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Waarom deze bijlage bij het aanmeldformulier? 

Dit formulier is een bijlage bij het aanmeldformulier van werknemer voor een uitkering op basis van de Regeling Vervroegd Uittreden 

Metaal en Techniek (hierna: RVUMT). Deze bijlage is noodzakelijk omdat de werkgever, dan wel een door de werkgever aangewezen partij, 

een aanvullende financiering bij uitdiensttreding verstrekt aan werknemer in de zin van artikel 11 van het Reglement RVUMT. Dit leidt 

eventueel tot fiscale consequenties (een zgn. pseudo-eindheffing van 52% in de zin van de artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964). De 

hoogte van de RVU-uitkering van de stichting RVUMT beslaat namelijk reeds de gehele ruimte aan fiscale vrijstelling. 

De stichting RVUMT kan de aanmelding van werknemer uitsluitend in behandeling nemen als de aanmelding door werknemer en 

werkgever gezamenlijk wordt gedaan en de pseudo-eindheffing niet ten laste komt van de stichting RVUMT. In deze bijlage geven 

werkgever en werknemer aan welke afspraken voor aanvullende financiering tussen hen zijn gemaakt. Daarnaast accepteren zij hiermee 

dat de eventuele pseudo-eindheffing geheel voor rekening komt van werkgever en niet ten laste komt van de stichting RVUMT. Voor 

nadere informatie wordt verwezen naar de artikelen 11 en 7 van het Reglement RVUMT. 

Als de stichting RVUMT de volledige aanmelding heeft ontvangen ontvangt werknemer binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging van 

een voorwaardelijke toekenning van de RVU-uitkering. Het enige wat de werknemer dan nog moet doen is binnen 30 dagen de schriftelijke 

opzegging van de arbeidsovereenkomst en de bevestiging hiervan van de werkgever aan de Stichting RVUMT doorgeven. Daarna ontvangt 

de werknemer een definitieve toekenning. Kijk voor meer informatie op www.rvumetaalentechniek.nl 

Door ondertekening van deze bijlage verklaren werknemer en werkgever het volgende:

1.  Werkgever, dan wel een door werkgever aangewezen partij, heeft met werknemer afspraken gemaakt over aanvullende financiering – 

in geld of in natura – bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer naast de aanmelding voor de RVU. Werkgever en 

werknemer realiseren zich dat deze afspraken in beginsel kwalificeren als een regeling vervroegde uittreding in de zin van artikel 32ba 

Wet op de loonbelasting 1964, die kan leiden tot een pseudo-eindheffing van 52%. 

2.  De aanmelding voor de RVUMT is door werknemer en werkgever gezamenlijk gedaan, waardoor werknemer en werkgever zich beiden 

verplichten tot naleving van het Reglement RVUMT. 

3.  De pseudo-eindheffing komt niet ten laste van de stichting RVUMT. De werkgever zal de stichting RVUMT  vrijwaren en volledig 

schadeloosstellen voor een vordering van de Belastingdienst in het kader van de pseudo-eindheffing in de zin van artikel 32ba Wet op de 

loonbelasting 1964.

4.  Voor zover de pseudo-eindheffing door de Belastingdienst wordt verhaald op de Stichting RVUMT zal de stichting deze pseudo-

eindheffing verhalen op de werkgever. 
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Beschrijving van de afspraken over de aanvullende 

financiering van werkgever:
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Werknemer       Werkgever     

Voorletters en achternaam:     Bedrijfsnaam:     

Adres en woonplaats:      Adres en plaats:     

                                    

                                    

       

       Vertegenwoordigd door:    

Datum en handtekening:      Datum en handtekening:
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