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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 in het Sectorcomité XVIII en het
Hoog Overlegcomité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest zullen gevoerd
worden.
Zoals afgesproken zal de vergadering doorgaan op maandag 11 mei 2009 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 SECTORCOMITE XVIII
1.
Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de
Aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen
(doc. als bijlage);
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2.
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams
Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen (doc. als bijlage);
3.
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 betreffende de erkenning
en het statuut van de leersecretaris (doc. als bijlage);
4.
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (doc. als bijlage);
5.
Aanpassing rondzendbrief loodscoëfficiënten Zeebruggeregeling (onder
voorbehoud van goedkeuring op de volgende Vlaamse Regering) (doc. als bijlage)
6.
6..1.
6..2.
6..3.
zoek;

Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII:
Evaluatie Flexpunt;
Lijst knelpuntfuncties: afronding onderhandelingen m.h.o. afsluiten protocol;
Valoriseren van functierelevante beroepservaring: stand van zaken onder-

7. Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: uitvoering stand van zaken.
II HOOG OVERLEGCOMITÉ
1. Jaarverslagen 2008 van de Externe Dienst voor Preventie en bescherming op
het Werk IDEWE (doc. als bijlage);
2.
GDPB
2..1. Het identificatiedocumenten van de GDPB, voor akkoord
2..2. Het activiteitenverslag van de GDPB, als mededeling
2..3. De risicoanalyse van de gevaarlijke, hinderlijk en ongezonde werken, zoals
bepaald in de bijlage 7 van de rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/17, voor advies;
2..4. Arbeidsongevallen-overzicht 2008 en preventiecampagne arbeidsongevallen (jaaractiepunt 2008), voor mededeling en advies;
2..5. Jaaractiepunten van de GDPB voor 2009, voor mededeling en vraag tot
ondersteuning
Luidens artikel 25, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 september 1984
moeten de onderhandelingen en het overleg beëindigd zijn binnen de termijn van
dertig dagen.
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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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