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Gebruikte afkortingen 

APKB Koninklijk besluit 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 perso-
neel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestrege-
ringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie en van de Franse Gemeenschaps-
commissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die 
ervan afhangen 

Arbeidsovereen-
komstenwet

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 

BDBH Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel 
BDBH-statuut Besluit van de Regent van 15 mei 1949 houdende goedkeu-

ring van het kader, bezoldigingsregeling en het statuut van het 
personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse 
Handel

BS Belgisch Staatsblad 
BVR Besluit van de Vlaamse regering 
DAB Dienst met afzonderlijk beheer 
ISB-EV Besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 

houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instel-
lingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het perso-
neel, zoals gewijzigd bij BVR van 29 juni 2001 en BVR van 19 
juli 2002 

KB Koninklijk besluit 
MVG Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Oprichtingsde-
creet

Decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van de Vlaamse 
Dienst voor de Buitenlandse Handel, zoals gewijzigd bij de-
creet van 24 juli 1996 

Raamstatuut Voorontwerp van nieuw personeelsstatuut dat in principe voor 
alle Vlaamse ambtenaren van toepassing zal zijn na imple-
mentatie van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid 

SELOR Selectie en Oriëntatie - Selectiebureau van de federale over-
heid

Stambesluit VOI Besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000 houdende 
de regeling van de rechtspositie van het personeel van som-
mige Vlaamse openbare instellingen 

VDBH Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel 
VLEV Vlaamse Economische Vertegenwoordiger 
VOI Vlaamse Openbare Instelling 
VPS Vlaams Personeelsstatuut, besluit van de Vlaamse regering 

van 24 november 1993 houdende organisatie van het Ministe-
rie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de 
rechtspositie van het personeel 

VWS Vast Wervingssecretariaat 
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Bestuurlijke boodschap 

Het Rekenhof heeft de personeelsaangelegenheden van de VOI Export 
Vlaanderen onderzocht.

Het concludeerde dat Export Vlaanderen in een groot aantal aangele-
genheden de personeelsreglementering heeft miskend en fundamentele 
regels uit het APKB, Stambesluit VOI of het ISB-EV schond of niet toe-
paste. Talloze afwijkende ad hoc-beslissingen kenden personeelsleden 
niet-reglementaire voordelen toe en leidden tot niet objectiveerbare ver-
schillen in behandeling.

Deze toestand is mede te wijten aan leemten in het reglementair kader, 
zoals ontbrekende statuten en een onaangepaste personeelsformatie, 
en aan een gebrekkige organisatie van de personeelsdiensten. Funda-
mentele problemen daarbij zijn het ontbreken van afdelingshoofden en 
een rechtsgeldige directieraad en een ontoereikende interne controle op 
de personeelscyclus.

Het is dan ook noodzakelijk het reglementair kader aan te vullen, de 
organisatie van het personeelsbeheer aan te passen en tal van gebrek-
kige contracten te herzien. Export Vlaanderen is na het onderzoek van 
het Rekenhof hiermee al ten dele gestart. 
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Samenvatting

Personeelsformatie en personeelsbehoeftenplanning 

De actuele personeelsformatie van Export Vlaanderen en het aantal 
personeelsleden dat de organieke taken van de instelling waarneemt, 
stemmen niet met elkaar overeen. In de formatie ontbreken de betrek-
kingen van algemeen directeur, exportbegeleider, VLEV, handelssecre-
taris en ondersteunend personeel. Nochtans dient de formatie alle be-
trekkingen weer te geven die de instelling nodig heeft om haar perma-
nente taken uit te voeren, inclusief contractuele functies. 

Export Vlaanderen beschikt over geen aanwervingsplan, gebaseerd op 
een periodieke personeelsbehoeftenanalyse. Dat verhindert een degelij-
ke operationele en budgettaire personeelsplanning. Het Rekenhof acht 
het evenwel aangewezen voor verdere acties inzake de personeelsfor-
matie en -behoeftenanalyse de resultaten van de aan de gang zijnde 
veranderingsprocessen af te wachten.

Organisatie van de instelling 

Export Vlaanderen wordt voor bepaalde beslissingen in personeelsza-
ken gehinderd door het gebrek aan afdelingshoofden en een geldig sa-
mengestelde directieraad. De aanstelling van dienstdoende afdelings-
hoofden en een voorlopige directieraad in 1997 geschiedde zonder re-
gelgevend kader. De minister bevestigde op 13 september 2003 dat nog 
steeds maar één afdelingshoofd conform de reglementering werd aan-
gesteld.

Export Vlaanderen heeft nood aan continuïteit in zijn leiding. Over een 
periode van twaalf jaar heeft het vijf verschillende leidende ambtenaren 
gekend, met in de tussenperiodes een algemeen directeur ad interim. 
Bovendien bestaat er sedert 1996 geen functie van adjunct-leidend 
ambtenaar meer, in tegenstelling tot de meeste andere VOI’s.

Beheer van de personeelsdossiers 

Het correct en actueel bijhouden van de personeelsdossiers door Export 
Vlaanderen verliep tot voor kort gebrekkig. Documenten ontbraken en 
van sommige personeelsleden in het buitenland bestond zelfs geen 
dossier. In vele gevallen was het onmogelijk de juiste rechtstoestand 
van een personeelslid te achterhalen. Ingevolge het onderzoek van het 
Rekenhof heeft de instelling een inhaaloperatie uitgevoerd waarbij zij 
alle dossiers heeft gecontroleerd en zoveel mogelijk aangevuld. 
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Interne controle op de personeelscyclus 

De organisatie van de interne controle op de personeelscyclus bij Export 
Vlaanderen vertoonde tekortkomingen. Een reëel risico op fouten of ver-
gissingen in het personeelsbeheer is het gevolg. Diensten en personen 
met taken in personeelsaangelegenheden waren versnipperd over de 
instelling. De instelling heeft in 2003 getracht dit middels een nieuw or-
ganigram te verhelpen, onder meer door personeelsleden in diensten 
met homogene bevoegdheidspakketten samen te brengen. 

Vermits er geen afdelingshoofd personeel is, leggen de personeelsdien-
sten voorstellen van beslissingen voor aan de algemeen directeur, zon-
der inhoudelijke controle door een hiërarchisch hoger personeelslid.

Wegens de complexe taken in het personeelsbeheer en het ontbreken 
van de passende competenties bij het betrokken personeel, deed Export 
Vlaanderen vaak een beroep op externe consultants. Ondanks verster-
king van de verschillende personeelsdienstgeledingen, blijft het afwach-
ten of de nieuwe organisatiestructuur voldoende is. Positief zijn de vor-
mingsinspanningen voor de betrokken personeelsleden. 

Een groot aantal taken in de personeelsadministratie was toegewezen 
aan een enkel personeelslid. Dit leidde tot kennisconcentratie en een de 
facto gebrek aan functiescheiding. Het nieuwe organigram van Export 
Vlaanderen tracht dit te verhelpen, maar volstaat op zich niet: uitgewerk-
te procedures moeten garanderen dat een daadwerkelijke controle 
plaatsvindt en dat de beslissingen systematisch het administratieve en 
het financiële luik van het personeelsbeheer doorlopen. Export Vlaande-
ren beschikt echter nog niet over formeel vastgelegde procedures en 
maakt weinig gebruik van standaardformulieren. 

De vaststelling van het salaris, ook van contractuele personeelsleden, 
moet zowel bij de indienstneming als bij latere wijzigingen bij besluit van 
de algemeen directeur geschieden. 

Rechtstoestand van de vast benoemde personeelsleden 

Essentiële documenten voor de vaststelling van de administratieve, gel-
delijke of functionele loopbaan van statutaire personeelsleden ontbre-
ken. Het volstaat niet te werken met algemene dienstorders, aan het 
personeelsdossier toegevoegde besluiten zijn noodzakelijk. 

Contractuele personeelsleden 

Export Vlaanderen kan maar om een beperkt aantal redenen personeel 
in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst. De instelling gaf de re-
den in de praktijk echter nooit voorafgaandelijk op. 
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In enkele gevallen werden vacatures intern, noch extern bekendge-
maakt. Nochtans biedt dit garanties op objectiviteit, gelijke behandeling, 
verbod van willekeur, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

Niettegenstaande contractuele personeelsleden niet kunnen bevorde-
ren, hebben sommigen door afsluiting van een nieuwe arbeidsovereen-
komst een hogere graad of salaris bekomen. Langs deze techniek gaf 
Export Vlaanderen een aantal personeelsleden een salaris in overeen-
stemming met hun diploma. Die verantwoording botst met het gelijk-
heidsbeginsel. Overigens dient de verloning van een betrekking voort te 
vloeien uit het vereiste competentieprofiel en de functiebeschrijving, niet 
uit het diploma van het personeelslid. 

Bij de salarisvaststelling voor contractuele personeelsleden moet de 
instelling erop toezien dat dit salaris overeenstemt met de beginsalaris-
schaal van een ambtenaar. Zij kan voorgaande ervaring maar in aan-
merking nemen voor de geldelijke anciënniteit in de gevallen en onder 
de voorwaarden die de reglementering bepaalt. Zo telt ervaring in de 
privé-sector maar mee als het bezit van nuttige ervaring formeel als 
aanwervingsvoorwaarde werd gesteld. Bovendien moet de voorgaande 
ervaring afdoende bewezen zijn en moet het personeelsdossier attesten 
bevatten.

Exportbegeleiders

Export Vlaanderen heeft exportbegeleiders in strijd met de huidige of 
indertijd vigerende reglementering in dienst genomen en verloond. Zo 
heeft het zonder rechtsbasis salarisschalen en te hoge of fictieve gelde-
lijke anciënniteit toegekend. Daarenboven hield Export Vlaanderen zich 
niet aan de eigen beleidslijnen aangezien twee exportbegeleiders niet 
voldeden aan de diplomavoorwaarden. 

Arbeidsvoorwaarden van de (voormalig) leidend ambtenaren 

Hoewel het BVR van 10 december 1996 de (gewezen) directeur-
generaal van de instelling, intussen met ingang van 1 februari 2003 met 
pensioen, een bijzondere opdracht toekende voor een Vlaams minister 
was hij tussen 10 januari 2000 en 30 april 2001 werkzaam als secreta-
ris-generaal van de VRE (Vergadering van de Regio's van Europa, in-
stelling van de Europese Unie). Het personeel dat hem ter beschikking 
werd gesteld in het kader van de bijzondere ministeriële opdracht, werd 
onterecht tewerkgesteld voor de VRE. Na 30 april 2001 leverde de direc-
teur-generaal geen prestaties meer voor een Vlaams minister of Export 
Vlaanderen, hoewel hij ten laste van de instelling bleef en hij nog steeds 
een chauffeur ter beschikking had. Naar aanleiding van zijn tewerkstel-
ling bij de VRE zijn ook geldelijke betwistingen ontstaan.

Salarissen, vergoedingen en toelagen van de algemeen directeur, toe-
gekend bij arbeidsovereenkomst, moeten stroken met het APKB, het 
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Stambesluit VOI en het ISB-EV. Bij de bepaling van het salaris dient op 
zijn minst te worden onderzocht wat een ambtenaar met hetzelfde of 
een gelijkwaardig ambt ontvangt. Ook dient het salarisbedrag te worden 
gemotiveerd. Wat vergoedingen en toelagen betreft, heeft Export Vlaan-
deren de reglementaire bepalingen niet altijd strikt toegepast. 

Vergoedingen en toelagen 

Export Vlaanderen heeft bij de toekenning van maaltijdcheques en een 
toelage wegens thuisarbeid de regel miskend dat alle (geldelijke) voor-
delen bij BVR moeten worden geregeld. 

De reglementaire bepalingen die de toekenning van de zogenaamde 
jaartoelage regelen, houden geen rekening met de actuele situatie. In 
essentie betreft het een toelage gebaseerd op het functioneren van een 
personeelslid in 1997 of 1998. Bijkomend kan de vraag worden gesteld 
of er geen dubbel gebruik is ontstaan met de functioneringstoelage. De 
betrokken regeling blijkt daarenboven bijzonder voordelig voor de recht-
hebbende: het volstaat om een maand per jaar te werken om een volle-
dige jaartoelage te ontvangen. 

Reis-en verblijfkosten, zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse 
zendingen, zijn vergoedingen die de instelling een personeelslid maar 
kan uitbetalen mits zij de tarieven van de reglementering respecteert. De 
aangerekende hotelkosten moeten binnen de reglementair opgelegde 
maximumgrenzen blijven. 

De chauffeurs van Export Vlaanderen kunnen geen aanspraak maken 
op de toelage van chauffeur bij een ministerieel kabinet. Ook de in-
standhouding van de toelage aan de regionaal verantwoordelijken doet 
vragen rijzen. 

Nieuw VLEV-statuut en de doorwerking van de oude regelingen 

In het kader van de invoering van het nieuwe VLEV-statuut in 2002 ver-
dient het aanbeveling - om blijvende juridische problemen te vermijden - 
met elke VLEV een arbeidsovereenkomst afgesloten te hebben die ver-
wijst naar deze nieuwe rechtspositieregeling. 

Het nieuwe statuut wil een einde maken aan de onoverzichtelijke en 
ongelijke toestand waarin de VLEV’s zich bevonden. Voorheen bestond 
onzekerheid over hun rechtstoestand en de arbeidsvoorwaarden waar-
onder zij waren tewerkgesteld. Onduidelijke regelingen en ad hoc-
beslissingen hebben in het verleden geleid tot een verschil in behande-
ling van de onderscheiden VLEV's, bijvoorbeeld inzake de toegang tot 
de functie (diplomavereisten, wijze van selectie), de toepassing van ver-
schillende salarisschalen (overigens zonder rechtsgrond), de vergoedin-
gen en toelagen, evenals de mutatieregeling. 
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Het nieuwe VLEV-statuut verhindert niet dat een aantal toestanden die 
voortvloeiden uit de oude situatie, doorwerken. Zo heeft Export Vlaande-
ren VLEV’s op onregelmatige wijze in dienst genomen zonder enige 
vorm van toelatingsproef of examen, zonder de volgorde onder de ge-
slaagde kandidaten te respecteren of zonder een afgesproken proefpe-
riode te doorlopen. Bovendien vonden bevorderingen plaats zonder de 
tussenkomst van twee leidend ambtenaren en een comité, hoewel dit 
vereist was. Enkele VLEV’s zijn daarenboven bevorderd zonder dat zij 
de nodige anciënniteit hadden. Deze onregelmatige bevorderingen heb-
ben een blijvende invloed op het salaris van de VLEV's, aangezien zij op 
die basis in het nieuwe statuut zijn ingeschaald.

Arbeidsvoorwaarden van de VLEV's in het nieuwe statuut 

Voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit van de VLEV's moet re-
kening worden gehouden met de bepalingen van het Stambesluit VOI. 
Export Vlaanderen houdt evenwel ten onrechte rekening met privé-
ervaring, ook al had de instelling het bezit van nuttige ervaring niet for-
meel als voorwaarde gesteld voor de indienstneming. 

Het nieuwe VLEV-statuut heeft ook invloed op de toelagen en vergoe-
dingen, waaronder de reis- en verblijfskosten. De nieuw ingevoerde 
aanvullende postvergoeding voor het beheer van een handelskantoor 
komt echter niet voor in het ISB-EV. 

Handelssecretarissen en ondersteunend personeel 

Export Vlaanderen dient omwille van de rechtszekerheid snel werk te 
maken van een statuut voor de handelssecretarissen en het ondersteu-
nend personeel van de VLEV's in het buitenland. Dat moet een einde 
maken aan het onoverzichtelijk geheel van regels dat vandaag van toe-
passing is en dat ervoor zorgt dat zij op het vlak van de rechtspositie en 
de arbeidsvoorwaarden vaak heel verschillend worden behandeld.

Het gelijkheidsbeginsel verbiedt niet-objectiveerbare verschillen in de 
inhoud van de arbeidsovereenkomst, toegangsvoorwaarden tot de func-
tie en bezoldiging.

De tewerkstelling langs arbeidsovereenkomst van de handelssecretaris-
sen en het ondersteunend personeel moet in de reglementering worden 
opgenomen als bijkomende of specifieke opdracht. 

De functie van handelssecretaris moet duidelijk worden omschreven ten 
aanzien van het takenpakket van een VLEV. Vanuit budgettair en be-
leidsmatig oogpunt dient Export Vlaanderen voorafgaandelijk te bepalen 
in hoeveel medewerkers zij ter ondersteuning van de VLEV’s wenst te 
voorzien en voor welk soort van taken. 
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Inleiding

Het Rekenhof heeft de personeelsaangelegenheden van de VOI Export 
Vlaanderen onderzocht. Het zocht een antwoord op de volgende onder-
zoeksvragen:
(1) Leeft Export Vlaanderen de regelgeving in personeelszaken na ? 
(2) Vertoont deze regelgeving hiaten of gebreken ? 
(3) Is er voldoende interne controle en risicobeheersing ter voorkoming 

van fouten of vergissingen in het personeelsbeheer ? 

Het Rekenhof baseerde zijn onderzoek op de studie van allerhande al-
gemene documenten(1), op interviews en op een controle van individue-
le personeelsdossiers en boekhoudkundige listings van verrichte
salaris-, vergoedings- en toelagebetalingen. Het hanteerde daarbij de 
rechtmatigheidsnormen vervat in het APKB, het Stambesluit VOI, het 
ISB-EV, de arbeidsovereenkomstenwet en alle andere toepasselijke 
regelgeving, alsook normen met betrekking tot de interne controle op de 
personeelscyclus(2). Een informele bespreking met de algemeen direc-
teur ad interim van Export Vlaanderen en de HRM-manager vormde op 
3 juni 2002 het sluitstuk van de controle ter plaatse.

Het Rekenhof bezorgde zijn nota van bevindingen met de feitelijke on-
derzoeksresultaten op 16 oktober 2002 aan de algemeen directeur. Het 
lichtte deze nota op 25 november 2002 mondeling toe. 

Export Vlaanderen heeft op 28 februari 2003 geantwoord op de onder-
zoeksbevindingen(3). Dit antwoord leidde tot een nieuwe controle ter 
plaatse op 24 maart 2003. 

Het Rekenhof heeft op 29 juli 2003 het verslag met de eindconclusies en 
aanbevelingen bezorgd aan de Vlaamse Minister van Economie, Buiten-
lands Beleid en E-Government. Het antwoord van de Minister van 13 
september 2003 is als bijlage bij dit rapport gevoegd. 

                                                
1 Zoals de jaarverslagen van de instelling, de notulen van de raad van be-

stuur, interne nota’s, omzendbrieven en dienstorders i.v.m. personeelsza-
ken, nota’s en beslissingen van de Vlaamse regering, documenten van het 
Vlaams Parlement, reeds uitgevoerde audits, enzovoort. 

2  Opgenomen onder punt 3.1 van dit verslag. 
3  Het Rekenhof stond een afwijking op de antwoordtermijn toe. 
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1 Schets van Export Vlaanderen 

Export Vlaanderen is oorspronkelijk opgericht als de Vlaamse Dienst 
voor Buitenlandse Handel (VDBH) bij decreet van 23 januari 1991(4).
Voor het Vlaams Gewest was dit de opvolger van de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel (BDBH). De instelling, een openbare instelling 
van categorie B, kreeg als opdracht de export vanuit Vlaanderen te be-
vorderen.

Bij de meest recente staatshervorming verkreeg het Vlaamse Gewest 
bijkomende bevoegdheden inzake de buitenlandse handel. Tegelijk 
werden opnieuw een aantal federale ambtenaren van de BDBH overge-
heveld. Het was de bedoeling om de efficiëntie van de exportbevorde-
ring te verhogen door een homogenisering van de gewestelijke be-
voegdheidspakketten inzake buitenlandse handel(5).

Mede met het oog op de reorganisatie van het Vlaams overheidsappa-
raat in het licht van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid heeft de Vlaamse 
regering op 23 maart 2001 de principiële beslissing genomen de ver-
schillende taken en activiteiten van Export Vlaanderen, de DAB Dienst
Investeren in Vlaanderen (DIV), de administratie Economie van het Mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG), de dienst VLAM(6) en 
het FITA(7) samen te brengen. Deze versmelting zou plaatsvinden door 
de omvorming van Export Vlaanderen in het agentschap Flanders In-
vestment and Trade (FIT).

Vooralsnog is alleen sprake van een integratie van Export Vlaanderen 
en de DIV en het onderbrengen van de vijf regionale exportcentra(8) in 
de Huizen van de Vlaamse Economie.

Op het ogenblik van het onderzoek bestond deze nieuwe structuur nog 
niet decretaal. Dit rapport beperkt zich bijgevolg tot de personeelsleden 
van Export Vlaanderen en houdt geen rekening met de overgedragen 
DIV-personeelsleden(9) of de nieuw overgehevelde BDBH-

                                                
4 De benaming Export Vlaanderen kwam er bij decreet van 24 juli 1996 tot 

wijziging van het oprichtingsdecreet. 
5  Beleidsbrief Buitenlandse Handel en Extern Economisch Beleid 2002.  
6  Vzw Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing. 
7  Vzw Flanders International Technical Agency. Deze vzw ondersteunt de 

export van de in Vlaanderen aanwezige technische know-how. 
8  Behalve de centrale zetel in Brussel beschikt Export Vlaanderen over regi-

onale kantoren te Gent, Brugge, Vilvoorde, Antwerpen en Hasselt. 
9  Vielen ook buiten het bereik van dit onderzoek: het eventueel in de toe-

komst over te dragen personeel van het MVG, de VLAM of het FITA. 
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personeelsleden(10). Het onderzoek ging dus uit van de toestand op 31 
december 2002. 

In de loop van het onderzoek werden twee nieuwe algemeen directeurs 
aangesteld door de Vlaamse regering. In de periode tussen 12 april 
2002 en 1 augustus 2002 en tussen 1 februari 2003 en 1 oktober 2003 
fungeerde een leidend ambtenaar ad interim.

De raad van bestuur van Export Vlaanderen bestaat uit twaalf leden. De 
Vlaamse overheid heeft in deze raad een vertegenwoordiging van zes 
leden, net zoals de Vlaamse particuliere sector.

Op het ogenblik van het onderzoek beschikte Export Vlaanderen voor 
haar opdrachten over 297 personeelsleden:
• 116 personeelsleden in Brussel of in de provinciale exportkantoren; 
• 181 personeelsleden in het buitenland, onder wie 56 Vlaamse Eco-

nomische Vertegenwoordigers (VLEV’s), 18 handelssecretarissen en 
107 ondersteunende personeelsleden(11).

Het personeelsbestand bestaat voor een groot deel uit ex-personeels-
leden van de BDBH of van het federale Ministerie van Buitenlandse Za-
ken. Een KB van 31 januari 1991droeg 64 binnenlandse ambtenaren 
van de BDBH over. Een KB van 31 januari 1994 droeg nog eens 61 
handelsattachés en -prospectoren over van het federale Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king. Een groot aantal ondersteunende personeelsleden, oorspronkelijk 
in dienst bij de BDBH of bij het federale ministerie, bleef verder tewerk-
gesteld in het buitenland(12).

Uit de jaarrapportering 2001 blijkt dat de totale personeelsuitgaven 13,3 
miljoen EUR of 536 miljoen BEF bedroegen. Dit is 48,5% van de totale 
uitgaven van de instelling. 

Sinds 1995 beschikken de meeste VOI’s over een eigen personeelssta-
tuut, geïnspireerd op het Vlaams Personeelsstatuut (VPS)(13). Export 
Vlaanderen heeft echter tot in 2000 moeten wachten op een eigen 
rechtspositieregeling voor het binnenlands personeel. Dat werd vastge-
legd in het Stambesluit VOI en het ISB-EV. Tot op dat ogenblik gold in 
principe het oude BDBH-statuut, dat de als vastbenoemd beschouwde 

                                                
10  KB van 9 maart 2003 tot overdracht van personeelsleden van de BDBH 

naar het Vlaamse Gewest (63 personeelsleden met ingang van 1 januari 
2003).

11  Het zogenaamde hulppersoneel dat de VLEV’s en de handelssecretaris-
sen in het buitenland bijstaat. 

12  Voor hen vond geen formele overdracht plaats. 
13  Het VPS is van toepassing op de ambtenaren van het MVG. 
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personeelsleden onder een dienstverhuringscontract tewerkstelde(14).
Het ISB-EV bood deze categorie van personeelsleden in 2001 de moge-
lijkheid toe te treden tot het statutaire kader(15) of tot het zogenaamde 
uitdovend contractuele kader. De personeelsleden die kozen voor het 
uitdovend kader nemen eveneens een plaats in op de personeelsforma-
tie en zijn in principe onderworpen aan de reglementering voor statutai-
ren(16). Op die manier werden 39 personeelsleden opgenomen in het 
statutair kader en 35 personeelsleden in het uitdovend contractueel ka-
der.

Daarbuiten zijn er nog gewone contractuele personeelsleden: perso-
neelsleden die de instelling rechtstreeks in dienst nam en contractuele 
personeelsleden afkomstig van de BDBH die niet slaagden in een verge-
lijkend wervingsexamen(17).

Ingevolge de wijziging aan het oprichtingsdecreet in 1996 werkt ook de 
algemeen directeur op contractuele basis. 

Het buitenlandpersoneel bestaat uit de VLEV’s, de handelssecretarissen 
en het ondersteunend personeel. In tegenstelling tot de handelssecreta-
rissen en het ondersteunend personeel, die nog steeds niet over een 
statuut beschikken, hebben de VLEV’s sinds 2002 wel een eigen 
rechtspositie, dankzij het decreet van 19 juli 2002, drie besluiten van de 
Vlaamse regering van 19 juli 2002, en het intern reglement betreffende 
de rechtstoestand van de VLEV's(18).

                                                
14  Een arbeidscontract van bediende in de zin van artikel 1, 1° van het 

BDBH-statuut. 
15  Zij dienden in het verleden wel geslaagd te zijn voor een vergelijkend wer-

vingsexamen uitgeschreven door de BDBH, VDBH of Export Vlaanderen. 
16 Zij verliezen wel het recht op bevordering, kunnen geen aanspraak maken 

op hogere functies en komen niet in aanmerking voor een aanstelling als 
opdrachthouder of een mandaat als afdelingshoofd. 

17  Ook zij blokkeren een statutaire betrekking op de personeelsformatie. 
18  Ter uitvoering van het ISB-EV zoals ingevoerd bij BVR van 19 juli 2002. 

Het werd goedgekeurd in het bijzonder overlegcomité (BOC) op 10 sep-
tember 2002 en trad in werking op 1 september 2002. 
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2 Personeelsorganisatie 

2.1 Personeelsformatie 

De personeelsformatie geeft het maximumaantal betrekkingen weer die 
de instelling nodig heeft voor de uitvoering van de permanente taken die 
voortvloeien uit haar opdrachten. Ze heeft tevens een belangrijke bud-
gettaire functie: indienstnemingen buiten de formatie zijn principieel uit-
gesloten(19). Overeenkomstig het oprichtingsdecreet dient de Vlaamse 
regering de personeelsformatie van Export Vlaanderen vast te stellen. 
Op 24 mei 2002 heeft zij dan ook een nieuwe personeelsformatie aan-
genomen ter vervanging van het BVR van 9 december 1992. Zij heeft 
het kader van 90 statutaire binnenlandse betrekkingen niet uitgebreid, 
maar paste alleen de graadbenamingen en de verdeling van de betrek-
kingen over statutaire en uitdovende contractuele betrekkingen aan. Ook 
voorzag zij in vier afdelingshoofden. 

2.1.1 Invulling personeelsformatie binnenland 

Ondanks de recente modernisering van de personeelsformatie, beant-
woordt het aantal betrekkingen niet aan het aantal effectieve binnen-
landse personeelsleden. De bestaande statutaire personeelsformatie 
van 90 volstaat blijkbaar niet: de instelling stelde ten tijde van het onder-
zoek 116 personeelsleden tewerk in het binnenland, onder wie 45 con-
tractuele personeelsleden. Een consultantrapport kwam al in 1999 tot de 
conclusie dat Export Vlaanderen nood had aan een personeelsformatie 
van 108 eenheden, exclusief exportbegeleiders. Sindsdien zijn de op-
drachten nog toegenomen.

Export Vlaanderen heeft op deze opmerking geantwoord dat een nieuwe 
personeelsformatie zal worden uitgewerkt in het kader van de zoge-
naamde proces- en personeelsplanning(20). Zo kan ten volle rekening 
worden gehouden met de reorganisatie van de diensten van de Vlaamse 
Gemeenschap in het kader van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid en 
met de overdracht van bijkomend personeel van de DIV en de BDBH. 
De minister heeft op 13 september 2003 bevestigd dat vóór eind 2003 
een nieuwe personeelsformatie zou worden opgemaakt. 

                                                
19 Ongeacht de contractuele indienstnemingen om aan uitzonderlijke en tijde-

lijke personeelsbehoeften te voldoen. 
20 Met het oog op een soepel personeelsbeheer keurde de Vlaamse regering 

in 1999 een methodologierichtlijn goed voor personeelsplanning: PIP/PEP 
(Proces-implementatie/Personeelsplanning).
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2.1.2 Personeelsleden buiten de formatie  

Een aantal betrekkingen, nochtans van permanente aard, zijn niet opge-
nomen op de huidige personeelsformatie. Zo staan de VLEV's, de han-
delssecretarissen en het ondersteunend personeel niet in de perso-
neelsformatie. De functie van algemeen directeur, duidelijk een perma-
nente opdracht, is evenmin opgenomen. Ook de exportbegeleiders ont-
breken.

De contractuele aard van deze functies rechtvaardigt weglating uit de 
personeelsformatie niet. Essentieel is dat zij permanente taken waarne-
men.

Export Vlaanderen argumenteerde i.v.m. de exportbegeleiders dat het 
managers uit de privé-sector wilde aantrekken en dat het nooit de be-
doeling was statutaire functies te creëren. Contractuele functies van 
permanente aard moeten evenwel steeds in de personeelsformatie op-
genomen zijn. Overigens is statutaire indienstneming niet noodzakelijk in 
strijd met de wil ervaring uit de privé-sector in dienst te nemen. 

Volgens de minister zou de nieuwe personeelsformatie alle permanente 
betrekkingen bevatten. 

2.2 Aanwervingsplannen 

Het Stambesluit VOI vergt van Export Vlaanderen een aanwervingsplan
goedgekeurd door de raad van bestuur. De instelling moet een dergelijk 
plan regelmatig opmaken op grond van personeelsbehoeftenanalyses. 
Dit moet ook de inschatting van de personeelskosten bij de opmaak van 
de begroting vereenvoudigen. Export Vlaanderen beschikt echter niet 
over een aanwervingsplan.

De instelling heeft hierop geantwoord dat zij een personeelsbehoeften-
plan (binnenland en buitenland) zal uitwerken in het kader van de oefe-
ning proces- en personeelsplanning. De minister heeft op 13 september 
2003 bevestigd dat aan de opstelling van een aanwervingsplan wordt 
gewerkt.

2.3 Ontbreken van afdelingshoofden en directieraad 

Tot op heden beschikt nog niet elke afdeling van Export Vlaanderen 
over een rechtmatig aangesteld afdelingshoofd (zie verder). Zodoende 
kan de directieraad niet rechtsgeldig worden samengesteld(21). Dit ver-
lamt ten dele de juridisch-administratieve werking van de instelling. Het 
Stambesluit VOI en het ISB-EV vertrouwen immers een aantal belangrij-

                                                
21  Behalve de algemeen directeur dient deze raad te bestaan uit de afde-

lingshoofden van de instelling. 
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ke taken in personeelsaangelegenheden toe aan de afdelingshoofden 
en de directieraad. 

Export Vlaanderen argumenteerde dat het pas sedert 1 december 2000 
– datum van inwerkingtreding van het ISB-EV – kon worden geacht in 
afdelingshoofden te voorzien. Dit neemt niet weg dat de instelling pas in 
augustus 2002 is gestart met de aanstellingsprocedure(22). De minister 
bevestigde op 13 september 2003 dat nog maar één afdelingshoofd in 
functie was.

Wel bestonden sinds 1997 drie dienstdoende afdelingshoofden, met wie 
Export Vlaanderen een zogenaamde voorlopige directieraad samenstel-
de. Het Rekenhof acht deze aanduiding onrechtmatig, aangezien: 
• op dat ogenblik geen rechtsgrond bestond voor de aanduiding van 

(dienstdoende) afdelingshoofden; 
• de graadbenaming dienstdoend afdelingshoofd niet bestond of be-

staat;
• de instelling voor medio 2002 geen afdelingen had en dus ook geen 

afdelingshoofden kon aanstellen; 
• het ISB-EV later het mandaat van afdelingshoofd expliciet uitsloot 

voor personen die niet kozen voor het statutaire kader (wat het geval 
was voor de drie betrokkenen). 

Bijgevolg was ook de voorlopige directieraad onrechtmatig.

Volgens Export Vlaanderen verantwoordde het eventuele gevaar op 
bestuurloosheid of besluitloosheid van de instelling de aanstelling van 
dienstdoende afdelingshoofden en een voorlopige directieraad. De mi-
nister wees op de noodzaak van de continuïteit en de goede werking 
van de instelling. 

Het Rekenhof benadrukt echter het volledige gebrek aan een regelge-
vend kader voor de aanstellingen. Tot op heden is deze problematiek 
nog steeds niet opgelost. Export Vlaanderen heeft nog altijd maar één 
afdelingshoofd aangesteld. Dit laat niet toe de directieraad samen te 
stellen.

De minister hechtte veel belang aan het spoedig invullen van deze sleu-
telfuncties en ging op 13 september 2003 uitgebreid in op de praktische 
moeilijkheden bij de aanstelling van (nieuwe) afdelingshoofden. Het 
nieuwe raamstatuut zou de oplossing moeten bieden.

                                                
22  Wellicht wachtte zij op het BVR van 24 mei 2002, dat de vier betrekkingen 

van afdelingshoofd met ingang van 18 juli 2002 op de personeelsformatie 
heeft ingeschreven. 
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2.4 Continuïteit in de leiding van de instelling 

In tegenstelling tot de meeste andere VOI’s wordt Export Vlaanderen 
niet geleid door een directeur-generaal, maar door een algemeen direc-
teur, die de Vlaamse regering op advies van de raad van bestuur con-
tractueel in dienst neemt en ontslaat. Sedert de aanvang van de werk-
zaamheden van de VDBH op 1 januari 1991, later Export Vlaanderen, 
kende de instelling al vijf leidend ambtenaren. De vraag rijst of deze op-
eenvolging, met tussen twee titularissen door telkens de aanstelling van 
een leidend ambtenaar ad interim, de continuïteit van de openbare 
dienst niet in het gevaar heeft gebracht.

Overigens bestaat sedert 1996 geen functie van adjunct-leidend ambte-
naar meer bij Export Vlaanderen. Dat is wel het geval bij de meeste an-
dere VOI’s.

2.5 Dossierbeheer 

De documenten in het individueel personeelsdossier moeten de juiste 
(rechts)positie van een personeelslid aantonen. De dossiers moeten dus 
volledig, juist en actueel zijn. Voor de binnenlandse personeelsleden en 
voor de VLEV’s dienen de dossiers te zijn samengesteld overeenkom-
stig het Stambesluit VOI. Hoewel de handelssecretarissen en het onder-
steunend personeel niet onder het Stambesluit VOI vallen, veronderstelt 
het APKB ook voor hen een individueel personeelsdossier met een mi-
nimumaantal stukken.

Wat het binnenlandse personeel betreft, wees het onderzoek van het 
Rekenhof uit dat 57 op de 116 dossiers (49%) gebreken vertoonden : 
46 % van de dossiers van de statutaire personeelsleden was onvolledig 
en 53 % van de contractuele personeelsleden. Voor de VLEV’s was de 
situatie nog slechter: op een totaal van 56 waren maar drie dossiers 
volledig (5%). Sommige handelssecretarissen en ondersteunende per-
soneelsleden hadden geen persoonlijk dossier te Brussel, maar in hun 
buitenpost. De dossiers die er wél waren, bevatten vaak niet alle nood-
zakelijke stukken. 

Overigens hield de instelling in geen enkel dossier een salarisfiche 
bij(23).

De tekortkomingen zijn ten dele te verklaren doordat de BDBH of het 
federale Ministerie van Buitenlandse Zaken bij de overdracht van hun 
personeelsleden in 1991 en 1994 vaak onvolledige dossiers meegaven. 
Export Vlaanderen ondernam bovendien zelf weinig om deze stukken te 

                                                
23 Een salarisfiche laat toe op eenvoudige wijze een historisch overzicht te 

krijgen van de administratieve, geldelijke en functionele loopbaan van een 
personeelslid.
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bekomen. De dossiers van niet overgehevelde personeelsleden ver-
toonden overigens dezelfde gebreken. 

Het onderzoek van het Rekenhof heeft Export Vlaanderen aangezet tot 
een inhaaloperatie. De minister gaf op 13 september 2003 aan dat nu 
alle personeelsdossiers, waar mogelijk, zijn aangevuld op basis van 
nieuwe richtlijnen. Het Rekenhof waardeert deze inspanningen. 

2.6 Conclusies 

De personeelsformatie van Export Vlaanderen en het aantal perso-
neelsleden dat momenteel de organieke taken van de instelling waar-
neemt, stemmen niet met elkaar overeen. De formatie biedt dus geen 
getrouw beeld van het aantal vereiste betrekkingen. De permanente 
taken die de contractuele algemeen directeur, de exportbegeleiders, de 
VLEV's, de handelssecretarissen en het ondersteunend personeel 
waarnemen, staan niet in de personeelsformatie. De instelling beschikt 
evenmin over een aanwervingsplan op grond van periodieke perso-
neelsbehoeftenanalyses, zodat een degelijke operationele en budgettai-
re personeelsplanning uitgesloten is. Voor de aanpassing van haar per-
soneelsformatie en de opmaak van een aanwervingsplan kan de instel-
ling echter wachten op de resultaten van de toekomstige proces- en 
personeelsplanning, zodat zij rekening kan houden met de reorganisatie 
van de diensten van de Vlaamse Gemeenschap door het kaderdecreet 
Bestuurlijk Beleid en met de overdracht van bijkomend personeel van de 
DIV en de BDBH. 

Export Vlaanderen kan een aantal beslissingen in personeelszaken niet 
rechtmatig treffen bij gebrek aan afdelingshoofden en een geldig sa-
mengestelde directieraad. Nog maar één afdelingshoofd is aangesteld. 
De aanstelling van dienstdoende afdelingshoofden en een voorlopige
directieraad in 1997 vond plaats zonder regelgevend kader. 

Export Vlaanderen heeft nood aan continuïteit in haar leiding. De instel-
ling heeft een snelle opeenvolging van leidend ambtenaren gekend. Bo-
vendien heeft zij sinds 1996 geen adjunct-leidend ambtenaar meer.

Export Vlaanderen hield tot voor kort de personeelsdossiers uiterst ge-
brekkig bij. Veel documenten ontbraken en van sommige personeelsle-
den in het buitenland bestond zelfs geen dossier. Het was dan ook in 
vele gevallen onmogelijk de juiste (rechts)toestand van een personeels-
lid te achterhalen, wat interne en externe controle onmogelijk maakte. 
Na het onderzoek van het Rekenhof is de instelling echter gestart met 
een inhaaloperatie. De personeelsdossiers werden gecontroleerd en 
zoveel mogelijk aangevuld. 
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3 Interne controle van de personeelscyclus 

3.1 Normen 

Dit gedeelte van het onderzoek betreft de doeltreffendheid van het inter-
ne controlesysteem van de instelling op het vlak van de personeelscy-
clus(24). Interne controle is het door de raad van bestuur, het manage-
ment en het ander personeel tot stand gebrachte proces dat redelijke 
zekerheid moet verschaffen over de realisatie van de volgende catego-
rieën van doelstellingen: (1) effectiviteit en efficiëntie van de verrichtin-
gen, (2) betrouwbaarheid van de financiële rapportering en (3) overeen-
stemming met de vigerende reglementering(25). Een degelijk intern con-
trolesysteem binnen de instelling moet er onder meer voor zorgen dat 
het risico van fouten of vergissingen in de administratieve of financiële 
personeelscyclus tot een minimum wordt beperkt. Het Rekenhof han-
teerde de volgende normen voor een adequaat intern controlesysteem 
in personeelsaangelegenheden: 
• tussenkomst van competent en betrouwbaar personeel in de perso-

neelscyclus;

• een goede scheiding van de verschillende functies; 

• het bestaan van een sluitend systeem van procedures, goedkeurin-
gen, volmachten en documenten die een juiste en volledige verwer-
king van de gegevens waarborgen; 

• beveiliging van de activa en vertrouwelijke informatie (de kritische 
personeelsgegevens).

3.2 Competent en betrouwbaar personeel 

Ten tijde van het onderzoek waren de bevoegdheden in personeelsaan-
gelegenheden versnipperd over de afdeling Administratie, Financiën en 
Lonen (AFL), de respectievelijke VLEV’s (met controle door de cel Bud-
getbegeleiding), de stafdiensten (met de HRM-manager en een jurist) en 
de receptioniste van de instelling. 

Die versnippering werd nog versterkt doordat de taken van de verschil-
lende tussenkomende personen niet duidelijk waren omlijnd en de on-
derlinge relaties tussen de betrokkenen niet waren geformaliseerd.

                                                
24  Elke handeling van administratieve of financiële aard die wordt gesteld 

gedurende de loopbaan van een personeelslid, van de aanwerving tot het 
ontslag.

25  Definitie uit het rapport Internal Control – Integrated Framework (septem-
ber 1992) van het Committee of Sponsoring Organisations of the Trade-
way Commission (COSO). Dit rapport bevat een algemeen aanvaard refe-
rentiekader over interne controle. 



21 Stuk 37-F (2003-2004) – Nr. 1

Export Vlaanderen is er zich in de loop van het onderzoek van het Re-
kenhof bewust van geworden dat het zijn personeelsorganisatie diende 
aan te passen. Het heeft de personeelsfunctie in het kader van een 
nieuw organigram herschikt. In de afdeling personeel werd de expertise 
in personeelszaken samengebracht. Binnen deze afdeling zijn er afzon-
derlijke diensten Personeel Binnenland en Personeel Buitenland en 
werd de Loondienst afgezonderd. De juridische dienst en de algemene 
logistieke diensten voor het binnenland werden eveneens in deze afde-
ling ondergebracht. Al deze diensten kregen homogene bevoegdheids-
pakketten.

De kennis en ervaring van de actoren die tussenkwamen in de perso-
neelscyclus volstonden in het verleden niet om de vaak complexe re-
glementering op een correcte wijze in de praktijk te brengen. Het nieuwe 
organigram heeft de verschillende betrokken diensten echter kwantitatief
en kwalitatief versterkt.
Ondanks het nieuwe organigram blijven nog enkele aspecten problema-
tisch:
• De noodzakelijke leiding en sturing ontbreekt nog steeds doordat er 

al sinds 1 september 2001 geen afdelingshoofd AFL meer is; 

• Export Vlaanderen heeft de laatste jaren geen inspanningen gedaan 
om zijn personeelsdiensten een passende vorming aan te bieden.

De behoefte aan passende competenties bleek onder meer uit de her-
haalde beroepen op externe consultants die de instelling voor perso-
neelsmateries of -projecten moest doen. Ook Export Vlaanderen heeft 
erkend dat er een vormingsbehoefte bestaat voor de actoren in de per-
soneelscyclus. De opleidingsnoden werden in 2002 geïnventariseerd. 
Voor de medewerkers van de personeelsdienst heeft het een opleiding 
in house georganiseerd om te remediëren aan de onvoldoende kennis 
van statutaire aangelegenheden. Een globaal vormingsplan is echter 
nog niet uitgewerkt, maar volgens de minister wordt hier de laatste hand 
aan gelegd. 

De minister wees er ook op dat nieuw overgekomen personeelsleden 
van de BDBH de instelling bijkomende kennis op het vlak van perso-
neels- en administratieve zaken hebben bezorgd. Dit laat toe een aantal 
voordien niet-ingevulde sleutelfuncties in te vullen.

De toewijzing van een groot aantal taken in de personeelsadministratie 
aan één enkel personeelslid bedreigde ten tijde van het onderzoek de 
continuïteit van de werking van de instelling(26). Een dergelijke kennis-
concentratie kan immers moeilijkheden opleveren bij afwezigheid of ver-
trek van de betrokkene. De loondienst van Export Vlaanderen bestaat 

                                                
26  Zo was de kennis over de vaststelling en de uitbetaling van de salarissen 

van de binnenlandse personeelsleden, de VLEV’s en de handelssecreta-
rissen en de toepasselijke software beperkt tot één medewerker. 
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inmiddels uit drie personen. Overigens zou de instelling al in juni 2002 
een back-up medewerker hebben aangeduid voor het loonprogramma.

3.3 Functiescheidingen 

Als verschillende personen of diensten deelaspecten van bepaalde 
(rechts)handelingen uitvoeren, controleren zij als het ware elkaar. De 
voornaamste functiescheiding in de personeelscyclus dient te liggen 
tussen de administratieve verwerking van de gegevens en de financiële 
afwikkeling. Een dergelijke functiescheiding ontbrak bij Export Vlaande-
ren. Eén en dezelfde persoon voerde immers bepaalde administratieve 
én financiële wijzigingen ten aanzien van personeelsleden uit.

De salarisvaststelling vond op een weinig doorzichtige manier plaats: 
• de instelling stelde geen salarisvaststellingsbesluiten op; 

• soms werd het salaris vastgelegd bij beslissing van de algemeen di-
recteur of de raad van bestuur, soms bij interne nota of soms recht-
streeks in de arbeidsovereenkomst; 

• soms beoordeelde alleen de verantwoordelijke voor de loonbereke-
ning de geldelijke anciënniteit, zonder een besluit of verdere hiërar-
chische controle; 

• de VLEV in de betrokken post wijzigde soms eigenhandig de salaris-
sen van het ondersteunend personeel. 

Volgens Export Vlaanderen heeft het nieuwe organigram een aantal van 
deze problemen opgelost, onder meer door de scheiding van de Loon-
dienst en de personeelsdiensten Binnenland en Buitenland.

Voor het Rekenhof volstaat het echter niet aan de personeelsdienst 
meer medewerkers toe te wijzen om te voldoen aan de voorwaarde van 
functiescheiding. De instelling moet ook formele procedures uitwerken 
die een daadwerkelijke controle garanderen.

Salarisvaststellingen bij indienstnemingen of latere wijzigingen moet de 
algemeen directeur bij besluit nemen, ook voor contractuele perso-
neelsleden. De minister wees er in dit verband op dat salarisbesluiten 
thans systematisch worden opgesteld en dat het verleden in de mate 
van het mogelijke zal worden geregulariseerd. 

Voor de salarisvastlegging van het ondersteunend personeel heeft Ex-
port Vlaanderen gewezen op bepaalde dienstorders, die erop aandrin-
gen niemand in dienst te nemen zonder voorafgaandelijke goedkeuring 
door de algemeen directeur. Deze onderrichtingen vergen uiteraard toe-
passing in de praktijk. Dat geen duidelijke salaris-referentienorm voor 
het ondersteunend personeel bestaat, bemoeilijkt de controle(27).

                                                
27  Bij gebrek aan geldelijk statuut. Zie verder punt 6 van dit verslag. 
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3.4 Sluitende procedures 

Export Vlaanderen beschikt niet over formeel vastgelegde procedures 
die garanderen dat de personeelsgegevens juist, actueel en volledig zijn 
of dat bepaalde wijzigingen de correcte administratieve en financiële 
afhandeling verkrijgen. Nergens ligt vast welke stappen een bepaalde 
actie in een personeelsdossier moet doorlopen, welke personen daarin 
tussenkomen en welke (controle)bevoegdheid zij hebben. Er is geen 
garantie dat alle (reglementair) noodzakelijke stukken de juiste persoon 
bereiken. Evenmin is een correcte klassering of verwerking van de stuk-
ken en gegevens gewaarborgd. Zo werden stukken over verloven met 
een eventuele weerslag op de administratieve, geldelijke of functionele 
loopbaan in het verleden niet in het personeelsdossier geklasseerd, 
maar afzonderlijk bijgehouden. Mede bij ontstentenis van salarisfiches, 
kunnen gebeurtenissen in de loopbaan van een personeelslid later aldus 
onopgemerkt blijven. 

Het spaarzame gebruik van standaardformulieren vergroot de onderlin-
ge diversiteit in de afhandeling van een personeelskwestie. Meer in het 
algemeen beschikte Export Vlaanderen niet over een procedurehand-
boek, flowcharts of andere formeel vastgelegde proces-, goedkeurings- 
of volmachtsystemen ter garantie van een volledige en juiste gegevens-
verwerking aan de hand van sleutelcontroles.

Bepaalde handelingen vergen controle op een hoger niveau. Een 
dergelijke hiërarchische opbouw is er bij Export Vlaanderen niet. Vermits 
er geen afdelingshoofd personeel is, leggen de personeelsdiensten 
voorstellen van beslissingen voor aan de algemeen directeur, zonder 
inhoudelijke controle door een hiërarchisch hoger personeelslid. 

Export Vlaanderen heeft deze tekortkomingen beaamd en aangekondigd 
werk te zullen maken van sluitende interne procedures. De instelling wijt 
het probleem aan het feit dat er sedert 1991 al zeven verschillende per-
soneelsverantwoordelijken waren. Ook de minister erkende het gebrek 
aan leiding in personeelszaken. Al eerder werd gewezen op de moeilijk-
heden bij de aanstelling van een afdelingshoofd personeelszaken. 

3.5 Conclusies 

De diensten en personen met taken in personeelsaangelegenheden 
lagen tot voor kort organisatorisch versnipperd over de instelling. De 
instelling poogde dit in 2003 met het nieuwe organigram te verhelpen en 
bracht de betrokken personeelsleden samen in diensten met homogene 
bevoegdheidspakketten. Problematisch bleef echter de afwezigheid van 
een afdelingshoofd personeel. Een groot aantal personeelsbeslissingen 
wordt daardoor meteen aan de algemeen directeur voorgelegd, zonder 
voorafgaande hiërarchische controle.

De actoren in het personeelsbeheer waren niet altijd opgewassen tegen 
hun vaak complexe taken. De instelling moest daarom vaak een beroep 
doen op externe consultants. Ondanks de kwantitatieve en kwalitatieve 
versterking van de verschillende personeelsdiensten is het onzeker of 
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de nieuwe organisatiestructuur dit probleem zal oplossen. Wel biedt de 
instelling de betrokken personeelsleden nu vorming aan. 

Ten tijde van het onderzoek bedreigde een onaanvaardbare kenniscon-
centratie bij één personeelslid en een de facto gebrek aan functieschei-
dingen de continuïteit van de werking van de instelling. Het nieuwe or-
ganigram van Export Vlaanderen tracht dit te verhelpen. Er zijn echter 
ook formele procedures nodig, die een daadwerkelijke controle garande-
ren en die ervoor zorgen dat beslissingen systematisch het administra-
tieve én het financiële luik doorlopen. Export Vlaanderen maakt maar 
schaars gebruik van standaardformulieren. 

Ten slotte werden de salarissen van de statutaire en contractuele per-
soneelsleden niet systematisch vastgesteld door de algemeen directeur. 
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4 Binnenlandse tewerkstelling 

4.1 Statutaire tewerkstelling 

4.1.1 Onduidelijke rechtstoestanden 

Na de inwerkingtreding van het ISB-EV zijn 39 personeelsleden van 
Export Vlaanderen toegetreden tot het statutair kader. Hun persoonlijk 
dossier bevatte op het ogenblik van de controle echter geen spoor van 
deze keuze. Nochtans is een dergelijk document van essentieel belang 
voor de vaststelling van de rechtstoestand van de betrokkenen. 

Meer in het algemeen heeft de instelling nooit besluiten opgemaakt hou-
dende individuele beslissingen over een wijziging in de rechtstoestand 
van een statutair personeelslid: noch bij hun toelating tot de stage, noch 
bij hun benoeming of latere bevorderingen, noch bij andere gebeurtenis-
sen met een invloed op de administratieve, geldelijke of functionele 
loopbaan. Het Stambesluit VOI voorziet nochtans in een reeks van be-
slissingen die een besluit vergen en opname ervan in het persoonlijk 
dossier. Bij de invoering van hun nieuwe statuut, heeft Export Vlaande-
ren de binnenlandse personeelsleden allemaal ingeschaald in de nieu-
we loopbaanstructuur, ook zonder individuele besluiten. Dit zal onder 
meer problemen opleveren voor de berekening van de schaalanciënni-
teit bij toekomstige bevorderingen in de functionele loopbaan. De start-
datum is immers onduidelijk.

Export Vlaanderen verspreidde alleen dienstorders. Vaak bevatten zij 
een hele lijst van personen die door verschillende gebeurtenissen een 
wijziging in hun rechtstoestand ondergingen. Zij stelden zelden duidelijk 
de ingangsdata van de loopbaanwijzigingen. Daarenboven bereikten 
kopieën niet altijd het dossier van het statutaire personeelslid. Voor be-
paalde gebeurtenissen stelde Export Vlaanderen zelfs helemaal geen 
dienstorder op. 

De dossiers laten aldus niet toe op betrouwbare wijze de loopbaan van 
een personeelslid te reconstrueren en de anciënniteiten juist te bereke-
nen.

Van een aantal statutaire personeelsleden kon het Rekenhof bij gebrek 
aan essentiële dossierstukken, bv. inzake benoemingen of bevorderin-
gen, zelfs onmogelijk vaststellen of hun loopbaan rechtsgeldig was ver-
lopen. Het heeft Export Vlaanderen in dit verband een zevental pro-
bleemgevallen gemeld, die tot op heden echter geen oplossing kregen. 
Ook voor andere personeelsleden leverde het ontbreken van loopbaan-
stukken zware problemen op. 

De minister vermeldde in verband hiermee dat de nieuwe instructies 
voor het bijhouden van de personeelsdossiers verwijzen naar het Stam-
besluit VOI en expliciet stellen dat de relevante administratieve besluiten 
in de personeelsdossiers zelf dienen te worden bijgehouden. Ook alle 
noodzakelijke eedafleggingen hebben intussen plaatsgevonden. 
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4.1.2 Conclusies 

Bij gebrek aan essentiële stukken over de vaststelling van de 
administratieve, geldelijke of functionele loopbaan in sommige dossiers 
van statutaire personeelsleden, kan de rechtstoestand van de 
betrokkenen niet met zekerheid worden achterhaald. Dit heeft een 
blijvende invloed en kan zelfs moeilijkheden veroorzaken bij de latere 
samenstelling van het pensioendossier. 

4.2 Contractuele tewerkstelling 

4.2.1 Geen verantwoording van de contractuele aanwerving 

Export Vlaanderen kan alleen personeel bij arbeidsovereenkomst in 
dienst nemen om: 
• aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen, hetzij 

voor in de tijd beperkte acties hetzij voor een buitengewone toename 
van het werk; 

• ambtenaren te vervangen bij gehele of gedeeltelijke afwezigheid, 
ongeacht of ze in dienstactiviteit zijn of niet, wanneer de duur van die 
afwezigheid tot vervanging noopt; 

• bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen, waarvan de lijst is 
vastgesteld in het Stambesluit VOI of in het ISB-EV; 

• te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of 
ruime ervaring op hoog niveau vereisen, beide relevant voor de uit te 
voeren taken. 

Met uitzondering van de contractuele aanwervingen voor bijkomende of 
specifieke opdrachten (de exportbegeleiders en de VLEV's) hield Export 
Vlaanderen vóór het onderzoek van het Rekenhof in de praktijk geen 
rekening met deze voorwaarden. Bij tal van personeelsleden bleek noch 
uit de tekst van de arbeidsovereenkomst, noch uit andere stukken in het 
personeelsdossier dat was voldaan aan de voorwaarden. Export Vlaan-
deren moet evenwel steeds kunnen aantonen dat de reden voor in-
dienstneming bij arbeidsovereenkomst effectief bestaat. Het contract of 
de dossierstukken van vóór de werving, moeten aantonen aan welke 
tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften de instelling het hoofd 
wenst te bieden. 

Volgens de minister leggen de nieuwe instructies met betrekking tot het 
bijhouden van de personeelsdossiers op dat er steeds een document 
wordt opgemaakt dat de contractuele aanwerving motiveert. De naleving 
van deze instructies zou worden gecontroleerd. 

4.2.2 Openbaarheid van contractuele vacatures 

Hoewel het Stambesluit VOI (of ISB-EV) geen specifieke regels bevat 
over de procedure van contractuele indienstneming, moet die gebeuren 
op grond van een objectief wervingssysteem dat naar vorm en inhoud 
waarborgen biedt inzake gelijke behandeling, verbod van willekeur, on-
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afhankelijkheid en onpartijdigheid. Het algemeen beginsel van de gelijke 
toegang tot het openbaar ambt impliceert dat de overheid de titels en 
verdiensten van de kandidaten onderzoekt en vergelijkt. Een dergelijke 
vergelijking kan maar plaatsvinden als meer kandidaten de kans hebben 
gekregen zich aan te bieden. Indien geen oproep tot de kandidaten 
wordt gedaan, moeten al degenen die aan de voorwaarden voldoen om 
het ambt uit te oefenen, geacht worden kandidaat te zijn […].(28). In elk 
geval dient de overheid altijd voor de meest geschikte kandidaat te kie-
zen, dit wil zeggen, voor de juiste mens op de juiste plaats. Dat is moei-
lijk uitvoerbaar als er geen werkelijke keuze bestaat. 

In twee gevallen heeft Export Vlaanderen personen in dienst genomen 
zonder bekendmaking - binnen of buiten de instelling - van een open-
staande betrekking. De betrokkenen kwamen op vraag van de instelling, 
die alleen hen contacteerde, in dienst.

De minister schreef op 13 september 2003 dat Export Vlaanderen in 
principe steeds via een openbare oproep en de gebruikelijke kanalen 
rekruteert. Wanneer bijzondere ervaring inzake buitenlandse handel 
wordt gevraagd, of indien onmiddellijke inzetbaarheid noodzakelijk is, 
zou er hiervan in uitzonderlijke situaties echter kunnen worden afgewe-
ken door kandidaten te kiezen die reeds hebben bewezen over de ver-
eiste kwaliteiten te beschikken. Het Rekenhof ontkent niet dat het moge-
lijk is een interne oproep tot kandidaten te lanceren of gebruik te maken 
van een contractuele werfreserve. Essentieel is echter dat steeds de 
titels en verdiensten van de in aanmerking komende kandidaten op ob-
jectieve wijze worden vergeleken. Dit impliceert dat meerdere potentiële 
kandidaten in ogenschouw worden genomen. 

4.2.3 Bevorderingen bij nieuwe arbeidsovereenkomst 

Het Stambesluit VOI bevat regels over de wijze waarop statutaire amb-
tenaren kunnen bevorderen binnen hetzelfde niveau, naar een hoger 
niveau, of van salarisschaal. In principe zijn de contractuele perso-
neelsleden uitgesloten van deze bevorderingsmogelijkheden. Export 
Vlaanderen heeft echter drie contractuele personeelsleden een nieuwe 
arbeidsovereenkomst gegeven in een hogere graad, waaraan een hoge-
re salarisschaal is gekoppeld. Het heeft deze drie contractuele perso-
neelsleden dus in strijd met de reglementering bevorderd.

Volgens de instelling houden deze nieuwe arbeidsovereenkomsten een
inschaling op het werkelijk niveau van het personeelslid in. De betrokke-
nen hadden immers een diploma of getuigschrift dat beantwoordde aan 
een hoger niveau dan waarin ze voorheen waren tewerkgesteld en kre-
gen met het nieuwe contract een passend salaris.

                                                
28 Arrest nr. 103.709 van 18 februari 2002 van de Raad van State in de zaak 

A. 83.350/IX-1771. 
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Momenteel zijn echter meer personeelsleden van Export Vlaanderen 
onder hun niveau tewerkgesteld voor een lange periode zonder dat zij 
een hoger salaris bekwamen. De verantwoording van de instelling wijkt 
overigens af van de regel dat de verloning van een betrekking afhangt 
van de aard en het competentieprofiel van het ambt, en niet van de ei-
gen kenmerken van een kandidaat. Dat betekent dat het salaris wordt 
bepaald door de vereisten van de functiebeschrijving. 

Het antwoord van de minister geeft op dit punt de indruk dat de gelaakte 
techniek niet wordt verlaten, daarbij verwijzend naar de uitzonderlijke 
mogelijkheid van onmiddellijke contractuele aanwerving die onder punt 
4.2.2 werd aangehaald. Het Rekenhof beklemtoont nochtans dat een al 
in dienst zijnd contractueel personeelslid (aan wiens arbeidsovereen-
komst van bepaalde duur bv. een einde komt) op zich geen voorrang 
geniet op andere in aanmerking komende kandidaten voor een open-
staande contractuele vacature. Bij elke aanwerving dient Export Vlaan-
deren de titels en verdiensten van de in aanmerking komende kandida-
ten daadwerkelijk te vergelijken, wat niet mogelijk is als het maar één 
personeelslid aanspreekt(29). Een dergelijke voorrang bestaat evenmin 
voor personeelsleden die worden aangeworven in afwachting van statu-
taire indienstneming. 

4.2.4 Foutief toegekende salarisschalen 

Personen die bij arbeidsovereenkomst in dienst worden genomen heb-
ben recht op de beginsalarisschaal gelijkwaardig aan die van een amb-
tenaar met hetzelfde of een gelijkwaardig ambt. Het Rekenhof heeft in 
één geval een inbreuk tegen deze regel vastgesteld: een personeelslid 
kreeg bij arbeidsovereenkomst een bevorderingssalarisschaal toege-
kend in de plaats van een beginsalarisschaal. 

Volgens de minister leggen de nieuwe instructies voor het bijhouden van 
de personeelsdossiers op dat er steeds een document wordt opgemaakt 
dat het contractueel toegekende salaris motiveert. Het door het Reken-
hof als voorbeeld geciteerde dossier zou volgens de minister vanzelf
worden rechtgezet. Nochtans kan het betrokken contractuele perso-
neelslid alleen een beginsalarisschaal genieten. 

4.2.5 Bepaling van de geldelijke anciënniteit 

De stukken die de voorgaande diensten bewijzen die in het salaris wor-
den verrekend, dienen de vorm aan te nemen van een getuigschrift(30).

                                                
29  Al spreekt het voor zich dat het hebben van een bepaalde ervaring binnen 

de instelling in aanmerking komt ter beoordeling van de verdiensten van de 
kandidaat.

30  Waarin de voormalige werkgever vooral de uitgeoefende functies en taken, 
maar ook het ziekteverlof, de afwezigheden wegens arbeidsongeval of on-
geval naar of van het werk of wegens beroepsziekte of tijdelijke werkloos-
heid vermeldt. 
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In dit verslag is al aangehaald dat de personeelsdossiers niet altijd de 
noodzakelijke documenten bevatten. Uiteraard kon het Rekenhof in de 
gevallen waarin de attesten inzake de vroegere ervaring ontbraken, niet 
nagaan of Export Vlaanderen geen te hoge geldelijke anciënniteit toe-
kende.

Voorgaande diensten in de privé-sector kunnen maar meetellen op voor-
waarde dat het bezit van nuttige ervaring formeel als voorwaarde werd 
gesteld voor de aanwerving. Hoewel Export Vlaanderen het bezit van 
nuttige ervaring nooit formeel als voorwaarde stelde, heeft het de twee 
personeelsleden die contractueel in dienst kwamen zonder be-
kendmaking van de vacature(31) drie jaar geldelijke anciënniteit toege-
kend wegens prestaties in de privé-sector. Volgens de minister zou de 
arbeidsovereenkomst met de betrokken personeelsleden intussen be-
eindigd zijn. 

4.2.6 Exportbegeleiders 

Sinds 1998 heeft Export Vlaanderen acht personen bij arbeidsovereen-
komst aangeworven als exportbegeleider(32). Het Rekenhof heeft ver-
schillende opmerkingen over de exportbegeleiders gemaakt: 
• Niettegenstaande het door de raad van bestuur op 22 juni 2001 

goedgekeurde aanwervingsprofiel van de exportbegeleiders voorziet 
in een universitair of gelijkgesteld diploma, heeft de instelling twee 
exportbegeleiders in dienst genomen die niet aan deze voorwaarde 
voldeden.

• Tot oktober 2000 kreeg een aantal exportbegeleiders zonder rechts-
grond de salarisschaal 13/2 of 25/K.

• De twee exportbegeleiders van niveau B bekwamen vanaf oktober 
2000 zonder rechtsgrond salarisschaal B212. Eén van deze twee, die 
al in dienst was vóór oktober 2000, kreeg bovendien achterstallen be-
rekend op de salarisschaal B212 voor de periode van de indiensttre-
ding tot oktober 2000. 

• Aan de koppeling van de salarisschaal A211 aan de graad van ex-
portbegeleider verbond het ISB-EV geen bijzondere datum van in-
werkingtreding, zodat de salarisschaal slechts toepassing kon vinden 
vanaf 1 december 2000. Export Vlaanderen kende deze salarisschaal 
al eerder toe. Zo kreeg één exportbegeleider de schaal al in oktober 
2000 en betaalde de instelling hem achterstallen voor de voorgaande 
maanden.

• Voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit die in aanmerking 
kwam voor het salaris van de exportbegeleiders, hield Export Vlaan-

                                                
31  Zie punt 4.2.2 van dit verslag. 
32 De exportbegeleiders zijn gewezen exportmanagers die Vlaamse bedrijven 

exportvaardig moeten maken door ze te begeleiden, te ondersteunen en te 
stimuleren bij hun exportactiviteiten. 
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deren geen rekening met het Stambesluit VOI. Eén exportbegeleider 
kreeg op forfaitaire wijze 30 jaar geldelijke anciënniteit toegekend, 
een ander 25 jaar en nog eens vijf anderen elk vier jaar.

Export Vlaanderen heeft op de bevindingen van het Rekenhof geant-
woord dat het zich bewust is van de problemen, maar dat het noodzake-
lijk was af te wijken om het project van de exportbegeleiding te laten 
starten en slagen. De expertise van bepaalde personen was onontbeer-
lijk en zou de bijzondere regelingen hebben verantwoord. 

Volgens het Rekenhof kunnen om objectieve redenen voor bepaalde 
categorieën van personeel afwijkende regelen worden uitgewerkt, maar 
deze speciale voorwaarden moeten reglementair verankerd zijn. Noch 
de toenmalige reglementering, noch het Stambesluit VOI of het ISB-EV 
laten de bovengenoemde afwijkingen toe. Zij bestaan zonder rechts-
grond en kunnen dus onmogelijk worden toegekend. Overigens heeft 
het ISB-EV deze afwijkende regelingen ook niet opgenomen, hoewel het 
dateert van na de eerste indienstnemingen van exportbegeleiders. 

De minister beaamde op 13 september 2003 dat aan de exportbegelei-
ders onregelmatige toegevingen werden gedaan. Die zouden evenwel 
nog niet worden teruggeschroefd. Er zou worden onderzocht hoe de 
onregelmatigheden kunnen worden rechtgezet zonder overdreven kos-
ten. Eventuele nieuwe aanstellingen zouden in de toekomst correct ge-
schieden.

4.2.7 Conclusies 

Export Vlaanderen gaf vóór het onderzoek van het Rekenhof nooit voor-
afgaandelijk de redenen aan waarom het koos voor indienstneming bij 
arbeidsovereenkomst.

In twee gevallen heeft de instelling personen contractueel aangeworven 
zonder enige bekendmaking - binnen of buiten de instelling - van een 
openstaande betrekking. Een objectieve vergelijking van kandidaten was 
dan ook onmogelijk. 

Export Vlaanderen heeft drie contractuele personeelsleden een nieuwe 
arbeidsovereenkomst gegeven in een hogere graad, waaraan een hoge-
re salarisschaal is gekoppeld. Nochtans zijn contractuele personeelsle-
den in principe uitgesloten van bevordering.

Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit werden bepaalde 
voorgaande diensten ten onrechte in aanmerking genomen. Ervaring in 
de privé-sector telt immers maar mee als het bezit ervan formeel als 
aanwervingsvoorwaarde is gesteld. Bovendien is de voorgaande erva-
ring niet altijd bewezen met attesten in het personeelsdossier. 

De aanwerving en de bezoldiging van de acht exportbegeleiders is op tal 
van punten in strijd met de reglementering. Zonder rechtsbasis heeft de 
instelling onbestaande salarisschalen en een te hoge of zelfs fictieve 
geldelijke anciënniteit toegekend, al dan niet met terugwerkende kracht. 
Daarenboven heeft Export Vlaanderen zich evenmin aan de zelf uitge-
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stippelde beleidslijnen gehouden. Twee exportbegeleiders voldeden 
immers niet aan de gevraagde diplomavoorwaarden. 

4.3 Arbeidsvoorwaarden van de leiding van de instelling 

In 1996 werd de leidend ambtenaar van Export Vlaanderen een alge-
meen directeur in plaats van een directeur-generaal. Het grootste ver-
schil is dat de directeur-generaal een statutair ambtenaar was, wiens 
rechtspositieregeling werd vastgelegd bij BVR, terwijl de algemeen di-
recteur wordt aangeworven bij arbeidsovereenkomst. 

4.3.1 Directeur-generaal 

De eerste directeur-generaal van de instelling was in functie sedert 15 
mei 1991(33). De Vlaamse regering diende hem in 1996, na de wijziging 
van het oprichtingsdecreet, met een bijzondere opdracht te belasten. De 
directeur-generaal kreeg aldus bij BVR van 10 december 1996 vanaf 1 
januari 1997 een bijzondere opdracht als gevolmachtigd vertegenwoor-
diger van de Minister bevoegd voor Buitenlands Beleid en Europese 
Aangelegenheden(34).

Protocol van 4 maart 1997 

Voor de uitvoering van de bijzondere opdracht kreeg de directeur-
generaal drie personeelsleden van Export Vlaanderen ter beschikking. 
Export Vlaanderen nam de bezoldiging van de directeur-generaal voor 
zijn rekening, alsook de andere kosten verbonden aan de tewerkstel-
ling(35). Een protocol van 4 maart 1997 tussen Export Vlaanderen en het 
MVG bekrachtigde dit. 

De tenlasteneming door Export Vlaanderen van de bezoldiging van de 
directeur-generaal is moeilijk in overeenstemming te brengen met het 
principe van de specialiteit van de begroting en de rekeningen. Export 
Vlaanderen diende immers een personeelslid te betalen dat alleen pres-
taties leverde voor de betrokken Vlaamse minister. Zonder terugvorde-
ring van deze kosten, betekende dit debudgettering van de lasten ver-
bonden aan de tewerkstelling. Terugvordering is trouwens gebruikelijk 

                                                
33  De titularis bereikte op 1 februari 2003 de pensioengerechtigde leeftijd 

waardoor dit ambt is uitgedoofd. 
34  Met als specifieke opdrachten het opsporen van nieuwe mogelijkheden ter 

versterking van het Vlaamse buitenlandse beleid en het vertegenwoordi-
gen van de minister op internationale fora en manifestaties. Deze werk-
zaamheden spitsten zich vooral toe op de vergaderingen van de Regio’s 
van Europa, evoluties inzake Europese integratie en regionalisme en con-
tacten met landen en regio’s zonder gemeenschapsattaché. 

35  Zoals de terbeschikkingstelling van lokalen en een dienstvoertuig. Er was 
enkel in voorzien dat de kosten van de directeur-generaal voor buitenland-
se zendingen ten laste van de MVG-begroting vielen. 
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bij detachering. Voor de drie terbeschikkinggestelden was overigens wel 
in terugvordering voorzien. 

Secretaris-generaal van de VRE 

Niettegenstaande de bijzondere opdracht voor rekening van de minister, 
werd de directeur-generaal vanaf 10 januari 2000 secretaris-generaal 
van de Vergadering van de Regio’s van Europa (VRE). De VRE is een 
instelling van de Europese Unie, wiens secretaris-generaal bij arbeids-
overeenkomst in dienst wordt genomen. Op 28 februari 2001 nam de 
directeur-generaal ontslag uit deze Europese functie, met een opzeg-
gingsperiode tot 30 april 2001. 

Rechtstoestand na 30 april 2001 

Aangezien het oprichtingsdecreet en het BVR van 10 december 1996 
van kracht bleven, diende de betrokkene eigenlijk een bijzondere op-
dracht uit te voeren, wat hij in de praktijk niet deed. De directeur-
generaal leverde zelfs geen enkele prestatie meer, noch voor Export 
Vlaanderen, noch voor een Vlaamse minister. Toch bleef hij, tot aan zijn 
pensioen op 1 februari 2003, budgettair ten laste van de begroting van 
Export Vlaanderen.

Terbeschikkinggesteld personeel

Aan de terbeschikkingstelling van de drie personeelsleden kwam een 
einde toen de directeur-generaal secretaris-generaal van de VRE werd. 
Niettemin bleven tijdens zijn periode bij de VRE nog twee personeelsle-
den van Export Vlaanderen verder voor hem werken. Dit miste elke re-
glementaire grondslag: de raad van bestuur van Export Vlaanderen 
kende de betrokken personeelsleden geen opdracht van algemeen be-
lang toe en de VRE betaalde hun bezoldiging niet terug. Na het ontslag 
van de directeur-generaal bij de VRE bleef hij overigens tot aan zijn 
pensioen nog steeds een chauffeur tewerkstellen, bezoldigd door Export 
Vlaanderen. Ook deze terbeschikkingstelling miste rechtsgrondslag, 
temeer daar de directeur-generaal na 30 april 2001 geen prestaties 
meer leverde. 

Geldelijk voordeel 

De directeur-generaal was gedurende zijn werkzaamheden voor de VRE 
met opdracht van algemeen belang. Over de tenlasteneming van deze 
tewerkstelling (salaris en onkosten) rees een uitgebreide discussie tus-
sen de betrokkene, Export Vlaanderen en de VRE, die uiteindelijk resul-
teerde in een uitzonderlijk geldelijk voordeel voor de directeur-generaal.

De problematiek gaat terug tot een betwisting over zijn arbeidsvoor-
waarden bij de VRE. De VRE wenste niet de volledige salarislast voor 
haar rekening te nemen en betaalde voor de gehele periode (10 januari 
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2000 - 30 april 2001) slechts 137.204,12 EUR (5.534.800 BEF) aan de 
instelling. Dit is 44.372,24 EUR (1.786.301 BEF) minder dan wat Export 
Vlaanderen aan personeelskosten voor de directeur-generaal had ge-
dragen, maar 15.221,37 EUR (614.028 BEF) méér dan de instelling zelf 
had berekend als maximaal terug te vorderen som(36).

De instelling heeft dit "surplus" doorgestort aan de directeur-generaal 
persoonlijk, met het akkoord van de Vlaamse Minister van Buitenlandse 
Handel van 11 februari 2002, als forfaitaire en belastingsvrije vergoeding
voor de kosten voor dienstreizen in opdracht van de VRE. De reglemen-
taire grondslag voor die doorstorting werd niet aangetoond. Het bedrag 
kwam in het kader van het verlof voor opdracht van algemeen belang 
van de directeur-generaal immers Export Vlaanderen toe, dat doorlo-
pend zijn bezoldiging bleef dragen. Door aldus te handelen heeft Export 
Vlaanderen in feite de kosten betaald van de dienstreizen in opdracht 
van de VRE. 

Betwiste afrekening 

Ten slotte bestaat nog een betwisting over de afrekening van het budget 
dat de directeur-generaal in de periode 2000-2001 ter beschikking kreeg 
en bijkomende kosten die rechtstreeks verband hielden met zijn presta-
ties voor de VRE. Er was immers overeengekomen dat Export Vlaande-
ren gedurende de taken van de directeur-generaal voor de VRE diens 
kantoor- en autokosten zou betalen(37). Tot begin 2001 betaalde de di-
recteur-generaal de betrokken rekeningen zelf met geld dat Export 
Vlaanderen langs een bankrekening ter beschikking stelde. Na deze 
datum bleef Export Vlaanderen bepaalde facturen voor kantoorkosten 
zelf verder betalen. 

Export Vlaanderen spreekt van een openstaande vordering van 
92.271,05 EUR (3.722.205 BEF). Het Rekenhof wenst geen uitspraak te 
doen over wie welk deel van dit bedrag moet dragen, Export Vlaande-
ren, de VRE of de directeur-generaal. Evenmin wenst het een standpunt 
in te nemen over wie verantwoordelijk is voor de onduidelijke afspraken. 
Export Vlaanderen dient in ieder geval de zaak op te volgen. 

4.3.2 Algemene directeurs 

Overeenkomstig het in 1996 gewijzigde oprichtingsdecreet wordt de 
algemeen directeur van Export Vlaanderen na advies van de raad van 
bestuur door de Vlaamse regering op contractuele basis aangeworven 

                                                
36  Export Vlaanderen had de werkgeversbijdragen op het salaris, de bijdra-

gen voor het extra legaal pensioen en de maaltijdcheques niet meegere-
kend.

37  Eventueel te lezen als voorschieten, zie verder. 
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en ontslagen. Zowel de oude regeling(38) als het ISB-EV maken de 
rechtspositieregeling van de andere personeelsleden van Export Vlaan-
deren in principe ook toepasselijk op de algemeen directeur, onder
voorbehoud van afwijkende bepalingen vervat in zijn arbeidsovereen-
komst. Wel is uitdrukkelijk bepaald dat het salaris van de algemeen di-
recteur in akkoord met de functioneel bevoegde minister wordt vastge-
legd, rekening houdende met het functieprofiel, de nuttige ervaring en de 
bevoegdheid van de algemeen directeur. Het salaris van de algemeen 
directeur is niet beperkt tot de geldende salarisschalen binnen de instel-
ling.

Salarissen

Alle drie de voormalige algemeen directeurs(39) hebben contractueel een 
salaris bekomen dat hoger lag dan de salarisschaal A311, dit is de sala-
risschaal voor de leidend ambtenaar (administrateur-generaal) van een 
VOI.

Hun salaris kon echter niet volledig vrij worden bepaald. Het APKB 
houdt immers in dat een contractueel personeelslid maar recht heeft op 
de weddenschaal gelijkwaardig aan die van een ambtenaar met hetzelf-
de of een gelijkwaardig ambt. Dat betekent dat het contractueel salaris 
in eerste instantie vergelijking vergt met een statutair ambtenaar die een 
zelfde of gelijkwaardige functie uitoefent. Pas als in het Vlaamse over-
heidslandschap geen vergelijkbare functie bestaat, is afwijking mogelijk. 
Uit de stukken waarover het Rekenhof beschikt blijkt echter niet dat Ex-
port Vlaanderen voor de voormalige algemeen directeurs heeft gezocht
naar vergelijkbare overheidsfuncties.

In elk geval dwingen het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van 
behoorlijk bestuur tot motivering van het contractueel toegekend salaris-
bedrag. Voor geen enkele van de voormalige algemeen directeurs be-
staat echter een document dat voorafgaandelijk aan de ondertekening 
van het arbeidscontract werd opgemaakt en waaruit deze motivering 
blijkt(40).

Vergoedingen, toelagen en andere voordelen 

Niet enkel het salaris, maar ook de vergoedingen, toelagen en andere 
voordelen van de drie voormalige algemeen directeurs waren afwijkend. 
Zo kregen een of meer algemeen directeurs het (gedeeltelijk) gratis pri-

                                                
38  Het BVR van 7 juli 1998 tot vaststelling van de rechtspositie van de alge-

meen directeur van Export Vlaanderen. 
39  De arbeidsvoorwaarden van de huidige algemeen directeur werden niet 

onderzocht aangezien deze op het ogenblik van het onderzoek nog niet 
was aangesteld. 

40 Zonder een dergelijk document is interne en externe controle onmogelijk. 
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vé-gebruik van een dienstwagen, een extra-legaal pensioenplan 
(groepsverzekering), een forfaitaire onkostenvergoeding van 991,57 
EUR (40.000 BEF) per maand (niet-belastbaar) of tot een maximum van 
8.000 EUR (322.719 BEF) per jaar (niet-belastbaar), en een gratis 
ADSL-thuisaansluiting.

De instelling verantwoordt deze afwijkingen aan de hand van het ISB-
EV, dat stelt dat deel XIV van het Stambesluit VOI van overeenkomstige 
toepassing is op de algemeen directeur onder voorbehoud van afwijken-
de bepalingen vervat in zijn arbeidsovereenkomst. Deze bepaling stelt in 
haar volledigheid echter ook dat titel IV van deel XIV van het ISB-EV 
onverminderd van toepassing is. Deze titel gewaagt enkel van een bij-
zonder salaris voor de algemeen directeur, niet van afwijkende toelagen 
en vergoedingen. 

4.3.3 Conclusies 

In strijd met het principe van de specialiteit van de begroting en rekening 
nam Export Vlaanderen in een protocol met het MVG van 4 maart 1997 
de bezoldiging van de directeur-generaal ten laste tijdens diens bijzon-
dere opdracht voor een Vlaams minister. Export Vlaanderen betaalde 
zodoende voor een personeelslid dat geen prestaties leverde voor de 
instelling.

In plaats van de opdracht te vervullen voor de minister, was de direc-
teur-generaal tussen 10 januari 2000 en 30 april 2001 secretaris-
generaal van de VRE. Personeel dat de directeur-generaal ter beschik-
king had voor de bijzondere ministeriële opdracht, werd onterecht te-
werkgesteld voor de VRE.

Na de beëindiging van zijn VRE-werkzaamheden, leverde de directeur-
generaal geen prestaties meer voor een Vlaams minister of voor Export 
Vlaanderen. Export Vlaanderen bleef echter zijn bezoldiging dragen en 
stelde bovendien, tot aan zijn pensioen op 1 februari 2003, een chauf-
feur ter beschikking. 

In de nasleep van de bijzondere opdrachten ontstonden geldelijke be-
twistingen, ten gevolge waarvan de directeur-generaal 15.221,37 EUR 
(614.028 BEF) ontving die eigenlijk Export Vlaanderen toekwam. Bo-
vendien is het niet duidelijk wie moet instaan voor een vordering van 
92.271,05 EUR die bleef openstaan in verband met de afrekening van 
het budget dat de directeur-generaal in 2000-2001 ter beschikking had, 
alsook bijkomende kosten die rechtstreeks verband hielden met zijn 
vroegere prestaties voor de VRE.

De salarissen die de drie voormalige algemeen directeurs van Export 
Vlaanderen bij arbeidsovereenkomst ontvingen en die afweken van de 
gebruikelijke regelingen, werden onvoldoende gemotiveerd. Zo blijkt niet 
dat Export Vlaanderen zocht naar vergelijkbare weddes in overheids-
functies. Bovendien laten de reglementaire bepalingen niet toe afwijken-
de vergoedingen en toelagen toe te kennen. 

Personeelsaangelegenheden van Export Vlaanderen - Rekenhof, december 2003



Stuk 37-F (2003-2004) – Nr. 1 36

Wat dit punt betreft stelde de minister op 13 september 2003 enkel dat 
de arbeidsvoorwaarden van de leidend ambtenaren van Export Vlaande-
ren de bevoegdheid van de instelling overstijgen. 

4.4 Toelagen en vergoedingen 

4.4.1 Geldelijke voordelen zonder rechtsgrond 

Export Vlaanderen kan geen salarissen, vergoedingen, toelagen of an-
dere voordelen toekennen die niet zijn vastgesteld bij BVR.

Nochtans verstrekt de instelling haar personeel maaltijdcheques, zonder 
dat een BVR dit heeft geregeld. Zestien personeelsleden bleken boven-
dien een maandelijks bedrag van 12,39 EUR (500 BEF) te ontvangen 
om de kosten van thuisarbeid te vergoeden. Ook deze maandelijkse 
forfaitaire thuiswerkvergoeding had geen rechtsgrondslag. Export 
Vlaanderen en de minister hebben geantwoord dat de thuiswerkvergoe-
ding is afgeschaft sedert 1 februari 2003. 

4.4.2 Veranderlijke vergoeding of jaartoelage 

Voor bewezen diensten en aanwezigheden betaalde de BDBH voorheen 
jaarlijks een veranderlijke vergoeding. Zij kon tot 10 % van het bruto-
jaarsalaris oplopen. Voor de personeelsleden die op 31 december 1997 
in dienst waren, verving Export Vlaanderen deze veranderlijke vergoe-
ding op 1 januari 1998 door een jaartoelage, die zij maandelijks uitkeert. 
Het ISB-EV richtte zich voor het bedrag ervan op de veranderlijke ver-
goeding 1997. Ook zij die tussen 1 januari 1998 en 31 juli 1998 in dienst 
traden met het oog op een vaste benoeming ontvingen een jaartoelage.

De vraag rijst of deze jaartoelage niet eigenlijk een vermomde salarisbij-
slag is in plaats van een toelage. Zij steunt op een parameter die al lang 
verouderd is, met name het rendementscijfer van 1997 of 1998, en zegt 
niets over de huidige functionering van het personeelslid. 

Het ISB-EV verbiedt weliswaar de cumulatie van een jaartoelage met 
een functioneringstoelage niet, maar beide toelagen hebben eigenlijk 
dezelfde oorzaak, met name de prestaties van de betrokkenen. Een 
jaartoelage beloont het rendement van het personeelslid; de functione-
ringstoelage het uitstekend functioneren ten opzichte van de verwach-
tingen die de planning formuleerde. 

Opmerkelijk is ook dat het volledige bedrag van de jaartoelage verschul-
digd is van zodra het personeelslid voor het betrokken jaar recht heeft 
op minimaal één maandsalaris(41). De minister heeft op 13 september 

                                                
41  Als een rechthebbend personeelslid bijvoorbeeld elf maanden op een jaar 

afwezig is wegens ziekte, bekomt het dus nog altijd de volledige jaartoela-
ge, zonder pro rata-verrekening. 
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2003 aangegeven dat een toekomstige wijziging aan het ISB-EV deze 
tekortkoming zal verhelpen. Het recht op de jaartoelage zou worden 
gekoppeld aan de effectieve dienstprestaties van het rechthebbende 
personeelslid.

4.4.3 Reis- en verblijfkosten binnenlandse zendingen 

De verplaatsing van de woonplaats naar de administratieve standplaats 
met een eigen voertuig in het kader van een dienstreis mag in principe 
maar worden vergoed tegen de helft van de kilometervergoeding. Export 
Vlaanderen heeft in het verleden echter aan bepaalde personeelsleden 
de reis van de woonplaats naar de standplaats met eigen voertuig volle-
dig uitbetaald. Naar aanleiding van de controle van het Rekenhof heeft 
Export Vlaanderen deze praktijk stopgezet en zich voorgenomen de 
onkostenstaten van zijn personeelsleden grondig te controleren. De in-
stelling zou terugvorderingen uitvoeren. 

Sedert 1 juli 2001 bedraagt de middag- of avondmaalvergoeding voor 
binnenlandse dienstreizen voor alle niveaus 9,5 EUR (375 BEF - te in-
dexeren). Export Vlaanderen paste op het ogenblik van het onderzoek 
evenwel nog steeds de oude, soms hogere, tarieven toe. 

De minister meldde dat Export Vlaanderen nu de toepasselijke regelge-
ving volgt en dat de nodige terugvorderingen plaatsvinden. 

4.4.4 Reis- en verblijfkosten buitenlandse zendingen 

Binnenlandse personeelsleden die Export Vlaanderen op zending stuurt 
naar het buitenland ontvangen een forfaitaire dagvergoeding, die de 
tarieven moet volgen die gelden voor de ambtenaren van de Administra-
tie Buitenlands Beleid van het MVG(42). Export Vlaanderen haalde tot 
eind 2001 de bedragen echter uit een lijst van het federale Ministerie 
van Buitenlandse Zaken die per land of stad vergoedingen bepaalt. De-
ze bedragen varieerden van 12,39 EUR (500 BEF) tot 195,83 EUR 
(7.900 BEF) per dag. Sedert begin 2002 beweert de instelling de dag-
vergoedingen van het Stambesluit VOI te hebben toegepast, met wel 
nog individuele uitzonderingen. Het Rekenhof stelde echter vast dat zij 
deze uitzonderingen op de regel voor de buitenlandse dienstreizen sys-
tematisch toestond. 

De minister meldde dat Export Vlaanderen nu de toepasselijke regelge-
ving wel zou volgen. 

                                                
42  Deze regeling maakt een verschil tussen eendaagse en meerdaagse 

dienstreizen, niet tussen binnenlandse en buitenlandse dienstreizen. De 
dagvergoeding voor eendagsreizen kan bestaan uit een middagmaal en/of 
avondmaalvergoeding van 9,5 EUR (375 BEF - te indexeren). Voor meer-
daagse reizen ontvangt de betrokkene voor middagmaal én voor avond-
maal telkens 17,5 EUR (700 BEF – te indexeren) of 35 EUR per dag 
(1.400 BEF – te indexeren).
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Sedert 1 september 2001 heeft een ambtenaar voor binnenlandse of 
buitenlandse hotelovernachtingen maximaal recht op terugbetaling van 
kamer en ontbijt volgens de bedragen vermeld in de circulaire reis- en 
maaltijdvergoeding. Bijlage III bij deze circulaire bevat een lijst met 
maxima per land(43), maar in uitzonderlijke gevallen en mits een degelij-
ke motivering, kan de algemeen directeur een afwijking van deze scha-
len toestaan. Export Vlaanderen hield zich in de praktijk echter niet aan 
deze lijst. Bij overschrijdingen van de maximumbedragen voegde het 
evenmin een motivering toe. 

De minister meldde dat Export Vlaanderen nu ook in dit kader de toe-
passelijke regelgeving zou volgen. 

4.4.5 Toelagen voor chauffeurs 

Twee personeelsleden ontvingen in 2001 als chauffeur een maandelijk-
se forfaitaire vergoeding van 206,49 EUR (8.330 BEF, niet-geïndexeerd) 
en een maandelijkse forfaitaire toelage van 272,21 EUR (10.981 BEF, 
niet-geïndexeerd). Deze bedragen staan in een KB dat echter niet van 
toepassing is op Export Vlaanderen. Zij gelden alleen voor de autobe-
stuurders bij de ministeriële kabinetten. Noch het Stambesluit VOI, noch 
het ISB-EV, noch enig ander BVR voorziet in dergelijke bedragen voor 
chauffeurs van de VOI’s.

Volgens Export Vlaanderen heeft het de toelage overgenomen van de 
BDBH. Dat is niet het geval. Een van de twee betrokkenen werd op 16 
september 1991 door de toenmalige VDBH nieuw contractueel in dienst 
genomen; de andere kwam maar bij arbeidsovereenkomst in dienst op 1 
mei 2000. Zij werden aldus niet overgedragen door de BDBH. Export 
Vlaanderen argumenteerde ook dat de vergoedingen bij overeenkomst 
werden toegekend en dat intrekking contractbreuk zou betekenen. Het 
Rekenhof dringt evenwel aan op contractvernieuwing.

De minister meldde dat de betrokken chauffeurs een nieuw contract zal 
worden aangeboden. Er zou wel nog worden onderzocht in welke mate 
sprake zou kunnen zijn van verworven rechten.

4.4.6 Toelage aan de regionaal verantwoordelijken 

Verschillende personeelsleden van de regionale exportcentra krijgen als 
regionaal verantwoordelijke een vergoeding van 446,21 EUR (18.000 
BEF) per jaar (bedrag wordt niet-geïndexeerd). Deze vergoeding gaat 
terug op een BDBH-vergoeding. Voor zes van de acht begunstigden 
ontbreekt echter een formeel aanstellingsbesluit. Bovendien waren de 
criteria en procedure voor aanstelling als regionaal verantwoordelijke 
ondoorzichtig:
• In de praktijk zijn acht op 23 personeelsleden in de exportcentra 

(35%) regionaal verantwoordelijk. In Gent, Antwerpen en Vilvoorde 

                                                
43  Gebaseerd op de schalen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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gaat het telkens om twee personen. De vraag rijst of op zo’n klein 
personeelsbestand meer personen verantwoordelijk kunnen zijn. 

• Op de praktijk dat alle statutaire personeelsleden van de exportcentra 
van niveau A als regionaal verantwoordelijk zijn aangeduid, bestaat 
één uitzondering. 

In verband met dit punt van het onderzoek meldde de minister alleen dat 
de personeelsdossiers werden aangevuld met de vereiste stukken.

4.4.7 Conclusies 

Zonder rechtsbasis bij BVR heeft Export Vlaanderen zijn personeelsle-
den maaltijdcheques of een toelage wegens thuisarbeid toegekend. 

Export Vlaanderen kent een jaartoelage toe die in essentie de goede 
functionering van het personeelslid moet belonen, maar die in de praktijk 
geen rekening houdt met de actuele personeelsprestaties, daar zij nog 
steeds stoelt op de beoordelingen van 1997 of 1998. Overigens rijst de 
vraag of de jaartoelage geen dubbel gebruik vormt met de functione-
ringstoelage. De regeling is bijzonder voordelig voor de rechthebbende: 
het volstaat één maand te werken om een volledige jaartoelage te ont-
vangen.

Export Vlaanderen respecteerde tot voor kort bij de toekenning van reis- 
en verblijfkosten voor binnenlandse en buitenlandse zendingen niet 
steeds de reglementaire tarieven. Het stond andere bedragen toe. De 
aangerekende hotelkosten bleven niet altijd binnen de reglementair op-
gelegde maximumgrenzen. 

Export Vlaanderen kent zijn chauffeurs de hogere chauffeurstoelagen 
toe die gelden voor chauffeurs bij een ministerieel kabinet. 

De criteria voor de toekenning van een toelage aan regionaal verant-
woordelijken zijn ondoorzichtig en in zes van de acht gevallen ontbrak 
het reglementair vereiste formele aanstellingsbesluit. 

Personeelsaangelegenheden van Export Vlaanderen - Rekenhof, december 2003



Stuk 37-F (2003-2004) – Nr. 1 40

5 Vlaamse economische vertegenwoordigers 

5.1 Begripsverwarring VLEV - handelsattaché 

De benaming handelsattaché kan verwarring doen ontstaan. Handelsat-
taché is immers de oude functiebenaming van de VLEV, vóór de over-
dracht van de personeelsleden naar het gewestniveau. Tot op heden 
gebruiken sommige officiële documenten evenwel nog altijd de vroegere 
benaming. Export Vlaanderen wil dit stoppen. Het zal echter noodzake-
lijk zijn om de oude benaming ook uit de vigerende regelgevende 
teksten te schrappen. Zo werden in 2002 de woorden met uitzondering 
van de Vlaams economisch vertegenwoordigers uit het Stambesluit VOI 
geschrapt (44), maar niet de vermelding de handelsattachés. Dit geeft de 
indruk dat het Stambesluit VOI wél van toepassing is op de VLEV's, 
maar niet op de handelsattachés, terwijl het om dezelfde personeelsle-
den gaat. 

5.2 Overdracht van economische vertegenwoordigers 

Door het decreet en het BVR van 19 juli 2002 werden 39 VLEV’s over-
gedragen van de Vlaamse regering naar Export Vlaanderen. Dit moet 
een einde maken aan de verscheidene categorieën van VLEV’s: 
• de VLEV’s tewerkgesteld met een arbeidscontract afgesloten met het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwik-
kelingssamenwerking, die na de oprichting van de VDBH een nieuwe 
arbeidsovereenkomst hebben afgesloten met het Vlaams Gewest;

• de VLEV’s met een arbeidscontract afgesloten met het bovenge-
noemde ministerie die vanaf 1 januari 1994 bij KB werden overgedra-
gen aan de Vlaamse regering; 

• de VLEV’s die de VDBH of Export Vlaanderen rechtstreeks bij ar-
beidsovereenkomst hebben aangeworven. 

Niettegenstaande een aanzienlijk aantal VLEV’s de Vlaamse regering of 
het Vlaams Gewest als werkelijke werkgever had, vielen de loonkosten 
van alle VLEV’s ten laste van de begroting van Export Vlaanderen. Daar 
de eerste twee VLEV-groepen ressorteerden onder de Vlaamse regering 
of het Vlaams Gewest, terwijl Export Vlaanderen het functionele gezag 
voerde, was er ten minste sprake van een verboden terbeschikkingstel-
ling van personeel(45). Het decreet en BVR van 19 juli 2002 hebben alle 
VLEV’s nu eenzelfde werkgever gegeven, met name Export Vlaanderen. 

                                                
44  Waardoor het Stambesluit VOI vanaf 1 september 2002 van toepassing 

wordt op de VLEV’s. 
45  In de zin van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 

uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve 
van gebruikers. 
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5.3 Opname van de VLEV’s op de personeelsformatie 

Al onder punt 2.1.2 stelde dit verslag dat de opdrachten van de VLEV’s 
permanente taken zijn zodat de personeelsformatie van Export Vlaande-
ren het aantal VLEV-betrekkingen dient op te nemen. 

5.4 Nieuwe rechtspositieregeling van de VLEV’s 

5.4.1 Situering van de nieuwe regeling 

Export Vlaanderen heeft het nieuwe VLEV-statuut dat in werking trad op 
1 september 2002(46) onmiddellijk van toepassing gemaakt op alle
VLEV's, zonder echter nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomsten af 
te sluiten. Juridisch gezien blijven alle VLEV’s bijgevolg onder hun oude 
arbeidscontract werken. Deze optie kan problemen opleveren voor de 
VLEV's die nog altijd werken onder het stelsel van een oude arbeids-
overeenkomst die (nog) niet uitdrukkelijk stipuleerde dat de betrokkene 
in de toekomst zou worden onderworpen aan een specifiek statuut of dat 
al verwees naar het Stambesluit VOI of het ISB-EV als suppletief recht. 
Om juridische conflicten te vermijden, had de instelling er beter voor 
gekozen met alle VLEV's die nog werken onder een overeenkomst die 
niet verwijst naar het nieuwe statuut, een aangepast contract af te slui-
ten.

Volgens de minister zijn met de betrokken VLEV's onderhandelingen 
aangeknoopt om een nieuw contract te sluiten. Opmerkelijk is wel dat er 
in bepaalde gevallen in afwijkingen zou worden voorzien aangezien de 
minister op 13 september 2003 stelde dat een sluitende motivering voor 
bijzondere voorwaarden in de personeelsdossiers zou worden opgeno-
men. De reglementering laat echter geen ruimte voor individuele afwij-
kingen.

Niettegenstaande het Rekenhof zijn onderzoek ter plaatse heeft uitge-
voerd vóór de invoering van het nieuwe statuut, blijven de bevindingen 
over de VLEV’s relevant: het nieuwe statuut (bv. de inschakeling in de 
nieuwe loopbaanstructuur) bouwt immers voort op gebeurtenissen die 
zich eerder in de loopbaan voordeden en het nieuwe statuut herneemt 
op een aantal punten eenvoudigweg de oude regelingen. 

5.4.2 Oude rechtspositie en verschillen in behandeling 

De handelsattachés en -prospectoren bij het federale Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
noch de VLEV’s bij de latere VDBH of Export Vlaanderen, beschikten 
ooit over een rechtspositieregeling. In de praktijk was de rechtspositie 

                                                
46  Waardoor het Stambesluit VOI en het ISB-EV van toepassing werd op de 

VLEV's. 
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van de VLEV’s dan ook de resultante van het samengaan van diverse 
regels:
• de toepasselijke arbeidsovereenkomsten; 

• de arbeidsovereenkomstenwet; 

• de regels die overeenkomstig het gebruik werden geacht van toepas-
sing te zijn(47), waaronder een reeks circulaires(48), dienstorders en 
KB’s;

• het KB van 22 december 1993 dat de overgedragen VLEV’s het be-
houd van verworven rechten garandeerde; 

• het APKB; 

• de algemene rechtsbeginselen uit het administratief recht, de begin-
selen van behoorlijk bestuur inbegrepen. 

Deze elementen speelden evenwel niet allemaal op een zelfde wijze 
voor alle economische vertegenwoordigers. Er waren immers niet enkel 
grote verschillen tussen de overgedragen VLEV’s en zij die nieuw in 
dienst kwamen bij de VDBH of Export Vlaanderen; er bestonden ook 
grote onderlinge afwijkingen op het vlak van de inhoud van de individue-
le arbeidsovereenkomsten en de regels die overeenkomstig het gebruik
werden geacht van toepassing te zijn. 

De grote verschillen in individuele arbeidscontracten van de VLEV’s 
hadden diverse oorzaken: 
• de instelling maakte een onderscheid tussen gewone en lokale con-

tracten (afgesloten met personen die zich al in het land van de be-
trokken post bevonden);

• sommige overgedragen VLEV’s werkten nog steeds onder het stelsel 
van hun oude, "federale" arbeidsovereenkomst, terwijl zes VLEV’s in-
tussen een nieuwe arbeidsovereenkomst met het Vlaams Gewest 
hadden afgesloten; 

• de tekst van de arbeidsovereenkomsten van de overgedragen 
VLEV’s week sterk af van de nieuwe contracten met de VDBH of Ex-
port Vlaanderen vanaf 1995, die overigens op zich inhoudelijk ook va-
rieerden;

• sommige arbeidsovereenkomsten verwezen naar het gemeen recht 
(de arbeidsovereenkomstenwet) als aanvullend recht bij het contract, 
terwijl andere naar het Stambesluit VOI en het ISB-EV verwezen; 

                                                
47  Het Arbeidshof te Brussel oordeelde dat de individuele arbeidsovereen-

komsten van de handelsattachés waar nodig moesten worden geïnterpre-
teerd in het licht van het gebruik, met name de bijzondere regels van toe-
passing op alle handelsprospectors en handelsattachés (of VLEV’s) (Ar-
beidshof Brussel, 5 oktober 2001).

48  Voor het geldelijk statuut verwees Export Vlaanderen naar circulaire A 
01/B 07 van 15 juni 1986 van het federale ministerie (stelsel van de han-
delsattachés).
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• sommige arbeidsovereenkomsten namen een concreet salarisbedrag 
op, terwijl andere verwezen naar de reglementering, salarisschaal 
10/1 of een niet nader genoemd barema. 

De onderlinge diversiteit in de toepasselijke regelen heeft in het verleden 
geleid tot niet verantwoorde verschillen op het vlak van:
• De werving: bepaalde VLEV’s legden een aanwervingsexamen af, 

anderen niet. 

• De toegang tot de functie: de meeste VLEV’s hebben een diploma of 
getuigschrift dat toegang verleent tot niveau A, veertien VLEV’s ech-
ter niet. 

• De salarissen: ten tijde van het onderzoek ontvingen 37 VLEV’s 
(69%) de salarisschalen 50, zeventien andere VLEV’s, in dienst ge-
komen na 1 januari 1994, ontvingen salarisschaal 10/1. Voor dit on-
derscheid bestond geen objectieve reden. De toekenning van beide 
salarisschalen miste overigens rechtsgrond. 

• De uitbetaalde vergoedingen en toelagen: de personeelsleden met 
een lokaal contract ontvingen in principe geen tegemoetkoming in de 
huurkosten van hun privé-woning of een supplementaire postvergoe-
ding, maar de lokale reglementering kon wel voor bijzondere uitkerin-
gen zorgen. 

• De mutatieregeling: sommige personeelsleden konden jarenlang op 
dezelfde standplaats blijven, terwijl anderen verplicht werden van 
post te wijzigen. Personeelsleden met een lokaal contract werden 
niet gemuteerd. 

Soms was een bepaalde regeling van toepassing op alle VLEV's, soms 
maar op een aantal. Soms gold een ad hoc-regeling voor maar één per-
soon.

Het nieuwe statuut van de VLEV's heeft de ambitie deze verschillen in 
behandeling te doen verdwijnen. 

5.4.3 Doorwerking van de oude rechtspositie 

Het Rekenhof heeft niet de implementatie in 2002 en 2003 onderzocht 
van het nieuwe VLEV-statuut, wel de toepassing van de oude regelen 
tot eind 2001. Daar het nieuwe statuut een aantal voorheen bestaande 
bepalingen heeft bestendigd, overgenomen of laten doorwerken, behou-
den een aantal onderzoeksbevindingen uiteraard ook nu nog hun rele-
vantie.

Indienstneming van de VLEV’s in het verleden 

Ondanks het toenmalig ontbreken van een rechtspositieregeling, speel-
den bij de vroegere indienstnemingen van VLEV’s toch de algemene 
beginselen uit het administratief recht en het APKB. Zo diende de aan-
werving plaats te vinden op een objectieve, onafhankelijke en onpartijdi-
ge wijze. Ook is een overheid gebonden door de regels die zij zich zelf 
heeft opgelegd, zoals algemene toelatings- en examenvoorwaarden 
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voor een vacante betrekking. Export Vlaanderen nam deze algemene 
principes echter in het verleden niet altijd in acht bij de indienstneming 
van de VLEV’s: 

• De VLEV's die in dienst zijn genomen met een lokaal contract hebben
nooit een wervingsexamen of een vergelijkend examen afgelegd. Ook 
een VLEV met een tijdelijk contract was bij zijn aanstelling nog niet 
geslaagd in een examen of vergelijkende proef. 

• Bij de indienstneming van een VLEV respecteerde Export Vlaanderen 
de volgorde van de geslaagdenlijst van het vergelijkend wervings-
examen niet. Het nodigde kandidaten met gunstiger rangschikking 
ten onrechte niet meer uit.

• Hoewel een examenreglement uitdrukkelijk vermeldde dat een ge-
slaagde en aangestelde VLEV een proefperiode van een jaar diende 
te doorlopen, liet Export Vlaanderen drie laureaten bij arbeidsover-
eenkomst 6 maand stage lopen. Zes andere arbeidsovereenkomsten 
verwezen zelfs niet naar een stageperiode.

Bevorderingen van VLEV's van salarisschaal in het verleden

Ook de vroegere bevorderingsregels blijven doorwerken onder het 
nieuwe VLEV-statuut. Het huidige salaris is immers afhankelijk van de 
inschaling bij de invoering van het nieuwe statuut, die op zich afhangt 
van de (bevorderings)graad. De VDBH of Export Vlaanderen hebben 
sedert 1 januari 1994 in totaal 22 keer gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid binnen de salarisschalen 50 salarisverhogingen toe te ken-
nen(49). De instelling heeft echter niet altijd de bevorderingsvoorwaarden 
correct toegepast: 

• Een specifieke procedure maakte de bevordering afhankelijk van een 
voorstel van een comité(50) en een verslag van twee leidend ambte-
naren. Daarna diende de minister te beslissen. In de praktijk namen 
de directeur-generaal of de algemeen directeur altijd alleen, zonder 
enig advies, de beslissingen tot salarisverhoging. Deze gedeeltelijke 
toepassing van de reglementering (wel bevorderen, maar niet vol-
gens de bijzondere procedure) is in strijd met het KB dat ten aanzien 
van de overgedragen VLEV’s bepaalde dat de Gewesten niet enkel in 
de rechten, maar ook in de verplichtingen van de federale overheid
dienden te treden.

• De instelling heeft het begrip dienstanciënniteit (de anciënniteit ver-
worven in de functie van economische vertegenwoordiger) verward 
met het begrip geldelijke anciënniteit (die hoger kan zijn). Aldus heeft 

                                                
49  Van 50/3 naar 50/2 na een dienstanciënniteit van 8 jaar en de beoordeling 

zeer goed gedurende de laatste 3 jaar; van 50/2 naar 50/1 na 9 jaar dienst-
anciënniteit en ieder jaar de beoordeling zeer goed.

50  Coördinatiecomité voor de Handelsattachés. 
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zij onrechtmatig jaren dienstanciënniteit toegekend, zodat bepaalde 
VLEV’s te vroeg zijn overgegaan naar een hogere salarisschaal. Uit 
de dossiers van minstens zeven VLEV's blijkt immers niet dat zij de 
nodige jaren dienstanciënniteit hadden voor bevordering naar een 
hogere salarisschaal. Deze bevinding kan evenwel ook voortvloeien 
uit het gebrekkige dossierbeheer in plaats van uit onregelmatige han-
delingen (punt 2.5). 

5.5 Berekening van de geldelijke anciënniteit 

Het Stambesluit VOI bepaalt dat de voorgaande diensten in de privé-
sector maar kunnen meetellen voor de geldelijke anciënniteit als het 
bezit van nuttige ervaring formeel als voorwaarde werd gesteld voor de 
indienstneming. Export Vlaanderen deed dit voor een aantal indienst-
nemingen als VLEV niet en mocht de privé-ervaring van de betrokken 
VLEV’s bijgevolg niet mee verrekenen. Export Vlaanderen en de minis-
ter hebben geantwoord dat de instelling zich daar in de toekomst zou 
aan houden. 

5.6 Vergoedingen en toelagen 

Reis- en verblijfskosten voor buitenlandse dienstreizen 

De opmerkingen in punt 4.4.4 van dit verslag ten aanzien van de binnen-
landse personeelsleden over de reis- en verblijfskosten voor buitenland-
se dienstreizen, gelden ook voor de VLEV’s. 

Postvergoeding

Behalve de gebruikelijke vergoedingen en toelagen genieten de VLEV’s 
vanaf 1 september 2002 ook nog bepaalde bijzondere vergoedingen, 
waarvan de toekenningsvoorwaarden nader geregeld zijn in een intern 
reglement(51).
De postvergoeding is een forfaitaire vergoeding ter dekking van de ad-
ministratieve en representatieve kosten die samenhangen met de te-
werkstelling in het buitenland en geldt als expatriatievergoeding. Het 
intern reglement heeft een geheel nieuw systeem van postvergoeding 
ingevoerd, dat aan de hand van lijsten met parameters en bedragen tot 
een geïndividualiseerde postvergoeding komt, die bestaat uit twee de-
len: een standplaats- en mobiliteitsvergoeding(52). Deze nieuwe regeling 
heeft een aantal gebreken van het oude systeem verholpen. 

                                                
51  Zie punt 1 van dit verslag.  
52  In het verleden bepaalde Export Vlaanderen bij gebrek aan een statuut de 

bedragen ervan aan de hand van een lijst die het federale Ministerie van 
Buitenlandse Zaken opmaakte, met bedragen per buitenlandse diploma-
tieke post 
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Ten aanzien van het oude systeem had het Rekenhof opgemerkt dat de 
lijst van het federale ministerie een aantal VLEV-standplaatsen niet op-
nam(53) en dat deze VLEV’s met een fictieve standplaatsverwijzing zon-
der reglementaire grond een extra postvergoeding van 10% ontvin-
gen(54). Het nieuwe systeem heeft de lijst van VLEV-posten aangepast, 
maar liet het bonusstelsel in een andere vorm voortbestaan, met name 
als een aanvullende postvergoeding van 10% voor het beheer van een 
handelskantoor. Het verschil met de voorgaande regeling is dat iedere 
VLEV ervoor in aanmerking komt, ongeacht de standplaats. De vergoe-
ding komt echter niet voor in het aangepaste ISB-EV. Het bovenge-
noemde reglement is dus ruimer dan het BVR. De minister heeft op dit 
punt niet gerepliceerd in haar antwoord van 13 september 2003. Zij stel-
de alleen dat deze aanvullende postvergoeding zonder voorwerp zou 
kunnen vallen aangezien aan de VLEV's een functioneringstoelage kan 
worden toegekend. Het nieuwe reglement zou evenwel niet worden 
aangepast.

5.7 Conclusies 

Vroeger bestond het juridisch-technisch én budgettair probleem dat een 
aanzienlijk aantal VLEV’s de Vlaamse regering of het Vlaams Gewest 
als werkgever had, terwijl hun loonkosten ten laste vielen van de VDBH 
of Export Vlaanderen. Daardoor was minstens sprake van een verboden 
terbeschikkingstelling van personeel. 

Het nieuwe VLEV-statuut heeft een einde gemaakt aan de verschillende 
categorieën van VLEV's, door ze alle onder Export Vlaanderen te bren-
gen. Deze rechtspositie moet ook een einde maken aan de onoverzich-
telijke toestand waarin zij zich bevonden ingevolge het kluwen aan re-
gels die van toepassing waren. De jarenlange toestand van onduidelijke 
regelingen en ad hoc-beslissingen heeft geleid tot een verschillende 
behandeling van de onderscheiden VLEV's. Zo waren er onaanvaardba-
re verschillen in toegang tot de functie, de toegepaste salarisschalen, de 
toegekende vergoedingen en toelagen en de mutatieregeling. 

Onregelmatige wervingen en foutieve bevorderingen in het verleden 
blijven ook onder het nieuwe statuut nog invloed uitoefenen. Zo leidden 
voortijdige bevorderingen, zonder dat de betrokkenen over de vereiste 
anciënniteit beschikten, voor bepaalde VLEV’s tot een permanent gelde-
lijk voordeel, daar zij op grond van deze oude bevorderingen werden 
ingeschaald in de salarisschalen van het nieuwe statuut. 

Voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit van de VLEV's hield de 
instelling overigens geen rekening met het Stambesluit VOI, dat nuttige 

                                                
53 Export Vlaanderen koos dan de postvergoeding voor de stad die geogra-

fisch het dichtst bij de betrokken post lag.
54 Volgens de instelling omdat het verblijf in een standplaats zonder federale 

diplomatieke post extra kosten meebracht. 
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ervaring enkel valoriseerbaar maakt als die op formele wijze bij de aan-
werving werd gevraagd. 

Inzake vergoedingen en toelagen, wijst het Rekenhof erop dat het nieu-
we reglement inzake de postvergoeding in strijd met het ISB-EV een 
extra vergoeding heeft ingevoerd. 
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6 Handelssecretarissen en ondersteunend perso-
neel

6.1 Algemene bevindingen 

6.1.1 Opname op de personeelsformatie 

Al onder punt 2.1.2 stelde dit verslag dat de opdrachten van de handels-
secretarissen en het ondersteunend personeel permanente taken zijn en 
dat de personeelsformatie dan ook het aantal corresponderende betrek-
kingen dient op te nemen. 

6.1.2 Gebrek aan rechtspositieregeling 

Hoewel het oprichtingsdecreet de Vlaamse regering opdraagt de rechts-
positie van het personeel van Export Vlaanderen te regelen, bestaat er 
momenteel nog geen statuut voor de handelssecretarissen of het onder-
steunend personeel. Ook een groot aantal bepalingen van het APKB 
vereisen dat een statuut arbeidsvoorwaarden oplegt. Niettegenstaande 
het oorspronkelijk de bedoeling was samen met de VLEV’s ook voor de 
handelssecretarissen en het ondersteunend personeel een rechtsposi-
tieregeling uit te werken, bevatten de uiteindelijke besluiten van de 
Vlaamse regering geen bepalingen daarvoor(55).

Naar analogie met de VLEV’s vóór 1 september 2002, beheerst een 
amalgaam van regels de rechtspositie van de handelssecretarissen en 
het ondersteunend personeel: de arbeidsovereenkomsten, de arbeids-
overeenkomstenwet of de arbeidswetgeving van het land waarin de be-
trokkene is tewerkgesteld, het gebruik, het APKB en de algemene 
rechtsbeginselen uit het administratief recht, inclusief de beginselen van 
behoorlijk bestuur. Dit stelsel van regels, vaak onderling in tegenspraak 
met elkaar, vertroebelt de arbeidsvoorwaarden. Daarbij bestaan ook nog 
grote onderlinge verschillen tussen de betrokken personeelsleden. 

Export Vlaanderen en de minister hebben een ontwerpstatuut voor de 
betrokkenen aangekondigd. Dat is vooralsnog niet gerealiseerd. De mi-
nister wees erop dat de oefening moeilijk dreigt te worden wegens de 
bijzondere - vaak dwingende - voorschriften van nationaal buitenlands 
recht.

6.1.3 Tewerkstelling bij arbeidsovereenkomst 

Daar de opdrachten van de handelssecretarissen en het ondersteunend 
personeel niet omschrijfbaar zijn als tijdelijke opdrachten of vervangin-
gen en er evenmin een BVR bestaat dat deze functies definieert als bij-
komende of specifieke opdrachten, is de huidige tewerkstelling van han-

                                                
55  In tegenstelling tot de eerste ontwerpen van BVR. 
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delssecretarissen en het ondersteunend personeel middels arbeidscon-
tract onregelmatig. 

6.2 Handelssecretarissen 

6.2.1 Omschrijving van de functie 

Op het ogenblik van het onderzoek stelde Export Vlaanderen achttien 
handelssecretarissen tewerk. Zij werden in dienst genomen of in die 
hoedanigheid tewerkgesteld(56) sedert 1998. Het is vaak onmogelijk de 
opdrachten van de handelssecretarissen te onderscheiden van die van 
de VLEV’s. Het is dan ook vaak onduidelijk waarom Export Vlaanderen 
voor een bepaalde buitenlandse post een VLEV aanstelde en voor een 
andere een handelssecretaris.

De indruk bestaat dat de keuze tussen VLEV of handelssecretaris meer 
met het profiel van het (kandidaat-)personeelslid te maken heeft dan met 
het takenpakket. De raad van bestuur van Export Vlaanderen zette in 
2001 bijvoorbeeld een standplaats van handelssecretaris om in een 
VLEV-post nadat een handelssecretaris was geslaagd in het VLEV-
examen. De omzetting had dus niets te maken met een uitbreiding van 
het takenpakket van deze post of met een verhoogd exportbelang.

6.2.2 Verschil in toegangs- en arbeidsvoorwaarden 

De instelling heeft evenmin gedetailleerde interne regels uitgevaardigd 
voor de toegang tot de functie en de arbeidsvoorwaarden. De algemeen 
directeur bepaalt deze voorwaarden geval per geval. Enig houvast daar-
bij is de vaste tekst van bijlage I - Verloning van de handelssecretaris-
sen bij de arbeidsovereenkomsten van de handelssecretarissen. Deze 
bijlage gewaagt onder meer van een vlakke loopbaan(57), lokale in-
dienstneming voor de lokale markt en niet-muteerbaarheid. Zij kent ech-
ter niet steeds een consequente toepassing. Nergens is geregeld op 
welke wijze iemand handelssecretaris kan worden, aan welke toela-
tingsvoorwaarden hij moet voldoen en welke tewerkstellingsvoorwaar-
den gelden. Bijgevolg bestaan er grote verschillen tussen de handelsse-
cretarissen onderling: 
• sommige arbeidsovereenkomsten zijn opgemaakt naar lokaal recht 

en in vreemde munt, andere zijn Belgische contracten in BEF/EUR; 

• van de achttien handelssecretarissen hadden er zes de Belgische 
nationaliteit;

• niet alle handelssecretarissen hebben een toegangsexamen of toela-
tingsproef afgelegd; 

                                                
56  Een aantal handelssecretarissen was voorheen in dienst van de instelling 

als ondersteunend personeel. 
57  D.w.z. dat er geen bevorderingsmogelijkheden zijn. 
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• zowel universitaire diploma’s als, bijvoorbeeld, diploma’s hoger mid-
delbaar onderwijs komen in aanmerking; 

• de salarissen schommelen sterk naargelang de diverse posten; 

• drie handelssecretarissen krijgen een vrij bepaalde postvergoe-
ding(58);

• verhogingen van salaris of andere vergoedingen vinden niet op een 
systematische wijze of op een zelfde moment plaats. 

Overigens vermeldt de verloningsbijlage geen postvergoedingen, maar 
enkel representatiekosten en zakenlunches, verplaatsingen in opdracht, 
dienstreizen in het werkgebied, dienstreizen naar Vlaanderen en ar-
beidsongevallen.

6.3 Ondersteunend personeel 

6.3.1 Omschrijving van de functie 

De functie of het takenpakket van de ondersteunende personeelsleden 
varieert sterk. In de praktijk vult de VLEV de functie inhoudelijk in. Zo 
zijn er assistenten, administratieve medewerkers van de VLEV, chauf-
feurs of bodes. Er is geen eenvormigheid in de zin dat een VLEV bv. 
één medewerker, één secretaris en één chauffeur krijgt toegekend. De 
VLEV bepaalt de behoefte aan personeel in de regel alleen. De perso-
neelssamenstelling van de buitenlandse posten varieert dan ook. 

6.3.2 Verschil in toegangs- en arbeidsvoorwaarden 

Net als bij de handelssecretarissen, bepaalt de algemeen directeur de 
arbeidsvoorwaarden van het hulppersoneel in het buitenland bij gebrek 
aan een statuut of interne richtlijnen geval per geval. Ook hier bestaan 
grote onderlinge verschillen: 

• sommige arbeidsovereenkomsten zijn opgemaakt naar lokaal recht 
en in vreemde munt, andere zijn zuiver Belgisch; 

• van de 107 hulppersoneelsleden ten tijde van het onderzoek, hadden 
er 38 de Belgische nationaliteit(59);

• ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst, vielen sommigen 
onder de Belgische sociale zekerheid en anderen onder de sociale-
zekerheidsstelsels van de betrokken landen; 

                                                
58  Export Vlaanderen bepaalt eigenmachtig deze postvergoeding (bv. op een 

percentage van de gebruikelijke postvergoeding). De wijze van vaststelling 
verschilt van die voor de VLEV’s. 

59 31 van die 38 beschikten over een arbeidscontract naar Belgisch recht. 
Van de 69 personeelsleden met een buitenlandse nationaliteit hadden er 
maar vier een arbeidscontract naar Belgisch recht. 
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• soms was de arbeidsovereenkomst louter mondeling; 

• de wijze van indienstneming en de aanvaarde diploma’s en getuig-
schriften verschilden; 

• de salarissen schommelen sterk(60): sommigen ontvangen de over-
heidssalarisschalen 20/1 of 10/1(61), de meeste ontvangen echter een 
bij arbeidsovereenkomst overeengekomen loon; 

• elf hulppersoneelsleden krijgen een postvergoeding, die vrij wordt 
bepaald;

• eindejaarspremies en vakantiegelden variëren; 

• de volgende vergoedingen en toelagen worden soms toegekend, 
soms ook niet: tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer, lunch-
vergoedingen, kledijvergoedingen, tweetaligheidspremies of  forfaitai-
re vergoedingen (die verscheidene kosten moeten dekken zoals het 
woon-werkverkeer en parkeerkosten); 

• verhogingen van salaris of andere vergoedingen vinden niet op een 
systematische wijze of op een zelfde moment plaats. 

De minister meldde op 13 september 2003 dat het toekomstige statuut 
van het ondersteunend personeel de lonen zou aligneren op de wed-
denschalen bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. 

6.4 Conclusies 

Een statuut voor de handelssecretarissen en het ondersteunend perso-
neel ontbreekt nog steeds. Momenteel is een onoverzichtelijk geheel 
van regels op hen van toepassing. Dat zorgt er voor dat zij wat de 
rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden betreft vaak sterk verschillend 
worden behandeld. Hun tewerkstelling bij arbeidsovereenkomst is re-
glementair niet ondersteund.

Het verschil tussen de functie van handelssecretaris en VLEV is niet 
duidelijk omlijnd. Nergens is geregeld in hoeveel en welke ondersteu-
nende personeelsleden een VLEV kan voorzien. 

                                                
60  In Duitsland alleen al van 1.202,00 EUR tot 2.831,53 EUR per maand. 
61  In een weddenschaal wordt soms een fictieve geldelijke anciënniteit toe-

gekend.
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7 Algemene conclusies 

Export Vlaanderen heeft de regelgeving in personeelszaken niet altijd 
nageleefd. Afwijkingen hebben zich zowel voorgedaan voor alle perso-
neelsleden van de instelling, als in bepaalde gevallen voor een groep 
van personeelsleden of maar één medewerker. Ad hoc-beslissingen
hebben geleid tot niet-objectiveerbare verschillen in behandeling, die het 
gelijkheidsbeginsel hebben geschonden. De belangrijkste constaterin-
gen hadden betrekking op: indienstnemingen zonder objectieve wer-
vingsprocedure; contractuele indienstnemingen zonder reglementaire 
ondersteuning; de toekenning van salarisschalen, toelagen, vergoedin-
gen en financiële voordelen zonder rechtsgrond of voldoende motive-
ring; onrechtmatige vaststellingen van de geldelijke anciënniteit en de 
onrechtmatige aanduiding van dienstdoende afdelingshoofden. 

De niet-naleving van de reglementering is soms te wijten aan onvolko-
menheden van de regelgevende teksten zelf. Het ontbreken van een 
statuut voor de VLEV's tot 2002 en voor de handelssecretarissen en het 
ondersteunend personeel tot op vandaag, voor een rechtsvacuüm. Bo-
vendien zijn niet alle permanente betrekkingen in de personeelsformatie 
opgenomen.

Het ontbreken van afdelingshoofden en een rechtsgeldige directieraad 
maakt dat een hele reeks van beslissingen in personeelszaken niet in 
overeenstemming met de regelgeving kan worden genomen. 

De fouten en vergissingen in het personeelsbeheer zijn ook toe te schrij-
ven aan de gebrekkige organisatie van de personeelszaken in het verle-
den. Doordat de instelling de loopbanen van het personeel niet afdoen-
de heeft opgevolgd, werd de rechtstoestand van een groot aantal me-
dewerkers onzeker. De interne controle op het personeelsbeheer is on-
toereikend door het gemis aan vastomlijnde procedures en functieschei-
dingen, onvoldoende competenties bij het personeel en een gebrek aan 
betrouwbare personeelsdossiers en een degelijk hiërarchisch toezicht. 
Ook ontbreken formele besluiten over de individuele personeelsleden.

Naar aanleiding van het onderzoek door het Rekenhof heeft Export 
Vlaanderen voor een aantal van deze tekortkomingen al remediërings-
stappen ondernomen. 
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8 Aanbevelingen 

• Export Vlaanderen dient de regelgeving in personeelszaken na te 
leven. Afwijkingen ad hoc voor het hele personeelsbestand, een ca-
tegorie of één enkel personeelslid zijn uitgesloten. Geen salaris, toe-
lage of vergoeding kan worden toegekend dan geregeld bij BVR. De 
bepalingen omtrent de administratieve, functionele en geldelijke 
loopbaan dienen correct te worden toegepast. De instelling dient er-
naar te streven de onregelmatigheden uit het verleden te beëindigen 
en onrechtmatig uitbetaalde bedragen terug te vorderen. Door con-
tractvernieuwing dient de instelling de uitbetaling van onregelmatige 
contractuele salarissen, vergoedingen of toelagen te stoppen. 

• Na de implementatie van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid en de 
oefening tot proces- en personeelsplanning dient een nieuwe perso-
neelsformatie te worden vastgesteld die beantwoordt aan het werke-
lijk aantal betrekkingen dat de instelling nodig heeft ter vervulling van 
haar organieke taken. Ook de contractuele betrekkingen van perma-
nente aard dienen op deze personeelsformatie te staan. De instelling 
dient tevens een aanwervingsplan op te maken. 

• Op korte termijn moet het nodige worden gedaan opdat elke afdeling 
van Export Vlaanderen zou worden geleid door een rechtsgeldig 
aangesteld afdelingshoofd. Zo kan ook de directieraad correct wor-
den samengesteld.

• Aanwervingen bij arbeidsovereenkomst kunnen maar om een beperkt 
aantal redenen. Ook de vacatures voor contractuele betrekkingen 
dienen intern of extern te worden bekendgemaakt en via de vergelij-
king van titels en verdiensten dient de meest geschikte kandidaat te 
worden aangesteld. Contractuelen dienen de beginsalarisschaal te 
krijgen van een statutair ambtenaar met hetzelfde of een vergelijk-
baar ambt. Het salaris van de algemeen directeur moet afdoende 
gemotiveerd zijn. 

• Export Vlaanderen dient zorg te besteden aan de samenstelling van 
de personeelsdossiers. De interne controle kan na de invoering van 
het nieuwe organigram verbeteren. Formele procedures en stan-
daardformulieren kunnen de personeelsbeslissingen harmoniseren. 
De salarissen moeten bij besluit van de algemeen directeur worden 
bepaald. Meer in het algemeen dienen de dienstorders in perso-
neelszaken de plaats te ruimen voor besluiten met individuele strek-
king. Onontbeerlijk zijn ook duidelijk afgelijnde bevoegdheden van de 
actoren, functiescheidingen en een effectieve hiërarchische controle. 
Concentratie van kennis bij één personeelslid moet worden verme-
den. Bovendien dient de instelling haar inspanningen om de compe-
tenties van de personeelsmedewerkers te verhogen, voort te zetten.

• Om blijvende juridische problemen te vermijden bij de toepassing van 
het nieuwe VLEV-statuut, dient Export Vlaanderen met elke VLEV 
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van wie de arbeidsovereenkomst nog niet verwijst naar de nieuwe 
rechtspositie, een aangepaste arbeidsovereenkomst af te sluiten.

• De handelssecretarissen en het ondersteunend personeel moeten 
snel een statuut krijgen dat de huidige ad hoc-beslissingen vervangt. 
Hun tewerkstelling bij arbeidsovereenkomst moet reglementair wor-
den ondersteund door hun functies als bijkomende of specifieke op-
drachten te definiëren. De functie van handelssecretaris dient nader 
te worden omschreven en het verschil in takenpakket met de VLEV's 
moet duidelijk worden omlijnd. Daarbuiten is het noodzakelijk vooraf-
gaandelijk te bepalen hoeveel en welke personeelsleden ter onder-
steuning van de VLEV's kunnen worden aangeworven. 
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9 Reactie van de Minister 

De Vlaamse Minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-
Government beaamde op 13 september 2003 het merendeel van de 
conclusies van het Rekenhof. 

Het is de overtuiging van de minister dat Export Vlaanderen, binnenkort 
het FIT, in navolging van de aanbevelingen van het Rekenhof, substan-
tiële inspanningen ten goede heeft geleverd inzake de naleving van de 
regelgeving.

De minister verklaarde de geschetste personeelsproblemen ten dele 
doordat bij de overgang van de BDBH naar de huidige instelling weinig 
aandacht werd besteed aan het ambtelijk en procedureel geheugen. De 
instelling zou in zijn beginjaren soms eerder door de principes van het 
vrije ondernemerschap, dan door administratieve procedures zijn geleid. 
De formaliteiten en procedures werden opgeofferd aan de doortastend-
heid en de efficiëntie. 

Het lang uitblijven van een aangepast personeelsstatuut en het gebrek 
aan precieze procedures hebben ertoe geleid dat de instelling soms 
haar toevlucht moest nemen tot tijdelijke noodconstructies om de conti-
nuïteit te verzekeren. De verschillende regionaliseringen, de uitbreiding 
van de bevoegdheden van de instelling, de diverse opeenvolgende re-
organisaties en een vaak wisselend bestuur verplichtten Export Vlaan-
deren zijn activiteiten en dus ook zijn personeelsbeleid permanent bij te 
sturen.

Export Vlaanderen zou stap voor stap de problemen aan het oplossen 
zijn. Na de invoering van het nieuwe statuut voor de binnenlandse per-
soneelsleden en de VLEV’s zou het nu werken aan een rechtspositie 
voor de handelssecretarissen en het ondersteunend personeel. Een 
nieuw organogram werd ingevoerd waardoor de personeelsdienst struc-
tureel werd versterkt. Voorts zou worden gewerkt aan een nieuwe per-
soneelsformatie en zou de expertise inzake personeels- en administra-
tieve aangelegenheden zijn opgevoerd. Alle personeelsdossiers zouden 
zijn aangevuld en alle hiaten uit het verleden zouden zo snel mogelijk 
worden opgevuld. Alle aanwervingen, examens en stages zouden 
nauwgezet de door het Rekenhof aanbevolen procedures volgen. 

De minister maakte evenwel nog melding van een aantal openstaande 
problemen. Zo zou de harmonisering van de contractuele relaties met de 
exportbegeleiders en met het al in dienst zijnde buitenlands contractueel 
personeel nog niet zijn afgerond. Eerst zouden de nieuwe contracten 
worden aangepakt, pas later zou, in de mate van het mogelijke, het ver-
leden worden opgekuist.

Voorts ging de minister uitgebreid in op de moeilijke invulling van de 
openstaande plaatsen van afdelingshoofd van de afdelingen Personeel 
en Financiën. Die invulling zou moeten wachten tot na de reorganisatie 
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in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid en de invoering van het nieuwe 
raamstatuut.

Ten slotte werd aangehaald dat intussen een nieuwe algemeen direc-
teur werd aangesteld, die als taak heeft gekregen de rust in de instelling 
te doen weerkeren en de zaken definitief in goede banen te leiden.

Export Vlaanderen zou, zo concludeerde de minister, mede dankzij het 
rapport van het Rekenhof, gewapend zijn om zijn personeelsbeleid op 
voorbeeldige wijze te voeren. 
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Bijlage: Antwoord van de Vlaamse Minister van Eco-
nomie, Buitenlands Beleid en E-Government van 13 
september 2003 

13 september 2003 

Mijnheer de Voorzitter, 

Ik heb de eer U mijn antwoord te bezorgen over de bovenvermelde aan-
gelegenheid.

Mijn antwoord steunt zich op de inlichtingen die mij zijn overgemaakt 
door Export Vlaanderen. Het is mijn overtuiging dat Export Vlaanderen, 
in navolging van de aanbevelingen van het Rekenhof, substantiële in-
spanningen ten goede heeft geleverd inzake de naleving van de regel-
geving.

Problematisch blijft de aanstelling van de afdelingshoofden Personeel en 
Financiën. De reden hiervoor is o.m. te vinden in het feit dat op de circa 
400 personeelsleden er statutair slechts een drietal personeelsleden 
aan de voorwaarden voldoen. Voorwaarden, die overigens als louter 
administratief en niet kwalitatief kunnen worden omschreven. De 3 in 
aanmerking komende personeelsleden kandideerden voor dezelfde 
functie. Eén werd aangesteld als afdelingshoofd voor de afdeling "Inter-
nationaal Ondernemen". Voor de overige functies beantwoordde 
niemand aan de voorwaarden. 

De andere 397 personeelsleden komen, binnen de huidige regelgeving, 
niet in aanmerking. 

Een beroep op de mobiliteit leverde niet het verhoopte resultaat op. 

De invulling van de afdelingshoofden zal derhalve moeten wachten, tot-
dat binnen het Beter Bestuurlijk Beleid, de voorwaarden hiertoe worden 
geschapen.

Dit belette evenwel niet dat in afwachting van de definitieve aanstelling 
van de afdelingshoofden er voorlopig is voorzien in de invulling van de 
functies van personeel en financiën. 

Inmiddels is Export Vlaanderen in maart 2003 versterkt met 63 perso-
neelsleden komende uit de vroegere BDBH. 

Deze integratie is o.l.v. de waarnemend directeur-generaal succesvol 
verlopen.

Eén nieuw organogram dat voorziet in de volledige integratie van het 
volledige personeelsbestand is operationeel. Samen hiermee is een 
nieuwe strategie uitgewerkt waarin ieders opdracht is opgenomen. 
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Export Vlaanderen wordt de komende maanden omgevormd in FIT. 

De aanbevelingen van het Rekenhof zullen ook hierbij een belangrijke 
bijdrage leveren.

In bijlage bezorg ik u mijn antwoord op de aangehaalde punten uit Uw 
onderzoek.

Ik wens er U de goede ontvangst van en teken, 

Met de meeste hoogachting, 

Patricia CEYSENS 
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Government 
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(bijlage bij de brief van de minister) 

Onderzoek van de personeelsaangelegenheden
bij Export Vlaanderen 

Inleiding

Het verslag van het Rekenhof, dat ik hierna punt per punt zal overlopen, 
schetst het verhaal van een instelling met een - vaak wisselend - bestuur 
dat in zijn beginjaren soms eerder door de principes van het vrije onder-
nemerschap dan door administratieve procedures werd geleid. Een jon-
ge, ambitieuze instelling met een beperkte ambtelijke traditie waar het 
doel - de bevordering van de uitvoer van de Vlaamse bedrijven - soms 
voorging op de procedures en waar de formaliteiten die door een open-
bare instelling gevolgd moeten worden, wel eens werden opgeofferd aan 
de doortastendheid en efficiëntie die zijn gebruikers vragen. 

Bij zijn oprichting, in 1991, bestond het personeel van Export Vlaande-
ren voornamelijk uit personeel dat uit de operationele diensten van de 
Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel - BDBH (regionale kanto-
ren - fonds voor de buitenlandse handel) waren overgedragen. Bij die 
overdracht was weinig aandacht besteed aan het bewaren van een 
'ambtelijk en procedureel geheugen' in de nieuwe instelling. 
Daarbij kwam, zoals het Rekenhof ook doet opmerken, dat de instelling 
tot 2000 moest wachten op een personeelsstatuut - voor de VLEV's 
zelfs tot 2002 - waardoor het oude statuut niet alleen voor de overge-
dragen personeelsleden als een verworven recht, maar ook voor de 
nieuw aangeworven personeelsleden, bij gebrek aan alternatief, bleef 
doorwerken. Het BDBH-statuut bleef in die periode van - zoals het Re-
kenhof aangeeft - 'lange onzekerheid' een bron van inspiratie waardoor 
soms rechten werden verleend die in die instelling rechtmatig beston-
den, maar die in het achteraf aan Export Vlaanderen opgelegde statuut 
geen basis meer vonden (bv. chauffeurs vergoeding, maaltijdche-
ques…). Hierdoor heeft de bevoegde overheid bij de redactie van het 
ISB-EV ook moeten zoeken naar een moeilijk evenwicht tussen verwor-
venheden uit het verleden en principes van het Vlaamse ambtenarensta-
tuut. Dit evenwicht (bv. jaartoelage, toelage aan regionaal verantwoorde-
lijken...) wordt door de instelling evenwel correct nageleefd. 
Het gebrek aan statuut en aan precieze procedures verklaart meteen 
waarom het in het verleden niet altijd mogelijk was de personeelsdos-
siers volledig en correct samen te stellen. Het bijzondere - vaak hybride 
genoemd - statuut van de BDBH ('uitdovend contractueel') is daar zeker 
niet vreemd aan. Dat hybride statuut, en de wettelijke onmogelijkheid 
voor een grote groep van de personeelsleden om aan het bestuur van 
de instelling deel te nemen, verklaren mede waarom de instelling soms - 
nood breekt wet - zijn toevlucht moest nemen tot tijdelijke noodconstruc-
ties om zijn continuïteit te verzekeren (dienstdoende afdelingshoofden, 
voorlopige directieraad…). Export Vlaanderen heeft moeten 'roeien met 
de riemen waarover hij beschikte'. 
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Ook voor de VLEV' s hebben de nieuwe statutaire bepalingen de pro-
blemen opgelost. Zoals het verslag aangeeft (p. 45-46) gaan sommige 
lopende contracten niet alleen terug op verschillende 'historische' werk-
gevers (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Vlaams Gewest, Vlaamse 
Regering, Export Vlaanderen), maar speelt lokaal dwingend arbeids-
recht eveneens door. Niettemin worden de lopende arbeidsovereen-
komsten met het nieuwe statuut in overeenstemming gebracht. Voor 
nieuwe contracten worden vanzelfsprekend geen afwijkingen geduld. 
Voor de exportbegeleiders en handelssecretarissen ligt de situatie nog 
moeilijker. Hier moest de instelling, gelet op de gewenste expertise of de 
bijzondere - dwingende - voorschriften van nationaal buitenlands recht 
en gelet op de druk om snel tastbare resultaten te boeken, soms over-
eenkomsten bedingen die het gewone kader van een Vlaamse openbare 
instelling verlaten. 
Sedert begin 2003 erkent het Stambesluit VOl trouwens formeel deze 
realiteit (art. VI, 2, § 3). Ook hier richt Export Vlaanderen zijn inspannin-
gen noodgedwongen vooral op de toekomst. 
De onzekerheid omtrent het personeelsstatuut was trouwens niet de 
enige handicap waarmee de instelling te maken kreeg. De verschillende 
regionaliseringen, de uitbreiding van zijn bevoegdheden, de reorganisa-
ties (fusie met DIV, de omvorming tot FIT en de samenwerking met de 
actoren van het middenveld.. .), het Rekenhof verwijst hier terecht naar, 
verplichtten de instelling om zijn activiteiten en dus ook zijn personeels-
beleid (personeelsformatie...) permanent bij te sturen. Telkens een oe-
fening bijna kon worden afgesloten, veranderde de context en verhoog-
de de druk om kost wat kost te slagen. 
Maar dit ligt thans achter ons. Sedert 2000 - 2002 voor de VLEV' s - kent 
Export Vlaanderen een duidelijk statuut en alle aanwervingen, examens 
en stages die sedertdien werden georganiseerd, volgen nauwgezet de 
procedures die het Rekenhof thans aanbeveelt. Export Vlaanderen is 
voorts volgens de methodologierichtlijn van de Vlaamse regering 
(PIP/PEP) een nieuwe personeelsformatie aan het uitwerken en alge-
meen was de doorlichting door het Rekenhof een bijzonder nuttige steun 
om het personeelsbeleid en de daarmee gepaard gaande procedures en 
instructies op sluitende wijze te formuleren. Het verheugt mij dat het 
Rekenhof die belangrijke inspanningen naar waarde schat. 
Bovendien werd bij de nieuwe regionalisering de expertise inzake per-
soneels- en administratieve aangelegenheden binnengehaald waarmee 
de aanpassing van de personeelsorganisatie die het Rekenhof in zijn 
verslag al heeft vastgesteld, werd versterkt zodat de instelling thans ge-
wapend moet zijn om zijn personeelsbeleid correct te voeren. En eerst-
daags, dus nog binnen het jaar na de overdracht, wordt een ontwerp van 
besluit ingediend om de overgedragen personeelsleden onder het ISB-
EV te brengen en zo te verhinderen dat het BDBH-statuut verder door-
werkt.
Al de begin 2003 overgedragen personeelsleden hebben intussen ook 
de keuze tussen een statutaire en uitdovend contractuele aanstelling 
kenbaar gemaakt zodat snel werk kan worden gemaakt van een defini-
tieve toewijzing van de verschillende openstaande bestuursfuncties. Alle
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personeelsdossiers zijn aangevuld en alle hiaten uit het verleden worden 
zo snel mogelijk opgevuld. 
Enkele van de door het Rekenhof geschetste problemen blijven voorlo-
pig open. Met name de harmonisering van de contractuele relaties met 
de exportbegeleiders en met het buitenlandse contractuele personeel is 
nog niet afgerond. Gelet op het contractuele karakter van die relaties en 
de mogelijke kostprijs van overhaast ingrijpen, worden eerst de nieuwe 
contracten aangepakt om dan, in de mate van het mogelijke en voor 
zover de budgettaire restricties dit toelaten, daarna ook het verleden op 
te kuisen. 
Ik heb, om de zaken definitief in goede banen te leiden, tenslotte een 
algemeen directeur geselecteerd die de nodige rust in de instelling moet 
doen weerkeren en heb er alle vertrouwen in dat Export Vlaanderen, 
mede dankzij dit rapport, nu gewapend is om zijn personeelsbeleid op 
voorbeeldige wijze te voeren. 

Artikelsgewijze bespreking 

1 Schets van Export Vlaanderen 
zonder voorwerp 

2 Personeelsorganisatie 

2.1 Personeelsformatie 
Export Vlaanderen heeft mij verzekerd dat voor eind 2003 een nieuwe 
personeelsformatie zal worden opgemaakt die rekening houdt met de 
recente (overdracht BDBH en DIV) en nakende (oprichting FIT) ontwik-
kelingen en waarin alle betrekkingen die de instelling nodig heeft om 
haar permanente taken uit te voeren worden opgenomen. De betrekkin-
gen van algemeen directeur, de exportbegeleiders, de VLEV's, de han-
delssecretarissen en het ondersteunend personeel zullen in dit perso-
neelskader worden opgenomen. Een aanwervingplan is momenteel in 
de maak. 

2.2 Aanwervingsplannen 
Aan de opstelling van een aanwervingsplan wordt gewerkt. Deze oefe-
ning wordt afgestemd op de nieuwe personeelsformatie en de nieuwe 
opdrachten die FIT zullen worden toegekend. 

2.3 Ontbreken van afdelingshoofden en directieraad 
Omwille van de continuïteit en de goede werking van de instelling werd 
overgegaan tot de tijdelijke aanstelling van een verantwoordelijke perso-
neel en een verantwoordelijke financiën en IT. Deze problematiek heb ik 
in mijn begeleidende brief uiteengezet. Ook ik hecht veel belang aan het 
spoedig invullen van deze sleutelfuncties en ga ervan uit dat de nieuwe 
regelgeving binnen het Beter Bestuurlijk Beleid de oplossing moet bie-
den.
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2.4 Continuïteit in de leiding 
De selectie en evaluatie van de algemeen directeur gebeurt aan de 
hand van strenge criteria waarbij de bekommernis voor de goede wer-
king van Export Vlaanderen centraal staat. 

2.5 Dossierbeheer 
Zoals uw rapport opmerkt behoren de gebreken bij het bijhouden van de 
personeelsdossiers nu tot het verleden. Alle personeelsdossiers worden 
thans waar mogelijk volgens de opmerkingen die tijdens het onderzoek 
geformuleerd worden bijgehouden en Export Vlaanderen dankt het 
Rekenhof voor zijn waardering voor de op dit punt geleverde 
inspanningen.
3 Interne controle van de personeelscyclus 

3.1 Normen 
Export Vlaanderen heeft de beschikking over competent en betrouwbaar 
personeel, hetgeen nog werd versterkt door de overkomst van de per-
soneelsleden van de ex-BDBH. Dit laat toe een aantal sleutelfuncties die 
voordien niet konden worden ingevuld in te vullen. 

3.2 Competent en betrouwbaar personeel 
Ik stel samen met het Rekenhof vast dat Export Vlaanderen intussen zijn 
personeelsorganisatie heeft aangepast, de personeelsfunctie in het ka-
der van het nieuwe organogram heeft herschikt, homogene bevoegd-
heidspakketten heeft gecreëerd, de bevoegde diensten kwalitatief en 
kwantitatief heeft versterkt en opleiding heeft georganiseerd. Intussen 
werd ook de leiding en sturing van de afdeling verzekerd en wordt de 
laatste hand gelegd aan een algemeen vormingsplan. 

3.3 Functiescheidingen 
- De belangrijkste functiescheiding werd doorgevoerd (enerzijds 
financiële afwikkeling, anderzijds administratieve verwerking van de 
personeelsgegevens).
- De salarisbesluiten worden thans systematisch opgesteld. Het verle-
den zal in de mate van het mogelijke worden geregulariseerd. 
- De lonen van het ondersteunend personeel in het buitenland zullen 
worden gealigneerd op de van toepassing zijnde weddenschalen bij de 
FOD Buitenlandse Zaken (barema-aanpassingen) 

3.4 Sluitende procedures 
Export Vlaanderen heeft intussen richtlijnen voor de personeelsdossiers 
samengesteld die moeten garanderen dat de personeelsgegevens juist, 
volledig en actueel zijn en die controle op de naleving van de statutaire 
bepalingen toelaten. 

4 Binnenlandse tewerkstelling 

4.1.Statutaire tewerkstelling 

4.1.1 Onduidelijke rechtstoestanden 
De nieuwe instructies aangaande het bijhouden van de personeelsdos-
siers verwijzen naar de documenten die het Stambesluit VOl oplegt. 
Deze instructies bepalen expliciet dat de relevante besluiten zelf in het 
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personeelsdossier moet worden bewaard. Hiervoor staat niet langer de 
loonadministratie maar de Dienst Personeel Binnenland (A 1.1) in. 

De noodzakelijke eedafleggingen hebben intussen plaatsgevonden (zie 
4.1.3) en de desbetreffende benoemingsbesluiten werden genomen. 

4.1.2 Stagerapporten en eindestageverslagen 
Sedert de inwerkingtreding van het ISB-EV gebeuren alle statutaire aan-
wervingen met een stage en een stagerapport. 

4.1.3 Eedafleggingen 
Alle statutaire personeelsleden die door Export Vlaanderen werden aan-
geworven hebben intussen de eed afgelegd. 

4.2. Contractuele tewerkstelling 

4.2.1 Geen verantwoording van de contractuele aan werving 
De nieuwe instructies m.b.t. het bijhouden van personeelsdossiers leg-
gen bij aanwerving van contractuele personeelsleden een stuk op waar-
bij de aanwerving door de verantwoordelijke voor de afdeling personeel 
wordt gemotiveerd. Dezelfde instructies gelden m.b.t. de salarisvaststel-
ling van de contractuele personeelsleden. De naleving van deze instruc-
ties wordt gecontroleerd. 

4.2.2 Openbaarheid van contractuele vacatures 
Export Vlaanderen doet in principe voor de invulling van vacante con-
tractuele betrekkingen beroep op de gebruikelijke kanalen (VDAB, T -
Interim.. .). In uitzonderlijke gevallen waarbij de vacature bijzondere er-
varing met de buitenlandse handel vergt en onmiddellijke inzetbaarheid 
gegarandeerd moet kunnen worden, is het onvermijdelijk dat gerecru-
teerd wordt onder kandidaten die reeds hebben bewezen over de vereis-
te kwaliteiten te beschikken. Het gaat hier echter om uitzonderlijke situa-
ties.

4.2.3 Bevorderingen bij nieuwe arbeidsovereenkomst 
Het betreft hier (hoogst) uitzonderlijke situaties waarbij de vacature bij-
zondere ervaring met de buitenlandse handel vergt en waarbij onmiddel-
lijke inzetbaarheid gegarandeerd moet kunnen worden. Tijdelijke perso-
neelsleden wier contract afloopt of die in het verleden voor Export 
Vlaanderen hebben gewerkt en die over de nodige kwalificaties beschik-
ken, of tijdelijke personeelsleden die op een wervingsreserve staan voor 
een hoger niveau kunnen, bijvoorbeeld in afwachting van hun stage, dan 
in aanmerking komen voor een opengevallen vacature. 

4.2.4 Foutief toegekende salarisschalen 
Het gaat hier om een contractueel informaticus die ingeschaald werd als 
C122 i.p.v. C111. Deze inschaling was noodzakelijk wegens de schaars-
te aan informatici en de noodzaak om de continuïteit van de afdeling te 
verzekeren. Betreffend personeelslid beschikt over de nodige diploma-
vereisten. Bij afloop van deze tijdelijke aanstelling wordt deze situatie 
vanzelf rechtgezet. 
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4.2.5 Geldelijke anciënniteit 
De overeenkomst met de betrokken personeelsleden werd intussen be-
eindigd.

4.2.6 Exportbegeleiders 
Zoals het Rekenhof opmerkt werd, gelet op de gewenste expertise en de 
druk om snel tastbare resultaten te boeken, bij de aanwerving van de 
exportbegeleiders contractuele toegevingen gedaan die, in tegenstelling 
tot de op dat ogenblik bestaande verwachtingen, niet in het ISB-EV kon-
den worden verankerd. Thans wordt onderzocht hoe de vastgestelde 
onregelmatigheden kunnen worden rechtgezet zonder overdreven kos-
ten voor de instelling. In ieder geval zullen eventuele nieuwe contracten, 
als die er zouden komen, rekening houden met de wettelijke voorschrif-
ten.

4.3 Arbeidsvoorwaarden van de leiding van de instelling 
Art. 16 van het Decreet van 23 januari 1991 bepaalt dat de algemeen 
directeur, weliswaar lastens de begroting van Export Vlaanderen en na 
advies van zijn raad van bestuur, door de Vlaamse regering op contrac-
tuele basis wordt aangeworven en ontslagen. De inhoud van deze ar-
beidsvoorwaarden overstijgt daarom de bevoegdheid van Export Vlaan-
deren.

4.4. Toelagen en vergoedingen 

4.4.1 Geldelijke voordelen 
De toelage toegekend voor thuisarbeid wordt zoals het verslag aangeeft, 
niet langer toegekend (sedert 01/04/2003). 

4.4.2 Veranderlijke vergoeding of jaartoelage 
De bevoegde overheid heeft, zoals het Rekenhof opmerkt, in het ISB-EV 
een bijzondere regeling getroffen aangaande een jaartoelage die Export 
Vlaanderen op correcte wijze toepast. Om aan de opmerking tegemoet 
te komen dat deze vergoeding volledig wordt toegekend zodra het per-
soneelslid recht heeft op één maandsalaris, wordt in het Ontwerp van 
besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 sep-
tember 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de 
instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel, dat 
eerstdaags wordt ingediend, het recht op de jaartoelage gekoppeld aan 
de effectieve dienstprestaties van het rechthebbende personeelslid. 

4.4.3 Reis- en verblijfkosten binnenlandse zendingen 
EV volgt strikt de desbetreffende omzendbrief PEBE/VOI/2003/5, de 
noodzakelijke terugvorderingen werden uitgevoerd. 

4.4.4 Reis- en verblijfkosten buitenlandse zendingen 
EV past thans strikt de desbetreffende omzendbrief PEBE/VOI/2003/6 
van 23 mei 2003 toe. 
De verhoging met 10% van de forfaitaire dagvergoeding die in het verle-
den werd toegepast naar analogie met de op dat ogenblik geldende re-
geling bij BDBH, wordt niet langer toegepast en zal nooit meer worden 
toegekend. In de praktijk werd deze verhoging echter gecompenseerd 
door een verlaging van de vergoeding met 10% voor ontbijt indien inbe-
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grepen in de hotelrekening. Deze vermindering vervalt in toepassing van 
de thans geldende omzendbrief. Door deze feitelijke compensatie waren 
geen terugvorderingen nodig. 

4.4.5 Toelagen voor chauffeurs 
Ook hier betreft het een situatie waarin, in afwachting van een ISB, het 
BDBH-statuut heeft doorgewerkt. Er zal de betrokken chauffeur een 
nieuw contract worden aangeboden. Onderzocht wordt in welke mate 
sprake is van 'verworven rechten'. 
Dit zou het geval zijn voor de chauffeur afkomstig van de BDBH die ter-
zake kan steunen op een reglementaire basis. 

4.4.6 Toelage regionaal verantwoordelijken 
Het gaat hier om een toepassing van wettelijke voorschriften. Het perso-
neelsdossier van de betrokken personeelsleden is met de vereiste stuk-
ken aangevuld. 

5 VLEV’s 

5.1 Begripsverwarring VLEV - handelsattaché 
Export Vlaanderen is consequent in zijn terminologie en kent juridisch 
enkel de term VLEV. In de praktijk bestaat overigens geen verwarring 
aangezien het om synoniemen gaat en de term handelsattaché die in 
het Stambesluit VOl nog niet geschrapt werd, dus geen nieuwe inhoud 
heeft gekregen. 

5.2 Overdracht VLEV's 
Deze overdracht is, zoals het verslag aangeeft, inmiddels afgerond. 

5.3 Opname op de personeelsformatie 
Export Vlaanderen heeft verzekerd dat voor eind 2003 een nieuwe per-
soneelsformatie zal worden opgemaakt waarin ook de VLEV's, de han-
delssecretarissen en het ondersteunend personeel worden opgenomen. 

5.4 Nieuwe rechtspositieregeling vs. oude rechtspositie 
Nieuwe VLEV's krijgen een arbeidsovereenkomst aangeboden geba-
seerd op het nieuwe statuut en met de bestaande VLEV's zijn onder-
handelingen aangeknoopt om een nieuw contract te sluiten dat even-
eens rekening houdt met de nieuwe rechtspositieregeling. In ieder geval 
biedt dit nieuwe statuut Export Vlaanderen eindelijk de nodige houvast 
voor een uniforme reglementaire aanwerving, vergoeding en verloning 
van de VLEV's en in de personeelsdossiers wordt een sluitende motive-
ring voor bijzondere voorwaarden opgenomen. 

5.5. Berekening geldelijke anciënniteit 
EV houdt zich hier thans aan. 

5.6 Vergoedingen en toelagen 
Zoals het verslag aangeeft heeft het nieuwe reglement aangaande de 
postvergoedingen de gebreken van het oude systeem opgelost. Dit 
nieuwe reglement wordt thans strikt toegepast. 
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Thans biedt de functioneringstoelage overigens de mogelijkheid om uit-
stekend presterende VLEV's hiervoor te belonen, zodat de aanvullende 
postvergoeding zonder voorwerp wordt. 

6 Handelssecretarissen 
Er werd opdracht gegeven om een voorstel tot ontwerp van statuut voor 
de handelssecretarissen uit te werken maar dit belooft een bijzonder 
moeilijke oefening te worden aangezien het hier gaat om buitenlandse 
contractuele personeelsleden waarop plaatselijke dwingende voorschrif-
ten van toepassing zijn. 
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