Groep S - PCD

vzw

Patronale Compensatiedienst

AANSLUITINGSVERKLARING PCD

De werkgever
maatschappelijke zetel

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

geldig vertegenwoordigd door
handelend in hoedanigheid van

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

ingeschreven bij de R.S.Z. onder nummer ...............................................
sluit zich aan bij Groep S - Patronale Compensatiedienst vzw, inzake gewaarborgd loon,
vereniging opgericht krachtens artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 24 september 1964 verschenen
in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1964 en erkend door het Fonds voor Bestaanszekerheid
onder het nr. 0. 1.
Hij verbindt er zich toe de statuten en reglementen van de vereniging na te leven.
Hij mandateert de genoemde vereniging om hem de gewaarborgde lonen terug te betalen welke hij
uitkeert aan zijn werklieden die arbeidsongeschikt zijn ingevolge ziekte of een ongeval dat geen
werkongeval is en dit krachtens de wet van 10 december 1962.
Hij zal de medische getuigschriften alsook alle documenten die vereist zijn voor de juiste toepassing
van de wettelijke bepalingen, binnen de voorgeschreven termijnen aan de vereniging overmaken.
Hij erkent het vademecum dat werd opgesteld ten behoeve van de aannemers te hebben ontvangen.
In dit vademecum wordt een overzicht gegeven van de voornaamste schikkingen die moeten getroffen
worden en wordt onder meer vermeld dat de Patronale Compensatiedienst binnen een termijn van
vier werkdagen die aanvangt op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de werknemer, in het
bezit moet worden gesteld van het medisch getuigschrift.
Zijn aansluiting vangt aan op .................................. en kan desgevallend na vrijwillig ontslag slechts
eindigen op 31 december van elk dienstjaar. Hiervoor dient hij zijn opzegging ten laatste op 30 juni
aangetekend bekend te maken.
Opgemaakt te ............................................................................... , op ................................

Handtekening(en),
(voorafgegaan door de eigenhandig
vermelding "gelezen en goedgekeurd")
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