
uw kenmerk ons kenmerk 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Sectorcomité XVIII en Hoog Overlegcomité 
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest 

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL 
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Lutgart De Buel 02/553.50.13 
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be 

bijlagen 

datum 
datum mailbericht 

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 26 april 
2004 Om 14 u op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse 
regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel. 

Gelieve u vooraf aan te melden bij het onthaal. 

I Sectorcomité XVIII 

1. Ontwerp van Sectoraal Akkoord 2003-2004 (doc. ter plaatse rondgedeeld 
op 5/4/2004); 

2. Tender/kotter (doc. als bijlage) (voortzetting onderhandelingen van 
5/4/2004); 

3. Examenreglementen m.b.t. de overgang tot de functie van loodsdienstco- 
ordinator (doc. reeds in uw bezit) en schipper (doc. als bijlage) (voort- 
zetting onderhandelingen van 5/4/2004); 

4. Herplaatsingsbureau (onder voorbehoud van princ. goedkeuring Vlaamse 
regering); 

5. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het sta- 
tuut van de gewestelijke ontvangers (onder voorbehoud van princ. goedkeu- 
ring Vlaamse regering) (doc. als bijlage); 

6. VRT: (doc. als bijlage) 
6.1. Aanpassing aan de WAP van het "Reglement tot vaststelling van de 
aanvullende bedrijfspensioenen ten gunste van het onder contract staand 
personeel van de VRT". 



6.2. Functiereductie & broadbanding. 

I1 Hoog Overlegcomité 
1. Toelichting Spreekbuis m.b.t. problematiek Pesten op het Werk; 

2. Ontwerpmededeling m.b.t. de verplichtingen van de werkgever in proce- 
dures voor geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 
(0SGW)en ontwerp aanpak en rapportering formele pestklacht (doc. 
volgt ) ; 

3. Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk: voorontwerp 
van jaarverslag voor 2004; Roken op het werk, jaaractieplan (doc. als 
bi j lage) 

4. Voorstelling vormingsplan 2004. 

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 (tweede lid) en artikel 47 . 

Met de meeste hoogachting, 

Bart SOMERS 
i.o. Marc Heymans 
raadgever 


