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Afloop van de levensloopregeling, fiscale aandachtspunten 

 
 

De levensloopregeling eindigt in 2021.  

 

De einddatum is 31 oktober 2021. Daarná valt het levenslooptegoed volledig in de belastingheffing. 

Vervolgens kan het netto ontvangen bedrag op 1 januari aanvullend worden belast met 

vermogensbelasting. Om de belastingdruk op de levensloopvrijval te verminderen, is aan te bevelen 

om begin 2021 actie te ondernemen. 

 

Er komt een inhoudingsplicht voor de uitvoerder van de levensloopregeling. De bank of de 

verzekeraar waar het levensloopgeld is ondergebracht, moet de belasting inhouden en afdragen aan 

de belastingdienst. De inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen vindt normaliter 

plaats aan de hand van de zogenaamde witte tabel (inkomsten uit tegenwoordige arbeid) zonder 

toepassing van de standaardloonheffingskorting. Premies werknemersverzekeringen en 

zorgverzekeringswet zijn niet verschuldigd. De inhouding zal daardoor in de regel variëren tussen de 

ca. 40 en 50%. 

Dit zal bij een ieder met een levensloop-vrijval ‘automatisch’ gaan gebeuren. 

Als je daarnaast, aan het begin van het jaar 2022 aangifte inkomstenbelasting doet over het jaar 

2021, kun je nog iets extra worden belast, vanwege lagere zogenaamde heffingskortingen. Dit kan 

een extra last betekenen tot max.ca. 10% over het vrijgevallen bedrag. 

In 2023 kun je vervolgens nog te maken krijgen met (extra) vermogensbelasting. Extra vermogens-

belasting kan optreden als de levensloopvrijval ertoe leidt dat je (net) boven de vrijstellingsgrenzen 

van de vermogensbelasting uitkomt. 

 

Alles bij elkaar kan al snel de helft van een levensloopvrijval aan belasting worden afgedragen. 

 

Door nu tijdig in actie te komen kun je, althans gedeeltelijk, voorkomen dat deze helft aan 

belastingen moet worden afdragen.  

Hieronder volgen een paar mogelijkheden. 

De belangrijkste optie is om een bedrag naar je pensioen uitvoerder over te laten maken. Deze 

overmaking is geheel onbelast (pensioenuitkeringen zijn t.z.t. uiteraard weer wel belast, maar deze 

belasting is in de regel (veel) lager). Je pensioenuitvoerder kan aangeven hoeveel ‘ruimte’ er is om in 

je pensioen bij te storten. 

Andere optie is om de levensloop wel/gewoon ‘automatisch’ te laten aflopen, maar om vervolgens 

zelf extra pensioen aan te kopen, bijvoorbeeld via een lijfrentestorting. 

Een derde mogelijkheid is om ná afloop van het jaar 2021, dus als de volledige vrijval van levensloop 

progressief werd belast, een gedeelte van deze belastingen-progressie aan de belastingdienst terug 

te vragen. Dit kan via een zogenaamd ‘middelings-verzoek’. Bij middeling kan de levensloopvrijval 

niet tegen bijvoorbeeld 50% worden belast, maar uiteindelijk tegen bijvoorbeeld 40%. 

Afhankelijk van de omstandigheden kan het (deels) aflossen van een eigenwoningschuld ook een 

optie zijn. Aflossing leidt immers tot lagere woonlasten en een lager bedrag van de bezittingen voor 

de vermogensbelasting van box 3. 

 

Wellicht heeft u vragen rondom het aflopen van de levensloopregeling. Onze fiscalist, Geerlof Bins, 

staat u graag te woord. Geerlof Bins is te bereiken via zijn mailadres: geerlof.bins@dyade.nl of via 

zijn gsm: 06-36106264).  

 


