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Bedrag ineens, waardevolle extra keuzemogelijkheid? 

 

De laatste jaren kreeg het pensioen steeds meer flexibiliseringselementen. De 

nieuwste keuzemogelijkheid is de gedeeltelijke opname van maximaal 10% van het 

pensioenvermogen op de pensioeningangsdatum. Een waardevolle extra 

mogelijkheid? Kees-Jan Sneijders (51), Adviseur Pensioen bij Stichting CRH 

Pensioenfonds, vindt van wel. “De kritiekpunten wegen niet op tegen het voordeel 

om het pensioen meer aan te passen aan persoonlijke wensen.” 

 

Per 1 januari 2023 treedt het onderdeel ‘bedrag 

ineens’ van de Wet bedrag ineens, RVU en 

verlofsparen in werking. Een bedrag ineens maakt 

het mogelijk om bij pensioeningang eenmalig een 

substantieel bedrag op te nemen. Bijvoorbeeld voor 

de aankoop van een woning of de ondersteuning 

van studerende kinderen. “Een bedrag ineens kan 

voor een groep pensioengerechtigden de oplossing 

zijn waar de hoog-laag constructie niet in voorziet. 

Het maakt het pensioen flexibeler en draagt zo meer 

bij aan de welvaart. Maar er moet niet lichtzinnig 

mee worden omgegaan. Gelukkig is de wetgever zich 

bewust van haar zorgplicht en zijn er voldoende beperkingen gesteld. Wat mij betreft is 

een bedrag ineens daarmee een waardevolle extra keuzemogelijkheid”, aldus Kees-Jan. 

 

Sinds 1999 is Kees-Jan werkzaam in de pensioenbranche. Een prima werkomgeving, al 

zegt hij het zelf. “Pensioen heeft lange tijd een saai imago gehad, maar er gebeurt juist 

van alles in het vakgebied. De wetgeving verandert in een razendsnel tempo en er komt 

de komende jaren een grote stelselwijziging aan. Ik heb een brede interesse en vind het 

leuk om steeds weer iets nieuws te ontdekken. Zowel binnen als buiten mijn werk. Ik reis 

graag en ga dan het liefst naar plekken waar ik niet eerder ben geweest. Eén ding dat 

altijd in mijn reiskoffer zit? Mijn verrekijker. Als vogelaar probeer ik natuurlijk waar ik ook 

ben een mooie ijsvogel, wielewaal of zeearend te spotten.”  

 

Door zijn brede interesse heeft Kees-Jan altijd de neiging om zoveel mogelijk te weten te 

komen over een nieuw onderwerp. “Een handige eigenschap bij het schrijven van het 

essay. Ik werd gaandeweg het onderwerp ingezogen en heb mezelf echt moeten 

beperken. Ik had stof voor nog wel vier essays”, lacht hij. “Hoe ik op het onderwerp 



 

gekomen ben? Ik wilde graag iets schrijven waar mijn organisatie direct profijt van zou 

hebben. De mogelijkheid van een opname ineens heeft immers een grote impact op 

pensioenuitvoerders. Denk aan de liquiditeit, renteafdekking en dekkingsgraad. 

Daarnaast moeten de software en de communicatie richting deelnemers worden 

aangepast. In mijn essay heb ik dit soort zaken voor mijn organisatie alvast op een rijtje 

gezet, klaar voor gebruik.” 

 


