
 

 

Courdid Nieuws | Overgangsregeling levensloop 

In onze Prinsjesdag nieuwsbrief hebben wij 
aangegeven dat vanaf 2013 het 
vitaliteitssparen in de plaats komt voor de 
levensloopregeling en de spaarloonregeling. In 
onze nieuwsbrief hebben wij je ook ingelicht 
over de voorgestelde overgangsregeling voor 
de levensloopregeling.  

Als gevolg van toezeggingen door Minister 
Kamp in het kader van het pensioenakkoord, 
zal de overgangsregeling voor de 
levensloopregeling worden verruimd en komt 
er naar verwachting als volgt uit te zien. 

Saldo € 3.000 of meer 

Iedere deelnemer die per 31 december 2011 
een levenslooptegoed van € 3.000 of meer 
heeft, kan ook vanaf 1 januari 2012 onder de 
huidige voorwaarden aan de 
levensloopregeling blijven deelnemen. Vanaf 1 
januari 2012 wordt echter geen 
levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Ook 
kunnen deze deelnemers ervoor kiezen het 
levenslooptegoed in 2013 onbelast door te 
storten naar vitaliteitssparen. Ook na 2013 mag 
worden doorgestort, maar dan geldt echter wel 
een maximum van € 20.000. Over het 
meerdere moet worden afgerekend. Het is niet 
mogelijk om deel te nemen aan zowel de 
overgangsregeling levensloop als aan het 
vitaliteitssparen. 

Saldo minder dan € 3.000 

Iedere deelnemer die op 31 december 2011 
een levenslooptegoed van minder dan € 3.000 
heeft, krijgt de keuze om het tegoed in 2012 op 
te nemen of in 2013 onbelast door te storten 
naar vitaliteitssparen. De aangekondigde 58+ 
regeling komt volledig te vervallen.  

 

Tip 

Wij benadrukken dat de wetsvoorstellen op dit 
moment nog niet definitief zijn. Omdat wij ervan 
uitgaan dat dit wel de wettelijke 
overgangsregeling zal worden, willen wij je graag 
van deze voorgestelde overgangsregeling op de 
hoogte stellen, zodat er voldoende tijd resteert 
om werknemers te informeren en hen de 
mogelijkheid te bieden om voor het eind van dit 
jaar een levenslooptegoed van € 3.000 of meer te 
sparen. Dit is uiteraard niet mogelijk voor 
werknemers die in 2011 in de spaarloonregeling 
hebben gestort. 

Bij vragen bel of mail ons gerust.  
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