
Je levenslooptegoed omzetten in pensioen 
 

Veel werknemers gebruiken de levensloopregeling als een soort vroegpensioenregeling. De laatste 

jaren van hun dienstverband nemen ze onbetaald verlof op waarbij de werkgever het salaris gewoon 

doorbetaalt. Dat salaris komt uit jouw levenslooptegoed. Je kunt het tegoed uit je levensloopregeling 

ook gebruiken om binnen jouw pensioenregeling een pensioentekort aan te vullen. 

 

Levenslooptegoed omzetten in pensioen 

Omzetten van je levenslooptegoed gebeurt via je werkgever. De uitvoerder van de 

levensloopregeling betaalt het tegoed aan de werkgever. De werkgever keert het tegoed via je 

salarisstrook aan jou uit als brutoloon. Tegelijkertijd wordt dat deel van je salaris op je salarisstrook 

ingehouden als extra pensioenpremie. Je werkgever stort de extra pensioenpremie vervolgens door 

naar de pensioenuitvoerder. 

 

Heb je geen werkgever meer, dan is extra storten in je pensioen niet toegestaan. Het is dan dus niet 

mogelijk om je levenslooptegoed om te zetten in pensioen. 

 

Let op: niet iedere pensioenuitvoerder staat toe dat je een extra storting doet in je pensioen. Vraag 

dus vooraf na of de pensioenuitvoerder kan/wil meewerken. 

 

Voorwaarden 

Je levensloopsaldo mag je geheel of gedeeltelijk, ineens of in meerdere keren omzetten in pensioen.  

De hoogte van de extra pensioenpremie is wel fiscaal gemaximeerd. Je mag namelijk maximaal het 

verschil tussen het opgebouwde pensioen en het fiscale maximale pensioen bijstorten.  

Door middel van een fiscale berekening kun je vaststellen of de omzetting is toegestaan. Er zijn twee 

rekenmethodes. 

 

- Inhaal 

Wanneer je in de pensioenregeling van je huidige werkgever fiscale ruimte hebt om extra pensioen 

te sparen, dan kun je die ruimte gebruiken om je levenslooptegoed te gebruiken als extra 

pensioenpremie. Wanneer je in het verleden de ruimte om extra te sparen nog niet (helemaal) hebt 

benut, dan mag je dat alsnog doen. Je kunt in principe alle niet benutte ruimte van voorgaande 

dienstjaren alsnog benutten. Dit noemen we inhaal.  

 

- Inkoop 

Wanneer je niet voldoende ruimte hebt bij inhaal, dan kun je altijd nog een aanvullende berekening 

laten maken voor inkoop. Eerst wordt er een berekening gemaakt van hoeveel pensioen jij maximaal 

mocht opbouwen in je hele werkzame leven. Dit pensioen wordt omgerekend naar een 

pensioenkapitaal. Vervolgens vergelijk je dat pensioenkapitaal met de waarde van de daadwerkelijk 

opgebouwde pensioenen. Blijkt uit deze berekening dat er nog ruimte is, dan mag je die ruimte 

alsnog gebruiken om een extra pensioenpremie te storten. 

 

  



De berekening van de inhaalruimte kun je vaak zelf doen via het portaal van je pensioenuitvoerder. 

De berekening van de inkoopruimte vraagt om een gedegen kennis van de fiscale 

pensioenwetgeving. Het is verstandig deze berekening door een specialist te laten uitvoeren. De 

pensioenspecialisten van Veldsink Pensioen doen dat graag voor je. 

 

Waarom zou je levenslooptegoed omzetten in pensioen?  

Als je levenslooptegoed nu niet kunt opnemen, dan wordt het resterende tegoed per 1 november 

2021 ineens uitgekeerd als brutoloon. Je belastbare inkomen neemt toe. Je betaalt dan mogelijk een 

hoog belastingtarief. Zet je je levensloop om in pensioen, dan stel je de belastingheffing uit en wordt 

deze uitgesmeerd over je (levenslange) pensioenuitkeringen. 

 

Hulp nodig? 

Neem gerust contact op met jouw lokale Veldsink vestiging om een afspraak te maken met een van 

onze adviseurs: https://www.veldsink.nl/vestigingen/  

https://www.veldsink.nl/vestigingen/

