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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 22 september 
2003 om 14 u op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse 
regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel. 

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

I Sectorcomité XVIII 

1. VRT: 

1.1. Kleine technische aanpassingen aan het SAC 2003 - 2006, aan het Ad- 
ministratief Peroneelsstatuut, aan het reglement op de duur der presta- 
ties en aan het reglement kosten eigen aan de werkgever conform de af- 
spraak op Sectorcomité XVIII van 2 december vorig jaar; 
1.2. Borstvoedingspauzes en moederschapsrust: wijziging in SAC 2003 - 
2006 en Administratief Personeelsstatuut; 
1.3. Geneeskundig onderzoek bij recrutering: wijziging in SAC 2003 - 
2006 en Administratief Personeelsstatuut; 
1.4. Jaarlijkse vakantie en ziekte: wijziging in SAC 2003 - 2006 en Ad- 
ministratief Personeelsstatuut; 
1.5. Mandaten: wijziging in SAC 2003 - 2006 en Administratief Perso- 
neelsstatuut; 
1.6. Loopbaancode: aanpassing Administratief Personeelsstatuut; 
1.7. Kilometervergoeding; 
1.8. Minimum pensioenen statutaire VRT gepensioneerden. 



2. Voorontwerp van decreet betreffende het statuut, de werking, de taken 
en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de 
sociale economische raden van de regio en de regionale sociaal- 
economische overlegcomités. (voortzetting onderhandelingen d.d. 
28/7/2003); 

3. 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 bestuur, 
de onverenigbaarheden voor de leden van het dagelijks bestuur en de zetel 
van de reg~lerin~sinstantie zoals bedoeld in het decreet betreffende wa- 
ter bestemd voor menselijke aanwending. (doc. als bijlage); 

I1 Hoog Overlegcomité. 
1. Jaarverslag 2002 van de Externe Diensten voor Bescherming en Preventie 

op het werk (doc. werd opgestuurd) ; 

2. Jaarverslag 2002 en maandverslagen 2003 van de Interne Dienst voor Be- 
scherming en Preventie op het Werk (IDPB) (doc. werd opgestuurd); 

3. Vervanging preventieadviseur van de IDPB (doc. als bijlage); 

4. Ziektestatistieken 2002(voortzetting overleg d.d. 28/7/2003); 

5. Info: managementsrapport 2002 geïntegreerd gezondheidsbeleid (doc. als 
bi j lage) ; 

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, 

Bart SOMERS 
i.o. Marc Heymans 
raadgever 


