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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 Vlaams Gewest zullen
gevoerd worden.
Zoals afgesproken heeft de vergadering plaats op maandag 23 januari 2012 om
14 uur op het Kabinet van de minister-president van de Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel.
Gelieve u vooraf aan te melden bij het onthaal.
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AGENDA
I. Sectorcomité XVIII
1.

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van
sommige personeelsleden van het Departement RWO aan het
agentschap Onroerend Erfgoed;
(doc. hierbij)

2.

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994
houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding;
(doc. hierbij)

3.

Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII;

4.

Sectorale Akkoorden 2005-2007, 2008-2009 en 2010-2012 :
uitvoering stand van zaken;

5.

Varia :
5.1 de oprichting van een of meerdere Shared Service Centra voor
personeel- en loonadministratie;
5.2 de oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel;
5.3 de oprichting van een agentschap voor Inburgering (doc. hierbij)

II. Hoog overlegcomité
1.

Varia

Luidens artikel 25, eerste lid van het koninklijk besluit van 28 september 1984
moeten de onderhandelingen 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. Jeroen Vervloessem
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