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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 20 april 2009 om
13.30 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. VRT (doc. als bijlage)
1..1. Sectoraal Akkoord Contractuelen VRT 2009-2011 (inclusief Sectoraal loonakkoord 2009-2011);
1..2. Aanpassing van het administratief personeelsstatuut (functioneringsge-
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sprek, het werken met competenties, vakantierechten en een aantal verloven);
2. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de specifieke regeling van de
rechtspositie van het personeel van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad (doc als bijlage);
3. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juni 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de
rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (doc als bijlage);
4. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het intern verzelfstandigd Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (doc
als bijlage);
5.
Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de strategische
adviesraad Internationaal Vlaanderen, de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, de strategische adviesraad Vlaamse Woonraad, de
strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de strategische adviesraad Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media tot deelname aan de
pensioenregeling, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun
rechthebbenden (doc als bijlage);
6.
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007 houdende
machtiging van agentschappen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of
het Vlaamse Gewest en van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad
tot deelname aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958
betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar
nut alsmede van hun rechthebbenden met het oog op de machtiging van de
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen om deel te nemen aan de
pensioenregeling (doc als bijlage);
7.
Artikel 2, 6, 7,8 en 9 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad
voor vergunningsbetwistingen (doc als bijlage);
8.
Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII:
8..1. Preventief medisch onderzoek 50+: standpuntbepaling van de vakbonden
m.h.o. afsluiting protocol;
8..2. Lijst knelpuntfuncties;
8..3. Evaluatie Flexpunt;
9. Sectorale Akkoorden 2005-2007 en 2008-2009: uitvoering stand van zaken.
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II HOOG OVERLEGCOMITÉ
1. Art. 5 van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van
sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen: oprichting basisoverlegcomité (doc als bijlage)
2. Ministerieel besluit houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling van de overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport
en Media (doc als bijlage);
3. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2007
houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling van de
overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Bestuurszaken (doc als bijlage);
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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