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PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 APRIL 1999 
DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN 
VLAAMS GEWEST 

over 

- ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de 
wijze waarop personeelsleden vanuit Toerisme Vlaanderen kunnen worden 
overgedragen naar de diensten van de Vlaamse regering en geïntegreerd 
worden in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

- ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de 
wijze waarop personeelsleden vanuit het ministerie van de Vlaamse Ge- 
meenschap en vanuit de Vlaamse openbare instellingen kunnen worden 
overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse regering en geïntegreerd 
worden in Toerisme Vlaanderen. 
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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 *-p 

en Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, 
Wetenschap en Technologie, voorzitter ; 

2. de heer Eddy BALDEWIJNS, Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenaren- 
zaken ; 

3. de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse rege- 
ring, Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Or- 
dening 

4. de heer Theo KELCHTERMANS, Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerk- 
stelling, 

5. mevr. Wivina DEMEESTER - DE MEYER, Vlaamse minister van Financiën, Be- 
groting en Gezondheidsbeleid, 

6. de heer Leo Peeters, Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenhe- 
den, Stedelijk Beleid en Huisvesting, 

7. de heer Luc MARTENS, Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, 

8. de heer Eric VAN ROMPUY, Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw 
en Media, 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de twee representatieve vakorganisaties : 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd door : 

de heer Hilaire Berckmans 
Richard De Winter 
Ronny Vande Winckel 

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

mevr. Ann Vermorgen 
de heer Stefaan Van de Kerckhove 

Jan François 
Jean-Paul Van Der Vurst 

anderzijds, 
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Werd een akkoord bereikt over het voorgelegde 
- ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de 

wijze waarop personeelsleden vanuit Toerisme Vlaanderen kunnen worden 
overgedragen naar de diensten van de Vlaamse regering en geïntegreerd 
worden in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

- ontwerp-besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de 
wijze waarop personeelsleden vanuit het ministerie van de Vlaamse Ge- 
meenschap en vanuit de Vlaamse openbare instellingen kunnen worden 
overqeheveld naar de diensten van de Vlaamse regering en geïntegreerd 
wordén in Toerisme Vlaanderen. 

Bijgaande teksten maken integraal deel uit van dit protocol. 

De overheidsafvaardiging verbindt er zich evenwel toe de wijziging van de 
personeelsformatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (depar- 
tement EWBL) en van Toerisme Vlaanderen te agenderen vooraleer beide on- 
derhandelde ontwerp-besluiten definitief worden goed gekeurd op de Vlaam- 
se regering. 

Brussel, 

DE AFVAARDIGING VAN DE DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
REPRESENTATIEVE VAKORGANISATIES : 

Voor de Algemene Centrale der De Voorzitter, 

/ L/? 
LUC Van den Brande 
minister- resident van de ~laahse 
regering en Vlaams minister va 
Buitenlands Beleid, Europese 
gelegenheden, Wetenschap en 
nologie 

Voor de Federatie van de Christe- DE ONDERVOORZITTER, 
lijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 
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LEDEN 

-5t'eve Stevaert, 
minister vice-president van de 
Vlaamse regering, Vlaamse mi- 
nister van Openbare Werken, 
Vervoer en Ruimtelijke Ordening 

en Tewerkstelling, ", 
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l-- minister van Cultuur, 

Eric VAN ROMPUY, 
Vlaamse minister van Economie, 
KMO, Landbouw en Media, 
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NOTA AAN HET SECTORCOMITE xvIII a 

C 0 

R datum 

Betreft: overheveling van opdrachten en personeel naar het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

l. Inleiding 

Het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen 
en de Vlaamse Raad voor het Toerisme bepaalt onder meer de opdracht van 
Toerisme Vlaanderen en de opdracht van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap op het vlak van toerisme. 

2. De nieuwe opdracht van Toerisme Vlaanderen. 

De hoofdopdracht van Toerisme Vlaanderen wordt toegespitst op het bevorderen 
van het toerisme, de toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van 
het toerisme. Met andere woorden, Toerisme Vlaanderen zal instaan voor de 
marketing en de promotie van het Vlaamse toerisme in binnen- en buitenland. 

Daarnaast blijft Toerisme Vlaanderen bevoegd voor het sociaal jeugd- en 
volwassenentoerisme - in afwachting van een beslissing van de Vlaamse regering 
met betrekking tot de positionering van het sociaal toerisme - alsmede voor de 
productontwikkeling en voor hefboom- of proefprojecten. 

Toerisme Vlaanderen blijft tevens verantwoordelijk voor het labelen (classificeren) 
van de toeristische infrastructuur (hotels, kampeerterreinen,...). 

NB: 
gelieve 

in het antwoord 
de datum 

cn ons kenmerk 
tc vermelden W D E R E H  - EUROPA 2002 



3. De overdracht van opdrachten. 

Parallel aan de herdefiniëring van de opdracht van Toerisme Vlaanderen, bepaalt 
het decreet dat een aantal opdrachten en taken vanuit de instelling worden 
overgedragen aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het betreft de 
taken die betrekking hebben op: 

het statuut van de reisbureaus, m.a.w. de reisbureauvergunningen 
en al wat daarmee samenhangt; 
het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven, m.a.w. het 
afleveren van vergunningen aan de hotels en het afwerken van de 
laatste premiedossiers. De classificatie van de hotels blijft evenwel 
een opdracht van Toerisme Vlaanderen; 
het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, 
m.a.w. het afleveren van de vergunningen aan kampeerterreinen, 
het opvolgen van de i;': oblematiek m.b.t. onder andere de vaste 
bewoning, de ruimtelijke zonering, ... en de premiedossiers. Ook hier 
geldt evenals bij de hotels, dat de classificatie van de terreinen een 
bevoegdheid van Toerisme Vlaanderen blijft; 

0' het verlenen van subsidies en toelagen in het kader van de 
ontwikkeling van de toeristische uitrusting (Koninklijk Besluit van 14 
februari 1967 tot vaststelling van de toekenningsvoonnraarden van de 
subsidies door de staat verleend voor de ontwikkeling van de 
toeristische uitrusting); 
het patrimonium, voor zover het geen betrekking heeft op de 
opdrachten die tot de bevoegdheid van Toerisme Vlaanderen blijven 
behoren. 

4. De overheveling van personeel 

4.1. De overheveling vanuit Toerisme Vlaanderen 

In het kader van de overdracht van opdrachten naar het ministerie wordt verwacht 
dat ook de nodige deskundigheid zal overgeheveld worden. Immers de continuïteit 
van de dienstverlening staat voorop. 

Vanzelfsprekend behouden de overgehevelde personeelsleden hun hoedanigheid 
(vastbenoemd of contractueel), hun administratieve en geldelijke anciënniteit en hun 
reglementair toegekende rechten. 

Om een effectieve en efficiënte werking van het toerisme binnen het ministerie te 
garanderen zal er een afdeling Toerisme opgericht worden binnen de administratie 
Economie van het departement EWBL. 

Uitgangspunt van deze overhevelingsoperatie is de vrijwilligheid. Eénieder binnen 
Toerisme Vlaanderen kan vrij opteren voor een overheveling naar het ministerie, 
voor zover hij of zij voldoet aan het gevraagde functieprofiel. Mochten er niet 
voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om overgeheveld te worden, dan zal een 
minimaal aantal inhoudelijke functies met titularis (mn. 4 A's en 4 B's) ambtshalve 
overgeheveld worden. 



Door Toerisme Vlaanderen en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd 
gemeenschappelijk een document opgesteld over de taken en opdrachten van de 
afdeling Toerisme binnen de administratie Economie van het departement EWBL. 
Het document gaat als bijlage aan deze nota. 

4.2. De overheveling naar Toerisme Vlaanderen 

Het decreet voorziet ook in de mogelijkheid dat personeel vanuit het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap ei) var.uit andere Vlaamse openbare instellingen kan 
overgeheveld worden naar Toerisme Vlaanderen. 

De voorgestelde overhevelingsprocedure naar Toerisme Vlaanderen kan slechts 
worden opgestart na de goedkeuring van de nieuwe personeelsformatie van de 
instelling, na de overheveling van het personeel van Toerisme Vlaanderen naar het 
ministerie en de affectatie van het resterende personeel van Toerisme Vlaanderen 
op de nieuwe personeelsformatie. 

5. Overhevelincisbesluiten 

Aan de Vlaamse regering worden hierbij twee ontwerpen van besluit over de 
overheveling van personeel voorgelegd: 

l. het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de wijze 
waarop personeelsleden vanuit Toerisme Vlaanderen kunnen overgedragen 
worden naar de diensten van de Vlaamse regering en geïntegreerd in het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

2. het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de wijze 
waarop personeelsleden vanuit het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en 
van de Vlaamse openbare instellingen kunnen overgeheveld worden naar de 
diensten van de Vlaamse regering en geïntegreerd in Toerisme Vlaanderen. 

Beide besluiten worden voorafgegaan door een algemene en artikelsgewijze 
toelichting. 

6. Adviezen 

De Raad van Bestuur van Toerisme Vlaanderen bracht op 27 januari 1999 een 
gunstig advies uit over beide ontwerpbesluiten. 

Beide gemeenschapscommissarissen brachten op respectievelijk 22 februari 1999 
en 4 maart 1999 een positief advies uit. 

Het advies van de administratie Ambtenarenzaken dd. 15 april 1999 werd opgevolgd. 

De Inspectie van Financiën bracht advies uit op 7 april 1999. 



Vlaamse regering 

TOELICHTING BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE 
VASTSTELLING VAN DE WIJZE WAAROP PERSONEELSLEDEN VANUIT 
TOERISME VLAANDEREN KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR DE 
DIENSTEN VAN DE VLAAMSE REGERING EN GEINTEGREERD WORDEN IN HET 
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

INLEIDING 

Het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse 
Raad voor het Toerisme bepaalt onder meer de opdracht van Toerisme Vlaanderen en de opdracht 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op het vlak van toerisme. 

De hoofdopdracht van Toerisme Vlaanderen wordt toegespitst op het bevorderen van het toerisme, 
de toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van het toerisme. Met andere 
woorden, Toerisme Vlaanderen zal instaan voor de marketing en de promotie van het Vlaamse 
toerisme in binnen- en buitenland. 

Daarnaast blijft Toerisme Vlaanderen bevoegd voor het sociaal jeugd- en volwassenentoerisme - in 
afwachting van een beslissing van de Vlaamse regering met betrekking tot de positionering van het 
sociaal toerisme - alsmede voor de productontwikkeling en voor hefboom- of proefProjecten. 

Toerisme Vlaanderen blijft tevens verantwoordelijk voor het labelen (classificeren) van de 
toeristische infrastructuur (hotels, kampeerterreinen,...). 

Parallel aan de herdefiniëring van de opdracht van Toerisme Vlaanderen, bepaalt het decreet dat 
een aantal opdrachten en taken vanuit de instelling worden overgedragen aan het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. Het betreft de taken die betrekking hebben op: 



1 O het statuut van de reisbureaus, m.a.w. de reisbureauvergunningen en al wat daarmee 
samenhangt; 

2" het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven, m.a.w. het afleveren van vergunningen aan de 
hotels en het afwerken van de laatste premiedossiers. De classificatie van de hotels blijft 
evenwel een opdracht van Toerisme Vlaanderen; 

3" het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, m.a.w. het afleveren van de 
vergunningen aan kampeerterreinen, het opvolgen van de problematiek m.b.t. onder andere de 
vaste bewoning, de ruimtelijke zonering, ... en de premiedossiers. Ook hier geldt evenals bij de 
hotels, dat de classificatie van de terreinen een bevoegdheid van Toerisme Vlaanderen blijft; 

4" het verlenen van subsidies en toelagen in het kader van de ontwikkeling van de toeristische 
uitrusting (Koninklijk Besluit van 14 februari 1967 tot vaststelling van de toekennings- 
voorwaarden van de subsidies door de staat verleend voor de ontwikkeling van de toeristische 
uitrusting); 

5" het patrimonium, voor zover het geen betrekking heeft op de opdrachten die tot de bevoegdheid 
van Toerisme Vlaanderen blijven behoren. 

In het kader van de overdracht van opdrachten naar het ministerie wordt verwacht dat ook de 
nodige deskundigheid zal overgeheveld worden. Immers de continuïteit van de dienstverlening 
staat voorop. 

Vanzelfsprekend behouden de overgehevelde personeelsleden hun hoedanigheid (statutair of 
contractueel), hun administratieve en geldelijke anciënniteit en hun reglementair toegekende 
rechten. 

Om een effectieve en efficiënte werking van het toerisme binnen het ministerie te garanderen zal er 
een afdeling Toerisme worden opgericht binnen de administratie Economie van het departement 
EWBL. 

Toerisme Vlaanderen en de administratie Economie van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap hebben gezamenlijk een voorstel van personeelsbehoefienraming voor een afdeling 
Toerisme binnen de administratie uitgewerkt. Deze raming resulteert in een personeelseffectief, 
uitgedrukt in voltijds equivalenten van 19 eenheden: 1 afdelingshoofd, 6 A-functies, 7 B-functies, 
4 C-functies en 1 D-functie. 

Van deze 19 personeelsleden zullen er 16 ingezet worden voor opdrachten die momenteel door 
Toerisme Vlaanderen worden uitgeoefend. De drie resterende functies betreffen het afdelingshoofd 
en het secretariaat (rnn. 1 Al en 1 B 1) van de Vlaamse Raad voor het Toerisme. 



Uitgangspunt van deze overhevelingsoperatie is de vrijwilligheid. Eénieder binnen Toerisme 
Vlaanderen kan vrij opteren voor een overheveling naar het ministerie, voor zover hij of zij 
voldoen aan het gevraagde functieprofiel. Mochten er niet voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn 
om overgeheveld te worden, dan zal een ambtshalve overheveling worden doorgevoerd. 

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

Artikel 1 

Dit artikel definieert een aantal begrippen die verder in het besluit gebruikt zullen worden. 

Bij het omschrijven van de personeelsleden worden de categorieën gehanteerd zoals die voorzien 
zijn in het personeelsstatuut van Toerisme Vlaanderen zijnde: 

1 O de vastbenoemde ambtenaren 

2" de contractuele personeelsleden met vervangingscontract 

3" de contractuele personeelsleden belast met een uitzonderlijke en tijdelijke opdracht. Toerisme 
Vlaanderen heeft een project opgezet om de implementatie van het decreet houdende het statuut 
van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven te realiseren. In dit project zijn momenteel 
twee contractuele personeelsleden tewerkgesteld. Vermits deze opdracht overgeheveld wordt naar 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zullen ook de betrokken contractuele personeelsleden 
ambtshalve worden overgeheveld. 

Artikel 2 

Dit artikel creëert de mogelijkheid om vanuit Toerisme Vlaanderen vrijwillig over te stappen naar 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De vrijwillige overheveling geldt voor alle functies 
die binnen de nieuwe afdeling Toerisme te begeven zijn. De contractuele personeelsleden tewerk 
gesteld in een vervangingscontract of in het project opgezet om de implementatie van het decreet 
houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven te realiseren, zijn 
hiervan uitgesloten. 

Artikel 3 en 4 

Deze artikelen regelen de wijze waarop de personeelsleden van Toerisme Vlaanderen zich kunnen 
kandidaat stellen voor een vrijwillige overheveling: 



stap l : alle personeelsleden worden door de administrateur-generaal van Toerisme 
Vlaanderen door middel van aangetekende brief in kennis gesteld van de openstaande 
betrekkingen en van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om overgeheveld te 
kunnen worden. De datum van de poststempel geldt als referentiedatum. 

stap 2: binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de in stap 1 vermelde aangetekende 
brief kunnen de personeelsleden aan de administrateur-generaal, bij aangetekende brief, 
hun kandidatuur stellen voor de vrijwillige overheveling. De datum van de poststempel 
geldt als indieningsdatum. Hun aanwaag bevat tevens hun aanspraken op de aangeduide 
functie. 

stap 3: een onderzoek van de kandidaturen die zich hebben aangemeld voor de vrijwillige 
overheveling en indien nodig een rangschikking van de kandidaten volgens 
hoedanigheid (statutair of contractueel), volgens graad- en dienstanciënniteit en volgens 
leefiijdtelkens in de opgegeven degressieve volgorde. 

Voor de over te hevelen contractuele personeelsleden wordt het begrip dienstanciënniteit 
gedefinieerd. 

Het contractuele personeelslid (vervangingscontract) dat een titularis, die zich krachtens het 
personeelsstatuut van Toerisme Vlaanderen in een toestand van non-activiteit bevindt en die wenst 
overgeheveld te worden, vervangt, zal de titularis volgen en derhalve van ambtswege overgeheveld 
worden. 

Artikel 5 

Indien zich onvoldoende kandidaten voor een vrij willige overheveling aandienen, wordt via dit 
artikel de mogelijkheid gecreëerd om personeel vanuit Toerisme Vlaanderen ambtshalve over te 
hevelen naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Zoals in de inleiding van deze toelichting is opgenomen, worden er 16 voltijds equivalenten 
voorzien in de personeelsformatie van de afdeling Toerisme om die taken en opdrachten uit te 
voeren die vanuit Toerisme Vlaanderen worden overgedragen. Om de continuïteit van de 
dienstverlening te verzekeren dient ten minste volgend personeel overgeheveld te worden: 

4 A-functies 
4 B-functies 
en 2 C-functies. 

Wordt dit quotum niet bereikt via de vrijwillige overheveling dan zal de procedure van ambtswege 
overheveling ingezet worden. 



De aanwijzing van de van ambtswege over te hevelen personeelsleden geschiedt door de Vlaamse 
regering in overleg met de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. Slechts die 
personeelsleden kunnen worden aangewezen die met taken en opdrachten belast zijn die 
overgedragen worden aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Bij de vaststelling van de 
geschiktheid wordt rekening gehouden met de functiebeschrijving. 

Zodoende worden de contractuele personeelsleden van de instelling die werkzaam zijn in het 
project betreffende de implementatie van het decreet houdende het statuut van de terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven (opdracht van de nieuwe afdeling Toerisme) dus van ambtswege 
overgeheveld naar het ministerie. 

Artikel 6 

Dit artikel bepaalt de rangschikking van de kandidaten die van ambtswege kunnen overgedragen 
worden. De rangschikking geschiedt in omgekeerde volgorde van de vrijwillige overheveling en 
start bij het contractueel personeel met vervolgens de vastbenoemde ambtenaar. De rangschikking 
wordt verder verfijnd door de omgekeerde graad-, en dienstanciënniteit en de jongste in leeftijd. 

Het contractuele personeelslid (vervangingscontract) dat een titularis, die zich krachtens het 
personeelsstatuut van Toerisme Vlaanderen in een toestand van non-activiteit bevindt en die 
ambtshalve dient overgeheveld te worden, vervangt, zal de titularis volgen en derhalve van 
ambtswege overgeheveld worden. 

Artikel 7 

Dit artikel bepaalt dat de personeelsleden nominatief bij besluit van de Vlaamse regering worden 
overgeheveld. 

Artikel 8 

Dit artikel bepaalt dat de overgehevelde personeelsleden ingeschakeld worden in de 
rechtspositieregeling van het personeel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Ze 
behouden hun administratieve en geldelijke rechten. Ze behouden tevens alle reglementair 
toegekende toelagen en vergoedingen in zoverre de toekenningsvoonvaarden blijven bestaan in het 
ministerie. 

Artikel 9 

Bij de overheveling wordt alleen rekening gehouden met de statutaire graad van de 
personeelsleden en niet de graad van het hoger ambt waarmee zij werden belast voor de 
overheveling. 



Artikel 10 

Dit artikel bepaalt dat de personeelsleden hun laatst toegekende functioneringsevaluatie behouden 
tot op het ogenblik dat zij in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een nieuwe 
functioneringsevaluatie krijgen. 

Artikel 1 1 

Dit artikel bepaalt dat de personeelsleden die slaagden voor een vergelijkend examen hun rechten 
dienaangaande behouden. 

Artikel 12 en artikel 1 3 

Vergen geen commentaar. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering 
en de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, 

Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 



Vlaamse regering 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE XEGERING HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE 
WIJZE WAAROP PERSONEELSLEDEN VANUIT TOERISME VLAANDEREN 
KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR DE DIENSTEN VAN DE VLAAMSE 
REGERING EN GEINTEGREERD WORDEN IN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen 
en de Vlaamse Raad voor het Toerisme, inzonderheid op artikel 26, $3 en 94; 

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Toerisme Vlaanderen, gegeven op 27 januari 
1999; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op .........; 

Gelet op het protocol nr. van .......... van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - 
Vlaams Gewest; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van . . . .., betreffende de aanvraag om advies 
bij de Raad van State binnen een maand; 

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op ...., met toepassing van artikel 84, 
eerste lid, 1 O ,  van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 



Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse regering en de Vlaamse minister van 
Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie en van de 
Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT : 

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen 

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

1 " het decreet: het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaan- 
deren en de Vlaamse Raad voor het Toerisme; 

2" de instelling: de Vlaamse openbare instelling Toerisme Vlaanderen; 

3" de personeelsleden: 

a) de vastbenoemde ambtenaren van de instelling; 

b) de contractuele personeelsleden van de instelling die een vervangingscontract 
hebben; 

c) de contractuele personeelsleden van de instelling die belast zijn met een 
uitzonderlijke en tijdelijke opdracht; 

d) de contractuele personeelsleden van de instelling die belast zijn met een 
uitzonderlijke en tijdelijke opdracht en die tewerkgesteld zijn in het project 
betreffende de implementatie van het decreet houdende het statuut van de terreinen 
voor openluchtrecreatieve verblijven. 

Hoofdstuk 11. Vrijwillige overheveling 

Art. 2. De personeelsleden, uitgezonderd deze bedoeld in artikel 1,3", b) en d), worden op hun 
verzoek overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse regering en geïntegreerd in het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 



Art. 3.9 1. De personeelsleden worden door middel van een aangetekende brief door de 
leidend ambtenaar van de instelling op de hoogte gebracht van de openstaande betrekkingen, 
die invulling geven aan de van Toerisme Vlaanderen naar het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap overgedragen taken, en van de voorwaarden van de overheveling. 

$2. Binnen vijftien kalenderdagen volgend op de in 5 1 vermelde aangetekende brief laten de 
personeelsleden door middel van een aangetekende brief weten of zij wensen overgeheveld te 
worden naar de diensten van de Vlaamse regering om geïntegreerd te worden in het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap. 

De datum van de poststempel geldt als referentie- of als indieningsdaturn. 

De personeelsleden richten hun aanvraag aan de leidend ambtenaar van de instelling. Deze 
aanvraag bevat tevens een uitzetting van de aanspraken die het personeelslid meent te kunnen 
aanvoeren om in aanmerking te voor de aangeduide betrekking. 

Art. 4. $ 1. Alleen het personeelslid dat dezelfde graad als die van de te begeven betrekking 
bekleedt, kan worden overgeheveld. 

$ 2. De aanvragers die over de vereiste kwalificatie beschikken worden per rang en per graad 
gerangschikt in de onderstaande volgorde en in die orde aangewezen voor een met hun graad 
overeenstemmende betrekking: 

1 " de vastbenoemde ambtenaren met de grootste graadanciënniteit; 

2" bij gelijke graadanciënniteit, de vastbenoemde ambtenaar met de grootste 
dienstanciënniteit; 

3" bij gelijke dienstanciënniteit, de oudste ambtenaar; 

4" het contractueel personeel belast met een uitzonderlijke en tijdelijke opdracht, in 
volgorde van dienstanciënniteit; bij gelijke dienstanciënniteit, het oudste personeelslid. 
De dienstanciënniteit omvat de tijd gedurende welke het personeelslid in enige 
hoedanigheid en zonder onderbreking deel heeft uitgemaakt van de instelling als 
titularis van een ambt met volledige prestaties. 

tj 3. De personeelsleden van de instelling die in dienst werden genomen met een 
vervangingscontract volgen de betrekking van de titularis, die zij tijdelijk vervangen. 



Hoofdstuk 111. Ambtshalve overheveling 

Art. 5. 5 1. Als er, nadat aan de aanvragen, bedoeld in artikel 3, 5 1, is voldaan, nog 
betrekkingen open staan, wordt het nodige aantal personeelsleden van ambtswege aangewezen 
door de Vlaamse regering, na overleg met de leidend ambtenaar van de instelling. 

5 2. De aanwijzing van ambtswege gebeurt aan de hand van de opdrachten waarmee de 
Vlaamse regering volgens artikel 26, 5 1, van het decreet wordt belast. 

5 3. De geschiktheid van het personeelslid dat in aanmerking komt voor overheveling wordt 
vastgesteld aan de hand van de opdracht(en) die het geheel of gedeeltelijk uitvoert, rekening 
houdend met de functiebeschrijving. 

5 4. De contracwele personeelsleden van de instelling, die belast zijn met een uitzonderlijke 
en tijdelijke opdracht en zijn tewerkgesteld in het project betreffende de implementatie van 
het decreet houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, 
worden van ambtswege overgeheveld. 

Art. 6. 5 1 .  Voor de overheveling van ambtswege worden de personeelsleden, die in 
toepassing van artikel 5, tj 1, in aanmerking komen voor overheveling, gerangschikt als volgt: 

l" het contractueel personeel belast met een uitzonderlijke en tijdelijke opdracht, in 
omgekeerde volgorde van dienstanciënniteit bedoeld in artikel 4, 92,4",en bij gelijke 
dienstanciënniteit het jongste personeelslid; 

2" de vastbenoemde ambtenaren met de kleinste graadanciënniteit binnen elke rang; 

3" bij gelijke graadanciënniteit, de vastbenoemde ambtenaar met de kleinste 
dienstanciënniteit; 

4" bij gelijke dienstanciënniteit, de jongste ambtenaar 

5 2. De personeelsleden van de instelling die in dienst werden genomen met een 
vervangingscontract volgen de betrekking van de titularis, die zij tijdelijk vervangen. 

Hoofdstuk IV. Gemeenschappelijke bepalingen 

Art. 7. De personeelsleden worden overgeheveld door een besluit van de Vlaamse regering op 
voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, en van de Vlaamse minister, 
bevoegd voor de ambtenarenzaken. 

./. 



Art. 8. De naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap overgehevelde personeelsleden 
worden ingeschakeld in de rechtspositieregeling van het personeel van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Zij behouden hun hoedanigheid, hun graad en de hen voorheen reglementair toegekende 
rechten. 

Zij behouden ten minste de salarisschaal en de administratieve en geldelijke anciënniteit 
waarop zij recht hadden volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun 
overheveling. De latere wijzigingen aan deze reglementering zijn op hen niet meer van 
toepassing. 

Zij behouden eveneens alle reglementair toegekende toelagen en vergoedingen in zoverre de 
voorwaarden van toekenning ervan blijvei, bestaan in het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Art. 9. Voor de personeelsleden die belast zijn met de uitoefening van een hoger ambt, wordt 
voor hun overdracht alleen rekening gehouden met hun statutaire graad. 

Art. 10. De personeelsleden die onderworpen zijn aan de functioneringsevaluatie behouden na 
hun overheveling de laatste functioneringsevaluatie hen toegekend in de instelling. Deze 
evaluatie blijft geldig tot de toekenning van een nieuwe functioneringsevaluatie. 

Art. 11. De ambtenaren die voor hun overheveling geslaagd zijn voor een vergelijkend 
examen voor overgang naar een hoger niveau of voor een examen voor verhoging in graad 
behouden de aanspraken op bevordering die zij door het slagen voor één van die examens 
hebben verworven. 

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op de datum van de goedkeuring ervan. 



Art. 13. De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, en de Vlaamse minister, bevoegd 
voor de ambtenarenzaken, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering 
en de Vlaarilse minister van Buitenlands Beleid, 

Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 



Vlaamse regering 

TOELICHTING BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING 
HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE WIJZE WAAROP PERSONEELSLEDEN 
VANUIT HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VANUIT 
DE VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN KUNNEN WORDEN 
OVERGEHEVELD NAAR DE DIENSTEN VAN DE VLAAMSE REGERING EN 
GEINTEGREERD WORDEN IN TOERISME VLAANDEREN 

INLEIDING 

Het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de 
Vlaamse Raad voor het Toerisme bepaalt de "nieuwe" opdracht van Toerisme Vlaanderen. 

De hoofdopdracht van Toerisme Vlaanderen wordt toegespitst op het bevorderen van het 
toerisme, de toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van het toerisme. 
Met andere woorden, Toerisme Vlaanderen zal instaan v o o  de marketing en de promotie 
van het Vlaamse toerisme in binnen- en buitenland. 

Daarnaast blijft Toerisme Vlaanderen bevoegd voor het sociaal jeugd- en 
volwassenentoerisme - in afwachting van een beslissing van de Vlaamse regering met 
betrekking tot de positionering van het sociaal toerisme - alsmede voor de 
productontwikkeling en voor hefboom- of proefprojecten. 

Toerisme Vlaanderen blijft tevens verantwoordelijk voor het labelen (classificeren) van de 
toeristische infrastructuur (hotels, kampeerterreinen,...). 

Voormeld decreet creëert de wettelijke mogelijkheid om personeel vanuit het ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap en vanuit andere Vlaamse openbare instellingen over te hevelen 
naar Toerisme Vlaanderen. Onderhavig besluit geeft uitvoering aan deze decretale bepaling. 

De overheveling van personeelsleden naar Toerisme Vlaanderen zal geschieden nadat het 
personeel van Toerisme Vlaanderen geaffecteerd werd op de betrekkingen die in de nieuwe 
personeelsformatie van de instelling werden opgenomen. De resterende plaatsen kunnen na 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad via onderhavige specifieke mutatieregeling 
ingevuld worden. 



ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

Artikel 1 

Dit artikel definieert een aantal begrippen die verder in het besluit gebruikt zullen worden. 

De in aanmerking komende personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en van de Vlaamse openbare instellingen zijn logischer wijze de 
vastbenoemde ambtenaren omdat zij invulling geven aan permanente functies. 

In de lijst van de Vlaamse openbare instellingen van waaruit personeel kan worden 
overgeheveld naar Toerisme Vlaanderen, zijn die instellingen opgenomen waarvan de 
rechtspositieregeling van het personeel vergelijkbaar is met de rechtspositieregeling van het 
personeel van Toerisme Vlaanderen. 

Artikel 2 

Dit artikel bepaalt dat het om een vrijwillige overheveling gaat. 

Artikel 3 

Dit artikel beschrijft de wijze waarop kandidaten kunnen solliciteren: 
stap 1 : publicatie in het Belgisch Staatsblad van de openstaande betrekkingen met 

verwijzing naar de afdeling en het adres waar de functiebeschrijving en de 
profielvereisten van de betrekkingen kunnen worden opgevraagd; 

stap 2: binnen de 30 dagen na publicatie kunnen de kandidaten hun gemotiveerde 
(uiteenzetting van de aanspraken) sollicitatie indienen bij de administrateur- 
generaal van Toerisme Vlaanderen. De kandidaten bezorgen de overheid 
onder wiens gezag zij ressorteren een afschrift van de sollicitatie; 

stap 3: de administrateur-generaal meldt ontvangst van het verzoek tot overheveling 
aan de kandidaat en aan de overheid onder wiens gezag de kandidaat 
ressorteert. 

Artikel 4 

Artikel 4 beschrijft de wijze waarop de selectie en de rangschikking van de kandidaten 
geschiedt. De geschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van: 

1 O een onderzoek van het profiel van de kandidaat ten aanzien van de gestelde 
profielvereisten en rekening houdend met de functiebeschrijving; 

2" een interview, afgenomen door een selectiecommissie samengesteld uit de 
administrateur-generaai van Toerisme Vlaanderen, een verantwoordelijke van de 
personeelsdienst van Toerisme Vlaanderen en het afdelingshoofd van de afdeling 
waar de kandidaat zal tewerkgesteld worden; 



3" het advies van de vertrekkende overheid (leidend ambtenaar, raad van bestuur). 
Dit advies zal vergezeld zijn van de laatste evaluatie van de kandidaat. 

Voor elke vacante betrekking worden de kandidaten gerangschikt per rang en graad op basis 
van hun geschiktheid. De rangschikking wordt gemotiveerd. 

De administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen maakt de rangschikking van de 
kandidaten op en legt die, na advies van de directieraad, voor aan de raad van bestuur van 
Toerisme Vlaanderen. De raad van bestuur legt het voorstel voor aan de Vlaamse regering. 
Dit voorstel bevat tevens het advies van de vertrekkende overheid. 

Artikel 5 

Dit artikel bepaalt dat de personeelsleden nominatief bij besluit van de Vlaamse regering 
worden overgeheveld. 

Artikel 6 

Dit artikel bepaalt dat de overgehevelde personeelsleden ingeschakeld worden in de 
rechtspositieregeling van het personeel van Toerisme Vlaanderen. Ze behouden hun 
administratieve en geldelijke rechten. Ze behouden tevens alle reglementair toegekende 
toelagen en vergoedingen in zoverre de toekenningsvoonvaarden blijven bestaan in de 
instelling. 

Artikel 7 

Bij de overheveling wordt alleen rekening gehouden met de statutaire graad van de 
personeelsleden en niet de graad van het hoger ambt waarmee zij werden belast voor de 
overheveling. 

Artikel 8 

Dit artikel bepaalt dat de personeelsleden hun laatst toegekende functioneringsevaluatie 
behouden tot op het ogenblik dat zij in de instelling een nieuwe functioneringsevaluatie 
krijgen. 

Artikel 9 

Dit artikel bepaalt dat personeelsleden die slaagden voor een vergelijkend examen hun 
rechten dienaangaande behouden. 



Artikel 10 en artikel 1 1 

Vergen geen commentaar. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering 
en de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, 

Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 



Vlaamse regering 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE VASTSTELLING 
VAN DE WIJZE WAAROP PERSONEELSLEDEN VANUIT HET 
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VANUIT DE 
VLAAMSE 0PENB;WE INSTELLINGEN KUNNEN WORDEN 
OVERGEHEVELD NAAk DE DIENSTEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
EN GEINTEGREERD WORDEN IN TOERISME VLAANDEREN 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling Toerisme 
Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme, inzonderheid op artikel 26, 
$3 en $4; 

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Toerisme Vlaanderen, gegeven 
op 27 januari 1999; 

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, 
gegeven op .........; 

Gelet op het protocol nr. ..... van .......... van het Sectorcomité XVIII Vlaamse 
Gemeenschap - Vlaams Gewest; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van ........ , betreffende de 
aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand; 

..... Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op met toepassing van 
artikel 84, eerste lid, 1 O ,  van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse regering en de Vlaamse 
minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en 
Technologie en van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken; 

Na beraadslaging, 
.l. 



BESLUIT : 

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

1 O het decreet: het decreet van 7 juli 1998 betreffende de openbare instelling 
Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme; 

2" de instelling: de Vlaamse openbare instelling Toerisme Vlaanderen; 

3" de personeelsleden: de ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en van de hierna vermelde Vlaamse openbare instellingen, zijnde 
de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, de Dienst 
voor de Scheepvaart, de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer 
Vlaanderen, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het Vlaams Instituut 
voor Zelfstandig Ondernemen, Kind en Gezin, het Vlaams Fonds voor de Sociale 
Integratie van Personen met een Handicap, de Openbare Afialstoffenmaat- 
schappij voor het Vlaams Gewest, de Vlaamse Milieumaatschappij, de 
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, de Dienst voor 
Infrastnictuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, het Permanent 
Secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad, de administratieve diensten van het 
Gemeenschapsonderwijs, het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van 
de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, het Openbaar 
Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem, 
Export Vlaanderen, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschapijen, de Sociaal 
Economische Raad van Vlaanderen, het Vlaams Instituut voor de Bevordering 
van het Wetenschappelij k-Technologisch Onderzoek in de Industrie en de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. 

Art. 2. De personeelsleden kunnen op eigen verzoek overgeheveld worden naar 
de diensten van de Vlaamse regering om geïntegreerd te worden in Toerisme 
Vlaanderen. 

Art. 3. 5 1. De personeelsleden, titularis van een graad verbonden aan een 
vacante betrekking in de instelling, kunnen binnen een termijn van 30 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste werkdag na publicatie van de lijst van 
de te begeven betrekkingen in het Belgisch Staatsblad, een verzoek indienen om 
te worden overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse regering en 
geïntegreerd in Toerisme Vlaanderen. Het verzoek wordt gericht aan de leidend 
ambtenaar van de instelling door middel van een aangetekende brief. De datum 
van de poststempel geldt als indieningsdatum. Terzelfder tijd sturen de 
personeelsleden een afschrift van het verzoek tot overheveling aan de overheid 
onder wiens gezag zij staan. De leidend ambtenaar van de instelling meldt 
ontvangst van het verzoek aan de kandidaat en aan de overheid onder wiens gezag 
de kandidaat staat. Het verzoek tot overheveling bevat een uiteenzetting van de 
aanspraken die het betrokken personeelslid kan laten gelden om in aanmerking te 
komen voor de vacante betrekking. 



$ 2 .  Naast de in $ 1 vermelde lijst van de vacante betrekkingen, wordt in het 
Belgisch Staatsblad ook verwezen naar de afdeling en hun adres waar de 
functiebeschrijving en de profielvereisten van de betrekkingen kunnen worden 
opgevraagd. 

Art. 4. 1. Alleen het personeelslid dat dezelfde graad of een graad gelijkwaardig 
aan die van het vacante ambt bekleedt, kan worden overgeheveld. 

5 2. De aanvragers die over de vereiste kwalificatie beschikken worden per rang 
en per graad gerangschikt en in die orde aangewezen voor een met hun graad 
overeenstemmende betrekking. 

In elk van de in het eerste lid genoemde groepen worden de personeelsleden 
gerangschikt op basis van hun geschiktheid. 

Deze geschiktheid wordt vastgesteld: 

1 " aan de hand van het profiel van de kandidaat ten aanzien van de 
profielvereisten en rekening houdend met de functiebeschrijving; 

2" aan de hand van een interview afgenomen door een selectiecommissie. De 
selectiecomrnissie is samengesteld uit de administrateur-generaal van Toerisme 
Vlaanderen, een verantwoordelijke van de personeelsdienst van Toerisme 
Vlaanderen en het afdelingshoofd van de afdeling waar de kandidaat zal worden 
tewerkgesteld; 

3" aan de hand van een advies van de overheid onder wiens gezag zij staan. 

De in aanmerking komende kandidaten worden onderling vergeleken op basis van 
hun functioneringsevaluatie en hun kandidaatstelling. 

3. De Raad van Bestuur van de instelling draagt, op voorstel van de leidend 
ambtenaar van de instelling, via een gemotiveerd voorstel de in aanmerking 
komende kandidaten in hun orde van geschiktheid aan de Vlaamse regering voor. 
Het voorstel aan de Vlaamse regering bevat tevens het advies van de overheid 
onder wiens gezag de kandidaat staat. 

Art. 5. De personeelsleden worden overgeheveld door een besluit van de 
Vlaamse regering op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
toerisme, en van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken. 



Art. 6. De naar de instelling overgehevelde personeelsleden worden ingeschakeld 
in de rechtspositieregeling van het personeel van Toerisme Vlaanderen. 

Zij behouden hun hoedanigheid, hun graad of een gelijkwaardige graad en de hen 
voorheen reglementair toegekende rechten. 

Zij behouden ten minste de salarisschaal en de administratieve en geldelijke 
anciënniteit waarop zij recht hadden volgens de bestaande reglementering op het 
ogenblik van hun overheveling. De latere wijzigingen aan deze reglementering 
zijn op hen niet meer van toepassing. 

Zij behouden eveneens alle reglementair toegekende toelagen en vergoedingen in 
zoverre de voorwaarden van toekenning ervan blijven bestaan in de instelling. 

Art. 7. Voor de personeelsleden die belast zijn met de uitoefening van een hoger 
ambt, wordt voor hun overdracht alleen rekening gehouden met hun statutaire 
graad. 

Art. 8. De personeelsleden die onderworpen zijn aan de functioneringsevaluatie 
behouden na hun overheveling de hen laatst toegekende functioneringsevaluatie. 
Deze evaluatie blijft geldig tot de toekenning van een nieuwe functionerings- 
evaluatie. 

Art. 9. De ambtenaren die voor hun overheveling geslaagd zijn voor een 
vergelijkend examen voor overgang naar een hoger niveau of voor een examen 
voor verhoging in graad, behouden de aanspraken op bevordering die zij door het 
slagen voor één van die examens hebben verworven. 

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op de datum van de goedkeuring ervan. 



Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, en de Vlaamse 
minister, bevoegd voor de ambtenarenzaken, zijn, ieder wat hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering 
en de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, 

Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, 

LUC VAN DEN BRANDE 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, 

Eddy BALDEWIJNS 


