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

vragen naar / e-mail

telefoonnummer

datum

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

02/553.50.13

datum mailbericht

Geachte,
Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de door de wet van 19 december 1974 voorgeschreven onderhandelingen en 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 12 september 2005 om
U op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering,
Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.
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Gelieve u vooraf aan te melden b i j het onthaal.

AGENDA
Sectorcomite XVIII
1. Opvolging van de gemeenschappelijke verklaring Vlaamse regering -

ACOD/CCOD/VSOA d.d. 22 april 2005;
1. BBB stand van zaken;

2. Voorontwerp van decreet betreffende de eed van de personeelsleden
van de Vlaamse overheid (doc. als bijlage);
3. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII:

Stand van zaken

4. Werkbonus: stand van zaken;

5. Varia:
4.1 Vragen van de ACOD m.b.t. de herplaatsing wegens lichamelijke
ongeschiktheid voor personen die zwaar ziek zijn, problematiek van
de arbeidsorganisatie en overuren, problematiek van de loopbaanonderbreking voor bijstand aan zwaar zieke personeelsleden, recente
wijzigingen inzake ouderschapsverlof;

4.2. Vragen van de FCSOD (brief d.d. 12/9/2005 als bijlage)
Hoog overlegcomité

1. Uitvoering van de afspraken (sectorcomité XVIII van 25/7/2005
de huisvesting Vlaamse administratie;

)

m.b.t.

restaurantproblematiek;
2. Toegangscontrole- en tijdsregistratiesysteem: toelichting.
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,

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

