
   
 
In te vullen door CABO 
 
Aantal kilometers  : ……………………………………………………………………………………………… 
Aantal reisdagen  : .……………………………………………………………………………………………… 
 
Deelnameformulier “Cafetariaregeling reiskosten”                               
 
 
Naam werkgever  : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
Registratienummer  : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
Naam en voorletters  : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  
(voor vrouwen meisjesnaam)  
 
Naam Partner   : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
BSN-nummer    : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
Postcode    : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
Woonplaats    : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
Wenst voor dit fiscale jaar en volgende jaren tot wederopzegging gebruik te maken 
van de cafetariaregeling reiskosten.  
 
Hij/zij verzoekt de Klik hier als u de naam werkgever wilt invoeren. (naam werkgever)  
om het saldo van de zogenaamde cafetariaruimte vast te stellen en dat in te houden op 
de bruto structurele eindejaarsuitkering tegen een netto extra vergoeding voor 
reiskosten woon-werkverkeer ter hoogte van het bedrag van de bruto inhouding.   
 

Door het ondertekenen van het deelnameformulier verklaart de werknemer 
1. zich bekend en akkoord met de voorwaarden van het cafetariareglement  
2. zich bekend met het feit dat de eventuele gevolgen van deze overeenkomst, 

waartoe tevens behoren eventuele ter zake nageheven loonbelasting 
respectievelijk nagevorderde sociale lasten en pensioenpremies, voor 
zijn/haarrekening komen, indien er sprake is van verwijtbaar/nalatig gedrag 
van de werknemer 

3. zich bekend met de gevolgen die deelname kan hebben voor de hoogte van 
eventueel te ontvangen uitkeringen (denk aan Ziektewet, WW en WIA), 
subsidies of tegemoetkomingen van de overheid  

4. zich bekend met het feit dat het in aanmerking nemen van meer dan 30% van 
het pensioengevend inkomen (voor deeltijders naar rato) een verlagend effect 
heeft op de pensioenopbouw  

5. zich bekend met het feit dat de wijziging van de overeengekomen beloning 
wordt aangemerkt als een wijziging van de geldende arbeidsvoorwaarden 

 
 
Datum   : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 
 
Handtekening  : ………………………………………………………………………………………………………… 
 


