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Zeg tegen een Nederlander dat hij
dubbel fiscaal voordeel krijgt op 
een product en hij valt ervoor. 

Het lijkt erop of dat de ge-
dachte was van verzekeraars toen
ze een koppeling legden tussen 
het spaarloon en lijfrenteverzeke-
ringen. Daarmee zagen die verze-
keringen, waarmee onder meer 
kan worden gespaard voor het 
opvullen van een pensioengat, er
ineens veel aantrekkelijker uit. 
Consumenten vielen er massaal 
voor, want hoewel het precieze
aantal verkochte polissen onbe-
kend is, bedraagt de uitkering 
ervan jaarlijks enkele miljarden.

Het dubbele belastingvoor-
deel werkt zo: een consument 
met een spaarloonregeling 
spaart jaarlijks €613 loonbelas-
tingvrij. Bij de koppeling aan
een lijfrentepolis houdt zijn
werkgever dat spaargeld van het 
brutosalaris in en maakt het over
als premie. Als de lijfrente wordt 
gebruikt voor het dichten van
een pensioengat, is de inleg ook 
fiscaal aftrekbaar.

Maar de koppeling tussen
spaarloon en lijfrente houdt op te 
bestaan. Het spaarloon verdwijnt 
namelijk per 1 januari 2012. Het 
is daarom de vraag wat de hou-
ders van lijfrenteverzekeringen 
nu moeten doen. Kunnen zij de
polissen beter voortzetten, veran-
deren of er mee stoppen?

Dat is natuurlijk afhankelijk 
van de situatie van de consu-
ment. Veel polishouders hebben 
de laatste tijd een brief van hun
verzekeraar gekregen waarin
hun wordt gevraagd of ze het 
nummer van een privérekening 
willen doorgeven waarvan de 
premie kan worden afgeschre-
ven. Anderen krijgen meer
opties aangeboden. Eigenaren
van lijfrentepolissen van Aegon 
hebben bijvoorbeeld zes keuzes
voorgelegd gekregen.

Stoppen en laten uitkeren lijkt 
in eerste instantie een wenselijke 
optie. Vooral omdat de lijfrente-
polissen vaak veel weg hebben
van woekerpolissen: hoge kosten
met lage rendementen. Uitkeren
is volgens financieel planner 
Hendrik Schakel van Viisi echter
geen goed idee. ‘Het fiscale voor-

deel vervalt dan’, zegt hij. ‘Dat 
betekent dat bij beëindiging er in-
eens 42 of 52% belasting betaald
moet worden.’

Maar dat is nog niet alles. 
Stopzetten levert ook een boete 
van de Belastingdienst op. Een
zogeheten revisierente van 20%. 
Daarmee kost laten uitkeren dus 
in het ongunstigste geval 72% van
de inleg. Een dure optie, die vol-
gens Schakel alleen zinvol is als 
een consument het geld dringend
nodig heeft.

Schakel vindt dat de polishou-
der eerst moet onderzoeken of hij
nog steeds een pensioengat heeft. 
Als dat namelijk niet meer zo is,
kan hij beslissen om niet langer
een maandelijkse premie van €51 
te betalen. Dat kan gunstig zijn
als alle kosten die de polishouder 
in het begin maakt al goed zijn 

gemaakt. Die kosten zijn vaak 
juist in het begin hoog. Het kan 
een flink aantal jaren duren voor
de polishouder die te boven is.

Minder premie betalen omdat 
het pensioengat is geslonken, is 
ook een optie. En het tegenover-
gestelde gaat natuurlijk even-
eens op: als het pensioengat is
gegroeid, kan het beter zijn om de
premie te verhogen. 

Polishouders moeten daarbij 
wel goed kijken waar hun geld 
precies naartoe gaat. Als dat in 
risicovolle beleggingen wordt 
gestoken, is de kans groot dat de 
uitkering lager is dan vooraf was 
verwacht. Overstappen kan dan 
gunstig zijn. Als er een gegaran-
deerd bedrag vaststaat, is het 
vooral zaak om te kijken naar de 
kosten van het lijfrenteproduct. 
Die zijn vaak hoog. Dat gaat ten 
koste van het rendement.

Een goed alternatief voor
lijfrenteverzekeringen is volgens
Schakel banksparen. ‘Voor 80%
tot 90% van de mensen is dat 
beter.’ In sommige gevallen kan 
lijfrente beter zijn, omdat die
verzekering flexibeler is op het 
moment dat de polishouder komt 

te overlijden. ‘Maar banksparen
is simpeler en goedkoper dan 
lijfrente’, aldus de financieel
planner. Ook is het transparanter
wat betreft de kosten en wat er
met het geld gebeurt. En het is net 
als lijfrente fiscaal aftrekbaar.

Overstappen naar banksparen 
kan bovendien ‘fiscaal geruis-
loos’. Oftewel, zonder dat het 
fiscale voordeel hoeft te worden 
ingeleverd. Er hoeft ook geen 
belastingboete over te worden 
betaald. Bij banksparen heeft de 
consument ook weer twee opties. 
Hij kan met zijn inleg sparen of 
beleggen. Het mag duidelijk zijn
dat er aan banksparen met beleg-gg
gen meer risico’s zitten.

Hulp van een adviseur kan
handig zijn om de keuzes op een
rijtje te zetten. Adviseur Scha-
kel zegt de dubbele route (met 
spaarloon de lijfrente betalen) 
overigens nooit aan klanten te 
hebben aanbevolen. ‘Die route is 
vrij zinloos. Het dubbele voordeel 
van spaarloon en aanvulling van
pensioentekort is er ook zonder
koppeling. En zonder koppe-
ling zijn de producten een stuk 
flexibeler.’
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Voor mensen met 
een lijfrentepolis 
kan overstappen 
naar banksparen 
gunstig zijn
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