
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 
30 maart 2004 

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 5 april 2004 
om 9.30 U op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel. 

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

AGENDA 
1. Ontwerp van Sectoraal Akkoord 2003-2004; 

2. Vakantiegeld UZ Gent; 

3. Tender/kotter (doc. als bijlage) 

4. Brief CCOD d.d. 19/2/2004 m.b.t. OPZ Rekem: uitvoering Intersectoraal 
Akkoord 2001-2002 (doc. als bijlage); 

5. Brief CCOD d.d. 26/2/2004 m.b.t. de oprichting IVA 'Vlaams Agentschap 
Ondernemenf en de oprichting ' Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij- 
en: personeelsaangelegenheden (doc. als bijlage). 

6. ontwerp decreten Vlaams agentschap ondernemen en het decreet dat de 
oprichting van POM's - provinciale ontwikkelingsmaatschappijen re- 
gelt. (doc. als bijlage) m.b.t. personeelsaangelegenheden (doc. als 
bi j alge) ; 

7. Brief VSOA d.d. 3/3/2004: herplaatsingsbureau (doc. als bijalge) 

8. Mededeling: Verzekering stoffelijke schade aan eigen voertuig bij 
dienstverplaatsingen -MVG/VOI treden op als eigen verzekeraar. (doc. 
als bi j alge) 



9. Varia: brief ACOD (doc. als bijlage) 

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, 


