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door de afvaardiging van de overheid, samengesteld uit: 

vaste leden 

1. de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse rege- 
ring, voorzitter; 

2 .  de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Bui- 
tenlands Beleid, Media en Toerisme, ondervoorzitter; 

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

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: 

de heer Jean-Paul Van der Vurst 

- 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 voorontwerp van 
decreet tot overdracht van personeelsleden van de vzw Info- 
Toerisme. Bijgaand document maakt integraal deel uit van dit proto- 
col. 

Over de modaliteiten van overname van het personeel van de vzw Info 
Toerisme door de IVA Toerisme Vlaanderen zal er nog onderhandeld 
worden in een werkgroep van het Sectorcomité XVIII. 

Brussel, 

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

teli~ke Syndicaten der Openbare 
Diensten 

Geert Bourgeois 

Dirk Van Mechelen 
Vlaams minlster van Financiën en 
Begroting en Ruimtelijke Ordening, 
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BIJLAGE: 

Voorontwerp van decreet tot overdracht van personeelsleden van 
de vzw Info-Toerisme 

DE VLAAMSE REGERING, 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme, 

Na beraadslaging, 

BESLUIT 

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme is ermee 
belast, in naam van de leden van de Vlaamse regering, bij het Vlaams Parlement het 
voorontwerp van decreet in te  dienen, waarvan de tekst volgt: 

Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid 

Art. 2. De personeelsleden van de vzw Info Toerisme kunnen door het Intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen worden 
overgenomen, onder de voorwaarden bepaald door de Vlaamse regering." 

Art. 3. De bepalingen van dit decreet hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2005. 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Yves Leterme 

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 

Geert Bourgeois 

Memorie van toelichting 

Art. 1. Dit artikel behoeft geen commentaar. 

Art. 2. 

Het nieuw intern verzelfstandigd agentschap Toerisme Vlaanderen heeft als missie het 
toerisme, de toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van het toerisme 
te bevorderen ... 

Als taken heeft het agentschap in artikel 5, 51, lol d) het vestigen en exploiteren van 
onthaal- en promotiekantoren in het binnen- en buitenland. 



Tevens bepaalt artikel 6, 52, tweede lid, 6O de bevoegdheden van het agentschap 
aangaande 'het vestigen en exploiteren van vertegenwoordigings-, onthaal- en 
promotiekantoren in het buitenland en het bepalen van de plaats van plaats van 
vestiging van deze kantoren in het binnenland. 

I n  het binnenland is er één promotie- en onthaalkantoor dat gevestigd is op hetzelfde 
adres als het agentschap Toerisme Vlaanderen. 
Oorspronkelijk werd dit kantoor uitgebaat door de provincie Brabant. Ingevolge de 
splitsing van deze provincie werden de respectievelijke provinciale diensten 
gedelocaliseerd in Vlaams- en Waals Brabant. De exploitatie alsmede ook het personeel 
werden in de jaren negentig overgenomen -wat de Vlaamse Gemeenschap betreft- door 
de vzw Info-Toerisme. 

Aangezien het oprichtingsdecreet uitdrukkelijk voorziet in het zelf exploiteren van 
dergelijke onthaal- en promotiekantoren lijkt het evident dat het personeel van de vzw 
Info-Toerisme overgenomen wordt door het agentschap Toerisme Vlaanderen. 

Art. 3. Dit artikel behoeft géén commentaar 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse regering, 

Yves Leterme 

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 

Geert Bourgeois 


