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

vragen naai 1 e-mail

telefoonnummer

datum

Lutgart De Buel
Lutgart.debuel@aaf.vlaanderen.be

021'553.50.13

datum mailbericht

bijlagen

Geachte,
Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de door de wet van 19 december 1974 voorgeschreven onderhandelingen die in het Sectorcomité XVIII
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest zullen gevoerd worden.
Zoals afgesproken zal de vergadering doorgaan O p maandag 7 november

2005 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

AGENDA
1. VRT (doc. als bijlage) :
1.Tijdelijke loontoeslag;
2.i-Leren
3.Selectieprocedure
2. BBB stand van zaken;
3 . ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van
de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse

overheid (Raamstatuut): standpuntbepaling vakbonden, opmaak en ondertekening protocol;

4. Besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de klokkenluiders, de
landbouwattachés, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd, de coördinator integriteitszorg en andere bepalingen (doc. als bijlage);
5 . Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het personeelssta-

tuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997
wat betreft de klokkenluiders, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd en andere bepalingen (doc. als bijlage);

6. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het stambesluit V01
van 30 juni 2000 wat betreft de klokkenluiders, het bevallingsverlof,
de pensioenleeftijd en andere bepalingen (doc. als bijlage);
7. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot
uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering dd 15 juli 2002
houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en
de regeling van de rechtspositie van het personeel (doc. als bijlage)

8. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII/Hoog overlegcomité: Stand van
zaken
9. Varia: brief VSOA m.b.t. Ontwerp van decreet betreffende de begelei-

ding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coordinatiecentrum (doc. als bijlage)
p

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 (tweede lid) .
Met de meeste hoogachting,

Minister-president van de Vlaamse regering
Yves Leterme
i.o. Martin Ruebens
adjunct-kabinetschef

