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Inleiding
In september 2020 is het eerste wetsvoorstel voortkomende uit het pensioenakkoord, de Wet

bedrag ineens, RVU en verlofsparen, gepubliceerd. De Eerste Kamer heeft 12 januari 2021 het

wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen.

Er geldt een versoepeling van de fiscale boete op regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-

heffing). Dit is ingegaan per 1 januari 2021. De doelstelling is om werknemers die niet meer in

staat zijn om gezond, al werkend, de AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken, in staat te stellen om

eerder te stoppen met werken. 

Versoepeling RVU-heffing

Het is voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers (geboren voor 1 oktober 1961)

afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat er een eindheffing van 52% over

de uitkering betaald moet worden. Van 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen RVU-heffing

over regelingen voor vervroegde uittreding tot een bedrag dat netto overeenkomt met de AOW

voor een alleenstaande. De uitkering is overigens wel volgens het reguliere box-I tarief belast.

Voorwaarde voor de RVU-vrijstelling is dat uittreding plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de

AOW-leeftijd. Werknemers krijgen dan als het ware eerder AOW betaald, maar dan vanuit de

werkgever. Zij kunnen dit zelf aanvullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door hun aanvullend

pensioen eerder in te laten gaan. Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de zorgen van

werknemers die vanwege gezondheid of zwaar werk niet voldoende hebben kunnen anticiperen op

de verhoging van de AOW-leeftijd. 
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Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en 
Eerder Uittreden (MDIEU)

Er zijn afspraken gemaakt in het Pensioenakkoord rond duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen

met werken. Deze zijn vastgelegd in de subsidieregeling Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en

Eerder Uittreden (MDIEU). Via deze subsidieregeling is tot december 2025 voor sectoren 960 miljoen

beschikbaar om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en om eerder uittreden via een RVU-

vrijgesteld bedrag te faciliteren.



RVU
propositie
Montae &
Partners
Montae & Partners heeft de RVU van A tot Z

ontwikkeld. Wij helpen organisaties bij het

opstellen van beleid voor een RVU-regeling.

Vanaf de businesscase tot het financieel-

inzichtgesprek met de medewerker. Hierin is het

ook mogelijk dat u kiest voor losse modules.

In onze werkwijze definiëren wij verschillende

fases die gedurende het proces kunnen worden

doorlopen. 
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Fase 1:
Financiële
gevolgen
werkgever

Aan het eind van de eerste
fase is het duidelijk welke
financiële gevolgen het
introduceren van een RVU-
regeling mogelijk heeft.

Voorbeeldberekening: 

Stel dat binnen uw bedrijf 10 werknemers

gebruik kunnen maken van de RVU-regeling

tot 31-12-2025. Hiervan maakt 50% van deze

medewerkers werkelijk gebruik van de RVU-

regeling gedurende de komende jaren.

Financieel ziet dit er dan als volgt uit:

Afhankelijk van of de vertrekkende

medewerkers al dan niet vervangen worden,

kan dit een besparing opleveren van tussen de

€ 13.000 en € 225.000 in de komende 5 jaar.

Voor subsidiëring van een RVU-regeling geldt

een eigen bijdrage van 75%. Dus bij een

uitkering van € 22.164,- komt maximaal 

€ 5.300,- voor subsidie in aanmerking.

Om te bepalen of een RVU-regeling voor uw

organisatie interessant is, brengen wij voor u in

kaart wat de financiële gevolgen zijn van het

introduceren van een RVU-regeling. Wij kijken

daarbij naar de mogelijke groep werknemers

die voor de regeling in aanmerking komt, de

salaris- en pensioenkosten, het verwachte

verzuim van deze groep en de verwachte

deelnemingsgraad. Ook kijken wij of u in

aanmerking komt voor eventuele subsidie

vanuit de MDIEU-Regeling. Op basis van deze

uitkomsten kunt u een keuze maken of u

verder gaat met de volgende stap.
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Financiële gevolgen in beeld



Fase 2: 
Bepalen 
& vastleggen
beleid

In deze fase stellen wij alle
mogelijke vragen en op basis
van uw antwoorden
formuleren wij een beleid en
leggen dit vast.

Afhankelijk van wat er in uw CAO is

afgesproken rond de RVU-regeling wordt

samen met u beleid opgesteld. Goede

afspraken bij de introductie zijn belangrijk.

Denk daarbij aan vragen als:

Komt iedere werknemer in de

betreffende leeftijdsgroep (geboren voor

1 oktober 1961) in aanmerking?

Hoe hoog is het bedrag dat uitgekeerd

gaat worden?

Is het bedrag afhankelijk van het aantal

uren dat iemand werkt?

Sta je toe als werkgever om de regeling

gedeeltelijk te benutten?

Stel je nog een minimaal aantal

dienstjaren als voorwaarde voor

deelname aan deze regeling?

En zo ja wordt het bedrag dan

gerelateerd aan het aantal uren dat je

stopt met werken?

En hoe voorkom je dat medewerkers toch

nog opnieuw ergens gaan werken?

Uiteraard moet er ook worden besloten

of de uitkering doorloopt als een

werknemer onverhoopt komt te

overlijden.

Samen nemen wij al deze vragen door en

formuleren het beleid vanuit de werkgever

voor de RVU-regeling. Vervolgens kan dit

verwoord worden in een reglement of

beleidsdocument.
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Vaststellen beleid rondom
de RVU-Regeling

Het is mogelijk dat wij een Webinar verzorgen

over het beleid dat u gaat voeren ten aanzien

van de RVU-Regeling. Dit kan zowel voor uw

HR-specialisten als voor de groep werknemers

die gebruik zou kunnen maken van deze

regeling.

Algemene communicatie



Fase 3:
Financieel
inzicht
werknemers

Wij voeren met alle
werknemers die gebruik
willen maken van de RVU-
Regeling een gesprek en
maken de financiële gevolgen
inzichtelijk.

Voordat uw werknemers gebruik gaan

maken van een RVU-regeling is inzicht

bieden in zijn of haar financiële situatie

belangrijk. Voor uw werknemer is het

belangrijk om te weten:

Kan ik het financieel wel dragen om

eerder te stoppen met werken?

Welke invloed heeft dit op mijn nog op

te bouwen pensioen?

Moet ik mijn pensioen al (gedeeltelijk) in

laten gaan?

Wat zijn er voor gevolgen als ik zou

komen te overlijden?

En heb ik nog te maken met onverwachte

fiscale gevolgen? 
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Financieel inzicht voor
werknemers

Wij hebben ruime ervaring als het gaat om

gesprekken houden met werknemers rondom

financieel inzicht voor de pensioendatum. Voor

de RVU gesprekken hebben we een drietal

varianten. 

Omdat dit een grote stap is voor uw

werknemer adviseren wij u een onafhankelijk

adviesgesprek door Montae & Partners met uw

werknemer(s). Alle mogelijke financiële

scenario’s en bijbehorende consequenties

worden doorgesproken en hierdoor zal uw

werknemer een goed overwogen besluit

kunnen nemen. 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de

gesprekken online zullen plaatsvinden. Zodra

de situatie het toelaat, kan het uiteraard ook

op locatie.



Fase 4: 
Nazorg &
Afronding

In deze laatste fase leggen
wij de individuele afspraken
vast in een VSO en helpen u
met de interne implementatie
en de subsidie aanvraag.

De uiteindelijke individuele afspraken

kunnen wij voor u vastleggen in een VSO.

Uiteraard dient u deze op uw eigen

briefpapier over te nemen. Verder kunnen

wij u behulpzaam zijn bij het aanvragen van

de subsidie en het borgen van de afspraken

binnen uw organisatie.
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Contact
Wilt u meer weten over de RVU-regeling en wat dit betekent voor uw organisatie? Of

heeft u hulp nodig bij het maken van beleid rond de RVU-regeling? Neem dan gerust

contact op met uw eigen consultant van Montae & Partners of met 1 van onze

inzetbaarheidsconsultants: 

Liesbeth Hufen
liesbeth.hufen@montaepartners.nl

 Mobiel: 06 252 459 89

 Kees Beishuizen
kees.beishuizen@montaepartners.nl

 Mobiel: 06 539 040 88

Gerrold Smolders
gerrold.smolders@montaepartners.nl

 Mobiel: 06 212 917 34

 Dennis van de Worp 
 dennis.van.de.worp@montaepartners.nl 

 Mobiel: 06 227 97 234 

Klik op het logo om naar de 
website van M&P te gaan.
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