Ouderschapsverlofkorting vanaf 2007
De regeling voor doorbetaald ouderschapsverlof beoogt de ambtenaar een
inkomen over de opgenomen verlofuren te garanderen van 75% van zijn
bezoldiging.
Tot 1 januari 2006 ontving de werkgever een fiscale tegemoetkoming voor het
doorbetalen van (een deel van) het salaris tijdens ouderschapsverlof. Met ingang
van 1 januari 2006 is in het kader van de wetgeving over de levensloopregeling
een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voor de werkgever vervalt - behoudens een
overgangsregeling voor 2006 - de fiscale tegemoetkoming waardoor de
ouderschapsverlofregeling voor de werkgever fors duurder wordt. Daarentegen
wordt aan de ambtenaar die ouderschapsverlof opneemt én deelneemt aan de
Levensloopregeling rijkspersoneel, met ingang van 1 januari 2006 op zijn
aanvraag een fiscale heffingskorting 1 (de ouderschapsverlofkorting) toegekend die
in mindering wordt gebracht op de door de ambtenaar te betalen
inkomstenbelasting.
Om de meerkosten voor de werkgever te beperken, pleegt de werkgever met
ingang van 1 januari 2007 een extra inhouding op de bruto bezoldiging van de
ambtenaar die ouderschapsverlof opneemt. Deze extra inhouding is gelijk aan de
hiervoor genoemde ouderschapsverlofkorting die een ambtenaar over de uren dat
hij ouderschapsverlof geniet krachtens de fiscale regels maximaal kan ontvangen.
De extra inhouding vindt altijd plaats, ongeacht het antwoord op de vraag of de
ambtenaar gebruik maakt van zijn recht op ouderschapsverlofkorting.
De ambtenaar kan er zelf voor zorgen dat zijn inkomen over de periode dat hij
ouderschapsverlof heeft opgenomen alsnog wordt aangevuld tot het niveau van
75% van de bezoldiging. Hij zal er dan voor moeten zorgen dat de Belastingdienst
hem een ouderschapsverlofkorting toekent over de uren dat hij ouderschapsverlof
heeft genoten. Dat betekent dat hij zal moeten beschikken over een verklaring
van de werkgever dat hij ouderschapsverlof heeft opgenomen. Vervolgens moet
hij in het desbetreffende jaar waarin het ouderschapsverlof is genoten een
voorziening in het kader van de Levensloopregeling rijkspersoneel hebben
opgebouwd en moet hij een volledig ingevulde aangifte inkomstenbelasting hebben
ingediend. Voldoet hij aan die voorwaarden en blijkt na afloop van het jaar waarin
ouderschapsverlof is genoten op grond van de definitieve aanslag van de
Belastingdienst dat de extra inhouding door de werkgever groter is dan de
toegekende ouderschapsverlofkorting, dan heeft de ambtenaar alsnog op zijn
aanvraag recht op het verschil tussen beide bedragen.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als aan één van de voorwaarden voor
toekenning van de korting niet is voldaan, te weten het inkomen in het jaar waarin
ouderschapsverlof is genoten bedraagt niet minder dan het inkomen in het
voorafgaande jaar. De inhouding door de werkgever is dan immers te hoog
geweest.
Uiteraard gaat het dan om een door de werkgever te betalen bruto-bedrag
waarover loonbelasting en premies verschuldigd zijn; er heeft immers ook een
inhouding op de bruto bezoldiging plaatsgevonden.
Om te voorkomen dat een ambtenaar pas jaren na vaststelling van de definitieve
belastingsaanslag een aanvraag indient en zo de salarisadministratie extra belast,
is bepaald dat de ambtenaar zijn aanvraag indient binnen zes maanden nadat de
Belastingdienst de ouderschapsverlofkorting heeft toegekend.
De Belastingdienst kent geen ouderschapsverlofkorting toe als de ambtenaar die
ouderschapsverlof opneemt niet tevens spaart voor levensloopverlof of geen
(volledige) aangifte heeft ingediend. In dergelijke gevallen kan dus ook geen
sprake zijn van een recht op het verschil tussen de extra inhouding (de maximale
ouderschapsverlofkorting) en een toegekende ouderschapsverlofkorting. De
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De korting bedraagt € 3,76 voor ieder opgenomen uur ouderschapsverlof.

ambtenaar heeft zo over de uren dat hij ouderschapsverlof geniet slechts recht op
75% van zijn bezoldiging verminderd met de maximale ouderschapsverlofkorting
waarop over die uren op grond van de fiscale regels recht zou kunnen bestaan.
Ten slotte zij (nogmaals) vermeld dat de extra inhouding op 75% van de
bezoldiging plaatsvindt met ingang van 1 januari 2007 in alle gevallen waarin
ouderschapsverlof wordt genoten. Dus ook in die gevallen waarin het
ouderschapsverlof is aangevangen in 2006 en doorloopt in 2007.

