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Vlaamse
Regering

Ministerieel besluit houdende herverdeling van vastleggingsen vereffeningskrediet en houdende aanpassing van de
begroting van de DAB Kasteel van Gaasbeek voor het
begrotingsjaar 2019
DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Gelet op het decreet van I juli 2011 houdende regeling van de begroting, de
boekhoudlng, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending
ervan, en de controle door het Rékenhof, artikel 37 en 39;
Gelet op het decreet van het decieet van 21 december 2018 houdende de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 20lg
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende
de boekhoudregels en de aanrekeningsregêls die van toepassing ziJn op de
Vlaamse ministerles en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de
controle op de vastleggingskredieten
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op l april zC.tg,
BESLUIT:

AËikel 1. De herverdeling van Werkingssubsidies Cultureel Erfgoed naar de
dotatle van het Kasteel van Gaasbeek, conform onderstaande tabel, wordt
goedgekeurd overeenkomstig de bijlage bij d¡t besluit.
Tabel 1 (in duizend)
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Artikel 2.

De aangepaste begroting van de DAB Kasteel van Gaasbeek voor het
begrotingsJaar 2019, wordt goedgekeurd overeenkomstig de bijlage bU dit
besluit.

Brussel,

0 MEI 2019
De Vlaamse mlnister van Cultuur, Media, Jeugd en Erussel

Sven GATZ
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Waarde collega,
U vraagt mijn begrotingsakkoord voor in rand vermeld onderwerp
Gelet op het gunstig advies van de lnspectie van Fínanciën, gegeven op t5 maart
ik het begrotingsakkoord aan volgende herverdeling. alsook aan
de aangepaste begroting van de DAB Kasteel van Gaasbeek:
2019, verleen
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mits alle loonuitgaven die gedaan worden met de extra loonkredieten passen
binnen het door de miníster van Bestuurszaken goedgekeurde personeelsplan
voor CJ
collegiale groeten,

_¡
Lydia Peeters
Vlaams mi
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