VR 2019 1502 DOC.0199/1

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR,
MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Definitieve goedkeuring “voorontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van 13
juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering
van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot
harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan
commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden van
de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende
bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen
en ondernemingen die onder de Vlaamse regering ressorteren”

1. INHOUDELIJK
Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het bovenvermeld ontwerpbesluit principieel
goed (VR 2018 2112 DOC.1578/1). Het ontwerpbesluit dat voorligt regelt de hoogte van de
vergoedingen voor de bestuurders en de regeringscommissarissen bij het extern verzelfstandigd
agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
Op 26 januari 2018 bekrachtigde de Vlaamse Regering het “decreet tot oprichting van het
privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk” (hierna he t
machtigingsdecreet). Momenteel vormt KMSKA een Dienst Afzonderlijk Beheer (DAB KMSKA), binnen
het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap.
Een transitietraject loopt. Op 19 oktober 2018 keurde de Vlaamse Regering de ontwerpstatut en
voor de toekomstige vzw goed. De vereniging kan bestuurlijk operationeel zijn in de eerste helft
van 2019. De personeelsgesprekken en – onderhandelingen worden in 2019 gevoerd met het oog
op de inkanteling van het personeel in de nieuwe vereniging zonder winstoogmerk. In 2019 zal de
werking van het museum nog via de huidige structuur verlopen. Artikel 15 van het
machtigingsdecreet voorziet in de opheffing van deze DAB KMSKA, op 1 januari 2020.
Vergoedingen voor bestuurders en regeringscommissarissen
De vzw KMSKA wordt opgenomen onder categorie II in “het besluit van de Vlaamse regering van 13
juli 1988 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende
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sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen,
gemachtigden van financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van nietadviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die
onder de Vlaamse regering ressorteren”.
Het belang van de collectie die door het museum wordt beheerd, de grootte van het budget en het
aantal personeelsleden nu en na de heropening van het museum, sluiten aan bij categorie II. In de
begroting van de DAB KMSKA die werd opgenomen in het uitgavendecreet bij begrotingsaanpassing
2018, is een totaal van 4.982 keuro aan ontvangsten ingeschreven. Hiernaast werd ca. 3.000 keuro
voorzien op de refertekredieten van het Departement CJM voor de uitbetaling van lonen van
contractuele en statutaire werknemers tewerkgesteld in de DAB. Na de opening van het museum zal
het totale budget mogelijk hoger liggen dan deze 8 miljoen euro. Op 1 september 2018 werkten er
70.4 VTE voor het gesloten museum. Met de opening zal dit aantal toenemen. De beginnende raad
van bestuur zal de opstart van de vzw, de eerste samenwerkingsovereenkomst, (de voorbereiding
van) de opening en de positionering van het museum in goede banen moeten leiden. Deze taken
vormen een aanzienlijke verantwoordelijkheid in een transitieperiode.

2. ADVIES VAN DE RAAD VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (SARC) EN
DE RAAD VAN STATE
.1 Advies SARC
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed adviseert positief over het ontwerp van besluit.
In zijn advies van 10 januari 2019 bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging
van diverse besluiten wat betreft de oprichting van het privaatrechtelijke vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van
een vereniging zonder winstoogmerk, merkt de Sectorraad Kunsten en Erfgoed op dat de raad van
bestuur van KMSKA vzw mogelijk meer dan zes keer per jaar zal vergaderen.
Het advies van de SARC vormt geen aanleiding tot wijziging van het besluit.
2.2 Raad van State
De Vlaams minister bevoegd voor culturele aangelegenheden vroeg op 10.01.2019 het advies aan
de Raad van State. De Raad van State heeft op 11.02.2019 laten weten dat het dossier van de rol is
afgevoerd. Derhalve is er geen advies uitgebracht.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
In de nota aan de Vlaamse Regering van 14 juli 2017, geagendeerd bij de principiële goedkeuring
van het machtigingsdecreet werd de meerkost van de verzelfstandiging geschat op 260 keuro (VR
2017 1407 DOC.0783/1). De vergoedingen voor de bestuurders en regeringscommissarissen werden
hier niet in meegenomen.
Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering “houdende sommige maatregelen tot
harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën,
afgevaardigden van de Vlaamse Regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere
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commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse
Regering behoren”, van 27 januari 1988, en vertrekkende van 6 zittingen per jaar kan momenteel
volgende inschatting van de kostprijs van de vergoedingen voor bestuurders en
regeringscommissarissen gemaakt worden:
- Vergoedingen twee regeringscommissarissen: 4.580 euro
(65 euro per zitting x 6 zittingen + 1.900 euro) x 2 regeringscommissarissen
- Vergoedingen voor 10 bestuurders: 3.900 euro
(65 euro per zitting x 6 zittingen)
- 3.240 euro voor de voorzitter
(65 euro per zitting x 6 zittingen + 2850 euro)
Paragraaf 3, artikel 3 van het machtigingsdecreet stelt dat de kosten verbonden aan de
regeringscommissarissen ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap. Dit zal meegenomen worden
bij de opmaak van de samenwerkingsovereenkomst.
De hierboven aangehaalde nota van 14 juli 2017 aan de Vlaamse Regering stelt: “organisatorische

kosten die ontstaan naar aanleiding van de oprichting van het EVA KMSKA, zoals bijvoorbeeld de
(mogelijke) aankoop van een nieuw boekhoudsysteem, dienen door het KMSKA opgevangen te
worden
binnen
de
bestaande
budgetten
van
de
DAB
KMSKA.”
(VR 2017 1407 DOC.0783/1). De vergoedingen voor bestuurders en de regeringscommissarissen
betreffen organisatorische kosten naar aanleiding van de oprichting van het EVA KMSKA.
Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 4 december 2018.
Op 14 december 2018 werd het akkoord van de minister van begroting verkregen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het ontwerpbesluit dat voorligt heeft geen weerslag op de lokale besturen.

5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het ontwerpbesluit dat voorligt heeft geen weerslag op het personeelsbestand en de
personeelsbudgetten.

6. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2015/555 van 5 december 2018.
Het voorstel van beslissing betreft een ontwerp van besluit die autoregulering van de Vlaamse
overheid inhoudt, en vereist geen reguleringsimpactanalyse.

7. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist om definitieve goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit
van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van 13 juli 1988 tot uitvoering van het besluit
van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van
de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van financiën, afgevaardigden
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van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van
raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse regering ressorteren;

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,

Sven GATZ

Bijlagen:
- het principieel goed te keuren ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering;
- het advies van de sectorraad kunsten en erfgoed van de raad van cultuur, jeugd, sport en media,
van 10 januari 2019.
- mededeling van de Raad van State
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