
uw kenmerk ons kenmerk 

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

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Sectorcomité XVIII 
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 

bijlagen 

datum 
11/03/2003 

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 17  m a a r t  
2003 om 13 .30  u op het Kabinet van de minister-president van de Vlaam- 
se regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel. 

Gel ieve  u vooraf aan t e  melden b i j  h e t  onthaal .  

AGENDA 
1. BBB: amendementen op het ontwerp van kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 

(te onderhandelen amendementen: 1, 6,7,8 en 9) (doc. als bijlage); 

2. omzendbrief qedragscode voor het gebruik van internet, E-mail en prik- 
borden in het MVG (doc. als bijlage); 

3. art. 99 van het voorontwerp van decreet betreffende participatie op 
school en de Vlaamse Onderwijsraad (doc. als bijlage); 

4. Bevorderingen naar de functie van leidinggevend wachter der waterwegen 
(rang D 3) (doc. als bijlage); 

5. ontwerpbesluit en omzendbrieven Reis- en maaltijdvergoeding (onder- 
voorbehoud goedkeuring VR) (doc. volgt); 

6. Problematiek 1% loonsverhoginq (afspraak sectorcomité XVIII van 
24/2/2003) 

7. FCSOD: bekendmaken van vacatures aan de laureaten van aanwervingsexa- 
mens. 



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, 

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


