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Geachte,
Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de door de wet van 19 december 1974 voorgeschreven onderhandelingen en het overleg die in het Sectorcomité XVIII en het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams
Gewest zullen gevoerd worden.
Zoals afgesproken zal de vergadering doorgaan op maandag 28 april
2003 om 13.30 U op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.
G e l i e v e u vooraf aan t e melden bij h e t o n t h a a l .
I Hooq Overlegcomité.

1. LIMITS VZW: presentatie van het eerste jaarrapport Spreekbuis Vlaanderen, meldpunt Pesten;

2. Werking, beleid en samenwerking m.b.t. de bescherming tegen geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; Ontwerp van omzendbrief m.b.t. Wat kan jij doen als je het slachtoffer bent van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW) (doc. volgt);
3.

Vormingsplan;

4. PIP PEP problematiek (afspraak sectorcomité XVIII d.d. 31/3/2003)

I1 Sectorcomité XVIII
1. Ontwerp van omzendbrief m.b.t. vakantiewerk 2003 (doc. als bijlage);

2. Evaluatie en managementsamenvatting VIA (doc. als bijlage);
3. Uitstapregeling OPZ Geel (doc. volgt).

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 artikel 27 en artikel 47 .
Met de meeste hoogachting,

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

