
Ga verder op de volgende pagina. 

AANVRAAG UITKERING REGELING VERVROEGD UITTREDEN (RVU) WATERBOUW 

Met dit formulier vraagt u een uitkering aan voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Waterbouw. 
Op waterbouw.nl vindt u meer informatie en de veelgestelde vragen over deze regeling.

Wat doe ik met dit formulier? 
1. Vul dit formulier helemaal in.
2. Zet uw handtekening op het formulier.
3. Uw werkgever vult het werkgeversdeel in en ondertekent dit.
4. Controleer of u alle bijlagen heeft.
5. Scan dit formulier met de gevraagde stukken en mail het naar  : rvu@waterbouwers.nl
        Of stuur het via de post naar : Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw 

 2594 AV Den Haag 

: 
: 
: 
: 
: 

: 

:  NL 

Uw persoonsgegevens 
Achternaam en voorletters 
Adres  
Postcode/woonplaats 
Geboortedatum
BSN-nummer 
Burgerlijke staat

Geslacht
Naam echtgeno(o)t(e)/partner 
Telefoonnummer 
E-mailadres
IBAN-rekeningnummer
Op naam van
Woonland (fiscaal)

: 

1. Wanneer wilt u uw RVU-uitkering laten ingaan? :
Let op: U vraagt uw RVU-uitkering 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan.

2. Wilt u de loonheffingskorting laten toepassen op de RVU-uitkering? :   nee  ja
Let op: U kunt de heffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie laten toepassen.  

Bezuidenhoutseweg 12 - 2594 AV Den Haag    
www.waterbouw.nl

Bezuidenshoutseweg 12

: 

: 

: 

  ongehuwd /     gehuwd /      gescheiden /      weduw(e)(naar) /
  duurzaam  gescheiden /      samenwonend

: 
: man /      vrouw

3. Krijgt u één van de volgende inkomsten uit uitkeringen, andere dienstverbanden of overige werkzaamheden?
:   nee  ja
:   nee  ja, namelijk:

IVA-, WW- of ZW-uitkering 
Inkomen uit andere uitkering  
Inkomen vanuit een ander dienstverband :   nee  ja. Gaat u dit dienstverband opzeggen?

 nee  ja
Ander inkomen (bijvoorbeeld als zelfstandige) :   nee  ja

https://www.waterbouw.nl/


Ga verder op de volgende pagina. 

5. Heeft u in de afgelopen 10 jaar bij andere
werkgevers in de waterbouw sector gewerkt?

Van Tot Werkgever Func�enaam

1 

2 

3 

4 

Stuurt u het Verzekeringsbericht van het UWV mee? 
U downloadt dit op https://mijn.uwv.nl/verzekeringsbericht/Default.aspx?ac=BekijkSVSpecificatie.ascx

Ik verklaar dat: 
- dit formulier naar waarheid is ingevuld;
- dat ik gedurende mijn RVU-uitkering geen betaalde werkzaamheden zal gaan verrichten; en
- dat ik de Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw direct zal informeren over alle feiten en

omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het voortbestaan van het recht, de hoogte en de duur van mijn
RVU-uitkering.

Datum Handtekening aanvrager 

6. jaWenst u gebruik te maken van de mogelijkheid tot een financieel maatwerkgesprek? :   nee 
(Het maatwerkgesprek wordt voor u vergoed door het O&O-fonds Waterbouw)

Controleer uw gegevens goed. Door u aan te melden voor de RVU verklaart u dat u alles naar waarheid hebt ingevuld en 
dat u bekend bent met de inhoud van het Reglement Vervroegde Uittreden (RVU) Waterbouw.
Door u aan te melden voor de RVU gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het delen 
van de noodzakelijke persoonsgegevens met andere organisaties zoals de uitvoeringsorganisatie WWplus, de 
Belastingdienst en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wilt u meer weten over de verwerking van uw 
gegevens, neem dan contact op met de Stichting Vervroegde Uittreding (RVU) Waterbouw via rvu@waterbouwers.nl.

4. Kreeg u al eerder een RVU-uitkering? :  nee  ja

:   nee      ja, vul dan onderstaand schema in.

https://www.uwv.nl/particulieren/mijnuwv/index.aspx
https://mijn.uwv.nl/verzekeringsbericht/Default.aspx?ac=BekijkSVSpecificatie.ascx


Ga verder op de volgende pagina. 

Uw werkgever vult de verklaring op de volgende pagina’s in. 

VERKLARING VAN WERKGEVER  
Uw werkgever vult dit deel van het formulier in 

: Naam werkgever 
Betaalt u RVU-premie? :  nee  ja

Dit zijn de dienstverbandgegevens van mijn medewerker 
: € 
:  fulltime              % 

:  nee 

 parttime:

met % 

Huidig bruto maandsalaris 
Soort dienstverband 
Heeft uw medewerker de afgelopen 12 maanden 
onafgebroken in Nederland gewerkt?
Is uw medewerker in de afgelopen 12 maanden 
meer gaan werken?  
Maakt uw medewerker gebruik van een  
werktijdverminderingsregeling? :  nee  ja, namelijk: werken : % 

salaris : % 
pensioenopbouw: % 

Let op: Uw werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als hij of zij zelf ontslag neemt om van de RVU 
gebruik te maken. 

Dit is het arbeidsverleden van mijn medewerker 
Vult u in het schema hieronder het volledige arbeidsverleden van uw medewerker in? Met die gegevens stellen wij 
vast of uw medewerker aan de voorwaarden voor een RVU-uitkering voldoet.  

Van Tot Functienaam Uren per maand Werkgever /Bedrijfsonderdeel

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Eventuele toelichting 

 ja, vanaf:

:  nee  ja



ONDERTEKENING WERKGEVER 
Ik verklaar dat de gegevens zoals opgenomen onder het kopje ‘Verklaring van werkgever’ naar waarheid zijn ingevuld. 

Naam : 
Functie : 
Telefoon : 
Datum : Handtekening   : 
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