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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 maandag 28 oktober 
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 t e  melden b i j  het  onthaal .  

Sectorcomité XVIII. 

1. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de 
Vlaamse Milieumaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de 
rechtspositie van het personeel (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. als bijlage); 

3. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van 
de rechtspositie van het personeel. (doc. als bijlage); 

4. Visienota \ Anders werken": Strategie inzake human resources manage- 
ment en facilitair management binnen Beter Bestuurlijk Beleid (doc. als 
bi j lage) ; 

5. Reis - en maaltijdvergoeding; 



6. Mededelingen: uitvoering afspraken van de vergadering van het sector- 
comité XVIII van 16/9/2002 
6.1. Vlaamse Zorgkas (doc. als bijlage); 
6.2. Toepassing van de wet van 14/12/2000 tot vaststelling van sommige 
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector 
(doc. als bijlage) ; 
6.3. Overzicht adviezen van de raad van beroep voor de diensten van de 
Vlaamse regering en de Vlaamse openbare instellingen (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, 

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


