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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 ge- 
voerd worden. 

Zoals afgesproken zal de vergadering doorgaan 
om 14 u op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse Regering, Mar- 
telaarsplein 1 9, 1 000 Brussel. 

Gelieve u vooraf aan te melden bij hef onthaal 

AGENDA 
I Sectorcomite XVIII 
i. BBB: stand van zaken; 

2. Sectoraal Akkoord 2005-200" uitvoering stand van maken; 



3. Onwerpomzendbrief m.b.t. uitvoering van het vakbondsstatuut in de dien- 
sten van de Vlaamse Overheid die tot het gebied van het Sectorcomité 
XVIII en het Hoog Overlegcomité bekoren en organisatie van het overleg inclu- 
sief verplaatsingskosten van sommige afgevaardigden van de vakbonden (d'oc. 
als bijlage); 

4. Omzendbrieven herschreven inf.v. BBB (doc. als bijlage); 

5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVllii: Stand van zaken; 

6. Varia. 

1. Nota verzameling gegevens over verplaatsingen van werknemers tussen 
hun woon- en werkplaats (doc. als bijlage); 

2. Elipsgebouw: vraag d.d. 1511 112006 van de A C Q ~  (doc. als bijlage) 

Luidens artikel 25, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 september 1 984 
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 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 


