
 

 

Verklaring uit dienst / fiscale verklaring 1 

 

Verklaring werkgever en werknemer over einde dienstverband in 
verband met deelname aan de regeling eerder stoppen met werken in de 

Contractcateringbranche 
In deze verklaring is tevens een ‘fiscale’ verklaring opgenomen die door de werkgever getekend moet worden. 

 
 

Let op: vul deze verklaring met je werkgever pas in nadat: 
 

• je het aanvraagformulier van SUCON II voor een uitkering eerder stoppen 

met werken hebt ingediend en bericht hebt ontvangen van SUCON II over de 

toekenning van de uitkering; 

• het duidelijk is wanneer de arbeidsovereenkomst met je werkgever eindigt. 
 

 

Naam werknemer:  .....................................................................................  

Adres:  .....................................................................................  

Postcode en plaats:  .....................................................................................  

 

Naam werkgever:  .....................................................................................  

Contactpersoon werkgever:  .....................................................................................  

Adres:  .....................................................................................  

Postcode en plaats:  .....................................................................................  

 

De arbeidsoverkomst  

eindigt op:  .....................................................................................  
 

Plaats en datum:  .....................................................................................  
 
 

Werkgever en werknemer verklaren het volgende: 
 

• De inhoud van de regeling eerder stoppen met werken van SUCON II, neergelegd in 

de cao Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Contractcateringbranche, is werknemer 

en werkgever bekend. 

• Werknemer heeft de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig opgezegd of er is 

overeenstemming bereikt tussen werkgever en werknemer over beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, zodat werknemer deel kan 

gaan nemen aan de regeling om zo eerder te stoppen met werken. 

• De datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is zoals hierboven ingevuld. 

De arbeidsovereenkomst is volledig beëindigd. 

• SUCON II dient bij het betalen van een uitkering aan werknemer de 

loonheffingskorting wel/niet (keuze) toe te passen. 
 
 

Handtekening werknemer Handtekening namens werkgever 
 
 
 

 ............................................................   ............................................................  

 

Naam:  .................................................  Naam:  .................................................  
 

 
Verklaring fiscaliteit door werkgever te ondertekenen staat op de volgende pagina!  
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Verklaring fiscaliteit 
*Door werkgever te ondertekenen. 

 

 

SUCON II keert maximaal het van eindheffing vrijgestelde bedrag uit, neergelegd in 

artikel 32ba lid 7 Wet op de Loonbelasting 1964/ van de LB.  

 

Wanneer werkgever en werknemer onderling hebben afgesproken dat werkgever 

bovenop de uitkering die werknemer ontvangt van SUCON II, een tegemoetkoming 

betaalt aan werknemer, dan is deze betaling volledig voor rekening en (fiscaal) risico van 

werkgever. SUCON II is op geen enkele wijze aan die onderlinge afspraak gebonden noch 

kan zij daarvoor op wat voor wijze dan ook aansprakelijk worden gesteld. 

 

 

Handtekening namens werkgever 

 

Datum:   ..........................................................................  

Plaats:   ..........................................................................  

 

 

 

 ......................................................................................  

 

Naam werkgever:  ....................................................  

Naam ondertekenaar:   ....................................................  

 

 
 


