
uw kenmerk ons kenmerk 

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 sa@vlaanderen. be 

vragen naar / e-mail telefoonnummer 
Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

bijlagen 

datum 
18 oktober 2002 

Geachte, 

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de door de wet van 19 decem- 
ber 1974 voorgeschreven onderhandelingen en het overleg die in het Sec- 
torcomité XVIII en het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams 
Gewest zullen gevoerd worden. 

Zoals afgesproken zal de vergadering doorgaan op maandaq 18 november 
2002 om 13.30 u op het Kabinet van de minister-president van de Vlaam- 
se regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel. 

Gelieve u vooraf aan te melden bij het onthaal. 

Sectorcomité XVIII. 
1. Reis - en maaltijdvergoeding: afdeling Vloot (voortzetting onderhande- 
ling van 28/10/2002, nieuw doc. als bijlage); 

2. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse regering 1 december 2000 houdende organisatie van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechts- 
positie van het personeel (doc. reeds in uw bezit d.d. 28/10/2002); 

3. Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 17 de- 
cember 1997 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde 
en tot de stage toegelaten personeelsleden van de 
voor Watervoorziening en betreffende de overlevingspensioenen toegekend 
aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden (doc. als bijlage); 

4. Begeleidingsplan van de Vlaamse landmaatschappij (doc. als bijlage) 

5. Begeleidingsplan Vlaamse Onderwijsraad (doc. als bijlage; 

6. Brief VSOA d.d. 17/5/2002: vraag tot oprichting van beperkte werkgroep 
problematiek evaluatie personen met een handicap ... (doc. als bijlage); 



I1 Hoog Overlegcomité 
Enig punt: jaarverslag 2001 m.b.t. ziekteverzuim en ziektecontrole in het 
ministerie van de Vlaamse gemeenschap (doc. als bijlage). 

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 ar- 
tikel 27 en artikel 47 . 

Met de meeste hoogachting, 

Patrick Dewael 
Minister-president van de Vlaamse regering 
i.o. Marc Heymans 
raadgever 


