Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Sectorcomite XVIII
Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest

Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL
Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06
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Lutgart De Buel
Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

02/553.50.13

20 juli 2005

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 op maandag 2 5 juli 2005 om
14 U op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse regering,
Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.
G e l i e v e u v o o r a f aan t e melden bij h e t o n t h a a l .

1. Samengevoegde nota VRT (doc als bijlage)
2 . Opvolging van de gemeenschappelijke verklaring Vlaamse regering ACOD/CCOD/VSOA dd 22 april 2005;

3. BBB stand van zaken;
4. Toelichting stand van zaken m.b.t. de huisvestingsstrategie door de

heer Mark Andries;
5 . Twee ontwerpen van besluit van de Vlaamse regering houdende de overdracht van niet-wetenschappelijk personeel en de inschakeling van wetenschappelijk personeel van het CLE naar/bij de ALT, afdeling Monitoring en Studie (doc. als bijlage - reeds bezorgd);

6. Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geldelijke
arbeidsvoorwaarden van de management- en projectleidersfuncties en van
de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid met inbegrip van de wegingsproblematiek (doc. als bijlage);
7 . Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het be-

sluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie

van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van
de rechtspositie van het personeel (doc. als bijlage);
8. Toelichting eisenbundels SA 2005-2006 ACOD-FCSOD en VSOA (doc. als bij-

lage - reeds bezorgd) en maken van werkafspraken;
9. Toelichting krachtlijnen aanpassing raamstatuut (doc. als bijlage);
10.Mededeling: Actieplan "Meer stage- en werkervaringsplaatsen in de

Vlaamse Overheid" (doc. als bijlage);
11.Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII d.d. 4/7/2005: Stand van za-

ken ;
l2 .Varia
12.1. Vraag van het VSOA m.b.t. de loopbaanexamens bij OVAM;
12.2. Vraag van de FCSOD m.b.t. de overdracht van het personeel van de

GOMfs naar de POMfs en VLAO.
12.3. Vraag van het ACOD en VSOA m.b.t. de aanpassing van de salaris-

schaal van chef-loods van A144 naar 145, de aanpassing van de salarisschaal van de loodsdienstregelaars en de rededienstcoördinatoren
van salarisschaal C111 naar C131 (doc. als bijlage).
12.4. Herplaatsingsproblematiek RAGO.
12.5. Vraag van .het ACOD m.b.t. de beheersovereenkomsten (doc. als

bi jlage)
Luidens artikel 25, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 september 1984 moeten de onderhandelingen beeindigd zijn binnen de termijn van
dertig dagen.
Bij deze oproeping met dagorde werd de nodige documentatie gevoegd. Deze
oproeping met dagorde werd verzonden in overeenstemming met 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
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