Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Sectorcomité XVIII en Hoog Overlegcomité
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest
Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06
E-mail:azf aaz saevlaanderen .be

.

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

vragen naar / e-mail

telefoonnummer

datum

Lutgart De Buel
02/553.50.13
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

1 7 april 2002

Geachte,
Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de door de wet van 19 december 1974 voorgeschreven onderhandelingen en het overleg die in het Sectorcomité XVIII en het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams
Gewest zullen gevoerd worden.
Zoals afgesproken zal de vergadering doorgaan op dinsdag 16 juli 2002
U op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.

om 9.30

Gelieve u vooraf aan te melden bij het onthaal.

Sectorcomité XVIII
1. UZ Gent: wijziging rechtspositieregeling personeel UZ Gent (doc. als
bi jlage);

2. Terugkoppeling stand van zaken intern overleg

OPZrs Geel en Rekem:

sectoraal akkoord 2001-2002 en ISB (afspraak werkgroep Sectorcomité XVIII
van 12/6/2002);

3.

sectoraal akkoord 2001-2002 instructiepersoneel (doc. als bijla-

ge) ;

4. Drie ontwerpen van besluit tot uitvoerinq sectoraal akkoord 2001-2002
wat betreft de personeelsleden van het ministerie (GVPS), de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (PSWI) en de Vlaamse openbare instellingen
(stambesluit VOI) (onder voorbehoud van princ. beslissing VR) (doc. als
bi jlage);

5. Begeleidingsplan

Infrastructuurwerken (doc. als bijlage);

6. Begeleidingsplan

departement Coördinatie (doc. als bijlage).

7. Vragen van de FCSOD:
7.1. Stand van zaken nog niet uitgevoerde punten CAO 1997 - 1998, 1999 2000, 2001 -2002;
7. 2. toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van
sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare
sector op de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap;
7 . 3 . mogelijkheid van de syndicale organisaties om dossiers in te leiden
bij de "Interne Audit".

8. Procedure

opdrachthouders (GVPS) (doc. volgt later).

Hooq Overlegcomité
1. Personeelsplan huidige situatie diensten van de Vlaamse regering (Pep
as is) (doc. als bijlage);
2. PIP/PEP VOIfs: stand van zaken
3. Ontwerp- dienstorder vormingsverlof (doc. volgt later)

Luidens artikel 25, eerste lid en artikel 47 van het koninklijk besluit
van 28 september 1984 moeten de onderhandelingen en het overleg beëindigd
zijn binnen de termijn van dertig dagen.
Bij deze oproeping met dagorde werd de nodige documentatie gevoegd. Deze
oproeping met dagorde werd verzonden overeenkomstig de bepalingen van artikel 27 en artikel 47 .
Met de meeste hoogachting,

Voorzitter,
Patrick Dewael
minister-president van de Vlaamse regering
i.o. Dirk Vanderpoorten
onderhandelaar

