
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 sa@vlaanderen. be 

uw kenmerk ons kenmerk 

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

bijlagen 

datum 

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 16 juni 2003 
om 13.30 u op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse re- 
gering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel. 

Gelieve u vooraf aan te melden bij het onthaal. 

AGENDA 

1. Geldigheid en verlenging van de statutaire selectiereserves; 

2. Raad van beroep van sommige VOI1s (stemrecht voorzitter en plaatsver- 
vangend voorzitter - uitbreiding aantal leden) 
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende oprichting en 
samenstelling van een raad van beroep voor scmmige Vlaamse openbare 
instellingen (doc. als bijlage); 

3. Evaluatie en bijsturing van het stambesluit V01 en het personeelssta- 
tuut VWI's inzake de reis- en maaltijdvergoedingen. Twee voorontwerpen 
van besluit van de Vlaamse regering en van omzendbrief (doc. volgt); 

4. Varia: info over akkoord kerntakendebat 

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, 

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



uw kenmerk ons kenmerk 

vragen naar / e-mail telefoonnummer 
Lutgar't 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 
25 maart 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 26 m e i  2003 
om 1 3 . 3 0  U op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse re- 
gering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel. 

Gelieve u vooraf aan te melden bij het onthaal. 

AGENDA 
1. Begeleidingsplan uitstapregeling GOM Antwerpen (doc. volgt); 

2. Begeleidingsplan uitstapregeling Vlaams Fonds voor de Integratie 
van Personen met een Handicap (doc. volgt); 

3. voorontwerp van decreet houdende de overdracht van de personeelsle- 
den van de BDBH naar Export Vlaanderen (doc. als bijlage); 

4. Omzendbrief m.b.t. de arbeidsreglementen (doc. volgt); 

5. Voorontwerp van decreet betreffende participatie op school en de 
Vlaamse Onderwijsraad (doc. reeds in uw bezit) (afspraak sectorcomité 
XVIII d.d. 28/4/2003); 

6. Brief d.d. van 24/4/2003 van het V X A  m.b.t. de aansprakelijkheid 
van personeelsleden bij het uitoefenen van hun taak in het kader van BBB. 
(doc. als bij lage) . 

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 


