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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 die in het Sectorcomité XVIII 
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest zullen gevoerd worden. 

Zoals afgesproken zal de vergadering doorgaan op maandag 13 oktober 
2003 om 1 4  u op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse 
regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel. 

Gelieve u vooraf aan t e  melden b i j  he t  onthaal .  

AGENDA 

1. Oprichting van een Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Waterketen. 
Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van 
de nadere regels voor de aanwerving van de leden van het dagelijks be- 
stuur, de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur 
en de zetel van de reguleringsinstantie zoals bedoeld in het decreet 
betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (voortzetting on- 
derhandelingen d.d. 22/9/2003: doc. reeds in uw bezit); 

2. Brief ACOD d.d. 17/6/2003 m.b.t. validatie van vorige beroepsbedrij- 
vigheden in de private sector voor de geldelijke anciënniteit (af- 
spraak sectorcomité XVIII d.d. 22/9/2003)); 

3. De Brakke Grond; 

4. Raamstatuut en topkader: afspraken timing 

5. Brieven van het VSOA d.d. 1/1/102003m.b.t. het overgangsexamen naar 
niveau A en budgetten vorming (doc. als bijlage). 

Luidens artikel 25, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 septem- 
ber 1984 moeten de onderhandelingen 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, tweede lid. 

Met de meeste hoogachting, 

Bart SOMERS 
i.o. Marc Heymans 
raadgever 


