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Opnameformulier LevensloopPlan 

Deze gegevens altijd 
invullen.

Dit formulier inzenden aan: 
ABN AMRO Bank N.V.
Afd. A&C Levensloop, AA3230
Postbus 283
1000 EA Amsterdam

1. Uw gegevens

Achternaam Voorletters

Adres Woonplaats

Huisnummer Postcode

Geboortedatum              -               -                             (dd-mm-jj) Telefoon (privé) e/o 06/werk

Spaarrekening LevensloopPlan IBAN   N L                            

2. Opname levenslooptegoed

U wilt geld opnemen van uw LevensloopPlan. Dit is mogelijk met dit opnameformulier tot 1 september 2021. 
Formulieren die voor 1 september zijn ingevuld en bij ABN AMRO zijn aangeleverd worden voor 15 september door 
ABN AMRO verwerkt.

Waarom moet dit formulier voor 1 september bij ABN AMRO zijn aangeleverd?
   Op 1 november 2021 eindigt de wettelijke levensloopregeling en het LevensloopPlan.
   Vanaf 1 november is ABN AMRO als uitvoerder van deze regeling als enige partij verantwoordelijk voor de 

inhouding en afdracht van loonheffingen. 
  Op 1 november stelt ABN AMRO het belastbare bedrag vast (het saldo in geld op de rekening) en haalt 

vervolgens de in te houden loonheffing uit het beschikbare levensloopsaldo om de loonheffing daarna af te 
dragen aan de Belastingdienst. Het netto-saldo maken wij op 25 november aan u over. 

  ABN AMRO houdt bij de inhouding van loonheffing geen rekening met de levensloopverlofkorting. Levensloop-
verlofkorting maakt deel uit van de heffingskortingen die na het berekenen van de te betalen belasting hiervan 
afgetrokken mogen worden. Deze kunt u zelf alsnog claimen in uw aangifte Inkomstenbelasting over 2021. 

Heeft u geen werkgever die voor de uitbetaling van uw levenslooptegoed kan zorgen? Dan zorgt ABN AMRO 
Bank N.V. voor de inhouding loonheffingen en uitbetaling. Daarna heffen wij uw LevensloopPlan op. 
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B  U  heeft  geen  werkgever  meer  of  u  heeft  niet  gespaard  bij  uw  huidige  werkgever
                                                                                           

Heeft u geen werkgever meer of heeft u bij u huidige werkgever niet gespaard voor levensloop? Dan regelt 
ABN AMRO Bank N.V. uw opname. U kunt uw hele tegoed opnemen. Wij heffen uw rekening direct erna op. 
ABN AMRO Bank N.V. keert altijd uit op de 25ste van de maand. Is de aanvraag voor de 10de van de maand binnen 
bij de verwerkende afdeling? Dan behandelen wij de aanvraag nog die maand. Wij streven ernaar om het bedrag 
op zijn laatst uit te keren in de eerstvolgende kalendermaand na de maand waarin wij uw opnamefomulier hebben 
ontvangen. Uw eventuele werkgever hoeft in dit geval niet mee te ondertekenen. Uw opdracht moet uiterlijk 
voor 1 september binnen zijn bij ABN AMRO Bank N.V.        
      
Gevolgen voor de belasting        
  ABN AMRO Bank N.V. houdt de maximale loonheffingen (49,5%) in op het bedrag dat u opneemt. Dit bedrag 

dragen wij rechtstreeks af aan de Belastingdienst. Houden wij te veel belasting in? Dan kunt u dat via uw 
aangifte met de Belastingdienst verrekenen.

  Let op: over een eenmalige afkoop/opname in een kalenderjaar betaalt u geen ZvW. Maar, heeft u in dit kalenderjaar al 
eerder een opname gedaan of heeft u ook uitkeringen via ABN AMRO Bank N.V. vanuit Banksparen (Leefrente of 
Gouden Handdruk Leefrekening)? Dan moeten wij ook ZvW inhouden. Betaalt u daardoor te veel ZvW omdat 
deze ook bij andere inkomsten wordt ingehouden dan kunt u dat terugvragen bij de Belastingdienst. Zie ook 
belastingdienst.nl 

  Zet u het uitgekeerde netto bedrag op een spaarrekening? Houdt u dan rekening met het volgende:
   het bedrag valt onder de vermogensrendementsheffing in box 3. 
   deze opname verhoogt uw jaarinkomen. Het kan zijn dat u daardoor in een hogere belastingschaal terecht 

komt. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen die u nu ontvangt zoals bijvoorbeeld huursubsidie, zorgtoeslag of 
kindgebonden budget.

Geeft u hieronder uw keuze aan:

   U neemt het volledige bedrag op. Eventuele beleggingen worden verkocht. Het volledige tegoed (inclusief rente en 
dividend) keren wij na inhouding van loonheffing uit op onderstaande rekening. Hierna heffen wij uw rekening op.

Boek het netto bedrag over naar onderstaande rekening

Betaalrekening                                

A  U heeft een werkgever en u neemt geld op            
                                                                                                                                      

Het bedrag dat u opneemt geldt als loon tijdens dienstverband. Wij boeken het door u opgegeven bedrag periodiek 
ten laste van het ABN AMRO LevensloopPlan naar het rekeningnummer van uw werkgever. Uiteraard moet 
er voldoende saldo op de spaarrekening van uw LevensloopPlan staan. Wilt of moet u hiervoor (een gedeelte 
van) uw beleggingen verkopen? Dan vult u ook punt 2C in. U kunt hier opgeven welke fondsen u wilt verkopen. 
De verkoop van beleggingen duurt maximaal vijf werkdagen. Eind september worden uw eventuele periodieke 
betalingen die u via uw werkgever ontvangt uit uw LevensloopPlan stopgezet. U ontvangt dus in september uw 
laatste periodieke betaling. Wilt u het hele saldo in september via uw werkgever ontvangen? Geef dit dan voor 
1 september via een door u en uw werkgever getekend opnameformulier aan ons door. Ontvangen wij dit verzoek 
niet, dan wordt het restant op 1 november afgewikkeld door ABN AMRO zoals in deze brief beschreven.

   Het volledige tegoed (inclusief rente en dividend) keren wij uit op de rekening van de werkgever. 
      Hierna heffen wij uw rekening op.     

   Termijnbedrag EUR Aantal termijnen

      Bij meer termijnen dan 1                  per 4 weken                        per maand   

      De boeking naar uw werkgever voor het eerst uitvoeren op  -               -                                                                 (dd-mm-jj)
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C  Hier geeft u aan welke fondsen u wilt verkopen voor een van bovengenoemde deelopnames                              
                

Belegt u op dit moment? Wij wijzen u erop dat beleggen niet meer past bij de korte horizon tot het einde van uw 
LevensloopPlan. Het koersverloop op de beurs kan namelijk grillig zijn. Bij de korte resterende looptijd van uw 
LevensloopPlan past 100% sparen. 

  Vanaf 1 augustus is het niet meer toegestaan om beleggingen te kopen of te wijzigen in andere beleggingen. 
Uw beleggingen verkopen en de opbrengst laten bijschrijven op uw LevensloopPlan is wel toegestaan. 

  Vanaf 1 augustus wordt dividend dat u eventueel uit uw beleggingsfonds ontvangt niet meer herbelegd maar 
bijgeschreven op uw LevensloopPlan. 

  Heeft u op 1 september nog beleggingen? Dan worden deze door ABN AMRO verkocht op woensdag 1 september/
in de eerste week van september. ABN AMRO kan dan niet garanderen dat dit op het voor u meest gunstige 
moment gebeurt. De opbrengst wordt bijgeschreven op uw LevensloopPlan. U kunt – zoals hiervoor beschreven – 
voor 1 augustus ook zelf uw moment kiezen om de beleggingen te verkopen. 

Eenmalige overboeking van beleggen naar sparen

   Verkoop al mijn beleggingen

   Verkoop de fondsen en/of parten zoals hieronder aangegeven:       
    

Fondsnaam

ABN AMRO Profielfonds

Fondscode

(profiel)

Parten of EUR of Volledig

De opbrengst wordt geboekt op de levensloopspaarrekening. De verwerkingstijd voor verkoop van de beleggingen is maximaal 5 werkdagen.

3.  U wilt uw periodieke opname stopzetten of wijzigen 

Eind september worden uw eventuele periodieke betalingen die u via uw werkgever ontvangt uit uw LevensloopPlan 
stopgezet. U ontvangt dus in september uw laatste periodieke betaling. Wilt u het hele saldo in september via uw 
werkgever ontvangen? Geef dit dan voor 1 september via een door u en uw werkgever getekend opnameformulier 
aan ons door. Ontvangen wij dit verzoek niet, dan wordt het restant op 1 november afgewikkeld door ABN AMRO 
zoals in deze brief beschreven. 

Omdat de periodieke uitkering via uw werkgever loopt moet uw werkgever op de hoogte zijn van deze wijziging. 
Laat u dit formulier daarom eerst door uw werkgever ondertekenen.

Geeft u hieronder uw keuze aan:

   Zet de uitkering stop                met ingang van                                                   (dd-mm-jj)   

   Wijzig het termijnbedrag    met ingang van                                                   (dd-mm-jj)

Nieuw termijnbedrag EUR



Opnameformulier LevensloopPlan  4 van 5                                                                                                                                                            Ga naar pag. 5   

99
.0

08
47

Uw werkgever hoeft 
in dit geval niet te 
ondertekenen. U 
stuurt een document 
mee waaruit blijkt 
dat u bij de betref-
fende instelling een 
levenslooprekening 
heeft geopend op uw 
naam (bijvoorbeeld 
bevestigingsbrief, 
rekeningafschrift).

4. Overboeking naar levenslooprekening bij een andere financiële instelling

Uw werkgever hoeft in dit geval niet te ondertekenen. U stuurt een document mee waaruit blijkt dat u bij de 
betreffende instelling een levenslooprekening heeft geopend op uw naam (bijvoorbeeld bevestigingsbrief,
recent rekeningafschrift).           
           
Eventuele beleggingen verkopen we zodra we deze aanvraag in behandeling nemen. De opbrengst boeken we 
naar de Levensloop Spaarrekening. Het volledige tegoed (inclusief rente en dividend) boeken wij naar de betref-
fende instelling. Hierna heffen wij uw rekening op.      

Bedrag EUR Financiële instelling

IBAN rekeningnummer                                 

Omschrijving  

5.  Omzetting naar een pensioenregeling

Omzetting naar een pensioenregeling is alleen toegestaan als de pensioenaanspraak na de omzetting binnen 
de fiscale normen blijft en als dit binnen uw pensioenregeling is toegestaan. Het door u opgegeven bedrag zal 
in één keer worden overgeboekt naar uw werkgever. Uw werkgever stort vervolgens het bedrag door naar uw 
pensioenuitvoerder. Voegt u s.v.p. een recente verklaring van uw pensioenuitvoerder toe waaruit blijkt dat het 
gewenste bedrag kan worden overgemaakt naar de werkgever.

Geeft u hieronder uw keuze aan:
   Boek het hele saldo over. Eventuele beleggingen worden verkocht. Het volledige tegoed (inclusief rente en 
dividend) wordt naar uw werkgever overgemaakt.

   Boek onderstaand bedrag over. Wilt of moet u hiervoor (een gedeelte van) uw beleggingen verkopen? Dan 
vult u ook punt 2C in. U kunt hier opgeven welke fondsen u wilt verkopen. Hierna boeken wij het bedrag naar 
uw werkgever over.         

Bedrag EUR  

Naam pensioenuitvoerder  

6.  Overlijden rekeninghouder

Degene die gemachtigd is de zaken van de overledene af te wikkelen vult dit formulier in. 
Had de rekeninghouder bij overlijden nog een werkgever? Dan maken wij het bruto tegoed over naar de werkgever. 
De werkgever zorgt voor de inhoudingen en betaalt het tegoed uit als loon. De gemachtigde vult bij 1 de gegevens 
van de overledene in en vervolgens punt 2A, 7 en 8A. Punt 8B wordt door de werkgever ingevuld.

Is er geen werkgever meer? Dan zorgt ABN AMRO voor uitkering. De gemachtigde vult bij 1 de gegevens van de 
overledene in en vervolgens punt 2B, 7, en 8A.
      
          

7.  Opheffen ABN AMRO LevensloopPlan

Nadat u uw gehele saldo heeft opgenomen, heffen wij uw LevensloopPlan direct op.   
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8. Ondertekening

A Ondertekening rekeninghouder
                                                                                                   

Datum              -               -                                               (dd-mm-jj) Plaats

Handtekening 
Rekeninghouder

B   Ondertekening  werkgever  (alleen als uitkering via werkgever gaat)
                                                                                                                            

Verklaring werkgever 
(Voor het overboeken naar een andere financiële instelling is de verklaring van de werkgever niet nodig).

De werkgever verklaart:
1.  in te stemmen met de hierboven genoemde opname(s);
2.  dat deze opname(s) ten laste van het ABN AMRO LevensloopPlan van de deelnemer in overeenstemming is/

zijn met de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001;
3. dat deze opname(s) binnen de grenzen blijft/blijven zoals die door de wet zijn gesteld;
4.  de over deze opname(s) verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgverzekeringen in te (zullen) houden;
of
5. op de hoogte te zijn van de wijzigingen zoals opgegeven onder punt 3.

Contactpersoon  

Betaalrekening werkgever                                 

Ten name van  

Straat/huisnummer

Plaats Telefoon

Datum              -               -                                               (dd-mm-jj) Plaats

We gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt om de door u gewenste wijziging uit te voeren.
Meer informatie over wat wij doen met uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in onze privacy verklaring.
Zie https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/toelichting-privacy.html

Handtekening en stempel 
Werkgever (procuratiehouder)
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