Maak gebruik van de RVU-regeling
Eerder stoppen met werken is een grote wens van veel werknemers. Wellicht willen jij of je collega's een
aantal maanden eerder stoppen of tot zelfs wel 2 jaar eerder. De RVU-regeling is een mogelijkheid om dit te
realiseren. De RVU staat voor Regeling Vervroegd Uittreden en is van kracht van 1 januari 2022 tot en met 31
december 2025.
Wat is de RVU-regeling?
Cao-partijen in de meubelbranche zijn een RVU-regeling overeengekomen waarmee werknemers vanaf 65
jaar eerder kunnen stoppen met werken. De regeling is vastgelegd in het Reglement Regeling Vervroegd
Uittreden Meubelindustrie en Interieurbouw. De regeling - kort gezegd ‘RVU-regeling’ - wordt uitgevoerd
door het Sociaal Fonds Meubel (SFM).
Voor wie is deze regeling?
De regeling is bedoeld voor alle werknemers die vallen onder de Fonds cao Meubelindustrie en
Interieurbouw , zwaar werk verrichten en 65 jaar of ouder zijn. Korter voor je AOW-datum stoppen met
werken kan natuurlijk ook. De uitkering loopt door tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer.
Voorwaarden RVU-regeling









Als werknemer val je onder de fonds-cao Meubelindustrie en Interieurbouw, en ben je werkzaam binnen
de productie/montage, logistiek/transport of technische dienst.
Op de uittredingsdatum, liggend in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, ben je 65
jaar,
Je bent geboren tussen 1955 en 1961.
Je bent in de periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum ten minste 20 jaar werkzaam
geweest in een onderneming die onder de werkingssfeer van de fonds-cao valt, als werknemer in de zin
van de fonds-cao. Heb je voor perioden van maximaal 6 maanden niet of elders gewerkt, dan tellen die
mee als gewerkte tijd.
Jouw aanvraag moet minimaal 3 maanden voor je uittredingsdatum worden ingediend. Als je vanaf 1
januari 2022 maximaal 36 maanden van jouw AOW-leeftijd afzit, dan kan je per 1 november de aanvraag
indienen voor een uitkering in januari. Voor vanaf februari geldt de normale aanvraagtermijn van minimaal
3 maanden.
Je bent verplicht uit dienst te gaan bij de werkgever in de meubelindustrie en interieurbouw op het
moment dat de uitkering ingaat.

Lees meer informatie op: https://www.sociaalfondsmeubel.nl/cao/rvu-regeling/

