
SECTORCOMITE XVIII 
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

protocol nr. 210.670 

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 27 MEI 
2004 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE 
GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST 

Over 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering betreffende de rechtsopvol- 
ging en de overdracht van personeel en goederen van de Vlaamse 
openbare instelling ' Toerisme Vlaanderen' naar het Intern Verzelf- 
standigd Agentschap \ Toerisme Vlaanderen' 
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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Bart Somers, minister-president van de Vlaamse regering, 
voorzitter; 

2. de heer Paul Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, ondervoor- 
zitter; 

3. de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Be- 
groting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische 
Innovatie; 

enerzijds, 

en de afvaardigingen van de drie representatieve vakbonden: 

- de Algemene Centrale der Openbare Diensten, vertegenwoordigd 
door: 

de heer Richard De Winter 

- de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Dien- 
sten die onder meer de Christelijke Centrale van de Openbare 
Diensten en de ACV-Transport en Communicatie groepeert, verte- 
genwoordigd door: 

mevrouw Ann Vermorgen 

- het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt, vertegenwoordigd 
door : 

de heer Jos Mermans 

anderzijds, 
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Werd een eenparig akkoord afgesloten over bijgaand Ontwerpbesluit 
van de Vlaamse regering betreffende de rechtsopvolging en de over- 
dracht van personeel en goederen van de Vlaamse openbare instelling 
'Toerisme Vlaanderenf naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap 
'Toerisme Vlaanderenf. 

Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit protocol. 

Brussel, 
2 7 -05- 2004 

DE AFVAARDIGING VAN DE 
REPRESENTATIEVE 
VAKORGANISATIES: 

DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 

emene Centrale der De Voorzitter, 

Bart Somers \ 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 

Voor de Federatie van de Chris- 
telijke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken 

Voor het Vrij Syndicaat van het 
Openbaar Ambt 

2 -  G\ --7 

c- 
C L ,.* Z ?  . . - ~ 7 - <  - t-- 7 i Dirk Van Mechelen 

Vlaams minister van Financien en 
Begroting, Ruimtelijke Ordening, 
Wetenschappen en Technologische 
Innovatie 
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Vlaams minister van Werkgelegenheid 
en Toerisme 



Bijlage protocol nr. 210.670 

Vlaamse regering 

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de rechstopvolging van de 
Vlaamse Openbare Instelling "Toerisme Vlaanderen" en de overdracht van 

personeel en goederen naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap "Toerisme 
Vlaanderenu 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, inzonderheid 
op artikel 35; 

Gelet op het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid << Toerisme Vlaanderen; 

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

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling ,gemotiveerd door de omstandigheid 
dat op 29 april 2004 de Vlaamse Openbare Instelling (VOI) Toerisme 
Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme werden opgeheven, dat het 
decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Toerisme Vlaanderen" in werking trad, 
dat ten behoeve van de continuïteit van Toerisme Vlaanderen duidelijk 
bepaald moet worden dat het personeel en de goederen waarover de V01 
Toerisme Vlaanderen voor 29 april 2004 beschikte overgedragen wordt aan het 
IVA Toerisme Vlaanderen; dat voor de rechtszekerheid tegenover derden 
duidelijk moet zijn wie de rechtsopvolger is van Toerisme Vlaanderen; 

Gelet op het advies nr'# van de Raad van State, gegeven op $$E, met 
toepassing van artikel 84,§1,2O, van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme; 

Na beraadslaging, 

Artikel 1. Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
"Toerisme Vlaanderen" is de algemene rechtsopvolger van de Vlaamse Openbare 
Instelling "Toerisme Vlaanderen". 

Art.2. De rechten, de verplichtingen en de goederen van de Vlaamse Openbare 
Instelling "Toerisme Vlaanderen" worden overgedragen aan het intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Toerisme Vlaanderen". 

Art.3. De personeelsleden van de Vlaamse Openbare Instelling "Toerisme 
Vlaanderen" worden met behoud van graad, rechten en plichten overgedragen 
aan Toerisme Vlaanderen. 



Art.4. De personeelsleden van het departement Economie, Werkgelegenheid, 
Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het ministerie van de Vlaamse 
gemeenschap die instaan voor het secretariaat van de Vlaamse Raad voor het 
Toerisme, worden van ambtswege toegewezen aan het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Toerisme Vlaanderen". 

Art. 5 .  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 9  april 2004 .  

Art. 6. De Vlaamse minister bevoegd voor het Toerisme wordt belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Bart SOMERS 

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, 

Renaat LANDUYT 
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Vlaamse regering 

De minister vice-president van de Vlaamse Regering, 

Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 

Betreft : Ontwerp van besluit betreffende de algemene rechtsopvolging van de V01 Toerisme 
Vlaanderen door de IVA Toerisme Vlaanderen 

1. Situering 

1.0. Voorafgaand 

Op 18 juli 2003 werd het ontwerp van decreet tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap 
met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen" principieel goedgekeurd. 

Op 7 november 2003 werd het ontwerp na advies van de Raad van State door de Vlaamse Regering 
definitief goedgekeurd en overgezonden naar het Vlaams Parlement. 

Het decreet werd in het Vlaams Parlement aangenomen en op 19 maart 2004 werd het door de 
Vlaamse regering bekrachtigd en afgekondigd. 

Op 26 maart 2004 werd het inwerkingtredingsbesluit definitief goedgekeurd. 

Op 29 april 2004 verschenen zowel het decreet als het inwerkingtredingsbesluit in het Belgisch 
Staatsblad. Op die datum is de creatie van het N A  met rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen 
een feit en wordt het decreet van 7 juli 1998 betreffende de Vlaamse openbare instelling Toerisme 
Vlaanderen en de Vlaamse Raad voor het Toerisme opgeheven. 

1.1. Algemene situering en draagwijdte van het ontwerpbesluit 

Overeenkomstig het principe van de continuïteit van de openbare dienst, wordt er van uitgegaan dat de 
IVA met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen" de rechtsopvolger is van de Vlaamse openbare 
instelling "Toerisme Vlaanderen". 

Voor de rechtszekerheid is het evenwel aangewezen de IVA Toerisme Vlaanderen ook expliciet aan te 
wijzen als algemene rechtsopvolger van de V01 Toerisme Vlaanderen. 

Daarom bepaalt dit ontwerp van besluit uitdrukkelijk dat de N A  Toerisme Vlaanderen de algemene 
rechtsopvolger is. Dit impliceert dat personeel, goederen en alle rechten en verplichtingen in zijn 
geheel overgedragen worden van de V01 Toerisme Vlaanderen naar de IVA Toerisme Vlaanderen. 
Deze algemene overdracht wordt eveneens expliciet in het voorliggende ontwerp van besluit vast 
gelegd. 



De rechtsgrond voor dit ontwerpbesluit is terug te vinden in artikel 3 5 van het kaderdecreet van 18 juli 
2003 betreffende Bestuurlijk Beleid. Dit artikel regelt de rechtsopvolging met betrekking tot de 
personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van de diensten, instellingen en 
rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest aan de 
departementen, de IVA' s met of zonder rechtspersoonlijkheid en de extern verzelfstandigde 
agentschappen, met het oog op de uitoefening van de hun toegewezen taken. 

Overdracht personeel 

De continuïteit van de werking van de openbare dienst N A  met rechtspersoonlijkheid Toerisme 
Vlaanderen kan niet gegarandeerd worden zonder de nodige personeelsleden (ambtenaren en 
contractuelen). 

Als de N A  Toerisme Vlaanderen de algemene rechtsopvolger is van de V01 Toerisme Vlaanderen, is 
het ook logisch dat al het personeel van de V01 Toerisme Vlaanderen verder werkt, maar dan binnen 
de IVA Toerisme Vlaanderen. 

De overdracht van deze personeelsleden van de V01 naar de N A  gebeurt onverminderd hun statuut of 
onverminderd hun contract, welke vastgelegd is in de vigerende reglementeringen terzake 
(Stambesluit VOI's en de bestaande rechtspositieregeling van het personeel van Toerisme Vlaanderen 
in afwachting van een instellingsspecifiek besluit en incl. geldende federale pensioenregeling). 

Verder doet dit besluit geen afbreuk aan vergoedingen welke groepen van personeelsleden of 
individuele personeelsleden op grond van vigerende reglementeringen en conforme procedure zijn 
toegekend. 

Dit besluit heeft dus in sé geen weerslag op het personeel zelf. Het personeel zoals werkzaam in de 
V01 Toerisme Vlaanderen blijft werkzaam in de N A  Toerisme Vlaanderen, zonder wijziging van 
statuut, rechten en verplichtingen. 

Overdracht zakelijke rechten, rechten en plichten ten aanzien van derden 

De overdracht behelst ook alle vormen van zakelijke rechten (eigendom, vruchtgebruik, erfpachten, 
opstallen, recht van gebruik etc.. .)zoals deze van toepassing waren op de V01 Toerisme Vlaanderen. 

De overdracht van alle rechten en plichten betekent ook dat rechten en verplichtingen die voortvloeien 
uit de hangende en toekomstige rechtsgedingen, die verbonden zijn met de opdrachten, taken en 
bevoegdheden die verbonden waren aan de V01 Toerisme Vlaanderen naar het IVA met 
rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen worden overgedragen. 

De overdracht van alle rechten en plichten is niet alleen belangrijk voor het beleid zelf, maar ook voor 
elke derde die handelt met de IVA met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen". 

2. sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschau-Vlaams Gewest. 

3. Financiële weerslap en bud~ettaire aanrekening 

Dit besluit heeft geen financiële weerslag of budgettaire aanrekening. Het voorliggende ontwerpbesluit 
is niet meer dan een expliciete bevestiging van een bestaande situatie: de IVA Toerisme Vlaanderen is 
de algemene rechtsopvolger van de V01 Toerisme Vlaanderen. 



De overgang van de V01 naar de IVA Toerisme Vlaanderen werd gunstig geadviseerd door de 
Inspectie van Financiën. Ik verwijs hiervoor naar: 

1. het gunstig advies bij het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd 
agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen" (zie VR/2003/18.07/DOC.0842) 

2. het gunstig advies bij het inwerkingtredingsbesluit (zie VR/2004/26.03/DOC.0336) 

4. Advies Inspectie van Financiën en Beprotin~sakkoord 

De inspectie Financiën heeft reeds gunstig advies uitgebracht met betrekking tot het ontwerp van 
decreet tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme 
Vlaanderen" en met betrekking tot het inwerkingtredingsbesluit. (zie VR/2003/18.07/DOC.0842 en 
VR/2004/26.03/DOC.033 6) 

Een hernieuwde adviesaanvraag is dan ook niet nodig. 

Het ontwerp heeft geen budgettaire weerslag. Het voorafgaand akkoord van de Vlaamse minister van 
Financiën en Begroting is niet noodzakelijk. 
Ik verwijs hiervoor eveneens naar het advies van de Inspectie van Financiën met betrekking tot het 
inwerkingtredingsbesluit, waarin de Inspectie van Financiën uitdrukkelijk opmerkt dat het 
begrotingsakkoord niet vereist is (zie VR/2004/26.03/DOC.0336). 

5. Weerslap van het voorstel op de lokale besturen 

Weerslag op.personeel: Geen 
Weerslag op werkingsuitgaven: Geen 
Weerslag op investeringen en schuld: Geen 
Weerslag op ontvangsten: Geen 

Conclusie: De beslissing van de Vlaamse regering met betrekking tot deze nota heeft geen weerslag op 
de lokale besturen. 

6. Effect van het voorstel van beslis sin^ op personeelsbehoeften enlof personeelsbudgetten 

Het voorstel van beslissing heeft geen effect op het personeelsbestand en op de personeelsbudgetten. 

De loutere overheveling van personeel heeft op zich geen meerkost of toename van het personeel tot 
gevolg. 

Het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de ambtenarenzaken is niet vereist. 

7. Voorstel van beslissing 

De Vlaamse regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorliggend ontwerpbesluit en 
machtigt de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme over het ontwerpbesluit bij 
hoogdringendheid het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek het advies mee te delen 
binnen een termijn van vijf dagen zoals bepaald in artikel 84, 5 1,2" van de gecoördineerde wetten op 
de Raad van State. 



Renaat LANDUYT 

Minister vice-president van de Vlaamse Regering, 

Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme 

In biilaae: 
ontwerp van besluit 


