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De RVU-regeling
Per 1 januari 2023 start een Regeling voor vervroegde uittreding (RVU). In de cao Rijk
2022-2024 spraken bonden en werkgever Rijk dit af. De RVU-regeling bestaat uit een
uitkering van de werkgever Rijk als je eerder wilt stoppen met werken.

De RVU-voorwaarden
Deze regeling geldt voor alle medewerkers die:
•
43 of meer dienstjaren bij de overheid hebben gewerkt;
•
waarvan ten minste de laatste 10 jaar bij het Rijk en
•
2 jaar voor de AOW-leeftijd zitten.

De RVU-uitkering
De werkgever betaalt een bedrag van
€ 1874,- bruto per maand bij een 36urige werkweek. Indien je minder uren
werkt, dan ontvang je minder.

Indien je bijvoorbeeld 32 uur per
week werkt, dan is de RVU-uitkering
32/36 x € 1.874 = € 1.665,78 bruto per
maand.

Aanvullend inkomen bij
de RVU-uitkering
De RVU-uitkering is vaak te laag om
goed van te leven. Zeker met alle stijgende kosten voor energie en boodschappen. Je kan daarom de RVU-uitkering aanvullen door jouw pensioen
eerder in te laten gaan. Je kan zelf
kiezen hoe hoog het bedrag is dat je via

jouw ouderdomspensioen wilt aanvullen. Kijk hiervoor op MijnABP.
Je ziet dan ook wat de hoogte is van
jouw pensioen na de RVU-uitkering.
Vind je dit lastig? Dan kan je hulp
vragen aan de pensioenambassadeurs van jouw eigen vakbond.

De financiële gevolgen van
de RVU-uitkering
Om de RVU-uitkering te krijgen, moet je
minstens een maand van tevoren RVUontslag nemen. Voordat je met RVUontslag gaat, adviseren de AC Rijksvakbonden om eerst alle financiële
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gevolgen te laten uitrekenen door het
Kennispunt Financiële Rechtspositie.
Deze vind je hier. Vanwege de grote
drukte kan het wel enige tijd duren
voordat zij je kunnen helpen. u
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Hoe lang geldt de
RVU-regeling?
De RVU-regeling is tijdelijk. Als je op
31 december 2025 maximaal 3 jaar voor
jouw AOW-leeftijd zit, kun je nog gebruik maken van de RVU-regeling als je
in 2026, 2027 of 2028 aan de voorwaar-
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den voldoet.
Voorwaarde is wel dat de afspraak
over deelname aan de RVU-regeling
uiterlijk 31 december 2025 wordt
vastgelegd. l

Wil jij alvast reageren op deze nieuwsbrief?
Klik dan hier.
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