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Aanvulling arbeidsovereenkomst, vergoeding van de lidmaatschapskosten van een 

werknemersorganisatie.  

Door de werknemer uiterlijk 15 november van het betreffende jaar in de leveren bij de werkgever.  

Ondergetekende _______________________________(naam werknemer)  

burgerservice (Sofi ) nummer _________________________  

a.  geeft door invulling, ondertekening en overlegging van dit formulier te  

kennen dat hij/zij gebruik maakt van de in artikel 30 lid 6 van de CAO opgenomen 

mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst aan te vullen.  

Deze aanvulling betreft het ruilen van een deel van het brutoloon voor een 

kostenvergoeding van de lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie;  

b.  heeft een arbeidsovereenkomst met ___________________(naam werkgever);  

c.  is lid van _____________________(naam werknemersorganisatie) en betaalt  

in dit verband kosten voor het lidmaatschap;  

d.  verklaart kennis te hebben genomen van de toelichting op artikel 30 lid 6 in de  

CAO Dierenartspraktijken;  

e.  verklaart met overlegging van een originele verklaring van zijn/haar  

werknemersorganisatie dat de lidmaatschapskosten voor het jaar …………… die 

krachtens deze regeling voor vergoeding in aanmerking komen € __________  

bedragen. Indien de verklaring van de werknemersorganisatie slechts een deel van het jaar 

betreft, verklaart de werknemer dat hij ook in de overige maanden lid zal zijn van de 

genoemde werknemersorganisatie;  

f.  verklaart akkoord te gaan met een verlaging van zijn/haar brutoloon in december van het 

betreffende jaar ter grootte van het onder e aangegeven bedrag;  

g.  verklaart zich ervan bewust te zijn van het feit dat voor vergoeding van de kosten een 

tijdige declaratie bij zijn/haar werkgever nodig is (uiterlijk 15 november van het  

onder e ) genoemde jaar;  

h.  verklaart zich ervan bewust te zijn dat aan de onder f bedoelde verlaging gevolgen 

(kunnen) zijn verbonden voor onder meer:  

- het recht op een sociale zekerheidsuitkering  

- het vakantiegeld  

- inkomensgerelateerde subsidies  

- de pensioenopbouw etc.  

in die betekenis dat het (lagere) brutoloon van december tot nieuwe 

berekeningsgrondslagen leidt;  

i.  overlegt als bijlage bij dit formulier betalingsbewijzen als bedoelt in e.  

 

Datum       Handtekening 


