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Gebruikte afkortingen
APKB

KB van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op
het personeel van de diensten van de Gemeenschapsen Gewestregeringen (...), alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen

BBB

Beter Bestuurlijk Beleid

BVR

besluit van de Vlaamse Regering

CDVU

Centrale Dienst der Vaste Uitgaven

Inwerkingtredingsbesluit
IVA

BVR van 26 maart 2004 tot inwerkingtreding van het
decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het IVA
met rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen

ISB

instellingsspecifiek besluit

IVA

intern verzelfstandigd agentschap

Kaderdecreet BB

kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003

KB

Koninklijk besluit

MVG

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Oprichtingsdecreet IVA

decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het IVA
met rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen

Overdrachtsbesluit IVA

BVR van 19 november 2004 betreffende de rechtsopvolging van de VOI Toerisme Vlaanderen en de overdracht van personeel en goederen naar het IVA Toerisme Vlaanderen

Personeelsstatuut 1995

BVR van 12 juni 1995 houdende de organisatie van
het VCGT en de regeling van de rechtspositie van het
personeel

Stambesluit VOI

BVR van 30 juni 2000 houdende de regeling van de
rechtspositie van het personeel van sommige VOI's

VCGT

Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme

VOI

Vlaamse openbare instelling

VTE

voltijdse eenheden
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Bestuurlijke boodschap

Het Rekenhof heeft een vervolgaudit uitgevoerd bij Toerisme Vlaanderen. In vergelijking met 2001 boekte het agentschap een sterke vooruitgang in zijn personeelsaangelegenheden. Het personeelsbeheer verloopt nu merkbaar rechtmatiger, efficiënter en effectiever.
Toerisme Vlaanderen heeft zowel de structurele problemen als de individuele dossiers aangepakt. Waar het nog geen volledige oplossing
vond, volgt het nog verbetertrajecten. Het leverde grote inspanningen op
het vlak van de objectiviteit van de aanwervingen en bevorderingen en
de juistheid van de betalingen van het binnenlandse personeel. De personeelsorganisatie en de HR-dienst zijn versterkt en de personeelscyclus bevat nu meer controlepunten. Wel kunnen de juridischadministratieve knowhow en de aflijning van taken en bevoegdheden
nog verbeteren.
Vier knelpunten resten nog: het ontbreken van een personeelsplan; de
voortdurende aanwerving van contractuele personeelsleden in plaats
van statutairen voor permanente opdrachten; het ontbreken van een
statuut voor de personeelsleden in de buitenlandkantoren, met onderling
sterk verschillende arbeidsvoorwaarden als gevolg, en de verstrengeling
met de vzw Info Toerisme. Om deze knelpunten op te lossen zijn initiatieven van het agentschap, de Vlaamse Regering en de decreetgever
vereist.
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Samenvatting
In 2001 rapporteerde het Rekenhof over de resultaten van zijn onderzoek naar de personeelsaangelegenheden van de VOI Toerisme Vlaanderen. Het bracht toen een aantal belangrijke problemen aan het licht.
Het Rekenhof ging nu in een vervolgonderzoek na in welke mate Toerisme Vlaanderen in 2005 in personeelsaangelegenheden rechtmatiger,
efficiënter en effectiever werkte dan in 2001. Het heeft nagegaan of de
hervormingsbeloften werden ingelost sinds het aantreden van de nieuwe
leidend ambtenaar op 1 januari 2003.
Algemene bevindingen van het vervolgonderzoek
In vergelijking met 2001 is ruim de helft van de structurele problemen
volledig opgelost. Voor de meeste resterende problemen volgt het
agentschap momenteel een verbetertraject. Nagenoeg alle individuele
opmerkingen zijn volledig rechtgezet. Wel dient Toerisme Vlaanderen
nog een aantal dossiers te behandelen waarin het problemen vond als
gevolg van een eigen screening. Het Rekenhof constateerde geen
nieuwe problemen naar aanleiding van de nieuwe indiensttredingen
sinds 1 januari 2003.
Personeels- en aanwervingsplan
De Vlaamse Regering heeft nog geen nieuw personeelsplan voor Toerisme Vlaanderen goedgekeurd op grond waarvan het agentschap een
nieuw, aan de actuele noden aangepast personeelskader kan krijgen.
Een aangepast kader kan nochtans vermijden dat de instelling steeds
contractuelen aanwerft voor permanente opdrachten en kan een einde
stellen aan de onduidelijkheid over het aantal vacante functies in het
buitenland. Een nieuw plan zou ook de medewerkers van de vzw Info
Toerisme kunnen integreren. Volgens de Minister komt dit plan er snel
na de globale implementatie van BBB.
Naar aanleiding van het onderzoek van het Rekenhof stelde Toerisme
Vlaanderen in 2005 voor de eerste keer een voorlopig aanwervingsplan
vast. Dat zou een einde moeten maken aan de ad hoc beslissingen
waarmee het nieuwe personeelsleden aanwerft telkens zich concrete
personeelsbehoeften voordoen.
Personeelsbeheer
De personeelsorganisatie van Toerisme Vlaanderen is zowel kwantitatief
als kwalitatief versterkt in vergelijking met 2001.
In de personeelscyclus zijn meer controlepunten ingebouwd. Modelformulieren garanderen vaste procedures. Aan de functiescheiding tussen
het administratieve en financiële luik van de personeelscyclus is gewerkt. Doordat er noch een afdoende (schriftelijke) taakverdeling, noch
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een procedurehandleiding bestaat, is er echter nog geen zekerheid dat
een handeling alle controlestadia doorloopt. Bovendien ontbreekt een
rapportering op een niveau tussen de dienst en het hoofd van het agentschap.
In tegenstelling tot vroeger voert de HR-dienst van Toerisme Vlaanderen
nu een voor- en nacontrole uit op de betalingen. De keuze voor een sociaal secretariaat heeft de nood aan een betrouwbaar (geautomatiseerd)
personeelsbeheerssysteem gelenigd. Alleen de salarisschaalverhogingen in de functionele loopbaan vergen nog een manuele opvolging.
De individuele dossiers van de personeelsleden vult Toerisme Vlaanderen intussen aan. Op het vlak van de aanwervingsstukken is het agentschap al ver gevorderd. De loopbaanstukken blijven echter problematisch. Het gebrek aan verlofstukken bemoeilijkt de reconstructie van de
administratieve, geldelijke en functionele loopbaan van de betrokkenen.
Ondanks verschillende positieve evoluties kan de administratieve
knowhow van de HR-dienst van Toerisme Vlaanderen nog verbeteren.
Vooralsnog heeft de dienst te weinig voeling met de formeel-juridische
kant van het personeelsbeheer.
Contractuele aanwervingen
Hoewel de statutaire tewerkstelling nog steeds de regel is, werft Toerisme Vlaanderen haast uitsluitend contractuelen aan, ook voor permanente opdrachten. In de minderheid van de gevallen gaat het om een toegelaten contractuele werving. De Minister kondigde alleen nog contractuele
aanwervingen aan onder de voorwaarden zoals toegelaten door de reglementering. Momenteel bestaat het binnenlands personeelsbestand
voor bijna 60% uit contractuelen. Volgens het agentschap kan een
goedgekeurd personeelsplan dit percentage halveren.
Om juridische betwisting te vermijden, kunnen de arbeidsovereenkomsten beter geen aantal jaren geldelijke anciënniteit meer vermelden. Het
volstaat immers te verwijzen naar de reglementering en de graad of salarisschaal. Dat zal eventuele aanpassingen vereenvoudigen.
vzw Info Toerisme
Toerisme Vlaanderen beroept zich voor de vervulling van bepaalde taken nog altijd op personeel van de vzw Info Toerisme. In de dagelijkse
werking is het agentschap verstrengeld met de vzw. De taken die de
vzw-personeelsleden waarnemen, zijn opdrachten van Toerisme Vlaanderen. Net als in 2001 is de vzw ook nu nog een instrument om buiten
het agentschap om personeel aan te werven onder vaak voordeliger
arbeidsvoorwaarden. Het is de bedoeling van de vzw, het agentschap
en de Vlaamse Regering om de vzw te ontbinden en het personeel in
het agentschap te integreren. Dat is evenwel nog niet gerealiseerd.
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Administratieve besluiten
Toerisme Vlaanderen maakt nog steeds niet systematisch besluiten op
als zich gebeurtenissen voordoen in de loopbaan van de personeelsleden. Zowel aanstellingsbesluiten als salaris(schaal)vaststellingsbesluiten ontbreken. Dat maakt het soms moeilijk om de juiste rechtstoestand van een personeelslid vast te stellen.
Anciënniteit
Ondanks het feit dat niet elk personeelslid systematisch werd geëvalueerd heeft Toerisme Vlaanderen al het personeel laten doorstromen
naar hogere schalen in de functionele loopbaan. Pas vanaf 2005 onderwerpt Toerisme Vlaanderen zijn personeel aan een volledige functioneringsevaluatiecyclus.
Toerisme Vlaanderen paste in 2005 twee technische regels voor de berekening van de geldelijke anciënniteit nog steeds incorrect toe. Daardoor verkreeg een aantal personeelsleden verkeerdelijk te vroeg of te
laat een hoger salaris.
Toelagen en vergoedingen
In 2001 bestaande extra voordelen zonder rechtsgrond, zoals commissielonen, forfaitaire kostenvergoedingen of het privé-gebruik van een
leasewagen, waren in 2005 afgeschaft. Wel had de directieraad van
Toerisme Vlaanderen nieuwe, beperkte voordelen ingevoerd, die de
loutere terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever overschreden.
Zij werden echter vanaf 1 juli 2005 weer afgeschaft.
Toerisme Vlaanderen controleerde de ingediende kostennota's nauwgezetter. Toch paste het agentschap de reglementering nog altijd niet foutloos toe. Zo betaalde het reiskosten terug voor gewoon woonwerkverkeer en liet het na voor elk personeelslid een administratieve
standplaats te bepalen.
Terugvorderingen en achterstallen
Na het onderzoeksrapport van 2001 herzag Toerisme Vlaanderen heel
wat loopbanen van personeelsleden. De rechtzettingen waren echter
niet altijd correct. Bovendien verliepen de uitbetalingen van achterstallen
of de terugvorderingen gebrekkig. Doordat veel gegevens verloren gingen, is het onmogelijk een correct beeld te krijgen van wie te veel of wie
te weinig heeft gekregen. Het agentschap erkende het probleem, maar
slaagde er niet in de situatie uit te klaren.
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Statuut van het personeel in het buitenland
Hoewel meermaals beloofd, bestaat nog steeds geen statuut voor de 56
personeelsleden van de buitenlandkantoren. Daardoor liepen de arbeidsvoorwaarden van de verschillende medewerkers in het buitenland
ook in 2005 nog sterk uiteen. Zo is het soms onduidelijk of Toerisme
Vlaanderen wel de werkgever is of welk socialezekerheidsstelsel geldt.
Ook in de bezoldiging zijn er opvallende verschillen. Bovendien bestaat
er nog steeds geen norm voor het aantal en de aard van in het buitenland vacante functies en mist de tewerkstelling bij arbeidsovereenkomst
in plaats van statutaire benoeming onderbouwing.
Toerisme Vlaanderen is zich bewust van het probleem en heeft binnen
het beleidsdomein een werkgroep opgericht. Eén van de beleidsopties
van de Minister bestaat er in om meer gelijkvormigheid inzake statuut en
verloning te brengen voor alle geledingen van de Vlaamse overheid met
personeel in het buitenland.
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Inleiding
In 2001 onderzocht het Rekenhof de personeelsaangelegenheden van
de VOI Toerisme Vlaanderen. Het verslag aan de functioneel bevoegde
minister bracht een aantal belangrijke problemen aan het licht. Het Rekenhof rapporteerde daarover in zijn Boek 2001(1). Op 20 februari 2002
beloofde de toenmalige Minister van Toerisme orde op zaken te stellen.
In werkelijkheid bleek dat Toerisme Vlaanderen nog maar weinig problemen had aangepakt. Het had de uitbetaling van onregelmatige voordelen aan contractuelen niet stopgezet. Praktijken zonder rechtsgrond
zou de minister regulariseren langs het instellingsspecifiek besluit voor
Toerisme Vlaanderen, maar een aantal aangelegenheden kon op die
manier niet geregeld worden(2). Een statuut voor het personeel in de
buitenlandkantoren was er nog niet. In 2003 kondigde de minister dan
aan dat de nieuwe administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen
het als een absolute prioriteit beschouwde de anomalieën weg te werken die het Rekenhofrapport had aangekaart.
In 2005 ging het Rekenhof na in welke mate de hervormingsbeloften
werden ingelost. Het beperkte zijn onderzoek tot de onderwerpen waarover het in 2001 opmerkingen had gemaakt. Het was de bedoeling een
algemene uitspraak te kunnen doen over de verbeterinspanningen die
het agentschap heeft geleverd. Aangezien de nieuwe leidend ambtenaar
in dienst trad op 1 januari 2003, richtte het Rekenhof zich op de personeelshandelingen sinds die datum.
Het vervolgonderzoek behelsde in hoofdzaak een rechtmatigheidsonderzoek. In beperkte mate kwam ook de doelmatigheid aan bod, aangezien personeelsorganisatie- en beheersaspecten werden onderzocht.
Als onderzoeksnormen gold de toepasselijke regelgeving. De analyse
van de interne controle sloot aan bij het COSO-model, dat verder wordt
uiteengezet. De vervolgaudit vond plaats aan de hand van documenten
met een algemeen karakter (bv. de notulen van de directieraad of interne nota’s), personeelsdossiers, uitbetalingsstukken en interviews.
Het Rekenhof stuurde zijn feitelijke onderzoeksbevindingen op 17 mei
2005 naar het hoofd van het agentschap. Het agentschap antwoordde
op 14 juni 2005 open te staan voor de opmerkingen van het Rekenhof
en ze te beschouwen als concrete hulp voor een correcte en rechtvaardige organisatie. Het agentschap vroeg wel aandacht voor het breder
verband, haalbare oplossingen en een realistische spreiding in de tijd.
Nadat het Rekenhof op 20 oktober 2005 zijn verslag aan de Minister van
Toerisme toestuurde, antwoordde deze bij brief van 17 november 2005.
Zowel de reactie van het agentschap als van de Minister werden in het
verslag verwerkt.
1
2

Stuk 36 (2001-2002), Nr. 1, p. 117.
Een instellingsspecifiek besluit (ISB) vult het stambesluit VOI aan of wijzigt
dit m.b.t. een bepaalde VOI. Een ISB kan alleen afwijken van het stambesluit VOI voor zover het besluit dat toelaat. Ze kan alleen aanvullende bepalingen (voordelen) bevatten als die berusten op een oude regeling.
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Situering

Toerisme Vlaanderen heeft als missie het toerisme, de toeristische recreatie en de toeristische vrijetijdsbesteding te bevorderen.
Toerisme Vlaanderen is een agentschap dat in het kader van de globale
reorganisatie van de Vlaamse overheidsadministratie (BBB) is hervormd
en in werking getreden. Voorheen was Toerisme Vlaanderen een VOI.
Het oprichtingsdecreet van 19 maart 2004 en het inwerkingtredingsbesluit van 26 maart 2004 maakten van Toerisme Vlaanderen met ingang
van 29 april 2004 een intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met
rechtspersoonlijkheid. Daardoor verdween de raad van bestuur bij het
agentschap en kwam het onder het hiërarchisch gezag van de Vlaamse
Regering. Als IVA beschikt Toerisme Vlaanderen over operationele autonomie(3). De administrateur-generaal, in dienst sinds 1 januari 2003, is
op grond van het kaderdecreet bestuurlijk beleid nu hoofd van het
agentschap betiteld(4). Het overdrachtsbesluit van 19 november 2004
droeg rechten, verplichtingen, goederen en personeel van de VOI naar
rechtsopvolger IVA Toerisme Vlaanderen over(5). Het BVR van 22 juli
2005 stelde het raadgevend comité samen uit vertegenwoordigers van
de deelsectoren waarin het agentschap werkzaam is. Een beheersovereenkomst moet nog worden opgemaakt.
De directieraad(6) en het hoofd van het agentschap nemen het dagelijks
bestuur van Toerisme Vlaanderen waar.
Toerisme Vlaanderen is ingedeeld in vier diensten: Marketing, Kwaliteitszorg, Centrale diensten en Investeringen. Het hoofd van het agentschap krijgt bijstand van de stafdiensten HRM, Communicatie & Informatiebeheer, ICT, Planning & Onderzoek, Beleidsaccenten en Externe
Vorming.
Het personeelsbestand van Toerisme Vlaanderen omvat twee categorieën: het binnenlands personeel en het personeel in het buitenland(7).
Zij die tewerkgesteld worden langs de vzw Info Toerisme worden ook tot
het binnenlands personeel gerekend(8). Toerisme Vlaanderen telde op 1
3

4

5

6

7

8

Dat houdt de verantwoordelijkheid in voor organisatiestructuur, operationele processen, uitvoering van het personeelsbeleid, aanwending van de
werkingsmiddelen en interne controle.
Het oprichtingsdecreet IVA voorziet in geen adjunct-leidend ambtenaar
(algemeen directeur genoemd) voor Toerisme Vlaanderen. Tot aan de implementatie van BBB voor de hele Vlaamse overheid blijft de huidige adjunct-administrateur-generaal wel in dienst.
Evenals (twee) personeelsleden van het MVG die belast zijn met het secretariaat van de Vlaamse Adviesraad voor Toerisme.
Actueel bestaande uit de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend ambtenaar en één afdelingshoofd.
Toerisme Vlaanderen heeft momenteel kantoren in Nederland, Duitsland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken-Zweden, Italië, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië, de VS en Japan.
Zie 5.3.
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januari 2005 161 binnenlandse en 56 buitenlandse personeelsleden,
217 in totaal, zoals blijkt uit de volgende tabel:

statutair
contractueel
vzw Info Toerisme
subtotaal
totaal

in hoofden

in VTE

binnenland
buitenland
52
91
56
18
161
56
217

binnenland
buitenland
37,7
79,1
46,2
16,0
132,8
46,2
179,0

Voor het administratief en geldelijk statuut van het personeel is Toerisme Vlaanderen onderworpen aan het APKB. Dat besluit bundelt de essentiële grondbeginselen van het Belgisch openbaar ambt en geeft de
grenzen aan van de autonomie waarbinnen de Vlaamse Regering, bevoegd op grond van artikel 5 van het kaderdecreet BB, het personeelsstatuut kan uitwerken. Bij gebrek aan een ISB geldt voor het personeel
van Toerisme Vlaanderen momenteel het stambesluit VOI, aangevuld
met het personeelsstatuut 1995(9).

9

Het raamstatuut dat in het kader van BBB moet leiden tot een rechtspositieregeling voor het merendeel van het personeel van de Vlaamse overheid, is momenteel nog in ontwerpfase.
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Bevindingen van het vervolgonderzoek

Het Rekenhof onderzocht in welke mate Toerisme Vlaanderen in 2005 in
personeelsaangelegenheden rechtmatiger, efficiënter en effectiever
werkte dan in 2001.
Daartoe ging het na of zowel de structurele als de individuele problemen
die uit het initiële verslag bleken, al dan niet werden opgelost. Vervolgens controleerde het Rekenhof of alle nieuwe indiensttredingen op een
correcte wijze verliepen. Zoals vermeld, hield het onderzoek alleen rekening met de aanwervingen sinds 1 januari 2003, omdat de nieuwe
leidend ambtenaar van Toerisme Vlaanderen op die datum in dienst
trad.
Voordat dit verslag dieper ingaat op de resterende problemen in de personeelspraktijk van Toerisme Vlaanderen, geeft het een algemeen overzicht van de verbeterinspanningen van het agentschap.
2.1

Structurele opmerkingen

Het initiële Rekenhofrapport van 2001 bevatte 35 structurele opmerkingen(10). Begin 2005 zijn er twintig daarvan opgelost; vijftien aangelegenheden vormen echter nog altijd geheel of gedeeltelijk een probleem.
structurele
probleemdossiers
#
%

in rapport
van 2001

volledig
opgelost
in 2005

nog niet
opgelost in
2005

35

20
57%

15
43%

De aantallen houden geen rekening met de relatieve zwaarte van elk
structureel probleem. Sommige opmerkingen hebben uiteraard een grotere impact op de personeelswerking van Toerisme Vlaanderen dan
andere.
Ten aanzien van twaalf van de vijftien nog resterende problemen is het
agentschap momenteel bezig aan een verbetertraject.
De volgende tabel biedt een overzicht van de structurele opmerkingen,
vermeldt in welke mate de problemen volledig of gedeeltelijk zijn verdwenen(11) en deelt mee of het agentschap momenteel aan een oplossing voor het probleem werkt.

10

11

Een probleem is structureel als het zich meermaals voordoet in vergelijkbare omstandigheden en getuigt van een vaste handelwijze van het agentschap.
Structurele problemen uit het Rekenhofrapport van 2001 die intussen zijn
achterhaald door nieuwe reglementering, staan niet in het overzicht.

4UVL  m/S
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structureel probleem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

verdwenen

geen goedgekeurd personeels(behoeften)plan
geen aanwervingsplan
hiaten in personeelsbeheer en -organisatie en interne controle
van de personeelscyclus
gebrekkige samenstelling van dossiers (aanwervingsstukken)
gebrekkige samenstelling van dossiers (loopbaanbesluiten,
verloven, ziekte, e.d.)
aanwervingen van contractuelen voor permanente opdrachten
i.p.v. statutairen
vermenging met de vzw Info Toerisme
onwettelijke tewerkstelling van uitzendkrachten
niet-objectieve aanwervingen
bevordering naar hoger niveau zonder overgangsexamen
geen diploma voor het aanwervingsniveau
geen systematische evaluaties
onjuiste (inschakeling in de) functionele loopbaan
toekenning van te hoge salarisschaal (bevorderingsschaal of
hogere schaal in de functionele loopbaan)
onterechte geldelijke anciënniteit (foutieve valorisatie van
voorgaande diensten)
fictieve geldelijke anciënniteit (valorisatie van onbestaande
voorgaande diensten)
foutieve aanrekening deeltijdse diensten voor geldelijke ancienniteit
foutieve aanrekening voorgaande diensten als stagiair (stage
der jongeren)
geen afschaffing van lagere diensten en leeftijdsklassen
aanrekening gecontingenteerd verlof niet op betreffende
maand
salarisverhogingen via een nieuw arbeidscontract (onterechte
contractuele bevorderingen)
onwettelijke terbeschikkingstelling van personeel
af te raden opname van het salarisbedrag in de arbeidsovereenkomsten
af te raden contracten van bepaalde duur voor lange perioden
nutteloze vervangingsovereenkomsten van bepaalde duur
nutteloze opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur
onterechte nieuwe proeftijd bij opeenvolgende arbeidscontracten
foutieve reis- en verblijfkosten
onrechtmatige forfaitaire vergoedingen
onrechtmatige commissielonen
privé-gebruik van een leasewagen zonder rechtsgrond
onrechtmatige terugbetaling van geldboetes
onterechte uitbetaling van de functioneringstoelage
onjuiste berekening van terugvorderingen en achterstallen en
willekeur bij opvolging van (terug)betalingen
geen statuut van het personeel in het buitenland
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Hoewel de verlenging van een contractuele aanstelling eigenlijk een nieuwe indiensttreding impliceert, heeft het Rekenhof alleen de objectiviteit van
de eerste indienstneming beoordeeld.

x

15

Stuk 37 (2005-2006) – Nr. 1

De resterende probleemgevallen (niet of maar gedeeltelijk opgelost)
komen aan bod vanaf hoofdstuk 3 van dit verslag. Het verslag gaat niet
verder in op de problemen die zich bij Toerisme Vlaanderen niet meer
voordoen.
2.2

Individuele opmerkingen

Behalve structurele opmerkingen maakte het rapport van 2001 ook melding van 46 personeelsleden van wie het dossier een of verschillende
onrechtmatigheden of onduidelijkheden bevatte. Van die individuele opmerkingen zijn er 42 volledig opgelost(13).
individuele
probleemdossiers
#
%

in rapport
2001

opgelost
in 2005

niet opgelost
in 2005

46

42
91%

4
9%

De individuele dossiers komen in deze nota verder niet meer aan bod.
Voor zover zij getuigen van een structureel probleem, worden ze wel
indirect behandeld vanaf hoofdstuk 3.
Het Rekenhofrapport van 2001 vermeldde duidelijk dat niet alle personeelsdossiers waren onderzocht of konden worden onderzocht. Toerisme Vlaanderen heeft in 2004 en 2005 zelf een screening gedaan van
alle dossiers. Zo kwam het agentschap onder meer tot de slotsom dat
vijf contractuele personeelsleden ten onrechte een salarisschaal in een
bevorderingsgraad genoten. Het volstaat uiteraard niet dit louter vast te
stellen, de nodige rechtzettingen moeten ook uitgevoerd worden. Het
agentschap antwoordde op 14 juni 2005 dat het daaraan werkte op basis van een richtlijn die de directieraad goedkeurde. Van de vijf contracten zouden er nog drie een probleem vormen (twee personeelsleden
hebben het agentschap verlaten). De nodige maatregelen zouden worden getroffen.
2.3

Aanwervingen na 1 januari 2003

Tot slot heeft het Rekenhof de individuele dossiers gecontroleerd van
34 nieuwe indiensttredingen sinds 1 januari 2003.
Er doken geen nieuwe problemen op. Voor zover zich tekortkomingen
voordeden, kwamen ze overeen met de resterende problemen uit het
onderzoek van 2001, zoals behandeld in dit verslag vanaf hoofdstuk 3.

13

Bij de beoordeling opgelost/niet opgelost hield het Rekenhof enkel rekening met de stand van het dossier voor de toekomst. D.w.z.: het liet buiten
beschouwing of achterstallen al dan niet correct werden berekend en uitbetaald; het ging niet na of terugvorderingen juist gebeurden en effectief
werden terugbetaald aan Toerisme Vlaanderen; het hield geen rekening
met een eventueel niet-objectieve eertijdse aanwerving.
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Personeels- en aanwervingsplan

In het onderzoeksverslag van 2001 schreef het Rekenhof dat de Vlaamse Regering diende te voorzien in een nieuwe, aan de actuele noden
aangepaste personeelsformatie voor Toerisme Vlaanderen.
Intussen opteerde de Vlaamse Regering ervoor het systeem van de personeelsformaties te verlaten. Procesanalyse moet leiden tot een personeelsplan, bestaande uit een overzicht, uitgedrukt in functies en, zo mogelijk, in graden, van het aantal personeelsleden dat het agentschap
nodig heeft om een vooropgesteld doel te bereiken(14). De VOI’s die nog
niet over een volwaardig personeelsplan beschikken konden en kunnen
werken met een voorlopig personeelsplan. Dat personeelsplan huidige
situatie bood de mogelijkheid de reële personeelsbezetting op een bepaalde datum (inclusief openstaande vacatures) als personeelskader te
hanteren. Zo werkt Toerisme Vlaanderen momenteel met een personeelsplan huidige situatie dat 207 betrekkingen omvatte op 1 november
2002.
Toerisme Vlaanderen heeft in mei 2004 een voorstel van definitief personeelsplan ingediend op grond van de PIP/PEP-richtlijn. De Vlaamse
Regering heeft dit plan enkel voorlopig goedgekeurd.
Het personeelsplan kan een aantal gerelateerde problemen oplossen.
Zo moet het een einde maken aan:
• de continue aanwerving van contractuelen voor permanente opdrachten;
• de tewerkstelling langs de vzw Info Toerisme;
• de onduidelijkheid over het aantal vacante functies in het buitenland.
Buiten het gebrek aan een aangepaste personeelsformatie (en nu goedgekeurd personeelsplan) had het Rekenhof in 2001 ook opgemerkt dat
Toerisme Vlaanderen niet systematisch of regelmatig aanwervingsplannen en verslagen van de personeelsbezetting opmaakte. De werving en
selectie van het statutair personeel moet immers plaatsvinden op aanvraag van de leidend ambtenaar in het kader van het door de raad van
bestuur goedgekeurde aanwervingsplan(15). Bovendien dient de leidend
ambtenaar jaarlijks een verslag op te maken over de personeelsbezetting, dat hij moet voorleggen aan de directieraad en toesturen aan de
minister.
Begin 2005 maakte Toerisme Vlaanderen nog steeds geen aanwervingsplannen en verslagen van de personeelsbezetting op. Het agentschap nam ad hoc aanwervingsbeslissingen in functie van concrete per14

15

De invoering van de personeelsplannen vloeide voort uit de beslissing van
de Vlaamse Regering van 1999 om tot een soepeler personeels(behoeften)planning te komen via de methodologierichtlijn PIP/PEP
(Procesimplementatie/Personeelsplanning).
Bij gebrek aan een raad van bestuur kan aangenomen worden dat nu de
directieraad de aanwervingsplannen goedkeurt.
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soneelsbehoeften. In de loop van het onderzoek door het Rekenhof
werd wel een voorlopig aanwervingsplan 2005-2006 opgemaakt in functie van de begroting 2006 (zowel voor statutaire als voor contractuele
wervingen). Die planmatige aanpak moet het mogelijk maken de totale
personeelskosten juister in te schatten. Bij gebrek aan een definitieve
goedkeuring van het personeelsplan kan het agentschap echter moeilijk
het aanwervingsplan aan het personeelsplan koppelen.
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4

Personeelsbeheer

4.1

Personeelsorganisatie en -cyclus

Het oorspronkelijk onderzoeksrapport ging de degelijkheid van de personeelsorganisatie na. Het Rekenhof onderzocht hoe doeltreffend het
interne controlesysteem was. Interne controle is het door de beleidsorganen, het management en het ander personeel tot stand gebrachte
proces dat redelijke zekerheid moet verschaffen over (1) de effectiviteit
en efficiëntie van de verrichtingen, (2) de betrouwbaarheid van de financiële rapportering en (3) de overeenstemming met de vigerende reglementering(16). Een degelijk intern controlesysteem moet onder meer het
risico op fouten of vergissingen in de administratieve en financiële personeelscyclus tot een minimum beperken(17). Het Rekenhof hanteerde
de volgende normen voor een adequaat intern controlesysteem in personeelsaangelegenheden:
• de tussenkomst van competent en betrouwbaar personeel in de personeelscyclus;
• een goede scheiding van de verschillende functies;
• een sluitend systeem van procedures, goedkeuringen, volmachten en
documenten die een juiste en volledige verwerking van de gegevens
waarborgen;
• de beveiliging van de activa en vertrouwelijke informatie.
In 2001 bestond de personeelsdienst bij Toerisme Vlaanderen maar uit
één persoon, van niveau B. De omvang van het takenpakket en de
noodzakelijke specialisatiegraad maakten het onmogelijk te verwachten
dat één medewerker de volledige HR-cyclus probleemloos kon afhandelen. Het onderzoek van het Rekenhof bracht dan ook disfuncties van de
personeelsadministratie aan het licht.
Het onderzoeksrapport stelde ook dat het toenmalige afdelingshoofd
Centrale Diensten in de praktijk niet tussenbeide kwam in personeelszaken. Alle contacten tussen de personeelsverantwoordelijke en de toenmalige administrateur-generaal verliepen rechtstreeks, waardoor een
gebrek aan reële hiërarchische controle bestond. Die tekortkoming, gecombineerd met het gebrek aan een betrouwbaar personeelsbeheerssysteem en met hiaten in de personeelsdossiers, veroorzaakte een te
sterke kennisconcentratie en een gebrek aan functiescheiding tussen
het administratieve en financiële luik van de personeelscyclus.
16

17

Definitie uit het rapport Internal Control – Integrated Framework (september 1992) van het Committee of Sponsoring Organisations of the Tradeway Commission (COSO). Dat rapport bevat een algemeen aanvaard referentiekader over interne controle.
De personeelscyclus omvat alle mogelijke (opeenvolgende) handelingen
van administratiefrechtelijke of financiële aard die in de personeelspraktijk
worden gesteld door de (verschillende) diensten en organen van de organisatie die in personeelszaken tussenbeide komen.
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De HR-dienst van Toerisme Vlaanderen bestaat in 2005 uit twee personeelsleden (plus één tijdelijk personeelslid) en ressorteert rechtstreeks
als stafdienst onder het hoofd van het agentschap. De dienst is niet alleen versterkt, ook de HR-competenties zijn kwalitatief toegenomen. De
taken van de twee personeelsleden van de dienst HRM worden opgesomd in hun functiebeschrijvingen.
Sinds 1 juli 2004 gebeurt de berekening en uitbetaling van de bezoldigingen niet meer door de CDVU maar door een sociaal secretariaat(18).
De gegevensinput door Toerisme Vlaanderen verloopt langs een beveiligde internetverbinding. Het softwarepakket omvat ook een personeelsbeheerssysteem dat een geïntegreerde en automatische follow-up van
de personeelsleden mogelijk maakt (bv. automatisch genereren van
geldelijke verhogingen) en dat op elk moment een actuele salarisfiche
bevat. Dat is duidelijk een grote stap vooruit ten opzichte van 2001, toen
de diverse personeelsdata zich op verschillende plaatsen bevonden
zonder dat ze op een eenvoudige wijze raadpleegbaar waren. Een probleem is wel nog dat het systeem de salarisschaalverhogingen in de
functionele loopbaan(19) niet automatisch meldt. Die vergen nog steeds
een manuele opvolging en tussenkomst, wat de kansen op fouten reëel
maakt. Een dergelijke module werd aangekondigd, maar nog niet in gebruik genomen.
In tegenstelling tot vroeger voert de HR-dienst van Toerisme Vlaanderen
nu een voor- en nacontrole uit op de betalingen. Daarenboven controleert het sociaal secretariaat ook zelf of er zich geen anomalieën voordoen ten opzichte van de uitbetaling van de voorgaande maand. Het
enige zwakke punt is dat de uitzonderingen of afwijkingen ten opzichte
van de voorgaande maand of ten opzichte van de aanwezigheidslijsten
alleen besproken worden op het niveau van de twee HR-medewerkers.
Om het gevaar op collusie te verkleinen, zouden alle probleem- of wijzigingsgevallen aan een derde, eventueel hiërarchisch hogere persoon
(bv. een afdelingshoofd) voorgelegd kunnen worden.
In het algemeen heeft Toerisme Vlaanderen getracht een functiescheiding door te voeren tussen de twee leden van de HR-dienst. Het diensthoofd houdt zich hoofdzakelijk bezig met softe HRM, zoals vorming en
evaluatie, terwijl de andere medewerker voornamelijk het administratieve en financiële luik behartigt. Idealiter controleren zij elkaars handelingen. Doordat de functiebeschrijvingen geen exhaustieve en gedetailleerde afspraken bevatten over hun onderlinge taakverdeling, is er echter geen zekerheid dat alle handelingen wel degelijk werden gecontroleerd. Er bestaat ook geen handleiding die beschrijft wie welke personeelshandelingen uitvoert en wie nadien controleert(20). Aangezien de
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Alleen de onkostenstaten (waaronder de reis- en verblijfkosten) worden
door de centrale boekhouding verzameld en uitbetaald.
Op basis van de opgebouwde schaalanciënniteit en dus rekening houdend
met bepaalde verloven.
De brief van de toenmalige minister van 20 februari 2002 kondigde de
installatie van een werkgroep Interne Controle & Procedurehandleiding
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HR-dienst intussen een stafdienst is, is er evenmin een hiërarchische
controle die deze lacune opvult. De dienst rapporteert aan het hoofd van
het agentschap zelf, maar van hem kan niet worden verwacht dat hij
alle, vaak technische, personeelshandelingen controleert. Een tussenliggend rapporteringsniveau zou dat kunnen oplossen.
Het gebrek aan duidelijke procedures komt ook tot uiting in de gebrekkige afstemming tussen de HR-dienst en de dienst boekhouding van Toerisme Vlaanderen. In het verleden bleek er nauwelijks communicatie te
bestaan tussen beide diensten, zodat betalingen van personeelsleden
niet meegedeeld werden of invorderingen ten aanzien van personeelsleden niet opgevolgd werden. Niemand was uitdrukkelijk verantwoordelijk voor de debiteurencontrole van (ex-)personeelsleden. Het
agentschap heeft nooit aangetekende brieven verstuurd, laat staan eisen tot terugbetaling in rechte geïnitieerd(21). In zijn brief van 14 juni
2005 kondigde Toerisme Vlaanderen aan dat het afspraken zou maken
over de relatie tussen de diensten HRM en boekhouding.
Ondanks het algemeen gebrek aan duidelijke procedures zijn er wel
afspraken over de manier waarop personeelsleden onkostennota's kunnen indienen. De respectievelijke diensthoofden moeten de kostenstaten van hun medewerkers controleren. De dienst boekhouding of de HRdienst voert geen nacontrole (meer) uit. Het is echter twijfelachtig of de
verschillende diensthoofden van Toerisme Vlaanderen de reglementering over reis- en verblijfkosten kennen. De intentie bestaat om de
diensthoofden alleen de werkelijkheid van de gemaakte kosten te laten
nagaan en de bedragen en de berekeningen vervolgens centraal te controleren. Dat biedt ook de grootste kans op eenvormige interpretaties
door de verschillende diensten van Toerisme Vlaanderen.
Om ervoor te zorgen dat alle personeelsgegevens op een correcte, volledige en tijdige manier de HR-dienst bereiken, maakt Toerisme Vlaanderen, in tegenstelling tot in 2001, nu vaak gebruik van modelformulieren, die terug te vinden zijn op het intranet van het agentschap. De HRdienst neemt ook zelf het initiatief om ontbrekende gegevens op te vragen.
Ondanks deze positieve evoluties kan de administratieve knowhow van
de HR-dienst van Toerisme Vlaanderen nog verbeteren. Vooralsnog
heeft de dienst te weinig voeling met de formeel-juridische kant van het
personeelsbeheer. Zo maakt hij nog steeds niet systematisch besluiten
op voor de (contractuele) aanstelling van personeelsleden, de salarisvaststelling of de salarisschaalverhoging in de functionele loopbaan(22).
Ook problematisch is het klasseren van de verlofaanvragen en
- besluiten die een invloed hebben op de loopbaan.
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aan, maar dat leidde niet tot resultaten. Toerisme Vlaanderen heeft ook
geen interne auditdienst.
Het is dan ook geen toeval dat er grote onduidelijkheid bestaat over de
(effectief betaalde) achterstallen en terugvorderingen n.a.v. het Rekenhofrapport van 2001, zie 6.6.
Zie 5.4.
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Staat van de individuele personeelsdossiers

De documenten in het individuele personeelsdossier moeten het mogelijk maken de juiste (rechts)positie van een personeelslid te kennen. Een
volledig, correct en actueel dossier is een belangrijk element voor de
eigen en externe controlemogelijkheden in personeelszaken. Het moet
twee soorten documenten bevatten: alle stukken die noodzakelijk waren
voor een rechtsgeldige aanwerving en alle (loopbaan)stukken die een
individuele rechtshandeling inhouden en die een reële invloed uitoefenen op de rechtstoestand van het betrokken personeelslid.
Het Rekenhof had in zijn onderzoeksrapport van 2001 opgemerkt dat
beide soorten documenten veelvuldig ontbraken.
Toerisme Vlaanderen maakt intussen werk van de dossieraanvulling. Op
het ogenblik van het vervolgonderzoek was een tijdelijk personeelslid
fulltime bezig met de screening van alle dossiers op ontbrekende stukken. De meeste dossiers worden met hulp van het betrokken personeelslid of andere instanties vervolledigd (bv. voorgaande werkgever,
RVA).
Op het vlak van de aanwervingsstukken (bv. diploma) is de dienst al ver
gevorderd. De loopbaanstukken blijven echter problematisch, zowel voor
het verleden als in de huidige personeelspraktijk. Zo blijven in heel wat
dossiers aanwervings- en bevorderingsbesluiten uit het verleden ontbreken, alsook salaris-, inschakelings- en verlofbesluiten, beslissingen in
het kader van de functionele loopbaan, enz. In vele gevallen heeft Toerisme Vlaanderen nooit een dergelijk besluit opgemaakt. Bovendien ontbreken besluiten in de dossiers omdat de HR-dienst ze ook nu nog niet
heeft opgemaakt, zoals aanwervings- of verlofbesluiten van 2004 en
2005. Zoals al aangehaald, vertoont de knowhow van de dienst op dat
vlak nog steeds een lacune.
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5

Aanwervingen

5.1

Verantwoording van de contractuele aanwervingen

Het APKB en het stambesluit VOI houden vast aan de statutaire tewerkstelling. Personeelsleden kunnen bij arbeidsovereenkomst uitsluitend in
dienst worden genomen om:
• aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen;
• ambtenaren te vervangen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid;
• bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen;
• te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of
ruime ervaring op hoog niveau vereisen.
Statutaire tewerkstelling is het principe voor betrekkingen die bestendig
van aard zijn, de zogenaamde permanente opdrachten. Die sleutelfuncties vloeien voort uit de wezenlijke opdrachten van Toerisme Vlaanderen. Hiervoor kunnen alleen contractuelen aangeworven worden als het
gaat om een vervanging of in het kader van een wettelijke verplichting
(bv. een startbaan). Uitzonderlijk kan een dergelijke aanwerving gemotiveerd worden op grond van een tijdelijke personeelsbehoefte(23). Aanstellingen in een bijkomende of specifieke opdracht betreffen per definitie taken die niet bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van het
agentschap (bv. schoonmaak- en cateringpersoneel).
Al vóór 2001 kon Toerisme Vlaanderen zich moeilijk aan de voorwaarden voor contractuele tewerkstelling houden. Dit is in 2005 nog altijd het
geval.
Het Rekenhof controleerde de aanwerving van alle personeelsleden die
sinds 1 januari 2003 nieuw in dienst kwamen en die op 1 februari 2005
nog steeds bij Toerisme Vlaanderen werkten. Het ging om 34 wervingen, waarvan 32 bij arbeidsovereenkomst. Het Rekenhof ging na welke
van die 32 aanwervingen als contractueel konden worden verantwoord.
Van de 32 waren 10 contractuele aanwervingen uitdrukkelijk gemotiveerd. Ofwel ging het om een bijkomende of specifieke opdracht, een
vervangingsovereenkomst, vond de indienstneming plaats in het kader
van een specifiek project of bestond er een wettelijke reden (startbaan).
In de 22 resterende gevallen ging het Rekenhof na of er geen sprake
kon zijn van een tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoefte. In maar
4 van de 22 gevallen bleek uit de arbeidsovereenkomst of de dossierstukken dat er een dringende personeelsbehoefte was en dat die urgentie nog altijd voortduurde.
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Als de bijkomende werkbelasting echter een aanhoudend en structureel
gegeven is, betreft het een permanente taak die bestemd is voor vastbenoemden.
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Dat impliceert dat het Rekenhof in 18 van de 32 dossiers geen afdoende
verantwoording voor niet-statutaire aanwerving vond. Telkens vervult de
betrokken contractueel een taak die als een permanente opdracht kan
worden beschouwd. De onderstaande tabel geeft de situatie cijfermatig
weer.
uitdrukkelijke verantwoording in dossier
(wervingen sinds 1 januari 2003 en nog in dienst op 1 februari 2005)

bijkomende of specifieke opdracht
vervanging
projectwerking (tijdelijke en uitzonderlijke behoefte)
wettelijke verplichting (startbaan)

1
2
4
3

subtotaal
tijdelijke en uitzonderlijke behoeften

10
4

geen verantwoording in dossier

18

totaal

32

5.2

Aandeel van de contractuele tewerkstelling

Contractuele indienstneming is in een aantal gevallen toegelaten. Het
Rekenhof stelt echter vast dat Toerisme Vlaanderen haast uitsluitend
een beroep doet op die uitzonderingen. In vergelijking met 2001 is die
beleidskeuze nog toegenomen.
Van de 34 personeelsleden die het agentschap sinds 1 januari 2003
heeft aangenomen, heeft ze er 32 met een arbeidsovereenkomst aangeworven. Dit is 94% van de aanwervingen.
Het voortschrijdend aandeel contractuelen in het personeelbestand van
Toerisme Vlaanderen haalt de uitgangspunten van het APKB en het
stambesluit VOI langzaamaan onderuit. Terwijl de vaste benoeming nog
steeds de regel is, krijgen de contractuelen de facto steeds meer de
overhand.
Dat weerspiegelt zich ook in de toename van het aantal contractuelen in
de personeelscijfers van Toerisme Vlaanderen van de laatste 5 jaar(24).
jaar

2000
2005

24

totaal
binnenlands
personeel

aantal
contractuelen

percentage
contractuelen

104
129

50
77

48,0%
59,7%

De cijfers bevatten enkel de vaste binnenlandse personeelsleden van Toerisme Vlaanderen; niet het tijdelijk projectpersoneel, niet de personeelsleden tewerkgesteld via de vzw Info Toerisme en niet het personeel in de
buitenlandkantoren.
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Uit de bovenstaande tabel blijkt de toenemende voorkeur voor contractuele indienstneming. Die contractualisering van de tewerkstelling is in
strijd met de wil van de wet- en decreetgever en de Vlaamse Regering.
Zoals aangehaald, kan de Vlaamse Regering door de goedkeuring van
het nieuwe personeelsplan van Toerisme Vlaanderen het aantal permanente functies verhogen, zodat er meer ruimte ontstaat voor statutaire
werving(25). Het agentschap stelt dat de verhouding statutairencontractuelen daardoor naar 70-30 zou kunnen evolueren.
5.3

vzw Info Toerisme

Het initiële rapport van het Rekenhof stelde dat Toerisme Vlaanderen
jaarlijks een toelage verstrekte aan de vzw Info Toerisme en dat de vzw
op haar beurt personeelsleden ter beschikking stelde aan Toerisme
Vlaanderen. In 2005 telt de vzw 18 personeelsleden (16,0 VTE), van wie
er minstens 10 effectief prestaties verrichten voor Toerisme Vlaanderen.
Er is een daadwerkelijke vermenging ontstaan tussen Toerisme Vlaanderen en de vzw. Zo voeren de betrokken vzw-personeelsleden organieke taken uit van Toerisme Vlaanderen, is de leidend ambtenaar van
Toerisme Vlaanderen tegelijk gedelegeerd bestuurder van de vzw en
zorgt Toerisme Vlaanderen voor de personeelsadministratie van alle
vzw-personeelsleden.
De vzw-personeelsleden ressorteren echter niet onder het personeelsstatuut 1995 of het stambesluit VOI en kunnen dus andere (vaak voordeliger) arbeidsvoorwaarden krijgen. Sommigen ontvangen effectief een
hogere bezoldiging dan vergelijkbare personeelsleden van Toerisme
Vlaanderen. Vergeleken met het salaris dat ze met hun diploma en ervaring zouden hebben op grond van het stambesluit VOI, genieten ze vaak
een maximale geldelijke anciënniteit, terwijl zij in werkelijkheid niet altijd
24 jaar of meer dienst hebben. Sommige vzw-personeelsleden ontvangen een salaris dat overeenstemt met de laatste trap in de salarisschalen B112 of D112 (schalen die in principe niet toegekend kunnen worden aan contractueel VOI-personeel). In twee gevallen overstijgt het
maandsalaris die grens. Zo is er een personeelslid van niveau C met
een salaris dat lijkt op een A111 met 14 jaar geldelijke anciënniteit en
een personeelslid van niveau B met een salaris dat een A111 met
maximale geldelijke anciënniteit evenaart.
Ook ontvangen alle vzw-personeelsleden een volledige dertiende
maand in plaats van een eindejaarspremie(26) en krijgen ze maaltijdcheques.
Het Rekenhof stelde in 2001 al dat de vzw in de praktijk een instrument
is om, buiten de structuur van het agentschap om, personeel aan te
25
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Zie hoofdstuk 3.
Momenteel varieert de eindejaarspremie voor het Vlaams overheidspersoneel naar gelang het niveau en de rang van de graad van 53% tot 70% van
het maandsalaris.

25

Stuk 37 (2005-2006) – Nr. 1

werven voor Toerisme Vlaanderen. Op die manier kan het agentschap
voordeliger arbeidsvoorwaarden aanbieden. De vzw-personeelsleden
verrichten overigens taken die het personeel van het agentschap even
goed kan waarnemen. Het gaat immers om zogenaamde areamedewerkers, personeel bevoegd voor gegevens- of productdatabanken, secretariaatspersoneel ter ondersteuning van de leidend ambtenaren, logistiek personeel of receptionistes.
Momenteel zijn de personeelsleden van de vzw nog steeds niet geïntegreerd in Toerisme Vlaanderen, hoewel dat de intentie lijkt van de
Vlaamse Regering, het agentschap en de algemene vergadering van de
vzw. De Minister meldde dat een ontwerp van decreet klaarligt en dat
terzelfdertijd wordt gewerkt aan het bijhorende uitvoeringsbesluit zodat
de integratie begin 2006 definitief zou geregeld zijn.
Het nieuwe personeelsplan van Toerisme Vlaanderen zal dan uiteraard
ook in die betrekkingen moeten voorzien. Nu de grote verschillen tussen
bepaalde contractuele personeelsleden en de statutairen zijn weggewerkt op het vlak van bezoldigingsvoorwaarden, moet er bij de integratie
uiteraard op gelet worden dat geen nieuwe ongelijkheden in het leven
worden geroepen tussen de huidige personeelsleden van Toerisme
Vlaanderen en de ex-vzw-personeelsleden. Volgens de Minister zal de
integratie op een billijke wijze gebeuren.
5.4

Administratieve besluiten

Toerisme Vlaanderen maakt nog steeds niet systematisch administratieve besluiten op. Dit geldt zowel voor aanstellingsbesluiten als voor salaris(schaal)vaststellingsbesluiten. Dat was in 2001 al een probleem en is
dat nog steeds. Zoals aangehaald, lijkt het de HR-dienst van Toerisme
Vlaanderen daarvoor aan juridisch-administratieve knowhow te ontbreken.
De opmaak van een schriftelijk stuk, een besluit, is vereist omwille van
de rechtszekerheid, de motiveringsplicht en de eigen en externe controlemogelijkheden. Uit het besluit blijkt ook de correcte toepassing van de
bevoegdheidsregels. Dit geldt zowel voor statutairen als voor contractuelen en ook bij een gebonden bevoegdheid (in het geval het personeelsstatuut het overeenstemmend salaris eenduidig vaststelt). Zo wordt
er voor gezorgd dat de rechtstoestand van elk personeelslid op elk moment ontegensprekelijk vaststaat.
5.5

Anciënniteit in de arbeidsovereenkomsten

In de arbeidsovereenkomsten die Toerisme Vlaanderen tot 2001 met
haar personeelsleden sloot, nam ze systematisch een bepaling op die
uitdrukkelijk het bedrag van het brutojaarsalaris vermeldde. Dat bedrag
steunde op het aantal jaar toegekende geldelijke anciënniteit, dat ook
uitdrukkelijk werd opgenomen.
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Anno 2005 neemt de overeenkomst het exacte brutojaarsalaris niet
meer op, maar wel de schaal en het aantal jaar geldelijke anciënniteit
(bv. salarisschaal A111 met 5 jaar of B111 met 1 jaar).
Bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst staat echter niet altijd
al vast hoeveel geldelijke anciënniteit de betrokkene kan laten valoriseren. Het personeelslid moet immers vaak nog attesten van vorige werkgevers indienen, die het agentschap vervolgens aan de regelgeving
dient te toetsen voordat de leidend ambtenaar daarover een beslissing
kan nemen.
Het is daarom wenselijk in het arbeidscontract alleen te verwijzen naar
de toepasselijke reglementering en de graad of salarisschaal.
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Loopbaan

6.1

Verloop van de functionele loopbaan
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Zoals gesteld, ontbreken in vele individuele dossiers stukken over de
verloven. Niet alleen eigenlijke verlofbesluiten zijn niet aanwezig, maar
ook andere stukken die kunnen wijzen op verlofperiodes uit het verleden, in het bijzonder verlofaanvragen of -goedkeuringen, RVAdocumenten, enz. Bovendien betreft het niet alleen verloven uit het verleden, maar ook afwezigheidsperiodes uit 2004 of 2005(27).
Het gebrek aan verlofstukken bemoeilijkt de reconstructie van de administratieve, geldelijke en functionele loopbaan van de betrokkene. De
verloven kunnen immers een wezenlijke invloed hebben (bv. pro rata
opbouw van de schaalanciënniteit na vijf jaar verminderde prestaties na
1 juli 1982 of geen opbouw van schaalanciënniteit bij volledige loopbaanonderbreking). Als Toerisme Vlaanderen echter over geen enkel
stuk beschikt dat aangeeft voor welke periode een personeelslid een
bepaald verlof heeft genoten, is het niet mogelijk de loopbaan weer samen te stellen of daarvoor alsnog besluiten op te maken. Het staat in elk
geval vast dat Toerisme Vlaanderen periodes van non-activiteit van een
aantal personeelsleden niet heeft geregistreerd, waardoor de betrokkenen hun schaalanciënniteit geheel of gedeeltelijk hebben opgebouwd
zonder onderbreking of zonder vermindering. Dat betekent dat zij te
vroeg een hogere salarisschaal in de functionele loopbaan kregen of
zullen krijgen.
Toerisme Vlaanderen is zich bewust van het probleem. In de brief van
14 juni 2005 engageerde het agentschap zich om de nodige informatie
te verzamelen en de loopbanen recht te zetten. Het Rekenhof verwacht
echter dat het niet alle nodige gegevens terug zal vinden.
6.2

Geen systematische evaluaties

Ondanks ontbrekende evaluaties heeft Toerisme Vlaanderen het personeel toch laten doorstromen naar hogere schalen in de functionele loopbaan. In de brief van 17 november 2005 stelde de Minister dat er in het
verleden wel evaluaties hadden plaatsgevonden, zij het niet systematisch. Nochtans geldt voor elk personeelslid dat het maar schaalanciënniteit kan opbouwen indien de functioneringsevaluatie geschiedt in overeenstemming met de reglementering, en zonder schaalanciënniteit is
geen salarisschaalbevordering mogelijk.
Toerisme Vlaanderen slaagt er pas in de loop van 2005 in voor iedereen
een functioneringsevaluatiecyclus op te zetten. Het heeft de nodige
functiebeschrijvingen gemaakt en de eerste planningsgesprekken gevoerd. Aan het eind van die cyclus zouden de eerste evaluaties plaatsvinden op grond van een systeem dat voor alle personeelsleden en voor
alle diensten hetzelfde is.
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6.3

Geldelijke anciënniteit

Toerisme Vlaanderen paste in 2005 nog altijd twee technische regels
voor de berekening van de geldelijke anciënniteit incorrect toe. Het rekende voorgaande diensten als stagiair in het vroegere stelsel van de
stage der jongeren soms niet mee, soms alleen pro rata en soms voltijds. Lagere diensten uit het verleden (eerdere diensten in een lager
niveau) of diensten gepresteerd vóór een bepaalde leeftijd (de zogenaamde leeftijdsklassen) bracht het ten onrechte niet of niet volledig in
rekening.
Het agentschap heeft in de brief van 14 juni 2005 beloofd alle dossiers
op dit vlak te screenen en de nodige administratieve rechtzettingen te
doen.
6.4

Reis- en verblijfkosten

In het Rekenhofrapport van 2001 stond de aanbeveling dat Toerisme
Vlaanderen de reglementaire bepalingen over reis- en verblijfkosten
nauwgezet diende toe te passen en de individuele schuldvorderingen
grondig en objectief moest controleren.
Uit een beperkte steekproef in 2005 blijkt dat het agentschap op dat vlak
grote vooruitgang heeft geboekt. Mede op aandringen van de directieraad van Toerisme Vlaanderen worden de ingediende kostennota's
nauwgezetter ingevuld en gecontroleerd. Een bijkomende controle, na
het diensthoofd, is echter wenselijk(28).
Niettemin past het agentschap de reglementering nog niet volledig foutloos toe. Zo betaalde het onterecht reiskosten uit voor verplaatsingen
met de wagen die tot het gewone woon-werkverkeer behoren. Voor elk
personeelslid moet het in elk geval een duidelijke administratieve standplaats bepalen. Als zich een wijziging voordoet in de gebruikelijke tewerkstellingsplaats, dient het agentschapshoofd een nieuw besluit te
nemen. Tot slot is het onaanvaardbaar dat bepaalde kosten dubbel aangerekend worden: zo kan het personeel geen maaltijdvergoeding of
geen volledige dagvergoeding voor buitenlandse dienstreizen meer vragen als Toerisme Vlaanderen de (restaurant)maaltijd al betaalde in het
kader van representatiekosten.
6.5

Andere toelagen en vergoedingen

In 2001 was een van de meest opmerkelijke bevindingen van het Rekenhof dat Toerisme Vlaanderen aan een aantal personeelsleden extra
voordelen toekende zonder rechtsgrond. Het betrof commissielonen,
contractueel toegekende forfaitaire kostenvergoedingen of het privégebruik van een leasewagen. Die voordelen zijn allemaal afgeschaft.
28

Zie 4.1.

29

Stuk 37 (2005-2006) – Nr. 1

Het Rekenhof stelde wel vast dat de directieraad van Toerisme Vlaanderen intussen nieuwe, beperkte voordelen had ingevoerd. Voor zover het
ging om loutere terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever
rees geen probleem. Problematischer waren echter de reële persoonlijke voordelen die niet (volledig) kosten betroffen en die dus eigenlijk een
bezoldiging vormden. Zo bekwam elk directieraadslid het voordeel van
een treinnetabonnement eerste klasse(29) en een vergoeding van een
parkeerplaats nabij het station. Nochtans kan alleen de Vlaamse Regering nieuwe bezoldigingselementen (bv. vergoedingen of toelagen) invoeren. Toerisme Vlaanderen, zijn leidend ambtenaar, raadgevend comité of directieraad hebben daarvoor geen autonomie.
Naar aanleiding van het onderzoek van het Rekenhof heeft het agentschap er zich echter toe verbonden met ingang van 1 juli 2005 geen
dergelijke voordelen meer toe te kennen. Ook de Minister meldde dat
het agentschap zich strikt zal houden aan de regel dat enkel de Vlaamse Regering bevoegd is voor de vaststelling van de reglementering op
grond waarvan de bezoldiging wordt vastgesteld.
6.6

Terugvorderingen en achterstallen

Overeenkomstig het onderzoeksrapport van 2001 diende Toerisme
Vlaanderen heel wat loopbanen van personeelsleden te herzien. De
rechtzetting van de administratieve, geldelijke of functionele loopbaan
gaf aanleiding tot de uitbetaling van achterstallen als het agentschap te
weinig had betaald of tot terugvorderingen als het verkeerdelijk te veel
had uitbetaald.
Tijdens het vervolgonderzoek heeft het Rekenhof geprobeerd hierop
zicht te krijgen. Het trachtte na te gaan welke bedragen Toerisme
Vlaanderen aan achterstallen had uitgekeerd en welke terugvorderingen
effectief leidden tot terugstortingen aan het agentschap (eventueel door
toegelaten inhoudingen op het lopende salaris).
In de praktijk was het echter onmogelijk daar een globaal beeld van te
krijgen. De gegevens waren niet gecentraliseerd en geen enkele dienst
heeft de achterstallen en terugvorderingen opgevolgd. Een en ander is
te wijten aan de vroegere disfuncties van de personeelsdienst en het
gebrek aan afspraken tussen de centrale boekhouding en de HRdienst(30). Bijkomende moeilijkheid is het gebrek aan archieven en de
recente vervanging van de CDVU door het sociaal secretariaat.
Ondanks het gebrek aan concrete overzichten kon het Rekenhof uit de
fragmentarische gegevens toch afleiden dat:
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Eventueel te vervangen door een kilometercontingent van 25.000 km en
een abonnement eerste klasse voor een traject dat geregeld afgelegd
wordt (bv. woon-werkverkeer).
Zie 4.1.
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(1) het agentschap veel achterstallen en terugvorderingen incorrect
heeft berekend wegens competentiegebrek van de personeelsdienst in het verleden en het negeren van de verjaringsregels(31);
(2) veel terugvorderingen nooit effectief hebben geleid tot terugstortingen aan het agentschap of tot inhoudingen op de bezoldiging.
Het agentschap kent het probleem, maar is er niet in geslaagd de situatie uit te klaren. Uit de brief van 14 juni 2005 bleek dat Toerisme Vlaanderen zich daarbij ook neerlegde. De Minister bevestigde in zijn brief van
17 november 2005 dat een aantal gegevens vanwege een historisch
deficit wellicht niet of nauwelijks meer te reconstrueren zijn. Voor de nog
in dienst zijnde personeelsleden heeft het agentschap zich beperkt tot
de nodige rechtzettingen van de administratieve toestand - onder meer
op de salarisfiche - maar neemt het geen verdere initiatieven meer met
betrekking tot achterstallen of terugbetalingen die verband houden met
correcties in het verleden. De dossiers van personeelsleden uit dienst
beschouwt het als volledig afgesloten.

31

Getuige daarvan de vele rechtzettingen op rechtzettingen die destijds door
de personeelsverantwoordelijke aan de CDVU zijn doorgestuurd. Die fouten bleken overigens al uit de briefwisseling die het Rekenhof voerde in de
nasleep van het rapport van 2001.
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Statuut van het personeel in het buitenland

Een belangrijk onderdeel van het rapport van 2001 vormde het gebrek
aan een statuut voor de personeelsleden van Toerisme Vlaanderen
werkzaam in een van de buitenlandkantoren. Het Rekenhof stelde vast
dat de arbeidsvoorwaarden waaronder zij werkten, sterk uiteenliepen.
Het kwam er op neer dat hun bezoldiging ad hoc was geregeld ofwel bij
de aanwerving, ofwel ter gelegenheid van een vraag om salarisverhoging(32). Meestal bestond er geen objectieve verantwoording, wat bijzondere problemen opleverde op het vlak van het gelijkheidsbeginsel.
Hoewel de problematiek 56 personen betreft en een belangrijke budgettaire dimensie heeft, is er sinds 2001 op dat vlak niet veel veranderd.
Hoewel meermaals beloofd, bestaat nog steeds geen statuut voor het
personeel in de buitenlandkantoren(33).
De volgende verschillen tussen personeelsleden in buitenlandkantoren
doen zich nog steeds voor:
• Sommige medewerkers hebben niet Toerisme Vlaanderen als juridische werkgever, maar werken voor een lokale rechtspersoon, die de
prestaties doorfactureert.
• De meeste buitenlandkantoren zijn alleen aan Toerisme Vlaanderen
verbonden, maar op een aantal plaatsen zijn samenwerkingsverbanden tot stand gekomen met het OPT(34), waarbij onduidelijk is
wie de precieze werkgever is.
• Hoewel de buitenlandkantoren permanente taken van Toerisme
Vlaanderen uitvoeren, is het aantal functies niet in de personeelsformatie (of een goedgekeurd personeelsplan) opgenomen. Er bestaat geen richtlijn over het aantal en de aard van de functies die in
de diverse buitenlandkantoren beschikbaar zijn.
• De Vlaamse Regering heeft de opdrachten van het personeel in de
buitenlandkantoren nog altijd niet gedefinieerd als specifieke opdrachten (bv. in een ISB), zodat aanwerving bij arbeidsovereenkomst eigenlijk onmogelijk is.
• Bepaalde personeelsleden (onder wie sommige directeuren) krijgen
een arbeidsovereenkomst en een socialezekerheidsstelsel naar Belgisch recht, anderen worden lokaal geëngageerd volgens de regels
ter plaatse. Soms bestaat een mengvorm van eigen en vreemde
rechtsregels.
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De salarisverhoging werd meestal beslist door de leidend ambtenaar,
maar werd vaak ook zonder meer uitgevoerd (bv. op vraag van de kantoordirecteur of naar aanleiding van de tussenkomst van een lokaal sociaal
secretariaat).
Artikel 5 van het kaderdecreet BB vereist nochtans dat de Vlaamse Regering een rechtspositieregeling uitwerkt voor alle personeelsleden van Toerisme Vlaanderen. Ook een groot aantal bepalingen van het APKB vereisen dat het statuut bepaalde arbeidsvoorwaarden oplegt.
L’Office de Promotion du Tourisme Wallonie - Bruxelles.
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De aanwervingscriteria worden ad hoc bepaald; onder meer de diploma’s en getuigschriften zijn verschillend. Soms vond geen publieke oproep plaats.
Vrije salarisonderhandelingen leiden tot een sterk verschillende bezoldiging: soms wordt gekozen voor een bepaalde salarisschaal uit
het stambesluit VOI (bv. de A112), in andere gevallen is er sprake
van een concreet brutosalaris. Het agentschap betaalt verschillende
(vormen van) eindejaarspremies of vakantiegelden uit. Soms kent ze
een postvergoeding(35) toe, waarvan het bedrag en de toekenningsvoorwaarden sterk kunnen variëren.
Sommige personeelsleden krijgen hun bezoldiging in België uitbetaald, al dan niet langs de HR-dienst van Toerisme Vlaanderen, anderen ter plaatse (soms langs een lokaal sociaal secretariaat).

In het antwoord van 14 juni 2005 stelde Toerisme Vlaanderen dat enkel
een gespecialiseerd internationaal juridisch bureau een eenvormige regeling kan uitwerken wegens de complexiteit en de variëteit van statuten, contracten, bepalingen en vergoedingen. De problematiek werd in
het beleidsdomein Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel, Internationale Samenwerking en Toerisme aan een werkgroep toevertrouwd,
waarin ook FIT(36) en de administratie Buitenlands Beleid van het MVG
vertegenwoordigd zijn. Op 31 augustus 2005 vond een eerste samenkomst plaats.
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De postvergoeding wordt omschreven als een forfaitaire vergoeding bestemd voor de kosten die samenhangen met de tewerkstelling in het buitenland (woning, privé-reiskosten, opvoeding kinderen,…) en de noodzaak
om een bepaalde status te handhaven.
Flanders Investment and Trade, fusie van de VOI Export Vlaanderen en de
DAB Dienst Investeren in Vlaanderen (DIV).
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Algemene conclusies

Meer dan de helft van de structurele problemen bij Toerisme Vlaanderen
die het Rekenhof in 2001 aan de minister meedeelde, heeft een definitieve oplossing gekregen. Aan de rest van de problemen werkt het
agentschap momenteel. Het heeft grote inspanningen geleverd op het
vlak van de objectiviteit van de aanwervingen en bevorderingen, de regelmatigheid van de arbeidsvoorwaarden van de contractuelen, de juistheid van de salarissen van het binnenlands personeel en de rechtmatigheid van de toelagen en vergoedingen.
Ook bijna alle opmerkingen uit 2001 over individuele personeelsdossiers
loste Toerisme Vlaanderen inmiddels volledig op. In de aanwervingen
sinds 1 januari 2003 vond het Rekenhof geen nieuwe fouten of vergissingen.
Niettegenstaande die verbeteringen resten er nog een aantal knelpunten. De belangrijkste zijn :
•

Toerisme Vlaanderen werft voor zijn permanente opdrachten systematisch contractuele personeelsleden in plaats van statutairen.

•

Het ontbreekt het agentschap aan een goedgekeurd personeelsplan.

•

Omdat de Vlaamse Regering hun statuut nog niet regelde, worden
de personeelsleden in het buitenland nog op ongelijke wijze behandeld.

•

Toerisme Vlaanderen schakelt personeelsleden van de vzw Info
Toerisme in voor de uitvoering van organieke taken. Bovendien
worden zij voor hetzelfde werk vaak beter betaald.

Het personeelsbeheer bij Toerisme Vlaanderen is sterk veranderd sinds
2001. De HR-dienst is duidelijk versterkt. Niettemin blijken er nog hiaten
op het vlak van de juridisch-administratieve knowhow en de aflijning van
taken en bevoegdheden. De dossieropvolging en de besluitenaanmaak
(voor aanstelling, salaris en verloven) verlopen moeizaam.
Toerisme Vlaanderen kan dus op personeelsvlak mooie resultaten voorleggen en vertoont een duidelijke ommezwaai in de HR-benadering
sinds 2001. Het agentschap beseft dat een rechtszeker, rechtvaardig en
kwaliteitsvol HR-beheer in belangrijke mate bijdraagt tot het bereiken
van de doelstellingen. Het dient de ingeslagen weg dan ook voort te
zetten en alle nog resterende knelpunten een oplossing te geven.
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Aanbevelingen

•

Toerisme Vlaanderen moet blijvend aandacht geven aan zijn HRM.
Een correct personeelsbeheer is één van de pijlers van een succesvol HR-beleid. Alle verbetertrajecten die nog aan de gang zijn moeten gerealiseerd worden.

•

De Vlaamse Regering dient een nieuw personeelplan voor Toerisme
Vlaanderen goed te keuren. Dat plan moet leiden tot een betere HRplanning. Tegelijk kan hierdoor de veelvuldige inzet van contractuelen voor permanente opdrachten verminderen.

•

De Vlaamse Regering dient te voorzien in een statuut voor het buitenlandpersoneel. Dat moet een halt toeroepen aan de willekeur in
arbeidsvoorwaarden.

•

Wanneer de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement de aangekondigde integratie van het personeel van de vzw Info Toerisme in
het agentschap daadwerkelijk mogelijk maken, mag dit geen nieuwe
ongelijkheden doen ontstaan tussen de bezoldigingsvoorwaarden
voor het huidige personeel en die voor ex-vzw-personeelsleden.

•

Ter versterking van de interne controle is het wenselijk dat Toerisme
Vlaanderen duidelijke procedures en taakverdelingen uittekent en
formaliseert. Dit geldt zowel binnen de HR-dienst als in relatie met
andere diensten. Een tussenliggend rapporteringsniveau tussen de
HR-dienst en het hoofd van het agentschap kan leiden tot een effectieve hiërarchische controle. Bijkomende vorming kan de administratieve knowhow van het HR-personeel verbeteren. Het agentschap
moet de screening van de personeelsdossiers voortzetten en alle
noodzakelijke stukken toevoegen.

•

Bij de werving en vaststelling van het salaris moet Toerisme Vlaanderen altijd een besluit opmaken, ook voor de contractuele personeelsleden.

•

Het agentschap kan geen nieuwe bezoldigingselementen in het leven roepen. Daarvoor is enkel de Vlaamse Regering bevoegd.
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Reactie van de minister

Op 17 november 2005 antwoordde de Vlaamse Minister van Toerisme
dat de inspanningen van de nieuwe leiding van Toerisme Vlaanderen
sinds 2003 leidden tot een aantal belangrijke resultaten. De Minister
bevestigde dat het agentschap bereid was de opmerkingen en suggesties van het Rekenhof te volgen.
De minister schreef dat de oplossing van nog bestaande knelpunten,
onder meer inzake personeelsbeheer en –cyclus, inmiddels in een
stroomversnelling raakten door de aanwerving van een nieuw diensthoofd Financiën op 16 oktober 2005 en door recente beslissingen van
de directieraad. Hij bevestigde dat het agentschap de verbetertrajecten
zou voortzetten en zijn juridisch-administratieve kennis zou uitbreiden,
onder meer door interne opleiding. Het hoofd van het agentschap engageerde zich om op middellange termijn alle problemen op te lossen.
De minister ging ten slotte dieper in op de vaststellingen die de bevoegdheid van het agentschap overstijgen:
•

Hij beaamde dat het percentage statutairen niet spoort met het gemiddelde van de Vlaamse overheid (ongeveer 77%) en kondigde
aan dat er voortaan op gelet zou worden enkel nog contractueel te
werven binnen de vier erkende categorieën.

•

Na de globale implementatie van BBB zou Toerisme Vlaanderen
snel over een nieuw personeelsplan beschikken.

•

De ongelijke behandeling van personeelsleden in het buitenland zou
de minister, vanuit de observatie dat ook in andere geledingen van
de Vlaamse overheid vergelijkbare problemen bestaan inzake statuut en verloning, in het ruimer perspectief van het beleidsdomein
willen aanpakken. Hij stelde dat het een van zijn beleidsopties is
om, waar mogelijk, maximale eenduidigheid en gelijkvormigheid in
de buitenlandse statuten en verloning aan te brengen.

•

Begin 2006 zouden een nieuw decreet en uitvoeringsbesluit de personeelsleden van de vzw die taken van Toerisme Vlaanderen waarnemen, inschakelen in het agentschap.

•

Het agentschap zou zich strikt houden aan de regel dat alleen de
Vlaamse Regering bevoegd is voor de reglementering op grond
waarvan de bezoldiging wordt vastgesteld.

De Minister noteerde de waardering van het Rekenhof voor het gerealiseerde werk en beschouwde dit als een aansporing om onverkort verder
te gaan op de ingeslagen weg.
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Bijlage: Antwoord van de Vlaamse Minister van Toerisme van 17 november 2005

Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Gelieve hieronder mijn reactie te vinden op het Rekenhofrapport betreffende de "Vervolgaudit over de personeelsaangelegenheden van Toerisme Vlaanderen", dat ik op 20 oktober jl. ontving.
Ik weet dat het oorspronkelijke rapport van uw diensten een indrukwekkend aantal inbreuken aan het licht bracht inzake personeelsaangelegenheden in de toenmalige VOl Toerisme Vlaanderen. Ik stel vast dat,
sinds 2003, de inspanningen van de nieuwe leiding van het huidige
agentschap tot een aantal belangrijke resultaten hebben geleid.
Andere knelpunten die u aangaf, zijn inmiddels in een stroomversnelling
gekomen, onder meer door de aanwerving van een nieuw diensthoofd
Financiën, op 16 oktober 2005, of door recente beslissingen van de directieraad. Ik denk hierbij aan uw opmerkingen inzake fijnere procedures, interne controle, verhoogde samenwerking tussen HRM en Financien, kostennota’s, e.d.m.
Het agentschap kan overigens uw opmerkingen en suggesties volgen en
wijst mij slechts op één ietwat ongenuanceerd overkomende bewering.
Op bepaalde plaatsen heeft u het over een "gebrek aan evaluaties". Dit
kan de indruk wekken dat er nergens evaluaties plaats vonden in de
VOl. In werkelijkheid waren er wel degelijk evaluaties, maar die gebeurden inderdaad niet bij elk personeelslid. Een systematische aanpak
heeft er toe geleid dat vanaf 2006 voor het eerst elk personeelslid zal
geëvalueerd worden volgens een uniform systeem. (Hierover werd en
wordt in het Basisoverlegcomité van Toerisme Vlaanderen overigens
regelmatig overleg gepleegd met de vakbonden). De evaluatie geldt
zowel voor statutaire als voor contractuele personeelsleden. Het was
overigens vooral in die laatste categorie dat er lacunes waren in de evaluaties.
Een aantal veranderingsprocessen zijn, vanwege hun impact en omvang, nog niet beëindigd. Het hoofd van het agentschap bevestigde me
evenwel dat hij zijn inspanningen onverkort zal voortzetten en zo de
concrete engagementen wil naleven die hij al aanging in zijn brief van 14
juni 2005. Daarmee moeten op middellange termijn de problemen opgelost zijn die u aanstipt in de categorieën "gedeeltelijk verdwenen" en
"wordt aan gewerkt" - althans in de mate dat dit in de macht ligt van het
agentschap. Ik deel overigens uw mening, zoals vertolkt in punt 6.1, dat
een aantal gegevens vanwege een historisch deficit wellicht niet of nauwelijks meer te reconstrueren zijn.
Andere zaken overstijgen dan weer de bevoegdheid van het agentschap. Ik vind deze punten terug bij punt 8. "Algemene conclusies" en
punt 9 "Aanbevelingen".
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Ik ga graag concreet in op alle vaststellingen en vragen die ik hierin terugvind.
1) Het systematisch aanwerven van contractuelen voor permanente
opdrachten, in plaats van statutairen: het is mij bekend dat de verhouding van statutairen in verhouding tot contractuelen bij Toerisme
Vlaanderen 26% bedraagt, waar het gemiddelde van de Vlaamse
overheid ongeveer 77% is. Deze verhouding stemt niet overeen met
het aantal permanente taken. Het agentschap zal prioriteit moeten
geven aan de invulling van statutaire betrekkingen. Nieuwe wervingen moeten ook bij voorkeur statutair worden ingevuld. Wordt er
contractueel geworven, dan zal dit enkel nog gebeuren binnen de
vier erkende categorieën (vervangingsovereenkomst, tijdelijk en uitzonderlijk werk, bijkomende en specifieke opdrachten, contractuelen
voor hooggekwalificeerde taken).
2) Het ontbreken van een goedgekeurd personeelsplan: het is mijn vast
voornemen om het in februari 2005 voorlopig goedgekeurde personeelsplan snel na de overgang in BBB, om te zetten in een definitief
personeelsplan. Binnen Toerisme Vlaanderen is men deze stap overigens al aan het voorbereiden, onder meer nog via recent overleg
met AZF (dd. 27 oktober 2005).
3) De ongelijke behandeling van de personeelsleden in het buitenland:
de opportuniteit van een beleidsdomein waarvan de gemeenschappelijke noemer "buitenland" is, biedt mij de gelegenheid om deze
kwestie in een ruimer perspectief aan te pakken. Ik stelde immers
als minister van bestuurszaken vast dat ook andere geledingen van
de Vlaamse overheid problemen hebben inzake statuut en verloning
van het buitenlandse personeel en dat uniformiteit op meerdere
vlakken ontbrak. Het is overigens één van mijn beleidsopties om,
waar mogelijk, maximale eenduidigheid en gelijkvormigheid in de
buitenlandse statuten en verloning aan te brengen. Deze kwestie
wordt dan ook aangepakt in een werkgroep, die voor het eerst samenkwam op woensdag 31 augustus laatstleden. Daarbij werd een
inventaris opgesteld van de bestaande problemen. Ook werd al aan
collegiale uitwisseling van "best practices" gedaan. Dat heeft er alvast toe geleid dat recent twee aanwervingen van buitenlanddirecteurs bij Toerisme Vlaanderen voor het eerst verliepen volgens een
witboek dat door FIT werd opgemaakt en waarin, op basis van heldere parameters, een billijke postvergoeding werd toegekend.
4) Inschakeling personeelsleden vzw Info Toerisme voor taken van
Toerisme Vlaanderen: ik wil dit probleem op korte termijn en ten
gronde oplossen, door de personeelsleden op billijke wijze te integreren in de reguliere werking van het agentschap. Daartoe zijn overigens al diverse stappen gezet via overleg tussen mijn kabinet, AZF
en het agentschap Toerisme Vlaanderen en verder ook via bespreking op het sectorcomité XVIII (dd. 23 mei 2005). Inmiddels ligt een
ontwerp van decreet klaar, dat de integratie moet regelen en waarover recent een advies binnenliep van de Raad van State. Terzelf-
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dertijd wordt gewerkt aan het bijhorende uitvoeringsbesluit, zodat dit
probleem begin volgend jaar definitief kan geregeld worden.
5) Verbetertrajecten verderzetten: voor volgend jaar voorziet het agentschap een verdere interne opleiding inzake juridisch-administratieve
kennis. Bij de opmaak van dossiers worden inmiddels de nodige besluiten gemaakt. Een deel van het historisch deficit is hier bovendien
al rechtgezet.
6) Het agentschap zal zich strikt houden aan de bepaling dat enkel de
Vlaamse Regering bevoegd is voor nieuwe bezoldigingselementen.
De anomalie die hieromtrent kortstondig ontstaan was, is overigens
al sinds 1 juli 2005 rechtgezet.
Ik noteer uw waardering voor het vele werk dat inmiddels gerealiseerd is
en waar u finaal in uw algemene conclusies naar verwijst.
Deze vaststelling is voor mij en voor het agentschap Toerisme Vlaanderen een aansporing om onverkort verder te gaan op de ingeslagen weg.
Met de meeste hoogachting,
Geert Bourgeois,
Minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme
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