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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 die in het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest zullen gevoerd worden.
Zoals afgesproken zal de vergadering doorgaan op maandag 19 januari 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
1. VRT (doc. als bijlage)
1..1. Voorstel aanvulling administratief personeelsstatuut voor het Statutair personeel zenderpark;
1..2. Reglement m.b.t. Werving, mutatie en promotie;
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2.
Proces-verbaal van niet verzoening m.b.t. aanpassing van de staandaardwerktijdregeling in het arbeidsreglement van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: standpuntbepaling directie VMSW (voortzetting onderhandelingen
d.d. 15/12/2008);
3. Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: uitvoering stand van zaken;
3..1. Lijst met knelpuntfuncties (doc. als bijlage);
3..2. Functies die in aanmerking komen voor een ervaringsbewijs (doc. als bijlage);
4.
Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
Vlaams Agentschap Ondernemen aan het intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Economie (doc. als bijlage);
5.
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap voor
Werk en Sociale Economie aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (doc. als bijlage);
6. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van
personeelsleden aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (onder voorbehoud van princ. goedkeuring Vlaamse regering) (doc. als bijlage);
7.
Mededeling m.b.t. monitoringssysteem voor personen met een handicap
en allochtone personeelsleden (doc. volgt);
8.
Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII.
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. 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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