Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Sectorcomité XVIII en Hoog Overlegcomité
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

bijlagen

12AA-U-03vragen naar I e-mail

telefoonnummer

Tom Somers
tom.somers@azf.vlaanderen.be

02/553.50.53

Datum

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 m a a n d a g 28 juli 2003
o m 1 4 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 Sectorcomité XVIII

1. Ontwerp van protocol sociaal akkoord Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (doc. als bijlage);
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 sociaaleconomische overlegcomités (doc. als bijlage);

3. Voorontwerp van decreet houdende verruiming van de nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot vaste betrekkingen in sommige Vlaamse openbare diensten (doc. als bijlage);
4. provinciegouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijk
ontvangers :
- Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot toekenning van een vakantiegeld en eindejaarstoelage aan de provinciegouverneurs, arrondissementscommissarissen en gewestelijk ontvangers (doc. als bijlage);
- Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering van 21 november 1990 betreffende de sociale
dienst van de Vlaamse Gemeenschap (doc. als bijlage);

5. Omzendbrief PEBE/VOI/2003: uitvoering intersectoraal akkoord 20012002: Verhoging met 1% van de instellingsspecifieke schalen van de niveaus C en D voor sommige Vlaamse openbare instellingen (doc. als bijlage)

.

II Hoog Overlegcomité
1. Ziektestatistieken voor de diensten van
jaaroverzicht 2002(doc. als bijlage).

de Vlaamse regering:

Luidens artikel 25, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 september 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 artikel 27.
Met de meeste hoogachting,

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

