Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1
van het besluit van de Vlaamse Regering 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 nietadviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur
van instellingen en ondernemingen die onder de Vlaamse
regering ressorteren

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
artikel 87, §1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel
21, eerste lid;
Gelet op het decreet van 26 januari 2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 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;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 december 2018;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven
op 14 december 2018;
Gelet op het advies van de sectorraad kunsten en erfgoed van de Raad voor
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 januari 2019;
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Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 10.01.2019 bij de Raad van
State is ingediend, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, van de wetten op
de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, §4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel,
Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering 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, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28
september 2018, wordt aan categorie II de volgende bepaling toegevoegd:
“- de vzw Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.”.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het
Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

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

Sven GATZ
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