
JE OPGEBOUWDE PENSIOEN INEENS OPNEMEN; WAT ZIJN DE 

GEVOLGEN EN WAAR MOET JE OP LETTEN? 

 
Waarschijnlijk mag je vanaf 2024 een deel van je opgebouwde pensioen ineens opnemen. 
De invoeringsdatum is al eerder een keer verschoven. Vooralsnog is dit dus nog niet 
mogelijk. Als de mogelijkheid toch ingevoerd wordt, mag je waarschijnlijk maximaal 10% 
ineens opnemen. Je mag dus ook een lager percentage dan 10% opnemen. Hier geven wij 
alvast informatie over deze mogelijkheid, die dus nog niet beschikbaar is. 

 

1. Voorwaarden 

Er gelden wel wat voorwaarden, naast de beperking dat de hoogte van het bedrag maximaal 10% 

van het ouderdomspensioen mag zijn. Kies je een zogeheten hoog-laag-pensioen, waarbij je eerst 

een wat hoger pensioen ontvangt en daarna een lager bedrag, dan mag je niet ook gebruik maken 

van die eenmalige uitkering. Zo wordt voorkomen dat je later een te karig pensioen krijgt. 

Om diezelfde reden moet het pensioen dat na afkoop overblijft hoger zijn dan € 520,35 per jaar in 

2022. Kleine pensioenen vallen dus buiten deze regeling. Verder geldt dat het bedrag alleen op de 

pensioendatum kan worden opgenomen; niet eerder en ook niet later. 

Persoonlijke keuze 

Of je een bedrag ineens van je pensioen wilt opnemen is een persoonlijke keuze die iedereen maakt 

op basis van zijn persoonlijke omstandigheden. Misschien wil je een grote uitgave doen en vind je 

het niet erg dat je daarna levenslang een lagere pensioenuitkering per maand krijgt en dus zuiniger 

moet leven. Of je hecht wellicht meer waarde aan een constante vaste pensioenuitkering die ook op 

langere termijn wat hoger blijft dan in het geval dat je bij de start van je pensioen al vast een bedrag 

in een keer laat uitbetalen.  

De keuze is dus zeer persoonlijk en het pensioenfonds kan en mag je daar verder niet over 

adviseren. Wel wil SPA inzicht geven in een aantal aspecten waar je rekening mee moet of kunt 

houden bij de keuze die je wil maken. Die treft je hieronder aan. 

 

2. Belangrijkste gevolgen en de haken en ogen aan het opnemen van een bedrag ineens 

A. Nadelen 

Op je pensioendatum een deel van je persoonlijke ouderdomspensioen in één keer opnemen en 

naar eigen inzicht uitgeven. Dat klinkt aanlokkelijk, maar er kleven ook nadelen aan. Hoe zit het 

precies? 

• Het belangrijkste gevolg van het bij pensionering opnemen van een bedrag ineens is natuurlijk 

dat je een lagere levenslange pensioenuitkering krijgt.  Hoe hoger het bedrag ineens hoe lager de 

pensioenuitkering, meteen al vanaf de 1e maand na je pensionering. Als je 1% van je pensioen 

ineens opneemt wordt de levenlange uitkering al lager, en hoe hoger dat percentage, hoe lager 

de maandelijkse uitkering. Bij de maximaal toegestane opname van 10% ineens, zal de 

maandelijkse uitkering ook een flink stuk lager zijn. 

Andere belangrijke gevolgen van het opnemen van een bedrag ineens zijn: 



• Hoger belastingtarief 

Aan de opname zijn wel consequenties verbonden zoals een aanslag van de Belastingdienst. Over 

het bedrag dat je ineens opneemt, moet je belasting betalen. Omdat je inkomen door die extra 

geldsom een stuk hoger uitvalt, loop je het risico dat je in een hoger belastingtarief terecht komt 

en dus per saldo duurder uit bent. Om een hoge belastingafdracht te voorkomen, biedt de wet in 

specifieke omstandigheden wel de mogelijkheid tot uitgestelde betaling van de uitkering. 

Uitgestelde betaling is soms mogelijk als je kort voor of na je AOW-leeftijd met pensioen gaat. 

Handig, want je hoeft dan minder belasting te betalen over de uitkering ineens. Kortom, denk 

goed na voor je beslist. 

• Minder huur- of zorgtoeslag  

Ook is er een kans dat je minder huur- of zorgtoeslag ontvangt, of je toeslagen zelfs kwijtraakt. 

Ook kan het zijn dat je huur- en zorgtoeslag moet terugbetalen. Verder moet je je realiseren dat 

je na die eenmalige uitkering minder pensioen overhoudt. Laat daarom goed uitrekenen of dit 

genoeg is om van rond te kunnen komen. 

• Krijg jij of jouw (ex-)partner AOW-toeslag, een ANW-uitkering en/of een aanvullende 

inkomensvoorziening ouderen (AIO)?  

Deze uitkeringen worden gedaan door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De hoogte van de 

uitkeringen hangen af van jouw inkomen. Is jouw inkomen (opeens) hoger? Dan kan het zijn dat 

je geen toeslag of uitkering van de SVB meer krijgt. Ook kan het zijn dat je een toeslag of 

uitkering moet terugbetalen. Op www.svb.nl kun je bij ‘inkomen verandert’ zien wat het effect 

van een bedrag ineens op een toeslag of uitkering van de SVB is. 

• Krijg jij of jouw (ex-)partner een bijstandsuitkering? 

Een bedrag ineens kan ervoor zorgen dat de bijstandsuitkering die jij of jouw partner ontvangt 

omlaag gaat. Neem contact op met de gemeente om de gevolgen van een bedrag ineens te 

bespreken. 

• Te snelle consumptie 

Zorg er ook voor dat je het geld verstandig besteedt, zodat je later niet in problemen komt. Snel 

een deel van je geld opnemen, zoals om een dure sportwagen van kopen, kan je later in de 

problemen brengen. Als je er gebruik van wil maken, maak dan verstandige keuzes, zet het geld 

bijvoorbeeld in om van te sparen of te beleggen of schulden terug te dringen. 

Voordelen 

•  Het voordeel van deze nieuwe regeling is dat je je pensioen beter kunt afstemmen op je 

persoonlijke situatie en wensen. Wie besluit om een deel van het pensioen op te nemen, creëert 

in één klap een flinke bestedingsruimte. Het bedrag is vrij besteedbaar. Je kunt er bijvoorbeeld 

een deel van je hypotheek mee aflossen, een verre reis van bekostigen of het geld schenken aan 

je kinderen. Door het vrijgekomen bedrag bijvoorbeeld te besteden aan het aflossen van een 

hypotheek, kun je je maandlasten drukken en/of de eigenwoningschuld laten zakken. 

 

3. Laat je goed informeren 

Of het zinvol is om straks gebruik te maken van de regeling, hangt zoals gezegd af van je persoonlijke 

situatie en wensen. Laat je wel goed informeren over de consequenties. Op 

mijnpensioenoverzicht.nl en vind je veel informatie over je toekomstige pensioen. Op de website 

van de Stichting Pensioenfonds Atos vindt je ook een overzicht van ‘Veelgestelde vragen’ over het 

opnemen van een bedrag ineens. Elders op het internet vind je ook veel informatie over het 



opnemen van pensioen ineens. Ook kun je een financieel adviseur in de arm nemen, die alle 

scenario’s voor je doorrekent. Zo voorkom je dat je van een koude kermis thuiskomt. 
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