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 1 e-mail

telefoonnummer

datum

Lutgart De Buel
J,u!.:gart:.debue1Cdazf.x~laanderen.
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 het overleg die respectievelijk in het Sectorcomité XVIII en in het Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest zullen gevoerd worden.
Zoals afgesproken zal de vergadering doorgaan op vrijdag 25 november

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 onthaal

AGENDA

I. SECTORCOMITE XVIII
1. BBB stand-van zaken;

2. Toepassing Akkoord Zorgsector (OPZfs);
3. Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende oprichting van
een basisoverlegcomité bevoegd voor de gewestelijke ontvangers

van de Vlaamse regering (doc. volgt);
4. Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het
commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie en de instellingsspecifieke

regeling van de rechtspositie van het personeel (doc. als bijlage);
5. Wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van
het personeel: valorisatie privé-ervaring (doc. als bijlage);

6. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII/Hoog overlegcomité: Stand van
zaken;
7. Varia.

I I HOOG OVERLEGCOMITE
1. Mededeling: vervanging en taakverdeling van de opdrachten van mevrouw
ir. Kathleen Bernaert als preventieadvisuer-coördinator, tijdens haar
(halftijds) ziekteverlof eh bevallingsverlof (doc. als bijláge) ;
2. Varia: brief ACOD d.d. 25/10/2005 m.b.t. de arbeidsveiligheid en gezondheid bij AMINAL (BOC 6.3)(doc. als bijlage) .
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

