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Collectieve arbeidsovereenkomst van '3
ù~
to\S tot wijziging van de
maatschappelijke zetel van het Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele sector
van de Vlaamse Gemeenschap
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Art. 1. Artikel4, tweede lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst v~\ 13 december 2002l
tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 199~\'totoprichting van
een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de
socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" en vaststelling van zijn statuten
(Overeenkomst geregistreerd op 12 januari 2007 onder het nummer 81577/CO/329), wordt
vervangen door wat volgt:
"De maatschappelijke zetel van het Fonds bevindt zich in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest, Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel."
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 18 december 2014 en
wordt voor onbepaalde tijd gesloten.
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd, met een opzegging van drie maanden,
betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair
Comité voor de socioculturele sector.
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COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECIEUR SOCIO-CULTUREL (CP 329)
Convention collective de travail du " ~ >j..I,x ~
£D\ 5 .modifiant le siège social du « ~iaal
Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap»
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Art. 19(uarticIe

4, deuxième alinéa, de la convention collective d~Vail
du 13 décembre
2002 tnodifiant la convention collective de travail du 24 juin 1998linstituant un fonds de
sécurité d'existence dénommé « Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele
sector van de Vlaamse Gemeenschap» (Fonds social Maribel social pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande) et fixant ses statuts (convention enregistrée le 12
janvier 2007 sous le numéro 81577 JCOj329), est remplacé par la disposition suivante:
« Le siège social du Fonds se situe en Région de Bruxelles-Capitale, square Sainctelette
13-15 à 1000 Bruxelles. »
Art. 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 décembre 2014 et

est concIue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois,
notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission
paritaire pour le secteur socio-culturel.
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