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FinancieelpIeteR kOsteR

Vitaliteitspakket
Het is opvallend hoe in deze economisch 
onzekere tijden allerlei eufemistische 
termen inburgeren in ons dagelijks spraak-
gebruik. Eén van de bekendere economische 
eufemismen is het woord negatieve winst. 
Dat betekent helemaal geen winst, maar 
juist verlies. Door het als winst, weliswaar 
negatieve winst te presenteren, lijkt de pre-
sentatie van het jaarresultaat nog alleszins 
mee te vallen.

Ook het Belastingplan 2012 introduceert 
een nieuw begrip. Door middel van de 
introductie van het Vitaliteitspakket is weer 
een nieuw woord toegevoegd aan ons taal-
gebruik. Duidelijk is wel dat de invloeden 
van de kabinetsbezuinigingen niet aan het 
Vitaliteitspakket zijn voorbijgegaan.

Het Vitaliteitspakket wordt geleidelijk 
ingevoerd over de jaren 2012 en 2013. Daar 
er een viertal fiscale regelingen worden 
afgeschaft, de arbeidskorting voor ouderen, 
de doorwerkbonus, de spaarloonregeling 
en de Levensloopregeling, leidt de nieuwe 
regeling tot een vereenvoudiging. Daarvoor 
in de plaats komen in 2013 de Werkbonus 
voor 61-plussers, Vitaliteitssparen en extra 
stimulering scholing.

De nieuwe werkbonus is gericht op 61-plus-
sers met een laag inkomen. Op minimum-
loonniveau bedraagt de werkbonus € 2.100 
per jaar, de bonus loopt op tot € 2.350 vanaf 
108% van het minimumloon. De werkbonus 
wordt door de werkgever verwerkt op het 
loonstrookje en is dus meteen zichtbaar 
voor de werknemer.
De spaarloonregeling en de levenslooprege-
ling gaan op in de nieuwe regeling Vitali-
teitssparen. Vitaliteitssparen stelt deelne-
mers in staat om fiscaal voordelig te sparen. 
De regeling wordt niet alleen toegankelijk 
voor werknemers en resultaatgenieters maar 

ook voor ondernemers . Daar de uitvaart-
branche uit een toenemend aantal zzp-ers 
bestaat, staat deze regeling ook voor hen 
open. 

De regeling kent geen opnamedoelen, en is 
bruikbaar voor bijvoorbeeld het verlenen 
van zorg, deeltijdpensioen of scholing. De 
stortingen in Vitaliteitssparen zijn fiscaal 
aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting 
geheven bij opname van het tegoed. Daar-
naast wordt het opgebouwde, niet opgeno-
men, tegoed in Vitaliteitssparen niet belast 
in box 3. Het maximaal fiscaal gefaciliteerd 
op te bouwen vermogen bedraagt in totaal 
€ 20.000. Er geldt een jaarlijks aftrekbaar 
maximum inleg van € 5.000. Deelnemers 
kunnen na een opname opnieuw gefacili-
teerd sparen tot het maximum weer bereikt 
is. Zij bepalen zelf waarvoor en wanneer ze 
spaargeld opnemen. 

Het kabinet wil voorkomen dat Vitaliteits-
sparen wordt gebruikt om vervroegd met 
pensioen te gaan. Daartoe wordt naast het 
ineens als belastbaar voordeel uit Vitaliteits-
sparen in de heffing betrekken van vitali-
teitsspaartegoeden ook 20% ‘revisierente’ 
(een soort ontmoedigingsrente) berekend 
als men met ingang van het kalenderjaar 
waarin men de leeftijd van 62 bereikt, meer 
dan € 10.000 van een vitaliteitsspaarreke-
ning heeft overgeboekt. De 20% revisierente 
wordt berekend over het totale belastbare 
voordeel uit Vitaliteitssparen (de opname 
plus het resterende tegoed) van het jaar 
waarin men meer dan € 10.000 heeft opge-
nomen. 

Ten slotte de stimuleringsregeling scho-
ling. Voor personen die bijvoorbeeld een 
carrière in de uitvaartbranche ambiëren, of 
door willen groeien in de functie, worden de 
aftrekmogelijkheden verruimd. De drempel 

in box 1 voor aftrek van scholingsuitgaven 
wordt verlaagd van € 500 naar € 250.

Het element vitaliteit in het Vitaliteitspakket 
suggereert dat de regeling vooral bestemd 
is voor de oudere, maar nog vitale werkne-
mers. Wat daar ook van waar mag zijn, je 
moet wel vitaal zijn om het tot in zijn fines-
ses te kunnen doorgronden.  
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‘Vitaliteitssparen stelt 
ook ondernemers  
in staat om fiscaal  
voordelig te sparen’


