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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 overleg die respectievelijk in het Sectorcomité XVIII en het Hoog overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams
Gewest zullen gevoerd worden.
Zoals afgesproken zal de vergadering doorgaan op maandag 28 april 2008 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
I Sectorcomité XVIII
1. Sectoraal Akkoord 2005-2007 : uitvoering stand van zaken;
2. Artikelen 25, 34, 35, 58 en 66 van het voorontwerp van decreet betreffende het
beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en
Kortrijk-Wevelgem (doc. als bijlage);

www.vlaanderen.be

2

3. Vragen van de vakbonden:
3..1. FCSOD d.d. 5/2/2008 m.b.t. VPS Art III 2, algemene aanwervingvoorwaarden (doc. als bijlage);
3..2. ACOD d.d. 21/4/2008 m.b.t. voorstel aanpassing potentieelinschatting overgangsexamen niveau A (doc. als bijlage);
3..3. ACOD d.d. 21/4/2008 m.b.t. scoringswijze generieke proef niveau C (doc.
als bijlage);
4. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: stand van zaken
II Hoog overlegcomité
1. Bescherming van sommige contractuele vakbondsafgevaardigden: standpuntbepaling vakbonden;
2. Bedrijfsvervoerplannen: verplaatsingen van de personeelsleden tussen hun
woon- en werkplaats – stand van zaken en evaluatie van de diagnostiek over de
verplaatsingen van de werknemers tussen hun woon- en werkplaats door FOD
Mobiliteit en Vervoer (voortzetting overleg d.d. 7/4/2008);
3. Ontwerp rondzendbrief inzake 'werken met beeldschermwerken’ (doc. volgt).
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 in overeenstemming met de bepalingen
van artikel 27 (tweede lid).
Met de meeste hoogachting,

Minister-president van de Vlaamse regering
Kris Peeters
i.o. Martin Ruebens
adjunct-kabinetschef
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