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 Or-lid  
 aan het  
 woord 

‘Ons or-werk gáát 
ergens over’
RICK VERMUNT IS SPECIALIST WETENSCHAPPELIJKE INFOR-

MATIE BIJ DE VRIJE UNIVERSITEIT (VU) IN AMSTERDAM. HIJ IS 

SINDS 2008 LID VAN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE VU.

Dat is lang: al bijna 
veertien jaar or-lid.
‘Er is zelfs iemand die nóg 

langer in de or zit dan ik. Je 

moet een zekere continuï-

teit in de or hebben, voor de 

kennis van de organisatie 

en ook om wat vrijer te 

worden in de omgang met 

het bestuur. Maar toegege-

ven: veertien jaar is wel érg 

lang. Toch blijf ik het leuk 

vinden en ben ik tot nog 

toe steeds herkozen.’

Wat maakt het dan 
zo leuk?
‘Or-werk is enorm leerzaam 

en zeker in het begin erg 

uitdagend. Je leert veel over 

besturen en over je eigen 

organisatie. En het gáát er-

gens over, zeker als je ge-

bruik maakt van je initia-

tiefrecht. Zo hebben wij 

vanuit de or in coronatijd 

een brandbrief gestuurd 

over hybride werken, wat 

vooral bij onderwijzend per-

soneel voor oplopende 

werkdruk zorgt. We zien ook 

dat leidinggevenden ver-

schillend omgaan met hy-

bride werken en dringen 

daarom aan op duidelijker 

beleid. Dat proces loopt nog.’

Word je na zoveel 
tijd niet te close met 
het bestuur?
‘Ik ben niet bang om impo-

pulair te zijn. Het is prima 

als het soms wat schuurt. 

Bovendien moet je zaken 

nooit persoonlijk maken: 

het gaat om de bal, niet om 

de spelers. Hartelijk contact 

en een zakelijke verhou-

ding gaan op die manier 

prima samen. Zolang ik er 

energie van krijg en herko-

zen word, wil ik nog graag 

doorgaan. Wie weet wel tot 

mijn pensioen.’
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Het bedrag  
ineens

Met het nieuwe pensioenstelsel op komst werden er aller-

lei nieuwe termen en afkortingen bedacht. Solidariteits-

buffers, projectierendement, RVU, WVP-plus en het soli-

daire contract. De mooiste vind ik zelf “het bedrag ineens”. 

“Ineens” is er een bedrag. Waar het vandaan komt, doet er 

niet toe, het is er, ineens, plotseling. En, nog mooier, je 

mag dat bedrag zelf in een keer opnemen. Je mag het dus 

besteden, uitgeven, opmaken en je bepaalt helemaal zelf 

waaraan. Dat klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het 

ook. 

Het zit als volgt: de wet gaat het (waarschijnlijk vanaf 1 ja-

nuari 2023) toestaan dat een deelnemer in een pensioen-

regeling maximaal 10% van zijn pensioenvermogen in een 

keer, dus eenmalig, opneemt. Dat gaat al snel om flinke 

bedrag nu het pensioenvermogen het totale bedrag is dat 

een deelnemer in al zijn werkzame jaren heeft “gespaard”. 

Koop een bootje, ga op een enorme vakantie, doe eens 

gek. Of, verstandiger, los een dure lening af, los extra af op 

een hypotheek, neem energiebesparende maatregelen 

waardoor je minder uitgeeft aan gas en elektriciteit en je je 

maandelijkse lasten verlaag. Met het pensioen in zicht kan 

dat een prima keuze zijn.

Er zijn ook minder mooie kanten aan het bedrag ineens. 

Je pensioenuitkering wordt door hierdoor lager want het 

geld kan maar een keer worden besteed. Daarnaast mag je 

het opnemen van het bedrag niet combineren met een 

aantal andere keuzes zoals de keuze om in de eerste jaren 

een hogere pensioenuitkering te ontvangen dan erna, of 

andersom (de hoog-laagconstructie). En, let op, als je voor 

het eenmalige bedrag kiest (waarover natuurlijk wel belas-

ting moet worden betaald) heb je in dat jaar een flink ho-

ger inkomen en waarschijnlijk geen recht op toeslagen zo-

als huur-, zorg-, of ziektekostentoeslag. 

Conclusie, het “bedrag ineens” is gewoon een deel van je 

eigen pensioenvermogen. Neem je het in een keer op, be-

steed het dan slim maar denk vooral na of dat de slimste 

keuze is, nu maar ook in de toekomst. 
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