aan de levensloopregeling van 'een' werknemer.
Dan is die werkgever verplicht ook aan de 'soortgelijke' werknemers (zelfde afdeling
bijvoorbeeld) een werkgeversbijdrage aan te bieden.
Doet een 'soortgelijke' werknemer niet mee aan de levensloopregeling dan wordt de
werkgever verplicht een bruto toeslag voor die werknemer te betalen. Die keuze vormt een
verhoging van het brutoloon van deze werknemer.
U kunt de opties 'Levensloopregeling' of 'Bruto loon' aangeven op dit tabblad 'Sparen'.

Rekeningnummer levensloop
Het rekeningnummer van de werknemer voor diens levensloopregeling vult u in op het
tabblad 'Personalia', 'Rekeningen':
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Afbeelding: Werknemer, Personalia, Rekeningen
In dit veld voert u het rekeningnummer in van de bank of pensioenverzekeraar van deze
werknemer waarnaar het bedrag voor de levensloopregeling moet worden overgemaakt.
Dit rekeningnummer wordt niet standaard op de loonstrook vermeld. Inschakelen kan via
'Opties' (links onderin het Loon-pakket), 'Werkgeversinstellingen', 'Overzichten'.

Belasting- en premieheffing levensloopregeling
Het levensloopbedrag wordt op een speciale spaarrekening gestort, of als premie voor de
'levensloopverzekering' overgemaakt. Dit kan bij een verzekeraar, bank, dochter van een
pensioenfonds of beleggingsinstelling zijn.
Over de inleg in de levensloopregeling worden sinds 2013 in het kader van de uniformering
loonbegrip geen werknemerspremies, geen premie Zorgverzekeringswet en geen loonheffing
geheven. De inleg is dus aftrekbaar voor alle heffingen. Dat geldt ook voor de eventuele
werkgeversbijdrage.
De premies en loonheffing hoeven pas te worden betaald als de gespaarde tegoeden
worden opgenomen. De uitkering (= opname) is dus volledig belast voor alle heffingen. Dat
heet de omkeerregel.

Voorbeeld 12% levensloopinleg
De werknemer in ons voorbeeld mag ook vanaf 2013 mee kan (blijven) doen aan de
levensloopregeling. We kiezen voor een storting van 12% (het maximum) over het brutoloon,
zonder werkgeversbijdrage, en niet bij bijzondere beloningen:
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Afbeelding: Werknemer, Loon, Sparen
Loonberekening
De loonstrook ziet er dan zo uit:

Afbeelding: Loonberekening, Levensloopregeling, Inleg
De levensloopregeling is uiteraard een inhoudingspost voor de werknemer. De levensloopregeling gaat over 'het bruto', dat wil zeggen over het bruto loon plus de bruto vakantiereservering van 8%. In dit voorbeeld over € 2.160 x/x 12% = € 259,20.
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Grondslagen
In dit voorbeeld toont het tabblad 'Grondslagen' het volgende:

Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Levensloopregeling, Inleg
Zoals gezegd: de inleg voor de levensloopregeling vormt een inhouding voor alle heffingen.
Het bedrag mag dan ook van het bruto worden afgetrokken om tot het heffingsloon te
komen. Het mag echter niet als aftrekpost gelden voor de eventuele pensioenpremies,
waarvan de grondslag het Pensioenloon is.

Voorbeeld levensloop-opname voor volledig verlof (2019)
• Werknemer heeft 2,5 jaar gespaard voor de levensloop. In 2010 en 2011 reeds, en in 2019
tot en met de maand juni.
• Let op: Er mag geen levensloopverlofkortings-opbouw zijn na het jaar 2011. Een
werknemer kan namelijk maximaal zes jaar levensloopverlofkorting genieten. Het jaar 2006
(start van levensloopsparen) plus die zes jaren is het jaar 2011.
• Daarmee heeft deze werknemer recht op 2 x € 215 (data 2019) levensloopverlofkorting.
• Let op: het levensloopverlofkortingsbedrag is in de jaren vóór 2019 niet altijd € 205 per jaar
geweest, maar het bedrag van het 'huidige' jaar telt.
• De werknemer wil per 1 juli 2019 een halfjaar met verlof. Hij werkt dan dus niet.
• Hij wil iedere maand € 2.000 als levensloopbedrag opnemen.
• Werknemer verdient normaal € 2.000 bruto.
• Het levensloopbedrag moet dus zijn reguliere bruto loon 'vervangen'.
Wat vult u zelf in?
• In het veldje 'Opname uit levensloopregeling per periode' op het tabblad 'Loon', 'Sparen'
geeft u als bedrag in € 2.000.
• U zet op hetzelfde tabblad het percentage of bedrag aan levensloopinleg op nul.
• U vult, in ons voorbeeld(!), bij 'Aantal jaren deelname levensloopregeling tot en met 2011'
het getal '2' in. Namelijk de jaren 2010 en 2011, waarin door deze werknemer ook reeds aan
levensloopsparen werd gedaan. Loon heeft die eerdere jaren – in dit voorbeeld – dus niet
geregistreerd.
• Verder moet u niets zelf invullen. Dus niet het aantal loondagen en loonuren aanpassen,
want die blijven onveranderd. En ook niet het standaardloon wijzigen. Loon regelt dat zelf.
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• Let op: als de levensloopverlofkorting hoger is dan het loonheffingsbedrag dan wordt de
levensloopverlofkorting 'uitgesmeerd' over meerdere maanden.

Afbeelding: Werknemer, Loon, Sparen, Opname
Loonberekening, Loonstrook
In dit voorbeeld ziet de 'Loonstrook' er voor juli 2019 zo uit:

Afbeelding: Loonberekening, Loonstrook, Levensloopregeling, Opname
De loonstrook is netto bijna hetzelfde als bruto. Dat komt door de levensloopverlofkorting in
juli. Uitleg daarover leest u onderstaand.
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Loonberekening, Grondslagen
In dit voorbeeld zien de 'Grondslagen' er voor juli 2019 zo uit:

Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Levensloopregeling, Opname
Het tabblad 'Grondslagen' toont: 'Opname levensloopregeling' € 2.000. De werknemer
ontvangt de levensloopverlofkortingen deels in deze eerste maand. Deze werknemer heeft
totaal recht op € 430 korting. Dat zou samen met de 'Algemene heffingskorting' (€ 191,08) en
de 'Arbeidskorting' (€ 283,25) een totaalbedrag opleveren (€ 904,33) dat hoger is dan het
totaal aan loonheffingen (€ 736,50).
Echter, omdat het ingehouden loonheffingsbedrag niet lager dan nul mag zijn van de
Belastingdienst, wordt de levensloopverlofkorting 'uitgesmeerd' over meerdere maanden. In
de maand juli 'pakt' Loon wel al het hoogst mogelijke bedrag: € 736,50 -/- € 191,08 -/- 283,25
= € 262,17.
In de strook van augustus wordt de rest (€ 430 -/- € 262,17 = € 167,83) van de
levensloopverlofkorting verrekend:

Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Levensloopregeling, Opname

Levensloopregeling

8

Kosten werkgever
Hier ziet u de opname van de levensloopregeling ad € 2.000 als een optelpost. Dat lijkt
wellicht raar, maar het is in deze fase nog een kostenpost voor de werkgever. De werkgever
moet immers de € 2.000 aan de werknemer betalen. Pas als de bank of pensioenverzekeraar het levensloopbedrag van de werknemer aan de werkgever heeft betaald, is de
werkgever van de € 2.000 kosten af. Die betaling van de bank of pensioenverzekeraar gaat
echter buiten de loonstrook om.
De werkgever betaalt bij opname van de levensloopregeling zijn deel van de
werknemerspremies en de premie Zorgverzekeringswet:

Afbeelding: Loonberekening, Kosten werkgever, Opname

Voorbeeld levensloop-opname voor deelverlof (2019)
• Werknemer heeft 1,5 jaar gespaard voor de levensloop. In 2011 reeds, en in 2019 tot en
met de maand juni.
• Let op: Er mag geen levensloopverlofkortings-opbouw zijn na het jaar 2011. Een
werknemer kan namelijk maximaal zes jaar levensloopverlofkorting genieten. Het jaar 2006
(start van levensloopsparen) plus die zes jaren is het jaar 2011.
• Daarmee heeft hij recht op 1 x € 215 (data 2019) levensloopverlofkorting.
• Let op: het levensloopverlofkortingsbedrag is in de jaren vóór 2019 niet altijd € 215 per jaar
geweest, maar het bedrag van het 'huidige' jaar telt.
• De werknemer wil per 1 juli 2019 een halfjaar lang slechts tien dagen per maand werken.
• Dus het aantal loondagen per maand wordt: 21,67 -/- 10 verlofdagen = 11,67.
• Het levensloopbedrag hoeft dus zijn reguliere bruto loon niet geheel te 'vervangen'.
• Werknemer verdient normaal € 2.000 bruto
Wat vult u zelf in?
• In het veldje 'Opname uit levensloopregeling per periode' op het tabblad 'Loon', 'Sparen'
geeft u als bedrag in: € 1.077,06. Namelijk: (11,67 :/: 21,67) */* € 2.000.
• U vult, in ons voorbeeld(!), bij 'Aantal jaren deelname levensloopregeling tot en met 2011'
het getal '1' in. Namelijk het jaar 2011, waarin door deze werknemer ook reeds aan
levensloopsparen werd gedaan. Loon heeft dat eerdere jaar – in dit voorbeeld – dus niet
geregistreerd.
• U zet op hetzelfde tabblad het percentage of bedrag aan levensloopinleg op nul:
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Afbeelding: Werknemer, Loon, Sparen, Opname
• Verder moet u niets zelf invullen. Dus niet het aantal loondagen en loonuren aanpassen,
want die blijven onveranderd. En ook niet het standaardloon wijzigen. Loon regelt dat zelf.
Loonberekening, Loonstrook
In dit voorbeeld ziet de 'Loonstrook' er voor juli 2019 zo uit:

Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Levensloopregeling, Opname
Loonberekening, Grondslagen
Het tabblad 'Grondslagen' toont: Opname levensloopregeling € 1.077,06. De werknemer
ontvangt de levensloopverlofkorting direct in deze eerste maand. Deze werknemer heeft
totaal recht op € 215 korting. Dat is samen met de 'Algemene heffingskorting' (€ 191,08) en
de 'Arbeidskorting' (€ 283,25) namelijk een totaalbedrag (€ 689,33) dat lager is dan het
totaal aan loonheffingen (€ 736,50). Ingehouden loonheffing derhalve: € 47,17:
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Afbeelding: Loonberekening, Grondslagen, Levensloopregeling, Opname

Eerder toegepaste levensloopverlofkorting via ander salarispakket?
Op het tabblad 'Sparen' bij de werknemer staat onderin ook het veldje 'Eerder toegepaste
levensloopverlofkorting'. Hier vult u het bedrag aan levensloopverlofkorting in dat eventueel
reeds eerder is toegepast vóórdat u met het Loon-pakket werkte. Dit kan de situatie dus
verder compliceren.
Voorbeeld eerder toegepaste levensloopverlofkorting
• Werkgever gebruikt sinds januari 2013 het Loon-pakket
• Daarvóór werkte hij met een ander salarispakket.
• Werknemer in kwestie doet sinds 2008 mee aan de levensloopregeling, en heeft in 2008
ook al levensloopverlof opgenomen.
• In 2019 gaat de werknemer opnieuw met levensloopverlof.
• U hebt bij 'Aantal jaren deelname levensloopregeling tot en met 2011' vier ingevuld.
Immers, vanaf 2012 mag er geen sprake meer zijn van levensloopverlofkortings-opbouw.
Dus alleen voor de jaren 2008 tot en met 2011, totaal vier jaar.
Loon weet nu nog niet dat er in 2008 ook al is deelgenomen aan levensloopregeling, en de
korting van dat jaar (2008) reeds volledig is toegepast, via het andere salarispakket. U vult in
het veldje 'Eerder toegepaste levensloopverlofkorting' dan ook '191' in, namelijk voor de
reeds 'opgenomen korting' over het jaar 2011:

Afbeelding: Wn-gegevens, Loon, Sparen, Eerder toegepaste levensloopverlofkorting
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Loon zal dan in de volgende verloningsmaand(en) totaal 'slechts' € 645 levensloopverlofkorting aftrekken van het te betalen bedrag loonheffingen. Namelijk vier maal € 215 (= €
860), minus € 191.
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