
R E K E N V O O R B E E L D E N

Wat betekent de RVU voor mij? 
Om duidelijk te maken wat de RVU (financieel) voor jou kan betekenen hebben we drie 
rekenvoorbeelden gemaakt. Voor deze rekenvoorbeelden gaan we uit van de volgende 
denkbeeldige werknemer: 
• De werknemer werkt fulltime en heeft een bruto maandsalaris van € 3.500,-.
• De werknemer ontvangt op zijn AOW-leeftijd (in 2022: 66 jaar en 7 maanden) een enkelvoudige 

AOW-uitkering van netto ongeveer € 830,- per maand (met heffingskorting).
• De werknemer heeft op de AOW-datum een pensioen perspectief, bij doorwerken tot aan deze 

datum, van bruto € 22.000,- per jaar.
• De werknemer gaat vanaf 1 september 2021 gebruik maken van de RVU en ontvangt dan netto 

ongeveer € 1.000,- per maand (zonder heffingskorting LHK).
• De werknemer wil de netto RVU uitkering verhogen met een deel Vervroegd Ouderdoms-
 pensioen, zodanig dat hij voor en na de AOW datum ongeveer hetzelfde netto maandinkomen 

heeft.

De rekenvoorbeelden zijn indicatief, aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat zijn voor deze werknemer de financiële gevolgen als hij of zij 1, 2 of 3 jaar zou meedoen 
met de RVU? 

Deelname RVU gedurende 1 jaar (van september `21 tot en met augustus `22)

Inkomen netto Vervroegd ouderdoms-
pensioen netto, zonder RVU

AOW + pensioen netto, 
zonder RVU

RVU + vervroegd 
ouderdomspensioen netto

AOW + pensioen 
netto, na  RVU

Augustus 2021 September 2021 t/m 
Augustus 2022 voor AOW

Vanaf September 2022 September 2021 t/m 
Augustus 2022 voor AOW

Vanaf September 
2022 

2600

---------------------

2000

------------------------------

2000

---------------------------

1140(VOP)(LHK)

---------------------------

1000 (RVU)

---------------------------

2154

----------------------



Deelname RVU gedurende 2 jaar (van september `21 tot en met augustus `23)

Inkomen netto Vervroegd ouderdoms-
pensioen netto, zonder RVU

AOW + pensioen netto, 
zonder RVU

RVU + vervroegd 
ouderdomspensioen netto

AOW + pensioen 
netto, na  RVU

Augustus 2021 September 2021 t/m 
Augustus 2023 voor AOW

Vanaf September 2023 September 2021 t/m 
Augustus 2023 voor AOW

Vanaf September 
2023 

2600

---------------------

1850

------------------------------

1900

-----------------------

1050(VOP)(LHK)

--------------------------

1000 (RVU)

---------------------------

2050

---------------------

Deelname RVU gedurende 3 jaar (van september `21 tot en met augustus `24)

Inkomen netto Vervroegd ouderdoms-
pensioen netto, zonder RVU

RVU + vervroegd 
ouderdomspensioen netto

AOW + pensioen netto, 
zonder RVU

AOW + pensioen 
netto, na  RVU

Augustus 2021 September 2021 t/m 
Augustus 2024 voor AOW

September 2021 t/m 
Augustus 2024 voor AOW

Vanaf September 2024 Vanaf September 
2024 

2600

---------------------

1600

------------------------------

760(VOP)

--------------------------

1200 (RVU) (LHK)

---------------------------

1800

-----------------------

1960

---------------------

Let op:
• Als men in het buitenland heeft gewoond kan er sprake zijn van een onvolledige AOW opbouw
• Eventuele huurtoeslag en of zorgtoeslag kunnen wijzigen
• Bij een inkomensafhankelijke uitkering moet de situatie individueel beoordeeld worden 
• In 2023 geldt als AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. In 2024 en 2025 is dit 67 jaar.


