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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/2 Eerste reeks wijzigingen van 2017
Technische correctie wijziging budgetcode werken museum 
DIVA middengebied

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen.
Beleidsdomein Cultuur. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017
Beleidsdomein Cultuur. Investeringsbudget – Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur
Rubriek II.A.2. Wegen en overige infrastructuur – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

Rubriek IV. Investeringssubsidies en -schenkingen – 
Ontvangsten
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

In het budget 2017 wordt er een technische correctie uitgevoerd die gerelateerd is 
aan een wijziging van de budgetcode voor werken aan het museum DIVA 
middengebied. Omdat dit middengebied of deze binnenplaats geen eigendom is van 
de provincie, maar van de stad Antwerpen dienen de uitgaven geboekt te worden 
onder de code 22810000 ‘Overige onroerende infrastructuur - installaties, 
uitrusting, werken : aanschaffingswaarde’ i.p.v. onder de code 22110000 
‘Gebouwen - gemeenschapsgoederen - installaties, uitrusting, werken : 
aanschaffingswaarde’. De kosten worden terugbetaald door de stad Antwerpen en 
deze ontvangsten worden nu ook ingeschreven.

In dit verslag worden de nodige financiële aanpassingen van het budget voor 2017 
aan uw raad voorgelegd. 

WIJZIGINGEN INVESTERINGSBUDGETTEN – UITGAVEN ONROERENDE 
INVESTERINGEN

APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (MEJD)

Investeringsenveloppe Cultuur - Uitgaven.



Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt een 
totaal van 632.500,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE06 - Cultuur. Het gaat om uitgaven gerelateerd aan 
onroerende investeringen – ARK-code Overige onroerende infrastructuur - 
installaties, uitrusting, werken : aanschaffingswaarde op de budgetsleutel 0700 / 
22810000.
Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Cultuur
A Overhead Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

WIJZIGINGEN INVESTERINGSBUDGETTEN – ONTVANGSTEN ONROERENDE 
INVESTERINGEN

APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant (MEJD)

Investeringsenveloppe Cultuur - Ontvangsten.

Voor de investeringsontvangsten van Beleidsdomein Cultuur (schema B3) wordt 
een totaal van 632.500,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE06 - Cultuur . Het gaat om investeringssubsidies 
gerelateerd aan ontvangsten van investeringen – ARK-code Investeringssubsidies 
en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn: nominaal bedrag op de 
budgetsleutel 0700 / 15000000.
Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Cultuur
A Overhead Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 
budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 
budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder de 
Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur, Rubriek II.A.2. Wegen en overige 
infrastructuur – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 632.500,00 EUR
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 632.500,00 EUR



Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Investeringsbudget – Ontvangsten en 
onder de Investeringsenveloppe IE06 – Cultuur, Rubriek IV. Investeringssubsidies 
en -schenkingen – Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2016 met 632.500,00 EUR
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 632.500,00 EUR


