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van het
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Artikel 5: Partijen komen overeen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid de inning toe te
vven van de onder
3
en de in
kader van de
arbeidsovereenkdoor de Rijksdienst voor sociale zekerheid geïnde bedragen door voormeld fonds voor
zekerheid. verder te
ontvangen, beheren en toewijzen. voor de objectieven waarvoor ze bestemd

4:

Artikel 6: Deze collectieve
op van
te zijn op

met ingang van 1

december 2000.

1999 en

