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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 maandaq 27 mei 2004
om 14 U op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.
De behandeling van onderstaande agenda z a l worden v e r d e r g e z e t op maandag
7 juni 2004 vanaf 10 u .

I Sectorcomité XVIII

1. Ontwerp van Sectoraal Akkoord 2003-2004 (doc. als bijlage);
2. Ontwerp van Raamstatuut (doc. als bijlage);

3. Ontwerpbesluit Leidend ambtenaren (doc. als bijlage);

4. Ontwerp Migratiebesluit (voortzetting onderhandeling d.d. 26/4/2004)
(doc. reeds in uw bezit d.d. 26/4/2004);

5. Wijzigingen VPS, PSWI en stambesluit (onder voorbehoud van princ. beslissing VR) (doc. volgt);

6. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het statuut
van de gewestelijke ontvangers (voortzetting onderhandeling d.d.
26/4/2004) (doc. reeds in uw bezit d.d. 26/4/2004);
7. Brief ACOD d.d. 15/4/2004 m.b.t. UZ Gent (doc. reeds in uw bezit d.d.
26/4/2004);
8. Ontwerp van sectoraal akkoord voor het instructiepersoneel van de VDAB
2003-2004 (doc. als bijlage);
9. VMW: Sociaal akkoord 2003-2006 2" fase (doc. als bijlage);
10.0ntwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van het
VIZO en de instellingsspecifieke regeling van het personeel (doc. als
bi jlage);
1l.Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en het
statuut van de leersecretaris (doc. als bijlage);
12.0ntwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin
(doc. als bijlage);
13.0ntwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het IWT (doc. als bijlage) ;
14.ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Openbaar
Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (doc. als bijlage);
15.Besluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem (doc. als bijlage);
16.0ntwerpbegeleidingsplan voor het overgedragen personeel van het kanaal
Leuven-Dijle en het kanaal naar Charleroi (doc. als bijlage);

17.IVA Toerisme Vlaanderen: Ontwerp van rechtsopvolgingsbesluit betreffende de overgang van het personeel, goederen... (onder voorbehoud van
princ. beslissing VR) (doc. volgt);
18.0ntwerpbesluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet
van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat
betreft het Vlaams overheidspersoneel en houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijke kansen -en diversiteitbeleid in
sommige diensten van de Vlaamse overheid (onder voorbehoud van princ. beslissing VR) (doc. als bijlage);
19.Varia: Brief s.d. ACOD-FCSOD m.b.t. de personeelsbegroting 2004 M G 0
doc. als bijlage)

(

I1 Hoog Overlegcomite
Enig punt: Vervroegde opruststelling van de preventieadviseur-coördinator
(doc. als bijlage).

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 (tweede lid) en artikel 47 .
Met de meeste hoogachting,

Bart SOMERS
i.o. Marc Heymans
raadgever

