FSV
AANVRAAG TOT TERUGBETALING VAN LOON VOOR AFWEZIGHEID VOOR
VAKBONDSVORMING
Vak voorbehouden aan het Sociaal Fonds
Terug te zenden naar het :
Brutoloon : ……………………………………………………

SOCIAAL FONDS VOOR DE ONDERNEMINGEN VOOR
DE TERUGWINNING VAN METALEN (P.S.C. 142.01)
Buro & Design Center
Esplanade 1, Bus 87 – BE-1020 Brussel
T 02 474 07 26 – info.fonds142@denuo.be

Sociale lasten : ……………………………………………...
Totaal terug te storten : …………………………………….

VAK IN TE VULLEN DOOR DE WERKGEVER
Naam – Maatschappelijke benaming : …………………………………………………………………………………………………………………….
Straat ………………………………………………………………………………………………………………………….. nr. …………………………
Postnummer …………………………………………. Gemeente ……………………………………………………………………………………….

Volledig R.S.Z. nr. :

--

Tel. : …………./…………………………………………

Ondergetekende werkgever verklaart op zijn eer aan de hierna vermelde arbeid(st)er voor de afwezigheid voor vakbondsvorming een loon
te hebben betaald van
(1) – bruto-uurloon van de arbeider : ……………………………………………………………………………………………………………………..
(2) – aantal uren afwezigheid : ……………………………………………………………………………………………………………………………
(3) – datum (data) van de vakbondsvorming : van …………………………………………. tot ……………………………………………………..
Totaal (1 x 2) ……………………………………………………………………………………..
(4) – sociale lasten : ………………………….. %
Datum : …………/……………./…………………

Handtekening van de werkgever voorafgegaan door de
vermelding “ echt en waarachtig verklaard ”

Rekeningnummer waarop de terugbetaling moet gebeuren :
REKENINGNR. :

   

VAK IN TE VULLEN DOOR DE ARBEID(ST)ER
Ondergetekende arbeid(st)er
Naam : …………………………………………………………………………… Voornaam : …………………………………………………………..
Straat : ………………………………………………………………………………………………. nr. ………………………………………………….
Postnummer : ……………………………………………………. Gemeente : …………………………………………………………………………
Rijksregisternummer : …………………………………………………….

Geslacht :

M:

V:

Verklaart van zijn werkgever voor de afwezigheidsuren voor de vakbondsvorming een loon te hebben ontvangen van :
- bruto-loonbedrag : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum : …………../…………./………………

Handtekening van de arbeid(st)er
voorafgegaan door de vermelding ‘Echt en waarachtig verklaard’

NOTA : Dit formulier is waardeloos indien het niet vergezeld gaat van het attest van deelneming aan de cursussen, uitgaande van de
MONITOR van de school voor syndicale vorming.
De persoonsgegevens die u via dit formulier verstrekt, worden verwerkt door het Sociaal Fonds van het Paritair Subcomité voor de
terugwinning van metalen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Het Sociaal Fonds verwerkt de persoonsgegevens in het kader van haar wettelijke
verplichting tot het uitkeren van sociale voordelen, financieren van vakopleiding en veiligheid en gezondheid van de werknemers. De
persoonsgegevens worden ingezameld en bewaard zolang dit hiervoor nodig is en minstens gedurende 7 jaar. U heeft het recht om inzage
te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kunt uw eigen persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. U kan uw
rechten steeds uitoefenen via privacy@denuo.be.
Meer informatie omtrent ons beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kan u raadplegen via onze privacyverklaring
op denuo.be/privacyverklaring-sociaal-fonds-14201.

