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SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'EXPLOITATION

DE SALLESDE CINEMA

Convention collective du 5 mars 2015 modifiant la convention collective du 23

mars 1999 visant la constitution d'un « Fonds social pour l'exploitation de

salles de cinéma» et la fixation des statuts.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui

ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par « travailleurs », on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

L'article 2 des Statuts repris en annexe de la convention collective du 23 mars 1999 enregistrée sous

le n051017/CO/303.03 est remplacé par la disposition suivante:

« Le siège social du Fonds est établi à partir du 5 mars 2015 à Demervallei 4,3200 Aarschot. II peut,

par décision de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma être transféré à
un endroit central en Belgique.})

Article 3

La présente convention collective entre en vigueur à la date de sa signature, est conclue pour une

durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un

préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-

commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma et aux organisations qui y sont

représentées.



PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 maart 2015 tot wijziging van de

collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 1999 tot oprichting van een

«Sociaal Fonds voor de exploitatie van bioscoopzalen» en de vaststelling van

de statuten.

Artikell

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die

onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen.

Onder "werknemers" verstaat men de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

Artikel2

Artikel 2 van de Statuten die als bijlage werden gevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van

23 maart 1999 die werd geregistreerd onder het nr. 51017/CO/303.03, wordt vervangen door de

volgende bepaling:

« Het hoofdkantoor van het Fonds wordt vanaf 5 maart 2015 gevestigd in de Demervallei 4,3200

Aarschot. Bij beslissing van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen kan dit

hoofdkantoor worden overgebracht naar een centrale plaats in België."

Artikel3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan,

wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan door elk van de ondertekenende partijen worden

opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden die bij een ter post aangetekend schrijven

wordt betekend en gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van

bioscoopzalen en aan de organisaties die erin vertegenwoordigd zijn.


