REGISTR.-ENREGIST h.

2 1 -06- 2007

2 5 -06- 2007

NR.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET
VRIJ ONDERWIJS

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007.

Wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de gesubsidieerde
inrichtingen van het vrij onderwijs" vastgesteld bij Collectieve arbeidsovereenkomst van
26 april 1978 algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk besluit van 5 juli 1978,
Belgisch staatsblad van 12 september 1978.

Artikel 1
Het artikel 2 van de statuten van het fonds wordt gewijzigd als volgt:
"De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te Brussel, Guimardstraat 1."
Artikel 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang 1 januari 2007 en wordt
gesloten voor onbepaalde duur.
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes
maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van
het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs.

COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS
SUBSIDIÉES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

Convention collective de travail du 24 mai 2007

Modification des statuts du Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées
de l'enseignement libre, instauré par la Convention collective de travail du
26 avril 1978, rendue obligatoire par Arrêté royal du 5 juillet 1978, Moniteur belge du
12 septembre 1978.
Article 1er
L'article 2 des statuts du Fonds est modifié comme suit:
"Le siège social du Fonds est établi à Bruxelles, rue Guimard 1."
Article 2
Cette convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2007 et est
conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
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