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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELIN- 
GEN VAN 3 0  JUNI EN 10 JULI 1997 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SEC- 
TORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

voorontwerp van decreet tot herstructurering van Toerisme Vlaanderen (art. 14, 9 1, 
5", 6" en 1 1 O, art. 1 8 tot 20 en art. 24) 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit : 

1. de heer LUC Van den Brande, minister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Weten- 
schap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer LUC Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering 
en Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, ondervoorzitter ; 

3. mevr. Wivina Demeester - De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting 
en Gezondheidsbeleid. 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Richard De Winter 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten die onder 
meer de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten en de Christelijke Vak- 
bond van Communicatiemiddelen en Cultuur groepeert, vertegenwoordigd door : 

de heer Jean-Paul Vandervurst 
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I Werd een akkoord bereikt over de artikelen 14,81.5°, 6 O  en 1 1°, art. 18 tot 
20 en art. 24 van bijgaand voorontwerp van decreet tot herstructurering van Toe- 
risme Vlaanderen, behalve wat artikel 24, 61 betreft, waar de afiaardigingen van 
de twee vakbonden niet kunnen mee instemmen omwille van de onvoorziene en mo- 
gelijke negatieve gevolgen voor de personeelsleden. 

Bijgaande tekst maakt integraal deel uit van dit protocol. 

I1 De &aardiging van de overheid en de afvaardigingen van de twee representatie- 
ve vakbonden zijn het overeens dat de functies van afdelingshoofd cruciaal zijn 
binnen de huidige door de Vlaamse regering vooropgestelde organisatiestructuur. 
Ze zijn dan ook van oordeel dat deze functies steeds volwaardig moeten ingevuld 
worden door bekwame titularissen en dat de periode tussen twee titularissen zo kort 
mogelijk moet gehouden worden. Voorkeur gaat momenteel uit naar een mandaat- 
functie. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden bevestigen hun verknochtheid aan de 
statutaire tewerkstelling en zijn daarom van oordeel dat daarbij moet gewerkt wor- 
den met een statutair mandaat, waarbij in principe moet gekozen worden binnen de 
in aanmerking komende ambtenaren van de rang Al of A2 van de instelling zelf 

De afvaardiging van de overheid is van oordeel dat indien na een geprofessionali- 
seerde procedure zou blijken dat er voor een bepaalde afdeling op dat moment in- 
tern geen geschikte kandidaten zijn, zo snel mogelijk een externe werving moet mo- 
gelijk zijn waarbij het statutair mogelijk gemaakt wordt dat betrokkene zich onrnid- 
dellijk na het gebeurlijk met gunstig gevolg doorlopen van de stage, kandidaat stelt 
voor afdelingshoofd. 

De afvaardigingen van de twee vakbonden zijn bereid om in voorkomend geval over 
een dergelijke regeling te onderhandelen, inclusief de professionele procedure. 

111 Wat artikel 24 betreft wordt het volgende vastgesteld: 

1. Wat de overgang naar Toerisme Vlaanderen van de niveaus B, C en D betrefi 
(artikel 24, Cz 3), gaat de voorkeur van de afvaardigingen van de twee vakbonden 
naar de aanvangsgraden. 

De afvaardiging van de overheid neemt acte van dit standpunt en zal haar stand- 
punt ten gronde bepalen bij de opmaak van het ontwerp van besluit van de 
Vlaamse regering betreffende de overgangsbepalingen waarbij het aantal en ni- 
veau via mobiliteit van te begeven betrekkingen zullen vastgesteld worden. 
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2. Bij de uitvoering van artikel 24,6 4 wordt voor de overgang van Toerisme 
Vlaanderen naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voorrang gegeven 
aan vrijwilligheid maar ambtshalve overgang indien nodig (waarover nog zal on- 
derhandeld worden). 

Brussel, 15 juli 1997 

DE AFVAARDIGING VAN DE RE- DE AFVAARDIGING VAN DE 
PRESENTATIEVE VAKORGA- OVERHEID 
NISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der Open- De Voorzitter, 
bare Diensten : 

LUC Van den Brande 

i, 
Voor de Federatie van de Christelijke DE ONDERVOORZITTER, 
Syndicaten der Openbare Diensten 

van de Vlaamse 
ister van Onder- 
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LID : 

De Meyer 
Vlaams minister van Financiën, Begro- 
ting en Gezondheidsbeleid 



Vlaamse regering 

ONTWERP VAN DECREET TOT HERSTRUCTURERING VAN 
TOERISME VLAANDEREN 

DE VLAAMSE REGERING, 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese 
Aangelegenheden, Wetenschap en Tecnhnologie, 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap 
en Technologie is ermee belast, in naam van de Vlaamse regering. bij het Vlaams 
Parlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt : 

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 



HOOFDSTUK I1 
HERSTRUCTURERING TOERISME VLAANDEREN 

AFDELING 1 
OPRICHTING 

Art.2. $1. De openbare instelling Toerisme Vlaanderen, zoals bepaald in het decreet 
van 29 mei 1984 houdende oprichting van een Vlaamse Commissariaat voor Toerisme, 
gewijzigd bij het decreet van 22 december 1995, hierna te noemen de instelling, wordt 
omgevormd tot een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid waarop de bepalingen 
van toepassing zijn van de wet van 16 maart 1954 betreffende de begroting, de 
rekeningen, het comptabiliteitsstelsel, het gezag en de controle op de instellingen van 
categorie B, voor zover er in dit decreet niet wordt van afgeweken. 

$2. De zetel van de instelling is gevestigd in Brussel. 

AFDELING 2 
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

Art.3. $1. De instelling heeft als opdracht het toerisme, de toeristische recreatie en de 
vrijetijdsbesteding in het kader van het toerisme te bevorderen. Daartoe zal zij instaan 
voor het bevorderen van de professionalisering van de toeristische sector. voor het 
ondersteunen van de ontwikkeling van het toeristische productaanbod en voor het 
voeren evenals het coördineren van de toeristische promotie. 

$2. De instelling is inzonderheid belast met : 

1 O de promotie en coördinatie van promotie van Vlaanderen als toeristische regio voor 
zowel recreatief toerisme als zaken-, congres- en incentivetoerisme; 

2" het opmaken van strategische promotieplannen op het vlak van toerisme; 

3" het koppelen van deze toeristische promotie aan de promotie van Vlaanderen in 
globo en van Vlaamse producten; 7 r 

I 

4" het voeren en bevorderen van toeristisch marktonderzoek en -studie; 

5" de marketing en public relations met betrekking tot toerisme in binnen- en 
buitenland; 

6" de ontwikkeling en ondersteuning van de ontwikkeling van het toeristische 
productaanbod door middel van hefboom- of pilootprojecten; 

7" het toekennen van en het toezicht op een kwaliteitsclassiticatie van de toeristische 
infrastructuur. inzonderheid van de logiesverstrekkende bedri-;ven en de 
openluchtrecreatieve verbli-jven; 



8" de behoeftendetectie ter bevordering en ondersteuning van de promotie van de 
toeristische sectoren; 

9" de beleidsparticipatie met zowel lagere, regionale als supraregionale overheden 
inzake bovenvermelde opdrachten; 

10" de vestiging en exploitatie van onthaal- en promotiekantoren in het binnenland; 

1 1 O de exploitatie van onthaal- en promotiekantoren in het buitenland en het adviseren 
van de Vlaamse regering betreffende de vestiging van deze kantoren in het buitenland; 

12" het begeleiden, coördineren en stimuleren van de activiteiten van plaatselijke. 
gewestelijke en provinciale toeristische verenigingen, verenigingen voor 
vreemdelingenverkeer en diensten voor toerisme; 

13" het bevorderen van het sociaal jeugd- en volwassenentoerisme. 

Art. 4. De instelling vervult haar opdracht in het kader van het economische beleid van 
de Vlaamse regering in het algemeen en het buitenlands beleid in het bijzonder, dit 
overeenkomstig de door de Vlaamse regering verstrekte richtlijnen. 

De Vlaamse regering kan met Toerisme Vlaanderen betreffende de opdrachten zoals 
omschreven in art.3 een beheersovereenkomst afsluiten. 

Deze beheersovereenkomst kan de in art.5, art.6 , art.7 en art.9 opgelegde verplichting 
om goedkeuring te vragen aan de Vlaamse regering vervangen. 

De Vlaamse regering bepaalt de inwerkingtreding, de duur en de modaliteiten van deze 
beheersovereenkomst. 

Art.5. De Vlaamse regering bepaalt onder welke voorwaarden en volgens welke 
modaliteiten de instelling haar dienstverlening kan tariferen en terzake overeenkomsten 
kan sluiten. 

Art.6. Het programma van de acties die de instelling organiseert, hetzij alleen hetzij f 

gemeenschappelijk met andere instellingen. organisaties of verenigingen, alsmede I 

wijzigingen aan dit programma, dienen door de Vlaamse regering te worden 
goedgekeurd. Bij ontstentenis van een beslissing van de Vlaamse regering binnen een 
termijn van dertig werkdagen, wordt het voorstel geacht goedgekeurd te zijn. 

Art.7. De Vlaamse regering keurt vooraf de standplaatsen van de vertegenwoordigers 
in het buitenland goed. 

Art.8. Naast het jaarverslag bedoeld in artikel 6. $ 1  van de Bet van 16 maart 1953 
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, dat door de Vlaamse 
regering \hordt meegedeeld aan het Vlaams Parlement. dient de instelling om de zes 
maanden bij de Vlaamse regering een verslag in over de stand van zaken van de 
uitvoering van het jaarprogranima. 



Art.9. Voor het vervullen van de in artikel 3 bedoelde opdracht kan de instelling, na 
machtiging door de Vlaamse regering, onroerende goederen verwerven. ze vervreemden 
of er zakelijke rechten op vestigen en tot onteigening ten algemenen nutte overgaan. 

AFDELING 3 
BESTUUR EN WERKING 

Art.10. $1. De werking en het beheer van de instelling wordt geregeld door een raad 
van bestuur 

$2. De raad van bestuur van de instelling bestaat uit : 

1" zes leden, vertegenwoordigers van de Vlaamse regering, waaronder één lid dat 
wordt voorgedragen op een dubbele lijst door het college van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie; 

2" zes leden, vertegenwoordigers van de toeristische sectoren; 

$3. De Vlaamse regering stelt de leden van de raad van bestuur aan. 

$4. De Vlaamse regering wijst onder haar vertegenwoordigers een voorzitter aan. De 
voorzitter heeft stemrecht en heeft een doorslaggevende stem bij staking van stemmen. 

$5. De raad van bestuur kiest onder zijn leden twee ondervoorzitters. Eén 
ondervoorzitter wordt gekozen uit de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering en 
één ondervoorzitter wordt gekozen uit de vertegenwoordigers van de toeristische 
sectoren. 

$6. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld vanwege hun bijzondere 
deskundigheid in en vertrouwdheid met de toeristische sector. 

$7. Een lid van de raad van bestuur kan niet tegelijkertijd deel uitmaken van het 
personeel van de instelling. 

I 

$8. De leidend ambtenaar van de instelling, de leidend ambtenaar van de administratie I 

Buitenlands Beleid. de leidend ambtenaar van de administratie Economie en de leidend 
ambtenaar van de administratie Cultuur van het ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap maken ambtshalve deel uit van de raad van bestuur. Zij hebben zitting als 
waarnemer en hebben enkel een raadgevende stem. 

Art.1 l .  De voorzitter van de raad van bestuur is gemachtigd derden als deskundigen uit 
te nodigen op de vergaderingen van de raad van bestuur. 

4rt.12.$1. Het mandaat van de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in de raad 
van bestiiiir ke r~~a l t  drie maanden na de vernieuuing van het Vlaams Parlement. 



$2. Het mandaat van de vertegenwoordigers van de toeristische sectoren in de raad van 
bestuur vervalt 0111 de drie jaar. 

$3. De uittredende leden van de raad van bestuur kunnen opnieuw worden benoemd. 

$4. Bij overlijden, ontslag of afzetting van een lid van de raad van bestuur, voltooit een 
opvolger het mandaat. 

Art. 13. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met : 

1 "  het lidmaatschap van een wetgevende e d o f  decreetgevende edof  
ordonnantiegevende vergadering en van het Europees Parlement; 

2" het ambt van minister of staatssecretaris; 

3" de ambten van commissaris van de federale regering, bedoeld in de artikelen 1,  5 en 
5bis van de provinciewet, of lid van de bestendige deputatie; 

4" het ambt van provinciegriffier, van ambtenaar-generaal van een ministerie. van een 
andere openbare instelling, of van lid van een ministerieel kabinet; 

5" het ambt van burgemeester, schepen of voorzitter van een OCMW. 

Art.14.9 1 .  De bevoegdheden van de raad van bestuur zijn beperkt tot : 

1 O het bepalen van het algemeen beleid van de instelling; 

2" het goedkeuren van de begroting, de inventaris, de jaarrekening met de balans, de 
resultatenrekening en de toelichting, alsook het goedkeuren van het jaarverslag; 

3" het goedkeuren van de strategische promotieplannen; 

4" het goedkeuren van de strategisch plannen op het vlak van de ontwikkeling en de 
ondersteuning van de ontwikkeling van het toeristische productaanbod door middel van 
hefboom- of pilootprojecten: 

/ 

5" het adviseren over de regeling van de rechtspositie van het personeel binnen de t 

door de Vlaamse regering bepaalde termijn: 

6" het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse regering in het kader van liet 
personeelsstatuut toewi-jst; 

7" het uitoefenen van toezicht op de leidend ambtenaar; 

8" het bemiddelen in personeelsaangelegenheden en -conflicten binnen de directieraad: 

0" het vaststellen van de tariefstelling en van de typevoorbeelden van overeenkomsten 
terzake bedoeld in artikel 5 :  



10" het adviseren over de standplaatsen in het buitenland, bedoeld in artikel 7: 

1 1 O het vaststellen van de organisatiestructuur van de instelling; 

12" het goedkeuren van de deelneming aan vennootschappen, verenigingen en 
samenwerkingsverbanden of van de oprichting van vennootschappen en van de 
strategische aspecten die daaraan verbonden zijn; het toezicht op de behaalde resultaten 
daarvan; alsook de voordracht van de vertegenwoordigers van de instelling in de 
bestuursorganen van die vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden. 
De instelling kan enkel deelnemen aan vennootschappen, verenigingen en 
samenwerkingsverbanden of overgaan tot de oprichting van vennootschappen indien 
deze geen andere dan promotionele doeleinden hebben. 

$2. De bevoegdheden opgesomd in 1 O tot 1 2' kunnen niet worden gedelegeerd. 

$3. Behoudens wat zijn toezichtsbevoegdheden betreft, worden de beslissingen van de 
raad van bestuur genomen op voorstel van de leidend ambtenaar van de instelling. 

$4. Ter uitvoering van zijn bevoegdheden kan de raad van bestuur via zijn voorzitter 
te allen tijde alle documenten van de instelling inzien. De voorzitter kan via de leidend 
ambtenaar van de leden van het directieraad en van alle andere personeelsleden alle 
verduideli-ikingen en alle verificaties vorderen die de raad van bestuur nodig acht voor 
de uitvoering van zijn bevoegdheden. 

$5. De Vlaamse regering bepaalt het bedrag van de vergoeding die aan de voorzitter, 
de ondervoorzitter en aan de leden van de raad van bestuur kan worden toegekend: Zij 
bepaalt hun vergoedingen voor reis- en verblijfkosten. 

Art.15. De raad van bestuur bepaalt in een reglement de wijze waarop hi-i zijn 
bevoegdheid uitoefent. Dit reglement wordt ter goedkeuring aan de Vlaamse regering 
voorgelegd. 

Art.16. Krachtens artikel 9, $1. 2, 3, 5 en 6 van de wet van 16 maart 1954 betreffende 
de controle op sommige instellingen van openbaar nut. oefenen twee 
gemeenschapscommissarissen namens de Vlaamse regering toezicht uit op de instelling. 
De geineenschapscommissarissen worden benoemd door de Vlaamse regering. 

f- 

l 

Art.17. Het secretariaat van de raad van bestuur wordt georganiseerd door de instelling. 
die hiervoor de nodige personeelsleden ter beschikking stelt. 

Art.18.51. De Vlaamse regering stelt de personeelsformatie van de instelling \:ast en 
bepaalt de regeling van de rechtspositie van het personeel van de instelling. hierin 
begrepen die van de leidend ambtenaar. 

$3. De Vlaamse regering kan, lastens de begroting van de instelling en na gemotiveerd 
advies aan de raad van bestuur. de leidend ambtenaar op contractuele basis aan~ver\~en 
ot'ontslaaii 



53. In artikel 64 van het decreet van 12 december 1990 betreffende liet bestuurlijk 
beleid worden de woorden "het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme" 
vervangen door de woorden "Toerisme Vlaanderen". 

Art.19.91. De leidend ambtenaar wordt aangesteld door de Vlaamse regering en is 
bevoegd voor alle aangelegenheden die niet ressorteren onder de bevoegdheid van de 
raad van bestuur, inzonderheid de dagelijkse leiding van de instelling De leidend 
ambtenaar is belast met de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur en het 
vastleggen van het werkplan. 

$2. De leidend ambtenaar neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van 
de raad van bestuur. Hij is tevens belast met de voorbereiding van de beslissingen van 
de raad van bestuur. 

$3. De leidend ambtenaar vertegenwoordigt de instelling in gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handelingen. 

$4. De leidend ambtenaar staat de Vlaamse regering bij in het voorafgaand onderzoek 
van de zaken die aan de Vlaamse regering worden voorgelegd. 

$5 .  De leidend ambtenaar neemt alle dringende beslissingen en maatregelen ter 
vrijwaring van de belangen van de instelling. Deze beslissingen dienen onverwijld ter 
bevestiging aan de raad van bestuur te worden voorgelegd. 

Art.20.s 1.  De leidend ambtenaar wordt bijgestaan door een directieraad, bestaande uit 
de leidend ambtenaar en de afdelingshoofden van de instelling. De leidend ambtenaar 
zit de vergaderingen van de directieraad voor en heeft een doorslaggevende stem bij 
staking van stemmen. 

$2. De directieraad adviseert de leidend ambtenaar inzake de coördinatie van het goede 
beheer van de afdelingen en van de afdelingsoverschrijdende aangelegenheden. De 
directieraad adviseert over de regeling van de rechtspositie van het personeel, op eigen 
initiatief of op vraag van de raad van bestuur. 

$3. De leidend ambtenaar kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een of 
meer leden van de directieraad. , , -- 

AFDELING 4 
FINANCIELE MIDDELEN 

Art.21. De financiële middelen van de instelling bestaan uit : 

1 O een dotatie die jaar1i.j ks wordt ingeschreven op de begroting van de Vlaamse 
(iemeenschap: 

2" eigen inkomsten en vergoedingen \,oor prestaties aan derden. verworven binnen het 
kader van haar opdracht zoals bepaald in ai-tikel 3 ;  



3" andere inkomsten. na goedkeuring door de Vlaamse regering, schenkingen en 
legaten inbegrepen. 

Art.22. De raad van bestuur bepaalt onder welke voorwaarden en in welke mate de 
leidend ambtenaar over de middelen van de instelling beschikt. 

Art.23. Binnen de perken van de kredieten ingeschreven op de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap worden op de begroting van de instelling gelden ingeschreven 
die de instelling kan aanwenden om de ontwikkeling van het toeristische productaanbod 
te ondersteunen. 

De Vlaamse regering bepaalt onder welke voorwaarden en volgens welke regels 
subsidies, leningen, zekerheidsstellingen of andere vormen van tegemoetkomingen 
onder bezwarende of kostenloze titel binnen de perken van de beschikbare kredieten 
kunnen worden verleend tot verwezenlijking van de in het voorgaande lid bepaalde 
doelstelling. 

HOOFDSTUK 111 
OVERDRACHT VAN TAKEN AAN HET MINISTERIE VAN DE 

VLAAMSE GEMEENSCHAP 

Art. 24. $ 1 .  Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt belast met 

1 "  alle taken inzake vergunningen, inspectie en premies en het toeristische beleid 
betreffende deze aangelegenheden, uitgezonderd de in artikel 3, $2, 7" aan Toerisme 
Vlaanderen toegewezen taken; 

2" het beheer van het erfgoed van Toerisme Vlaanderen; 

3" beleidsparticipatie met zowel lagere als regionale en supraregionale overheden 
inzake de in $1 en $2 toegewezen taken; 

4" het opmaken van strategische plannen inzake de in $ 1 en $2 toegewezen taken. 

$2. De Vlaamse regering bepaalt welke roerende en onroerende goederen, noodzakelijk 
i f 

voor de uitvoering van de ingevolge dit decreet aan het ministerie van de Vlaamse t 

Gemeenschap toegewezen opdrachten, worden overgedragen vanuit Toerisine 
Vlaanderen naar de Vlaamse Gemeenschap. 

$3. Vanwege de gewijzigde opdrachten van Toerisme Vlaanderen en van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap kunnen personeelsleden vanuit Toerisme Vlaanderen 
worden overgedragen aan de Vlaamse regering en geïntegreerd in het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

O m  dezelfde reden kunnen vanuit het ministerie van de Vlaanise Gemeenschap en 
vanuit andere Vlaamse openbare instellingen op vri.jwillige basis ambtenaren worden 
overgedragen aan de Vlaamse regering en geïntegreerd in Toerisme Vlaanderen. 



De overgedragen personeelsleden behouden hun hoedanigheid, hun administratieve en 
geldelijke anciëniteit, alsmede alle reglementair toegekende rechten die ze genoten in de 
instelling waaruit ze afkomstig zijn. 

54. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels inzake de overdracht van de 
betrokken personeelsleden en goederen. 

HOOFDSTUK IV 
OPRICHTING VAN EEN HOGE RAAD VOOR HET TOERISME 

AFDELING 1 
OPRICHTING 

Art.25. Bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt een Hoge Raad voor het 
Toerisme opgericht, hierna in "de raad" te noemen. 

AFDELING 2 
SAMENSTELLING 

Art.26.51. De raad is een koepelorgaan dat bestaat uit minimaal 18 en maximaal 24 
leden. waaronder een voorzitter en twee ondervoorzitters. 

52. De raad wordt volgt samengesteld uit vertegenwoordigers van de toeristische 
sectoren, met inbegrip van het sociaal volwassenen- en jeugdtoerisme. 

$3. De Vlaamse regering stelt de leden van de raad aan. 

$4. De Vlaamse regering wijst onder de leden van de raad een voorzitter aan. De 
voorzitter heeft stemrecht en heeft een doorslaggevende stem bij staking van stemmen. 

95. De Vlaamse regering wijst onder de leden van de raad twee ondervoorzitters aan. 
De ondervoorzitters hebben stemrecht. 

$6. De leden van de raad worden gekozen vanwege hun bijzondere deskundigheid in en 
vertrouwdheid met de toeristische sector. 
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$7. Een lid van de raad kan niet tegelijkertijd deel uitmaken van het personeel van de 
instelling. 

$8. De leidend ambtenaar van de instelling wordt ambtshalve als waarnemer in de raad 
opgenomen. De leidend ambtenaar van de administratie Buitenlands Beleid, de leidend 
ambtenaar van de administratie Economie en de leidend ambtenaar van de administratie 
Cultuur worden ambtshalve als waarnemer opgenomen in de raad. 

Art.27. De voorzitter van de raad is gemachtigd derden als deskundigen uit te nodigen 
op de vergaderingen van de raad. 



Art.28.g I .  Het mandaat van de leden van de raad vervalt om de vier jaar. 

$2. De uittredende leden van de raad kunnen opnieuw worden benoemd. 

$3. Bij overlijden, ontslag of afzetting van een lid van de raad, voltooit een opvolger 
het mandaat. 

Art.29. Het secretariaat en de coördinatie van de werkzaamheden van de raad wordt 
georganiseerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, dat hiervoor de nodige 
personeelsleden en infrastructuur ter beschikking stelt. 

AFDELING 111 
TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN WERKING 

Art.30.5 1 .  De raad heeft tot taak advies te verstrekken over alle aangelegenheden inzake 
toerisme en over aangelegenheden die hiermee verband houden. 

$2. De raad verstrekt zijn adviezen : 

1 O hetzij op eigen initiatief; 

2" hetzij op verzoek van de Vlaamse regering, of een lid ervan, in het bijzonder de 
Vlaamse minister bevoegd voor het toerisme; 

3" hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement. 

Art.31.g 1 .  De Vlaamse regering is verplicht het advies van de raad in te winnen over : 

1 O elk voorontwerp van decreet en elk ontwerp van organiek of reglementair besluit 
aangaande de in artikel 3 en artikel 2 4 , s  1 vermelde aangelegenheden; 

2" telkens als een decreet of besluit bepaalt dat de raad om advies gevraagd moet 
worden. 

$2. De in $1 bedoelde adviezen worden verstrekt binnen drie maanden na ontvangst 
van de aanvraag. 

In uitzonderlijke of spoedeisende gevallen kan de aanvrager, na uitdrukkelijke 
motivatie, een kortere termijn voor het verstrekken van het advies bepalen, zonder dat 
deze termijn minder dan veertien kalenderdagen mag bedragen. Indien binnen de 
gestelde termijn geen advies wordt uitgebracht, wordt het geacht te zijn gegeven. 

Art.32. De adviezen van de raad zijn met redenen omkleed. Bi-j elk advies wordt de 
uitslag van de stemming gevoegd. Wanneer geen unaniem advies kan worden gegeven, 
worden de verschillende standpunten kan de leden in het advies vermeld. 

Art.33. De raad stelt jaarli-iks een verslag op over zijn werkzaamheden. Dit verslag 
wordt meegedeeld aan de Vlaamse regering en aan het Vlaams Parlement. 



Art.34. De raad bepaalt in een reglement de wijze waarop hij zijn taken en 
bevoegdheden uitoefent. Dit reglement wordt ter goedkeuring aan de Vlaamse regering 
voorgelegd. 

HOOFDSTUK V 
SLOTBEPALINGEN 

Art.35. De volgende regelingen worden opgeheven : 

1 O het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van een Vlaams Commissariaat- 
Generaal voor Toerisme, gewijzigd door het decreet van 22 december 1995; 

2" het decreet van 5 maart 1985 houdende oprichting van een Vlaamse Adviesraad 
voor toerisme. 

Art.36. De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit decreet geheel of 
gedeeltelijk in werking treedt. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering 
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, 

Wetenschap en Technologie 

LUC Van den Brande 


