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Als de jaren gaan tellen; hoe voorkom je een 
RVU-heffing bij ontslag van oudere werknemers?

ArbeidsRecht 2021/2

Leeftijd doet ertoe op de werkvloer. De Belasting-
dienst straft ontslagregelingen voor oudere werkne-
mers fiscaal af met een zogeheten RVU-heffing. Het 
lijkt echter eenvoudiger te worden om dienstverban-
den van oudere werknemers zonder RVU-heffing te 
beëindigen. Als gevolg van een uitspraak van de Hoge 
Raad neemt de Belastingdienst minder snel aan dat 
een regeling voor vrijwillig vertrek een Regeling 
Vervroegd Uittreden (RVU) is. Daarnaast wordt de 
RVU-heffing tijdelijk versoepeld. In dit artikel komt 
aan de orde wanneer sprake is van een RVU, wat de 
versoepeling van de RVU-heffing inhoudt en hoe je 
een RVU-heffing voorkomt bij ontslag van oudere 
werknemers.

1. De RVU-heffing

1.1 Achtergrond
Werknemers werken tot op steeds hogere leeftijd door. In 
de periode van 2000 tot 2006 lag de gemiddelde pensioen-
leeftijd nog rond de 61 jaar. 2 Door afschaffing van de fiscale 
facilitering van VUT en prepensioenregelingen is de pensi-
oenleeftijd nadien fors gestegen. Hierbij heeft ook een rol 
gespeeld dat de overheid het onaantrekkelijk maakte voor 
werkgevers om oudere werknemers door een riante ont-
slagregeling alsnog in staat te stellen vervroegd met pen-
sioen te gaan. Per 1 januari 2005 werd met het oog daarop 
de zogeheten RVU-heffing geïntroduceerd. Werkgevers 
moeten sindsdien een pseudo-eindheffing van 52% betalen 
als zij een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) treffen. De 
RVU-heffing bestaat inmiddels ruim 15 jaar. De afgelopen 
jaren is de impact groter geworden door de verhoging van 
de AOW-leeftijd. In 2019 gingen werknemers gemiddeld op 
de leeftijd van 65 jaar en 1 maand met pensioen.3 Sindsdien 
is de AOW-leeftijd verder gestegen zodat het waarschijn-
lijk is dat de pensioenleeftijd dit jaar nog verder is geste-
gen. Omdat de RVU-heffing al die tijd onverminderd van 
toepassing is gebleven, is het voor werkgevers lastig om 
een regeling te treffen voor werknemers waarvoor langer 
doorwerken fysiek niet haalbaar is, bijvoorbeeld omdat zij 
een ‘zwaar’ beroep hebben. Uit cijfers van UWV volgt dat de 
instroom in de WIA stijgt en deze inmiddels voor een kwart 
bestaat uit 60-plussers.4 Het wrange is dat juist lager opge-
leide werknemers veelal niet de luxe hebben om voor het 

1 Mr. A.J.S. van Popering-Kalkman is werkzaam als advocaat bij Bos Van Eck 
Advocaten Mediators te Gouda.

2 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/32/werknemers-in-2018-gemiddeld-
65-jaar-bij-pensionering.

3 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/47/werknemers-bij-pensionering-
voor-het-eerst-gemiddeld-boven-65-jaar.

4 UWV Kennisverslag 2019-3 (https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ukv-
2019-3-volumeontwikkelingen-2019-I.pdf).

bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met 
werken, terwijl vermoedelijk juist voor hen geldt dat velen 
een zwaar beroep hebben.5 In het pensioenakkoord zoals 
dat op 5 juni 2019 is gepresenteerd zijn afspraken gemaakt 
over duurzame inzetbaarheidsmaatregelen. Omdat de hui-
dige generatie oudere werknemers daarvan maar beperkt 
kan profiteren, is voor hen een tijdelijke versoepeling van de 
RVU-heffing afgesproken.

2. Wanneer is een ontslagregeling een RVU?

2.1 Artikel 32ba lid 6 Wet LB 1964
Gebruikmaken van de versoepeling van de RVU-heffing is 
slechts aan de orde wanneer een ontslagregeling kwalifi-
ceert als een RVU. Niet ieder ontslag van een oudere werk-
nemer is daadwerkelijk een RVU. Uit artikel 32ba lid 6 van 
de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) volgt dat 
onder een RVU wordt verstaan:

‘Een regeling die of een gedeelte van een regeling dat 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft voor-
afgaand aan het ingaan van uitkeringen ingevolge een 
pensioenregeling of de Algemene Ouderdomswet te 
voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen 
ter overbrugging van de periode tot het ingaan van het 
pensioen of de uitkering ingevolge de Algemene Ouder-
domswet dan wel tot het aanvullen van uitkeringen in-
gevolge een pensioenregeling.’

2.2 Arrest Hoge Raad 22 juni 2018
De bovenstaande definitie uit de wet heeft de afgelopen 
jaren bij herhaling geleid tot procedures tussen de Belas-
tingdienst en werkgevers.6 Op 22 juni 2018 wees de Hoge 
Raad een richtinggevend arrest.7 Aanleiding voor het arrest 
was een door een werkgever met de vakbonden overeen-
gekomen sociaal plan dat een ‘vrijwilligers- en plaatsma-
kersregeling’ bevatte. Werknemers die gebruikmaakten van 
de regeling ontvingen een vergoeding op basis van de kan-
tonrechtersformule. De vergoeding was gemaximeerd op 
de inkomensderving tot het bereiken van de AOW-leeftijd. 
Vanwege de aard van de regeling was op voorhand niet dui-
delijk hoeveel werknemers hiervan gebruik zouden maken. 
De werkgever had de inspecteur ex artikel 32ba lid 7 Wet 
LB 1964 gevraagd om voor de afronding van de reorgani-
satieregeling aan te geven of deze al dan niet kwalificeerde 
als een RVU. De inspecteur wees het verzoek af, omdat hij 
niet vooraf kon beoordelen hoeveel oudere werknemers 

5 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/32/werknemers-in-2018-gemiddeld-
65-jaar-bij-pensionering.

6 De Hoge Raad wees naast het te bespreken arrest de afgelopen jaren een 
tweetal arresten: HR 15 juni 2012, nr. 11/04002, ECLI:NLHR:2012:BU8935 
en HR 13 mei 2016, nr. 15/01185, ECLI:HR:2016:827.

7 HR 22 juni 2018, JAR 2018/182.
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daadwerkelijk gebruik zouden maken van de vrijwillige ver-
trekregeling. Uiteindelijk maakten 86 werknemers gebruik 
van de regeling waarvan 72 werknemers in het leeftijdsco-
hort 55-64. De Hoge Raad oordeelde dat de feitelijke uit-
stroom van de werknemers niet van belang is, omdat deze 
niet behoort tot de objectieve kenmerken en voorwaarden 
van de regeling. Ook de reden voor een werkgever om de re-
geling aan te bieden doet volgens de Hoge Raad niet ter zake 
evenals de intenties van de werknemers die kiezen voor een 
dergelijke regeling. De Hoge Raad stelt dat ‘bepalend is of de 
uitkeringen of verstrekkingen bedoeld zijn om te dienen ter 
overbrugging of aanvulling van het inkomen van de (gewezen) 
werknemer tot de pensioendatum.’8

2.3 Handreiking Belastingdienst
Hoewel nog niet is uitgekristalliseerd hoe de Belastingdienst 
het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 2018 in de praktijk 
zal brengen, staat wel vast dat de Belastingdienst met name 
regelingen die voorzien in vrijwillig vertrek minder snel zal 
aanmerken als een RVU. 
De uitspraak van de Hoge Raad is voor de Belastingdienst 
aanleiding geweest om een nieuwe Handreiking op te 
stellen voor de interpretatie van het begrip ‘Regeling voor 
vervroegde uittreding’.9 Volgens de Handreiking maakt 
het niet uit of een ontslag gedwongen of vrijwillig plaats-
vindt. Of wel of geen sprake is van een RVU hangt – in lijn 
met de uitspraak van de Hoge Raad – af van de objectieve 
voorwaarden en kenmerken van de regeling. De beoorde-
ling vindt plaats op het individuele niveau van de werk-
nemer. Neemt die deel aan een collectieve regeling dan 
kan beoordeling in eerste instantie ook op collectief niveau 
plaatsvinden. Hoofdcriterium is of al dan niet sprake is van 
niet-leeftijd gerelateerd ontslag. 
Een ontslag is bijvoorbeeld niet-leeftijd gerelateerd wan-
neer dat is ingegeven door disfunctioneren of een ver-
stoorde arbeidsverhouding. Het is uiteraard wel zaak om 
dat te kunnen aantonen aan de hand van dossiervorming. 
Is sprake van een reeks individuele ontslagen waarbij het 
steeds oudere werknemers betreft dan kan de inspecteur 
bewijs leveren dat sprake is van een (vermomde) RVU. 
Bij collectieve ontslagen is volgens de Handreiking geen 
sprake van een RVU wanneer een reorganisatie plaatsvindt 
met het oog op vermindering van het personeelsbestand op 
basis van het afspiegelingsbeginsel. Staat een vertrekrege-
ling uitsluitend open voor werknemers boven een bepaalde 
leeftijd en is leeftijd een doorslaggevend criterium om voor 
de regeling in aanmerking te komen dan kan wel sprake zijn 
van een RVU. Wanneer een collectieve of individuele rege-
ling op basis van de objectieve voorwaarden voor deelname 
een RVU kan zijn, beoordeelt de Belastingdienst of de re-
geling van een dusdanige omvang is dat de werknemer 
feitelijk in staat wordt gesteld om te overbruggen naar de 
AOW-leeftijd of de eerdere pensioenleeftijd. Daarvoor han-
teert de Belastingdienst de zogeheten 70%-toets. Volgens 

8 HR 22 juni 2018, JAR 2018/182, r.o. 3.2.
9 Handreiking voor de interpretatie van het begrip ‘Regeling voor ver-

vroegde uittreding’ als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbe-
lasting 1964 (versie 28 december 2018).

deze toets is een vertrekregeling geen RVU wanneer is vol-
daan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

1. een op basis daarvan fictief aan te kopen periodieke 
uitkering eindigt op de dag voordat de (ex-)werknemer 
de leeftijd heeft bereikt van 24 maanden voorafgaand 
aan de pensioen- of AOW-leeftijd;

2. waarbij die fictieve periodieke uitkering jaarlijks gelijk-
blijvend en tevens nominaal is en verder op jaarbasis 
niet hoger is dan 70% van het (laatstgenoten) reguliere 
jaarloon uit de dienstbetrekking waaruit de (ex-)werk-
nemer vertrekt.

Belangrijke ‘adder onder het gras’ is dat de Belastingdienst 
bij de 70%-toets ook rekening houdt met de naar verwach-
ting overige uit dezelfde vroegere dienstbetrekking te ont-
vangen uitkeringen zoals WW, ZW, prepensioen, vervroegd 
ouderdomspensioen, levensloop en dergelijke. 
Ontvangt een (ex-)werknemer de ontslagvergoeding binnen 
24 maanden voor het bereiken van de pensioen- of AOW-leef-
tijd dan gaat de Belastingdienst er in beginsel van uit dat 
sprake is van een RVU.

2.4 Is de Handreiking in lijn met het arrest van de 
Hoge Raad van 22 juni 2018?

Er zijn vraagtekens te plaatsen bij de wijze waarop de Hand-
reiking van de Belastingdienst de gevolgen van het eerder 
aangehaalde arrest van de Hoge Raad uitwerkt. Uit de uit-
spraak van de Hoge Raad volgt, zoals hiervoor aangegeven, 
dat het gaat om de objectieve kenmerken en voorwaarden 
van een regeling. Op de feitelijke uitstroom van werknemers 
en de hoogte van de feitelijk overeengekomen ontslagver-
goedingen dient volgens de Hoge Raad geen acht te worden 
geslagen. Volgens de Handreiking dient de RVU-toets echter 
‘allereerst’ plaats te vinden op de objectieve voorwaarden 
van de regeling. De Handreiking geeft een aantal voorbeel-
den waarin op basis van de objectieve voorwaarden geen 
sprake is van een RVU. In dat geval is een nadere toetsing 
aan de objectieve kenmerken van de vertrekregeling niet 
meer nodig. De Belastingdienst lijkt echter geen harde 
scheiding aan te brengen tussen de toets van de objectieve 
voorwaarden voor een regeling en de objectieve (kwantita-
tieve) kenmerken. De praktijk zal moeten uitwijzen of de Be-
lastingdienst concludeert dat er geen sprake is van een RVU 
wanneer niet is voldaan aan de objectieve voorwaarden, om 
vervolgens niet meer toe te komen aan een toetsing van de 
objectieve kenmerken. Door Werger is al gesteld dat de Be-
lastingdienst met de Handreiking op een gekunstelde wijze 
zou proberen het beleid dat de Belastingdienst tot aan het 
arrest van 28 juni 2018 voerde, op een of andere manier in 
stand te houden.10 Kortom, het laatste woord is hier nog niet 
over gezegd.

10 F.M. Werger, ‘Definitie RVU eindelijk duidelijk; of toch niet?’, NTFR-B 
2019/4.
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3. De versoepeling van de RVU-heffing

3.1 Voorwaarden voor de versoepeling
De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen11 maakt de dis-
cussie over de vraag of wel of geen sprake is van een RVU 
voor oudere werknemers, minder relevant. Deze wet voor-
ziet er namelijk in dat onder voorwaarden geen RVU-hef-
fing hoeft te worden betaald. Er is geen RVU-heffing ver-
schuldigd voor zover een regeling voorziet in (artikel 32 ba 
lid 7 Wet LB 1964 nieuw):

a. een of meer uitkeringen in de periode van 36 maanden 
direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leef-
tijd;

b. de uitkeringen in totaal niet hoger zijn dan een bedrag 
van € 1.76712 vermenigvuldigd met de hele (naar boven 
afgeronde) maanden tussen de eerste uitkering en het 
bereiken van de AOW-leeftijd.

De vrijstelling van de RVU-heffing is niet beperkt tot ‘zware’ 
beroepen. Daarnaast kan de vrijstelling zowel voor collec-
tieve als voor individuele regelingen worden gebruikt. Het 
toepassingsbereik van de regeling is dus heel ruim. De mi-
nister onderkent dat de regeling door het generieke karakter 
breder ingezet zou kunnen worden dan voor de beoogde 
doelgroep. Het kabinet gaat ervan uit dat dit risico vol-
doende wordt ondervangen doordat de werkgever de rege-
lingen zal moeten financieren en voor werknemers geldt dat 
zij in veel gevallen een deel van hun eigen pensioen moeten 
inzetten om de uitkeringen aan te vullen.13 Het is een tij-
delijke regeling. De inwerkingtreding van de wet is voor-
zien per 1 januari 2021. De vrijstelling blijft gelden tot en 
met 31 december 2025. Er geldt wel een overgangsregeling 
voor een uiterlijk op 31 december 2025 schriftelijk over-
eengekomen regeling die voorziet in uitkeringen aan een 
werknemer die uiterlijk op 31 december 2028 de pensioen-
gerechtigde leeftijd bereikt (artikel 39j Wet LB 1964 nieuw).

3.2 Hoe aantrekkelijk is de RVU nieuwe stijl?
Gebruikmaking van een RVU zal voor werknemers veelal 
tot gevolg hebben dat hun pensioenopbouw geheel of ge-
deeltelijk stopt. Op het eerste oog komt daar ook nog een 
aanzienlijk inkomensverlies bij tot aan de AOW-gerechtigde 
leeftijd. In totaal mag een vrijgestelde regeling immers 
voorzien in een vergoeding van maximaal € 63.600 bruto,14 
waarmee een werknemer dan een periode van 36 maanden 
moet overbruggen. Werknemers zouden dat kunnen opvan-
gen door hun pensioen eerder te laten ingaan, maar in dat 
geval zullen de pensioenuitkeringen nog verder dalen. Mo-
gelijk blijft er dan – juist voor werknemers met een relatief 

11 Kamerstukken II 2019/20, 35555, nr. 2, de wet is op 17 november 2020 
met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer en moet op 
het moment van schrijven van dit artikel nog worden behandeld door de 
Eerste Kamer.

12 Dit brutobedrag is gebaseerd op de hoogte van de netto AOW-uitkering 
voor een alleenstaande (art. 32ba Wet LB 1964 nieuw).

13 Kamerstukken II 2019/20, 35555, nr. 3.
14 Namelijk € 1.767 maal 36 maanden, dit komt naar beneden afgerond uit op 

€ 63.600 bruto.

bescheiden pensioen – onvoldoende over om in hun levens-
onderhoud te voorzien. Gelukkig blijkt bij nadere bestude-
ring dat er meer mogelijkheden zijn dan het vroegtijdig ‘op-
eten’ van het pensioen.

3.2.1 Ontslagvergoeding boven het maximum
Allereerst lijkt het erop dat het ook mogelijk is om gebruik 
te maken van de vrijstelling van de RVU-heffing wanneer 
de regeling voorziet in een uitkering die het maximum te 
boven gaat. Over die hogere en/of eerdere uitkeringen is 
dan weliswaar wel een RVU-heffing verschuldigd, maar die 
zal aanmerkelijk lager zijn doordat een deel is vrijgesteld. 
Betaalt een werkgever bijvoorbeeld een transitievergoe-
ding van € 83.000 dan hoeft er maar over een bedrag van 
€ 19.400 een pseudo-eindheffing te worden betaald. De 
pseudo-eindheffing blijft dan beperkt tot een bedrag van 
€ 10.088.

3.2.2 Aanvulling RVU met WW-uitkering
Daarnaast lijkt het onder voorwaarden mogelijk om gebruik 
te maken van een RVU naast een WW-uitkering, hoewel dit 
niet de bedoeling is van de wetgever. Uit de memorie van 
toelichting bij de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, 
volgt dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) ervan uitgaat dat een deel van de mensen die ver-
vroegd uittreden met succes aanspraak kan maken op een 
WW-uitkering.15 Hij acht dat ongewenst omdat daardoor 
sprake kan zijn van collectieve afwenteling van vervroegde 
uittreding. De minister wil dat tegengaan door op basis van 
de loonaangifte van RVU-uitkeringen extra controles uit te 
voeren. Punt van controle zou dan zijn of WW-gerechtigden 
die een RVU ontvangen voldoen aan alle WW-voorwaarden 
zoals beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Deze eisen 
gelden al standaard voor alle WW-gerechtigden, in die zin 
is er dus niet zoveel nieuws onder de zon. Bij schending van 
de verplichting zal de pakkans echter wel hoger zijn. Werk-
nemers zullen zich dus goed moeten realiseren dat zij werk 
moeten maken van hun sollicitatieverplichting. Zij worden 
daarbij wel weer geholpen door het feit dat de sollicitatie-
verplichting niet geldt voor werknemers die binnen een jaar 
de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken (artikel 7 Regeling 
vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten). Zijn 
werknemers bereid om te voldoen aan de verplichtingen 
van de WW dan kan dat een tamelijk aantrekkelijk finan-
cieel plaatje opleveren, met name voor werknemers die een 
inkomen hebben dat niet hoger is dan het maximumdag-
loon. Hieronder volgt een voorbeeld ter illustratie.

3.2.3 Voorbeeld 1, RVU op 65-jarige leeftijd, inkomen 
onder maximumdagloon

Jan is geboren op 1 januari 1956. Hij werkt sinds 1 januari 
2000 als audicien bij Hoorbaar Beter B.V. tegen een bruto-
jaarsalaris van laatstelijk € 50.000 (€ 4.166,67 bruto per 
maand). Veel moderne gehoorapparaten worden bediend 
met apps. Jan kan daar niet goed mee omgaan. Zijn werk-
gever besluit hem een vaststellingsovereenkomst aan te 

15 Kamerstukken II 2019/20, 35555, nr. 3.
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bieden. De vaststellingsovereenkomst houdt in dat Jan een 
transitievergoeding ontvangt van € 30.000 bruto en hij per 
1 januari 2021 uit dienst gaat. 
Jans AOW gaat per 1 augustus 2022 in. Jan ontvangt een 
WW-uitkering. Zijn inkomen tot 1 augustus 2022 bestaat 
uit:

- € 30.000 bruto transitievergoeding;
- € 61.667 WW gedurende 19 maanden;
- € 91.667 totaal bruto-inkomen.

De gemiddelde inkomsten van Jan komen in dit voorbeeld 
uit op een bedrag van € 4.825 per maand en liggen daarmee 
nog hoger dan het maandsalaris dat hij ontving. Daar staat 
natuurlijk wel tegenover dat Jan wellicht pensioenschade 
oploopt. Hoorbaar Beter B.V. hoeft geen pseudo-eindheffing 
te betalen omdat de vergoeding per maand niet uitkomt bo-
ven een bedrag van € 1.767.

3.2.4 Aanvulling RVU met WW-uitkering en private 
aanvulling WW

Werknemers die 36 maanden voor het bereiken van de 
AOW-gerechtigde leeftijd uit dienst gaan zullen maximaal 
24 maanden WW ontvangen waardoor nog een gat resteert 
van 12 maanden wat zij moeten overbruggen met een ont-
slagvergoeding. Voor een deel van de werknemers geldt 
echter dat zij recht hebben op een private aanvulling van 
de WW. Dit houdt in dat zij nog een uitkering ontvangen 
gebaseerd op de oude maximumduur van de WW van 38 
maanden. Werknemers bekostigen die aanvulling indirect 
zelf door hiervoor premie af te dragen. Door die private aan-
vulling kan een werknemer gedurende de gehele periode 
van de RVU-vrijstelling ook recht hebben op een uitkering. 
Hieronder volgt weer een voorbeeld ter illustratie.

3.2.5 Voorbeeld 2, RVU op 64-jarige leeftijd, inkomen 
onder maximumdagloon, private aanvulling WW

Marijke is geboren op 1 mei 1957. Zij werkt sinds 1 mei 
1996 op deeltijdbasis in een ziekenhuis als verpleegkundige 
tegen een brutojaarsalaris van € 30.000 (€ 2.500 bruto per 
maand). De werkdruk is de afgelopen jaren fors omhoogge-
gaan. Marijke heeft gezondheidsklachten en valt regelmatig 
uit wegens ziekte. Het ziekenhuis biedt haar een vaststel-
lingsovereenkomst aan. Deze houdt in dat Marijke een tran-
sitievergoeding ontvangt van € 21.000 bruto en zij uit dienst 
gaat per 1 mei 2021. Marijke heeft per 1 mei 2024 recht op 
een AOW-uitkering. 
Haar inkomen tot het bereiken van de AOW-leeftijd bestaat 
uit:

- € 21.000 bruto transitievergoeding;
- € 42.250 bruto WW gedurende 24 maanden;
- € 21.000 bruto private aanvulling WW gedurende 12 

maanden;
- € 84.250 totaal bruto-inkomen.

Op basis van het totale bruto-inkomen bedraagt het in-
komen gemiddeld per maand € 2.340 bruto. De daling van 

het bruto-inkomen blijft dus per maand beperkt tot een be-
drag van € 160 bruto.

4. Conclusie

Het is eenvoudiger geworden om bij beëindiging van dienst-
verbanden van oudere werknemers een RVU-heffing te voor-
komen. Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 
22 juni 2018 merkt de Belastingdienst een regeling voor 
vrijwillig vertrek niet langer meer aan als een RVU uitslui-
tend omdat daar verhoudingsgewijs veel oudere werkne-
mers gebruik van maken. Uit de naar aanleiding van het 
arrest van de Hoge Raad opgestelde handreiking van de Be-
lastingdienst volgt dat het hoofdcriterium is of al dan niet 
sprake is van niet-leeftijd gerelateerd ontslag.16 Staat een 
regeling voor vrijwillig vertrek onder gelijke voorwaarden 
open voor werknemers in alle leeftijdscategorieën dan is 
het geen RVU. De beweegredenen van de werkgever om 
een dergelijke regeling aan te bieden doen niet ter zake 
evenals de intenties van werknemers die gebruikmaken van 
de regeling. Het gaat om de objectieve kenmerken en voor-
waarden van de regeling. 
Beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een oudere 
werknemer wegens in de persoon gelegen redenen als dis-
functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding levert 
evenmin een RVU op. Daarbij is het wel van groot belang 
om een en ander voldoende te documenteren, zeker wan-
neer in een kort tijdsbestek meerdere oudere werknemers 
op deze grond afvloeien. 
De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen zal ervoor 
zorgen dat het voor werknemers die 36 maanden of minder 
van hun AOW-gerechtigde leeftijd verwijderd zijn een stuk 
minder relevant is of een ontslagvergoeding wel of geen 
RVU vormt. Vanaf de beoogde ingangsdatum van deze wet 
per 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 is het mo-
gelijk om voor deze werknemers vrijstelling te krijgen van 
de RVU-heffing voor een ontslagvergoeding van maximaal 
€ 63.000 over een periode van 36 maanden. Werknemers 
kunnen die vergoeding aanvullen door hun pensioen eerder 
te laten ingaan. Voor een deel van de werknemers zal het 
echter ook mogelijk zijn om daarnaast aanspraak te maken 
op een WW-uitkering omdat zij beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt en tevens bereid zijn om te voldoen aan de 
overige verplichtingen die gelden voor WW-gerechtigden. 
Blijkens de memorie van toelichting moeten deze ex-werk-
nemers er wel op bedacht zijn dat UWV op dit vlak extra 
controle kan uitoefenen op basis van de opgave van de RVU 
bij de aangifte voor de loonbelasting. Er gelden echter geen 
andere vereisten dan voor andere ex-werknemers die WW 
aanvragen. Houden WW-gerechtigden zich daaraan dan lij-
ken zij weinig te vrezen te hebben.

16 Handreiking voor de interpretatie van het begrip ‘Regeling voor ver-
vroegde uittreding’ als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbe-
lasting 1964 (versie 28 december 2018).
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