Aanvraagformulier vergoeding vakbondscontributie 2018 (cafetariaregeling)
tevens uitvoeringsdocument wijziging arbeidsvoorwaarden
1
Het
werkgevernummer
is bekend bij de
directie van de
school

Werkgever
Naam werkgever ___________________________ Werkgevernummer________
Adres _____________________________________________________________
Postcode _____________

2
S.v.p.
geboortenaam
vermelden

Plaats ____________________________________

Persoonsgegevens
Naam aanvrager ____________________________________________________
Geboortedatum ____________________

Personeelsnummer ______________

Adres _____________________________________________________________
Postcode _____________

3
Vul het bedrag in
dat u naar
verwachting
maximaal gaat
declareren in
2018

Woonplaats _______________________________

Gegevens vakbond
Naam vakbond ______________________________________________________
Maximumvergoeding 2018 € ______,___

4

5

6

Verrekening vergoeding
In het kader van de fiscale regeling ziet ondergetekende af (tot bovengenoemde vergoeding is
verrekend) van de volgende salarisemolumenten:
Structurele eindejaarsuitkering

○ volledig of

€ _______,___

Eindejaarsuitkering OOP

○ volledig of

€ _______,___

Toelichting
De regeling staat open voor werknemers die lid zijn van een van de met name genoemde
onderwijsvakbonden. Dit zijn de vakbonden die behoren tot een van de centrales die de cao
hebben afgesloten.
Deelname aan de regeling kan door vóór 31 december 2017 of bij indiensttreding dit volledig
ingevulde aanvraagformulier in te dienen bij uw werkgever.
Indien u voldoet aan de bepalingen van de regeling van uw werkgever, ontvangt u het door de
werkgever ondertekende formulier als uitvoeringsdocument wijziging arbeidsvoorwaarden
retour.
Zodra u van uw vakbond het betalingsbewijs hebt ontvangen van de betaalde contributie in
2018 (rond oktober 2018) kunt u deze aanvraag vergoeding vakbondscontributie middels dit
uitvoeringsdocument samen met de ontvangen opgave van uw vakbond indienen voor
verwerking in de salarisadministratie. Beide documenten moet u uiterlijk 15 november indienen
zodat uw aanvraag in 2018 kan worden verwerkt in de salarisadministratie.
Ondertekening aanvrager
Plaats ___________________________________ Datum ____________________
Handtekening _______________________________________________________

7

Ondertekening namens de werkgever
Ondergetekende verklaart hierbij namens de werkgever dat de aanvrager in aanmerking komt
voor uitvoering wijziging arbeidsvoorwaarden op grond van de cao en de door de werkgever
opgestelde regeling en in dit kader voor vergoeding van de betaalde vakbondscontributie.
Plaats __________________________
Functie _________________________

Formulier Personeel 201711

Datum ___________________________
Handtekening _____________________

