
Je levenslooptegoed omzetten in verlof 
 

Het primaire doel van de levensloopregeling was (en is) verlof opnemen. Je neemt dan een bepaalde 

periode ‘onbetaald’ verlof. In die periode van verlof blijf je in dienst van je werkgever. De werkgever 

betaalt wel je brutosalaris, maar financiert dit uit jouw levenslooptegoed. Tijdens levensloopverlof 

mag je zoveel tegoed laten uitkeren als je zelf wilt. Je hoeft ook niet (volledig) te stoppen met 

werken. 

 

Levensloop uitkeren en middeling 

Wanneer er een groot bedrag tot uitkering komt, dan betaal je daar veel belasting over. In 2021 

betaal je tot een inkomen van € 68.508,00 een tarief van 37,10%. Het inkomen boven dit 

grensbedrag is belast met 49,5%. Door de extra uitkering ineens, bovenop je salaris, kan het zijn dat 

je in een hoger belastingtarief valt. 

 

Je kunt eventueel gebruikmaken van middeling. Daarbij neem je het gemiddelde van je inkomen over 

3 jaar en kijk je hoeveel belasting je dan zou moeten betalen. Teveel betaalde belasting kun je dan 

terugvragen.  

 

Let op heffingskortingen, toeslagen en uitkeringen 

Een uitkering uit levensloop kan invloed hebben op heffingskortingen, op toeslagen en op eventuele 

uitkeringen die je krijgt. Onderzoek daarom vooraf goed of dat voor jou het geval is. Voorkomen kun 

je het vaak niet, maar het is wel goed om het vooraf te weten zodat je er rekening mee kunt houden. 

 

Omdat uitkeren ineens niet altijd gunstig is, kun je ook nadenken over een alternatief: Je 

levenslooptegoed omzetten in verlof. 

 

Levensloop omzetten in verlof 

Je kunt je levensloopsaldo laten uitbetalen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag extra verlofdagen 

kopen. Door de levensloopuitkering neemt je inkomen toe, maar door het kopen van verlofdagen 

neemt je inkomen weer af. Per saldo een neutrale omzetting. Alleen heb je daarna geen 

levensloopsaldo meer, maar verlofdagen. Het is in 2021 wettelijk mogelijk om 100 weken verlof te 

sparen. Dat is bijna twee jaarsalarissen. Wanneer jouw werkgever dit ondersteunt, is dit een 

interessante optie. 

 

Verlofdagen koop je tegen je huidige salaris bij je werkgever. Maar wanneer je die over een paar jaar 

laat uitkeren, dan gaat dat tegen het salaris van dat moment. Je creëert een soort 

‘prepensioenregeling op basis van eindloon’. 

 

Door de optie levensloop om te zetten in verlof, schuif je de belastingheffing voor je uit en kun je 

straks de verlofdagen gebruiken om (maximaal) twee jaar eerder te stoppen met werken. Wanneer 

de werkgever dan ook nog eens de faciliteit aanbiedt om drie jaar vervroegd met pensioen te gaan, 

dan kun je dus tot vijf jaar eerder stoppen met werken! 

 



Als je werkgever daaraan meewerkt kun je ook je dienstverband met twee jaar verlof verlengen. Je 

zou dan de ingangsdatum van je pensioen kunnen uitstellen, wat een iets hoger pensioen oplevert.  

 

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/

