Aanmelding Levensloopregeling 2017
Dit formulier retourneren aan Human Resources (gebouw spiegel, vloer 5)

A. Persoonlijke gegevens
Naam en voorletters: …………………………………………………………….
Medewerkernummer:

…………………………………………………………….

Geboortedatum:

…………………………………………………………….

Gehuwde vrouwen s.v.p. geboortenaam
vermelden.

B. Bank of verzekeringsmaatschappij
Ik heb een levensloopproduct afgesloten bij:
Naam bank / verzekeringsmaatschappij:

………………………………….

Levenslooprekeningnummer (IBAN):

………………………………….

Bij deelname aan de Levensloopregeling
voor het jaar 2017 dient u een kopie van
het rekeningafschrift (bank of
verzekeringsmaatschappij) mee te
sturen, zodat HR kan vaststellen dat het
saldo op uw Levenslooprekening per
31-12-2011 meer dan € 3000,00 bedraagt.
Dit is een belangrijke voorwaarde om te
kunnen deelnemen aan de regeling in
2017.

C. Deelname Levensloopregeling
Hebt u in het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden 2017 verlofuren ingezet voor
een eenmalige storting in de Levensloopregeling? Ja / Nee

Spaart u in de Levensloopregeling bij een andere werkgever dan de UT?
Zo ja, vermeld dan hieronder de gegevens:
Naam werkgever:

…………………………………………………………

In 2017 te sparen bedrag:

..…………………………………………………….....

Overgangsrecht
levensloopregeling
Sinds 1 januari 2012 is de
levensloopregeling niet meer
beschikbaar voor nieuwe deelnemers.
Voor bestaande deelnemers geldt
overgangsrecht. Werknemers die op
31 december 2011 een
levenslooptegoed hadden van
€ 3.000 (inclusief het rendement over
2011) of meer, mogen nog gebruik
blijven maken van de
levensloopregeling. Meer informatie
over de levensloopregeling vindt u op
www.belastingdienst.nl.

D. Inleg spaarbedrag verrekening met geldbron
In 2017 wil ik in de Levensloopregeling een bedrag sparen van: € …………….

Stuur het aanmeldingsformulier uiterlijk 2
maanden voor de gewenste datum van
verrekening naar HR.

Ik verzoek u dit bedrag:

volledig te verrekenen met mijn vakantie-uitkering in mei 2017

volledig te verrekenen met mijn eindejaarsuitkering in december 2017

in maandelijkse termijnen te verrekenen met mijn salaris over de periode
………………….. 2017 tot en met …………………... 2017

E. Verklaring en ondertekening door aanvrager
Ik verklaar:
 Te voldoen aan de voorwaarden en bepalingen zoals die zijn opgenomen in
de Levensloopregeling Universiteit Twente
 Op enig moment melding te maken van het feit dat ik het maximale
spaarbedrag van 210% van mijn jaarloon heb gespaard, voor zover dit niet is
gesignaleerd door de salarisadministratie van de UT is gespaard
Datum: ……………………… Handtekening: ……………………………………..

Op uw deelname is de Levensloopregeling
Universiteit Twente van toepassing.

