
REGLEMENT ZWAAR WERK (RVU) GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE 

 

Artikel 1 - Definities 

In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de definities zoals omschreven in de cao voor de 

Gemaksvoedingindustrie (hierna cao). Verder wordt in afwijking van en in aanvulling op die definities verstaan 

onder: 

1. AOW-gerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd zoals bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Ouderdomswet. 

2. Werknemer: de werknemer zoals bedoeld in artikel 2.2 van de cao. 

3. Werkgever: de werkgever zoals bedoeld in artikel 2.1 van de cao die een Vaststellingsovereenkomst aangaat 
of is aangegaan zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel. 

4. Uitkering: het bedrag dat werknemer en werkgever vastleggen in de Vaststellingsovereenkomst en dat is 
vastgesteld conform artikel 3 lid 2 van dit reglement. 

5.  Uitkeringsgerechtigde: degene die op grond van het reglement zwaar werk (RVU), recht heeft op een 
uitkering. 

6. Uittredingsdatum: de dag waarop de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en zijn  

werkgever op verzoek van de werknemer feitelijk middels de vaststellingsovereenkomst is  beëindigd. 

7.  Uitvoeringsorganisatie: het Sociaal Fonds voor de Gemaksvoedingindustrie (Fonds). Het Fonds kan derde(n) 
inschakelen voor de uitvoering van dit reglement. 

8.  Vaststellingsovereenkomst: overeenkomst zoals bedoeld in de bijlage bij het reglement zwaar werk (RVU) 
waarin de uittredingsdatum en het uitkeringsbedrag is vastgelegd. 

 

Artikel 2 - Recht op uitkering 

1.  Recht op een uitkering, onder de voorwaarden als uitgewerkt in dit reglement, heeft de werknemer die: 

a. In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 op de uittredingsdatum een leeftijd heeft bereikt die 
maximaal drie jaar en minimaal 1 maand voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd ligt, en 

b. direct voorafgaand aan de uittredingsdatum in een productiefunctie of een direct daaraan gerelateerde functie 

bij een werkgever vallend onder de cao voor de Gemaksvoedingindustrie heeft gewerkt, waarvan de laatste 

10 jaar (met een onderbreking van maximaal 6 maanden waarin geen arbeidsovereenkomst tussen de 

werknemer en werkgever is overeengekomen) bij de huidige werkgever of diens rechtsvoorganger, waarbij de 

werknemer gedurende deze periode is ingedeeld in loongroep A t/m D of, mits de werknemer werkt in 

ploegendienst, in loongroep E en/of F. 

c. Mocht een werknemer niet voldoen aan de gestelde criteria in sub b, dan kan, in afwijking van sub b, op 

initiatief van de werknemer en/of de werkgever, gezamenlijk in een vaststellingsovereenkomst worden 

afgesproken dat de werknemer gebruik kan maken van de zwaar werk regeling (RVU) en dit reglement van 

toepassing is.  

d. Mocht een werknemer hebben voldaan aan de voorwaarden uit sub b, maar momenteel in een andere functie 

werkzaam zijn of niet meer in ploegendienst werken, dan kan conform sub c op initiatief van de werknemer 

en/of werkgever gezamenlijk in een vaststellingsovereenkomst worden afgesproken dat de werknemer 

gebruik kan maken van de zwaar werk regeling (RVU) en dit reglement van toepassing is. 

2.  Geen recht op een uitkering, onder de voorwaarden als uitgewerkt in dit reglement, heeft de werknemer: 

a. die recht heeft op een IVA-uitkering ; 

b. die ziek is gemeld, gedurende de eerste twee ziektejaren; 

c. die is gestopt met werken op de datum van inwerkingtreding van dit reglement, al dan niet met pensioen is 

gegaan en die vervolgens weer gaat werken. 

d. in het kader van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een beroep doet op een loonvervangende 

uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) 

 

Artikel 3 - Duur, hoogte en uitbetaling uitkering 

1.  Aan de uitkeringsgerechtigde wordt een maandelijkse uitkering in de zin van deze regeling toegekend met 

ingang van de uittredingsdatum. De uitkering wordt voor maximaal 36 maanden toegekend. De uitkering komt 

tot uitbetaling nadat de financiële bijdrage zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, door de werkgever aan de 

Uitvoeringsorganisatie is voldaan en vangt aan op de eerste van de maand en eindigt aan het einde van de 

maand. 

2.  De hoogte van de totale uitkering is afhankelijk van het aantal maanden tussen de uittredingsdatum en het 

bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en wordt op de datum van ondertekening van de 

vaststellingsovereenkomst tevens beëindigingsovereenkomst als volgt vastgesteld: het maximale RVU-

vrijstellingsbedrag per maand op de uittredingsdatum, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat ligt 



tussen de eerste uitkering en de AOW-gerechtigde leeftijd (afgerond op hele maanden naar boven en met een 

maximum van 36 maanden). Dit geldt voor de uitkeringsgerechtigde die voorafgaand aan de uittredingsdatum 

werkzaam was op basis van een fulltime arbeidsovereenkomst. 

3.  De maandelijkse bruto uitkering bedraagt het totaal bedrag zoals bedoeld in lid 2 gedeeld door het aantal 

maanden tussen de uittredingsdatum en de AOW-gerechtigde leeftijd, maar kan nooit meer bedragen dan het 

van RVU-heffing vrijgestelde bedrag. 

4. De uitkering wordt maandelijks door de uitvoeringsorganisatie aan de uitkeringsgerechtigde betaald, onder 

aftrek van de wettelijk verplichte inhoudingen. De uitkeringsgerechtigde ontvangt maandelijks een (digitale) 

specificatie van de betaalde uitkering en eenmaal per jaar een (digitale) jaaropgave. 

5. De uitkeringsgerechtigde die voorafgaand aan de uittredingsdatum gedeeltelijk arbeidsgeschikt was, heeft 

recht op een uitkering naar rato van het gedeelte dat hij arbeidsgeschikt is. 

6. De uitkeringsgerechtigde die voorafgaand aan de uittredingsdatum een parttime dienstverband had, heeft 

recht op een uitkering naar rato van zijn arbeidsduur ten opzichte van een fulltime dienstverband. 

7. Voor de toepassing van deze regeling worden werknemers die deelnemen aan de ‘80-90-100’ of ‘90-100-100’  

regeling aangemerkt als een werknemer met een voltijds dienstverband. Daarbij blijft de bepaling van artikel 

3.6 van toepassing, inhoudende dat een werknemer die als parttimer deelneemt aan de 80-90-100 of 90-100-

100 naar rato van het parttime percentage kan deelnemen aan de regeling. 

 
Artikel 4 - Einde recht op uitkering 

1. Het recht op uitkering op grond van deze regeling eindigt met ingang van de dag waarop de 

uitkeringsgerechtigde de voor hem geldende AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

2.   Het recht op uitkering eindigt vóór de in het eerste lid bedoelde datum als de uitkeringsgerechtigde: 

a. opnieuw een dienstbetrekking aanvaardt, niet zijnde een vrijwilligersovereenkomst, en wel met ingang van de 

eerste dag waarop hij in die dienstbetrekking werkzaam is; 

b. zich op of na de uittredingsdatum vestigt als ondernemer en inkomsten als zelfstandige uit deze onderneming 

verkrijgt, dan wel reeds voorafgaand aan de uittredingsdatum was gevestigd als ondernemer, er inkomsten 

als zelfstandige uit deze onderneming worden verkregen en het aantal uren waarop werkzaamheden als 

zelfstandige worden verricht, wordt verhoogd op of na de uittredingsdatum; 

c. ingeval van overlijden met ingang van de dag na de laatste dag van de tweede maand na de maand waarin 

het overlijden plaatsvond. 

 
Artikel 5 - Aanvragen uitkering en verstrekken van gegevens 

1. De werknemer die in aanmerking wenst te komen voor een uitkering op grond van deze regeling dient 

minimaal één maand vóór de uittredingsdatum gezamenlijk met zijn werkgever een daartoe strekkende 

aanvraag in. 

2. De werknemer en werkgever ontvangen een bevestiging van de deelname aan de regeling van de 

uitvoeringsorganisatie. 

3. Indien de uitkering later wordt aangevraagd dan de in lid 1 gestelde termijn, doet dit niets af aan het recht van 

de werknemer op de uitkering, maar wordt het bedrag later uitgekeerd. 

4. De aanvraag wordt ingediend bij de uitvoeringsorganisatie met gebruikmaking van het daartoe bestemde 

aanvraagformulier, dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld en ondertekend, en onder bijvoeging van de 

gevraagde bewijsstukken. 

5. Tevens dienen de werknemer en de werkgever alle informatie in waarvan hen bekend is dat die relevant is 

voor het vaststellen van het recht op uitkering. 

6. De werknemer die in aanmerking wenst te komen voor de uitkering en zijn werkgever verklaren zich bij de 

aanvraag akkoord met de op hen van toepassing zijnde rechten en verplichtingen die voortvloeien uit dit 

reglement. 

7. De uitkeringsrechtigde verstrekt onverwijld uit eigen beweging informatie aan de werkgever en de 

uitvoeringsorganisatie over het aanvaarden van een dienstbetrekking en/of het verrichten van 

werkzaamheden als zelfstandige en/of het ontvangen van een loonvervangende uitkering op grond van de 

Werkloosheidswet (WW) na de uittredingsdatum. De uitkeringsorganisatie kan dit periodiek (laten) toetsen. 

8. Gedurende de looptijd van de uitkering is de uitkeringsgerechtigde, in aanvulling op het bepaalde in lid 7, 

verplicht om uit zichzelf dan wel op verzoek van de uitvoeringsorganisatie alle informatie aan de 

uitvoeringsorganisatie te verstrekken waarvan hem redelijkerwijs duidelijk kan zijn dat die van invloed is op 

het voortbestaan van het recht, de hoogte en de duur van de uitkering. 

 
Artikel 6 – financiering van de uitkering 

1. De uitkering wordt gefinancierd door de werkgever die met de werknemer de 



vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend. 

2. De werkgever maakt uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de uitkering het totaal bedrag 

van de uitkering zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid onder vermelding van de werknemer over aan de 

uitvoeringsorganisatie, alsmede: 

- een eenmalig bedrag aan administratiekosten per werknemer* en;  

- een bedrag voor het verstrekken van de uitkering en specificatie, vermenigvuldigd met het verwachte aantal 

maanden dat de uitkering zal plaatsvinden, dat wordt vastgesteld conform artikel 3 lid 2; 

- een bedrag ter compensatie van de negatieve rente, berekend over het totaal bedrag van de uitkering zoals 

bedoeld in artikel 3, tweede lid. 

3. De werkgever die nalaat de in het tweede lid door hem af te dragen bijdrage te voldoen of tijdig te voldoen, is 

naast het verschuldigde bedrag wettelijke rente als bedoeld in de artikelen 119 en 120 van Boek 6 van het 

Burgerlijk Wetboek verschuldigd. 

4. Wanneer de werkgever nalaat de bijdrage af te dragen of tijdig af te dragen, zal de uitvoeringsorganisatie 

eenmaal een herinnering sturen met de mededeling dat de betaling binnen 14 dagen moet zijn ontvangen. 

5. Wanneer de werkgever niet binnen die termijn betaalt, zal de gehele vordering zonder verder bericht uit 

handen worden gegeven aan een incassobureau. 

6. De kosten ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten komen, conform de wettelijk maximaal 

toegestane vergoeding zoals vastgesteld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten of 

enige regelgeving die in plaats van dit besluit zal gelden, voor rekening van de werkgever. 

7. Indien de uitkering eindigt als gevolg van artikel 4 lid 2 sub a, b en c wordt het teveel door de werkgever 

betaalde bedrag aan de werkgever teruggestort.  

 
Artikel 7 - Intrekking en wijziging van een besluit tot uitkering 

1. Indien de uitkeringsgerechtigde de op grond van deze regeling gevraagde of uit eigen beweging te 

verstrekken inlichtingen niet, niet tijdig of onjuist verstrekt, kan een besluit tot toekomstige uitkering, dan wel 

tot een reeds lopende uitkering, worden ingetrokken en stopgezet. Uitkeringsgerechtigde wordt geacht de in 

dit lid bedoelde inlichtingen niet of niet tijdig te hebben verstrekt, indien de uitvoeringsorganisatie de 

inlichtingen niet binnen twee maanden na ontvangst van de eerste oproep daartoe of nadat het uit eigen 

beweging te melden feit bekend is bij uitkeringsgerechtigde, heeft ontvangen. 

2. De uitvoeringsorganisatie is bevoegd de door de uitvoeringsorganisatie opgelopen schade als gevolg van 

door uitkeringsgerechtigde niet, niet tijdig of onjuist verstrekte inlichtingen of anderszins niet voldoen aan de in 

deze regeling gestelde voorwaarden, al dan niet bestaand uit teveel betaalde uitkeringen, sociale lasten en 

rente, te verhalen op uitkeringsgerechtigde.  

Daarbij behoudt de uitvoeringsorganisatie zich het recht voor verhaal te halen door middel van vermindering 

van de lopende uitkering. 

3. Wanneer sprake is van fraude, valsheid in geschrifte of enig ander misdrijf als vermeld in het Wetboek van 

Strafrecht, dan kan de uitvoeringsorganisatie daarvan aangifte doen. Dat laat onverlet de mogelijkheid om in 

civielrechtelijke procedures of anderszins eventuele schade, al dan niet in de vorm van onverschuldigde 

betalingen, op betrokkene te verhalen. 

4. De vorige leden zijn niet van toepassing, indien de uitkeringsgerechtigde van een gedraging als daar bedoeld 

redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt, waarvan is uitgesloten een beroep op het niet kennen van de 

inhoud van deze regeling. 

5. De uitvoeringsorganisatie stuurt aan de uitkeringsgerechtigde schriftelijk en gemotiveerd een beslissing van 

het feit dat een sanctie zoals bedoeld in dit artikel aan de uitkeringsgerechtigde wordt opgelegd, waarbij in 

ieder geval vermeld zal worden waarom deze sanctie wordt opgelegd en wat de hoogte en duur van de 

sanctie is. 

 
Artikel 8 - Terugvordering onverschuldigd betaalde uitkering 

1. Indien de uitkering geheel of gedeeltelijk onverschuldigd is betaald, kan die uitkering of dat deel van de 

uitkering worden teruggevorderd van de persoon aan wie onverschuldigd is betaald. Geen terugvordering zal 

plaatsvinden na het verstrijken van een termijn van vijf jaar na de datum waarop de uitvoeringsorganisatie 

heeft geconstateerd dat de uitkering onverschuldigd is betaald. De uitvoeringsorganisatie doet de betreffende 

persoon van die constatering onverwijld schriftelijk mededeling. 

2. Wanneer blijkt dat een uitkering onverschuldigd is betaald, zijn zowel de uitvoeringsorganisatie als de 

werkgever gerechtigd het teveel betaalde bedrag terug te vorderen. De uitvoeringsorganisatie en werkgever 

treden hierover gezamenlijk in overleg. 

3. De uitkeringsgerechtigde ontvangt een beslissing waarin aan deze persoon gemotiveerd wordt meegedeeld 

dat aan hem onverschuldigd is betaald, alsmede de termijn waarbinnen hij het onverschuldigd betaalde 

bedrag dient terug te betalen. Deze termijn bedraagt twee weken. 



4. Voor zover mogelijk zal de terugvordering worden verrekend met de nog uit te betalen uitkering. De 

uitvoeringsorganisatie stelt de persoon aan wie onverschuldigd is uitbetaald daarvan schriftelijk op de hoogte. 

5. Indien de persoon aan wie onverschuldigd is uitbetaald niet in staat is het nog openstaande bedrag ineens 

terug te betalen, dan kan hij om een betalingsregeling verzoeken. Hij dient dit verzoek, voorzien van 

onderbouwing, binnen twee weken na dagtekening van de in lid 3 bedoelde beslissing in bij de 

uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie neemt, na overleg met de werkgever, binnen 2 weken een 

besluit op het verzoek.  

6. Wanneer de uitvoeringsorganisatie niet tegemoetkomt aan een verzoek tot het treffen van een 

betalingsregeling, zal de uitvoeringsorganisatie de persoon aan wie onverschuldigd is uitbetaald hiervan 

schriftelijk mededeling doen. Aan de persoon aan wie onverschuldigd is uitbetaald, wordt dan het verzoek 

gedaan de onverschuldigd betaalde uitkering alsnog binnen twee weken terug te betalen. 

7. Wanneer terugvordering over het lopende kalenderjaar plaatsvindt zal terugvordering van het netto te veel 

betaalde bedrag plaatsvinden. Vindt terugvordering plaats na afloop van het  

kalenderjaar waarin de uitkering onverschuldigd is betaald, dan wordt het bruto te veel betaalde bedrag 

teruggevorderd. 

8. Wanneer de persoon aan wie onverschuldigd is uitbetaald niet tijdig aan de verplichting tot terugbetaling 

voldoet, of – in het geval van een betalingsregeling – zijn periodiek niet tijdig betaalt, zal de 

uitvoeringsorganisatie de persoon aan wie onverschuldigd is uitbetaald eenmaal een herinnering sturen met 

de mededeling dat de betaling binnen 14 dagen moet zijn ontvangen. 

9. Wanneer de persoon aan wie onverschuldigd is uitbetaald niet binnen die termijn betaalt of wanneer hij een 

tweede maal een periodiek mist, zal de gehele vordering zonder verder bericht uit handen worden gegeven 

aan een incassobureau. De kosten ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten komen, conform de 

wettelijk maximaal toegestane vergoeding zoals vastgesteld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 

incassokosten of enige regelgeving die in plaats van dit besluit zal gelden, voor rekening van de persoon aan 

wie onverschuldigd is uitbetaald. 

10. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan de uitvoeringsorganisatie in overleg met de werkgever 

geheel of gedeeltelijk afzien van terugvordering. 

 
Artikel 9 – Nadere voorschriften 

Het bestuur van de uitvoeringsorganisatie gezamenlijk bevoegd nadere voorschriften vast te stellen die nodig 

zijn voor een verantwoorde uitvoering. 

 

Artikel 10 – Vaste Commissie 

1. De werknemer die een geschil heeft met zijn werkgever over deelname aan deze regeling (waarbij de 

werknemer stelt te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 lid 1 sub a en b), de inhoud van de 

vaststellingsovereenkomst, dan wel de uitkeringsgerechtigde die zich niet kan verenigen met een beslissing 

die hem betreft, kan zich schriftelijk tot de Vaste Commissie voor de Gemaksvoedingindustrie wenden met het 

verzoek een advies over de regeling te geven. 

2. Het Reglement Vaste Commissie ex artikel artikel 63 cao voor de Gemaksvoedingindustrie is op verzoeken 

zoals bedoeld in het eerste lid van toepassing. 

 
Artikel 11 - Hardheidsclausule 

In alle gevallen waarin het aanvullingsreglement niet voorziet en in situaties waarin de toepassing van het 

reglement tot een onbillijke uitkomst leidt, beslist het bestuur van het Sociaal Fonds voor de 

Gemaksvoedingindustrie. 

 
Artikel 12 – Anti-cumulatie 

De werknemer die aanspraak maakt op de uitkering conform deze regeling kan geen aanspraak maken op 

enig andere regeling zoals een wettelijke transitievergoeding of een uitkering uit hoofde van een Sociaal Plan 

van de werkgever. 

 


