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PARITAIR COMITÉ VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN
EN DIENSTEN (319)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008
tôt wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de
Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen"
Artikel 1
Een artikel 8, l l d e , wordt in de statuten, vastgesteld bij collectieve
arbeidsovereenkomst van 20 jufti 1989, gesloten in het Paritair Comité voor de
opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tôt oprichting van een Fonds voor
Bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en
Huisvestingsinrichtingen" en tôt vaststelling van zijn statuten, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 april 1990, gewijzigd bij
collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1991, 15 juni 1993, 27 juni 1995,
20 juni 1997, 4 juni 1999, 18 juni 2001, 24 juni 2003, 30 juni 2005 e a ^ m a a r t
2007 ingevoegd:
^
"Art 8, l l d e :
Voor het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2009 wordt geen bijdrage
geïnd.
Voor het derde kwartaal en het vierde kwartaal van 2009 wordt een bijdrage
geïnd van 0,20%.
Voor het jaar 2010 wordt een bijdrage geïnd van 0,10 % voor elk van de vier
kwartalen.
Artikei 2
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari
2009 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd door elk
van de partijen mits een opzegging van zes maanden betekend bij aangetekend
schrijven aan de Voorzitter van het paritair comité voor de opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen en diensten.

/
'

COMMISSION PARITAIRE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D'ÉDUCATION ET D'HÉBERGEMENT

(319)

Convention collective de travail du 4 décembre 2008 modifiant les statuts du « Sociaal
fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen »
Article 1er.
Il est ajouté un article 8, 11°, dans les statuts, fixés par la convention collective de travail du
20 jaÉfr 1989, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement, instituant une fonds de sécurité d'existence dénommé « Sociaal
fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen » et en fixant ses statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 9 avril 1990, modifiée par les conventions collectives de
travail des 24 juin 1991, 15 juin 1993, 27juin 1995, 20juin 1997, 4juin 1999, 18 juin 2001,
24 juin 2003, 30 juin 2005 e t ^ m a r s 2007 :

Aé
«Art 8, 11° :
Pour les premier et deuxième trimestres de 2009, aucune cotisation n'est perçue.
Pour les troisième et quatrième trimestres de 2009, une cotisation de 0,20% est perçue.
Pour l'année 2010, une cotisation de 0,10% est perçue pour chacun des quatre trimestres.
Article 2
La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et est conclue
pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un
préavis de six mois, signifié par courrier recommandé adressé au Président de la Commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

