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De heer P. DE MARET Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het KMMA 

De heer E. MOEYAERT Inspecteur-generaal van Financiën 

De heer E. VERHEYEN Werkleider bij het KBIN 

De heer L. VAN WASSENHOVE Rekenplichtige van het KMMA 

GEMEENSCHAPPELIJK VOOR  

DE TWEE BEHEERSCOMMISSIES ‘NATUUR’ 
 
Begin van het gemeenschappelijk deel om 14u03. 

 

 

Dhr. F. Monteny verwelkomt de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur die doorgaat in het 

KBIN. Hij verontschuldigt de heren K. Verhoest, E. Moeyaert, E. Verheyen,  P. De Maret en L. Van 

Wassenhove. Mevr. I. Vanden Berghe zal de vergadering later vervoegen. 

 

 

1. Goedkeuring van de agenda 

 

De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd, mits de toevoeging van een variapunt bij 

de BC van het KBIN: 'verzamelingen op alcohol'.  

 

De voorzitter stelt voor om de controleverslagen en de aanbevelingen van het Rekenhof i.v.m. 

de rekeningen van het KMMA en het KBIN te bespreken tijdens een vergadering in het najaar. 

De leden stemmen in met dit voorstel. 

 

 

2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 7 december 2015 (N)  

 

Het verslag van de vergadering van 7 december 2015 (N) wordt goedgekeurd. De 

opmerkingen, de herformuleringen en de wijzigingen van de Algemene Directeuren en de 

leden zijn in het verslag opgenomen. 

 

 

3. Bijzondere dotatie toegekend door de Staatssecretaris: stand van zaken 

 

Dhr. O. Ninane zet uiteen dat beide dossiers van het KBIN (de aankoop van een scanner en het 

onderhoud van de Belgica) in 2015 vastgelegd zijn en worden vereffend in 2016.  

Mevr. F. Thys meldt dat 25 kleinere projecten waren opgenomen in de aan het KMMA 

toegekende dotatie en dat slechts 16.000,00 € van de 1 miljoen € niet konden worden 

aangewend. 

Dhr. R. Renier concludeert dat er slechts een kleine onderbenutting bij de FWI Natuur is en dat 

in beide instellingen quasi 100% van de bijzondere dotatie werd benut. 

 

 

4. Meerjareninvesteringsplannen wetenschappelijke infrastructuur en apparatuur 

 

In afwezigheid van dhr. E. Moeyaert verduidelijkt dhr. R. Renier dat onder de huidige regering 

de aangelegde budgettaire reserves van voor 2015 niet kunnen worden aangewend, maar dat 

de investeringsbehoeften voor o.a. wetenschappelijke apparatuur en andere 
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infrastructuuraankopen blijven bestaan bij de FWI. De IF stelde voor om de in 2015 

mogelijkerwijs opgebouwde overschotten, overheads te affecteren en onder te brengen in één 

kostenplaats 1INVEST. Dit is een vergelijkbare werkwijze zoals voor de tijdelijke 

tentoonstellingen met de kostenplaats 1EXPOFIN. Hij meldt dat hij er eveneens vanuit gaat dat 

elke instelling een meerjareninvesteringsplan opstelt en dat een gelijklopende methodologie 

voor alle FWI wordt ontwikkeld, onder voorbehoud dat dit voorstel door de kabinetten van 

Wetenschapsbeleid en Begroting wordt aanvaard en gevalideerd. Het idee bestaat bij de IF om 

ten slotte naar de Nationale Loterij te stappen, eveneens onder de bevoegdheid van de 

Minister van Begroting, met een gemeenschappelijk dossier voor het aankopen van 

wetenschappelijke apparatuur voor de FWI. 

Dhr. N. Vandenberghe verduidelijkt dat hij dit een verantwoord voorstel vindt en dat naar de 

Nationale Loterij toe een collectief dossier van de FWI ernstiger wordt genomen en een grotere 

kans op slagen zal hebben. Mevr. C. Pisani bevestigt dat het KBIN een 

meerjareninvesteringsplan heeft uitgewerkt, maar hierin vanzelfsprekend de prioritaire keuzes 

nog dienen worden gemaakt. 

Dhr. F. Monteny stelt voor dat het voorstel voor meerjareninvesteringsplannen voor de FWI 

zouden worden besproken op een vergadering van het directiecomité van Wetenschapsbeleid, 

waarop de IF zou worden uitgenodigd om dit agendapunt in te leiden en zou worden gezocht 

naar een collectieve werkwijze. Principieel gaan de leden akkoord om een 

meerjareninvesteringsplan per instelling op te stellen. 

 

 

5. Analyse van de inkomsten en uitgaven 2015 FWI Natuur 

 

Op de e-werkruimte 'comnature' staat de 'Analyse van de inkomsten en uitgaven van de FWI 

Natuur', voorbereid door de dienst Toezicht van de FWI. 

Dhr. R. Renier schetst ten eerste de werkwijze, dat voornamelijk het ESR-evenwicht wordt 

bekeken en legt uit dat: 

- de ESR-neutraliteit in de secties 0 t.e.m. 3 van beide instellingen werd gerespecteerd en 

behaald; 

- een positief saldo werd bereikt in de secties 2 en 3 van beide instellingen; 

- bij het gecorrigeerde ESR-evenwicht in de vereffeningen, voornamelijk dankzij de 

overheads, eveneens gunstig is; 

- bij de uitgaven in de secties 0 en 1 de personeelskosten bij het KMMA en de 

werkingskosten bij het KBIN de grootste uitgaveposten zijn. De personeelsuitgaven in het 

KBIN daalden met 6,2%, bij het KMMA stegen ze met 2,3%; 

- zowel de raming van het budget en de werkelijke inkomsten als de geraamde en 

gebudgetteerde uitgaven voor personeelsuitgaven in beide FWI zijn zeer accuraat (94% à 

100%). De onderbenutting bij werkingsuitgaven bedraagt ongeveer 20%. 

Op de vraag van mevr. C. Pisani of de uitgaven voor Belgica apart zijn gehouden, antwoordt 

dhr. R. Renier bevestigend. 

De voorzitter dankt dhr. R. Renier voor zijn uiteenzetting. 

 

 

6. Formele goedkeuring van voorgelegde dossiers: 

 

6.A. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

 

6.A.1. Overheidsopdrachten 
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a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie 

 

Nihil. 

 

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren formeel het voorwerp en de 

gunningswijze (fase 1) van de overheidsopdracht m.b.t. de levering van een SO2 Sniffer 

Sensor System (Legproc. nr. 2016/352), via een open offerteaanvraag en voor een bedrag 

van 240.000,00 € (zonder BTW) van het KBIN goed, na een schriftelijke raadpleging op 25 

januari 2016 waarbij de stemgerechtigde leden in meerderheid akkoord gingen (7 akkoord 

en 1 onthouding). (KBIN nr. 2016/31/01) 

 

b) de gunning door de Beheerscommissie 

 

Nihil. 

 

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad 

 

Nihil.  

 

 

6.A.2. Bestellingen boven 5.500,00 EUR 

 

Op de e-werkruimte ’comnature’ bevindt zich de lijst met de bestellingen boven de 5.500,00 

€ van het KBIN voor de periode van 10 november 2015 t.e.m. 10 maart 2016. (KBIN nr. 

2016/31/02) De leden nemen kennis van deze lijst. 

Het KBIN geeft toelichting bij diverse uitgaven als de microscanner, de toegenomen 

beveiligingsmaatregelen bij sommige FWI en het verhuren van de tijdelijke tentoonstelling 

Poisonous. Als antwoord op de vraag van dhr. R. Renier naar de consulting-uitgave voor het 

project 'Beleids- en Beheerscyclus' zet mevr. C. Pisani uiteen dat het KBIN zoekt om het 

strategisch plan, de bestuursovereenkomst en de werkingsprioriteiten in het instituut in 

overeenstemming te brengen. Er wordt gewerkt aan de operationele realisatie hiervan. 

 

 

6.A.3. Personeelsbewegingen sinds de vorige Beheerscommissie (aangeworven 

contractueel personeel) 

 

De leden nemen kennis van de lijst met personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. 

(KBIN nr. 2016/31/03) 

Mevr. C. Pisani vermeldt de enige statutaire aanwerving van dhr. T. Geerinckx als werkleider 

bij afdeling Verzamelingen.  

 

 

6.A.4 Lijst betalende evenementen 2015 

 

De lijst met de betalende evenementen van het KBIN in 2015 is op de e-werkruimte 

'comnature' raadpleegbaar. (KBIN nr. 2016/31/04)  
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Mevr. C. Pisani verduidelijkt dat het annuleren van evenementen lichtjes toeneemt in 

vergelijking met de vorige jaren, een nettowinst van circa 150.000,00 € werd gerealiseerd en 

één op vier aanvragen (25%) zich omzet in een betalend evenement. 

 

 

6.B. Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

 

6.B.1. Overheidsopdrachten  

 

a) de goedkeuring van het voorwerp door de Beheerscommissie 

 

Nihil. 

  

b) de gunning door de Beheerscommissie 

 

Nihil. 

     

c) de voorlegging aan de Minister/Ministerraad 

 

Nihil. 

 

 

6.B.2. Lijst met interne transferten 

 

De leden kunnen op de e-werkruimte 'comnature' met de overige bijlagen het voorstel van 

interne transferten voor de periode van 01 december 2015 t.e.m. 31 december 2015 van het 

KMMA raadplegen, geordend volgens sectie en kostenplaats van herkomst en bestemming, 

evenals het bedrag. (KMMA nr. 16/32/01) Het totaal voorstel aan transferten bedraagt in 

totaal 185.488,00 €.  

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur stemmen in met het voorstel en de 

besteding van deze interne transferten. 

 

 

6.B.3. Vastleggingen boven 5.500,00 EUR 

 

De Beheerscommissie neemt kennis van de lijst met de vastleggingen boven de 5.500,00 €, 

voor de periode van 24 november 2015 t.e.m. 07 maart 2016. (KMMA nr. 16/32/02) 

Mevr. F. Thys verduidelijkt dat veel uitgaven gelieerd zijn aan projecten in de door de 

Staatssecretaris toegekende bijzondere dotatie aan het KMMA. 

 

 

6.B.4. Personeelsbewegingen sinds de vorige Beheerscommissie (aangeworven 

contractueel personeel) 

 

Op de e-werkruimte ‘comnature’ kunnen de leden kennis nemen van de lijst met de 

personeelsbewegingen sinds de vorige zitting. (KMMA nr. 16/32/03) 

 

 

6.B.5. Lijst betalende evenementen 2015 
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Dhr. G. Gryseels meldt dat door de sluiting van het museum en de renovatiewerken amper 

betalende evenementen worden georganiseerd in het KMMA.  

 

 

7. Varia 

 

Geen variapunten. 

 

 
Einde van het gemeenschappelijk deel om 14u32. 

 

 

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET 

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT 

VOOR NATUURWETENSCHAPPEN 
 
Begin van de vergadering om 14u33.  

 

 

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie 

van 13 oktober 2015 

 

De leden ontvangen tijdens de zitting het verslag ‘Global overview 1st trimester (07/12/2015 - 

20/3/2016)’. (KBIN nr. 16/31/05)  

Mevr. C. Pisani zet ten eerste uiteen dat na gebeurtenissen in Vorst en Molenbeek ook de 

beveiliging in sommige FWI toenam en fase 3 wordt aangehouden. Ze wijst erop dat de 

beschikbare financiële middelen halfweg april zullen uitgeput zijn. Er wordt verder gewerkt in 

het KBIN aan het in overeenstemming brengen tussen het strategisch plan, de 

bestuursovereenkomst en nieuwe beheersprioriteiten in de instelling waarvan de resultaten aan 

de leden van de Beheerscommissies FWI Natuur zullen worden voorgesteld. Na de aanbeveling 

in de Peer Review wordt een transversale Onderzoeksgroep tussen de Operationele Directies 

opgezet en er wordt voorzien dat de nieuwe onderzoeksstrategie in juni aan de 

Wetenschappelijk Raad zal worden voorgelegd. 

Mevr. C. Pisani legt vervolgens uit dat veel discussies aan de gang zijn i.v.m. het nieuwgeplande 

federaal onderzoek en nog veel onzekerheden, zowel qua timing als beschikbaarheid aan 

middelen bestaan over de bijkomende onderzoekers en het FED-tWIN-programma.  

Ze meldt dat dhr. H. Segers dhr. P. Grootaert zal vervangen als nationaal aanspreekpunt voor 

de Convention on Biological Diversity.   

Mevr. C. Pisani zet uiteen dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de federale 

opslagruimtes te Péronnes-lez-Binche. 

Ze zet uiteen dat ondanks de sluiting het jaar 2015 werd afgesloten met 300.011 bezoekers aan 

het museum en verduidelijkt dat er opnieuw een toenemende tendens is bij de 

bezoekersaantallen. Vervolgens legt ze uit dat twee overeenkomsten werden gesloten met 

Google i.v.m. het Google Natural History Institute en i.v.m. een nieuw project over 

vogelobservatie.  

Ten slotte onderzoekt en weegt het KBIN het aanbod af van tijdelijke tentoonstellingen in 2017 

en 2018.  
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Mevr. C. Pisani besluit dat het laatste luik van de renovatiewerken, Living Planet naar wens 

verloopt en de opening voorzien is voor het voorjaar van 2018.  

Ze verduidelijkt dat de cruciale ICT-ondersteuning momenteel te beperkt is voor het KBIN en 

onder geweldige druk staat.  

De herstructurering van het ICT is noodzakelijk. Tot slot meldt ze dat 55 medewerkers van 

Gulledelle naar het instituut komen voor het einde van 2017 (70 namen al hun intrek) en 

aanpassingswerken aan de gang zijn.  

 

Over de federale beveiligingsproblematiek volgt een gedachtewisseling met de heren F. 

Mairesse en J. de Gerlache zowel over de impact en de gevolgen voor de instelling als over de 

psychologische reacties bij het publiek en hoe de dalende inkomsten kunnen  worden 

opgevangen. 

 
Mevr. I. Vanden Berghe vervoegt de zitting om 15u10. 

 

 

2. Voorstelling (en afsluiting) van de rekeningen 2015 

 

Op de e-werkruimte 'comnature' zijn de ‘Comptes d’Exécution du budget. Année 2015’ (KBIN nr. 

2016/31/6A), evenals de nota ‘Analyse des comptes d’exécution du budget 2015 de l’IRScNB’, een 

financieel overzicht voor 2015, opgesteld door dhr. O. Ninane, ter beschikking gesteld van de 

leden. (KBIN nr. 2016/31/6B) De leden ontvingen eveneens per e-mail op het 

verificatiedocument van de dienst Toezicht van de FWI’s. (KBIN nr. 2016/31/6C) 

Dhr. O. Ninane geeft toelichting bij het financieel jaar 2015 van het KBIN en zet uiteen het 

volledig positief saldo voor het KBIN 1,875 miljoen € bedraagt, dat de inkomsten stabiel blijven 

en de bijzondere dotatie voor enige financiële ademruimte zorgt voor de instelling. Bij de 

uitgaven daalden de personeelsuitgaven op enveloppe met 7,37%, terwijl de personeelskosten 

op eigen middelen stegen met 5,78%. In vgl. met 2014 daalden in sectie de personeelsuitgaven 

in sectie 1 met 12,5%. Dhr. O. Ninane besluit dat het KBIN geen structurele financiële 

problemen kent en nieuwe projecten in het vooruitzicht liggen.  

Dhr. R. Renier dankt dhr. O. Ninane voor de inzichtelijkheid van zijn nota en zijn uiteenzetting.  

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur sluiten de rekeningen 2015 van het KBIN af, na 

een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI. 

 

 

3. Aanwending van de te affecteren saldi 2015 en interne transferten 

 

Het volledig en complex voorstel van de te affecteren saldi 2015 per sectie van het KBIN is op 

de e-werkruimte 'comnature' geplaatst. (KBIN nr. 2016/31/7) 

Dhr. Y. Gobert legt uit dat deze oefening zeer boekhoudkundig-technisch is en het respecteren 

van de ESR-neutraliteit zeer moeilijk is. Hierbij bestaan verschillende interpretaties en dient nog 

de bespreking met de IF gestart te worden. Hij meldt dat zijn advies van doorslaggevend 

belang is.  

De voorzitter stelt voor om de goedkeuring door Beheerscommissies FWI Natuur op de agenda 

van de volgende vergadering te plaatsen, nadat het overleg heeft plaatsgevonden tussen het 

KBIN, de IF en de dienst Toezicht van FWI. 

 

 

4. Goedkeuring van de rekening van vermogenswijzigingen van 2015 
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De rekening van vermogenswijzigingen 2015 van het KBIN en het verificatiedocument van de 

dienst Toezicht van de FWI kunnen door de leden worden geraadpleegd op 'comnature'. (KBIN 

nr. 2016/31/8) 

De rekening van vermogenswijzigingen 2015 van het KBIN wordt goedgekeurd, na een 

gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI. 

 

 

5. Voorstelling (en goedkeuring) van de aangepaste begroting 2016 

 

Op 'comnature' het document ‘Budget ajusté 2016’ en de gelijknamige toelichtingnota ‘Premier 

ajustement du budget 2016’ opgesteld door dhr. O. Ninane. (KBIN nr. 2016/31/9A en 9B) 

De voorzitter stelt voor om de punt, samen met het punt 3, op de agenda van de eerstvolgende 

Beheerscommissies FWI Natuur te plaatsen, na dat een overeenstemming is gevonden over de 

te affecteren saldi 2015 van het KBIN en het advies van de IF is ingewonnen. 

 

 

6. Varia: 

 

- 6.1.  Verzamelingen op alcohol 

 

Mevr. C. Pisani legt uit dat het KBIN, vergelijkbaar met het KMMA, vaststelde dat de 

conservatiemaatregelen i.v.m. de collecties op alcohol conformiteit missen met de wettelijke 

vereisten en dat dient gezocht te worden naar oplossingen, zowel voor veiligere 

opslagplaatsruimtes als criteriavereisten i.v.m. conservatie en bewaring van deze uiterst 

belangrijke en unieke verzamelingen. 

 

 
Einde van de vergadering om 16u02. 

 

 

BEHEERSCOMMISSIE VAN HET 

KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN AFRIKA 
 
Begin van de vergadering om 16u03. 

 

 

1. Verslag van de directeur over de werking van de instelling sinds de Beheerscommissie 

van 07 december 2015 

 

De leden van de Beheerscommissie ontvangen tijdens de vergadering het verslag van de 

Algemeen Directeur met een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van 

beheer en de werking van het KMMA tijdens het eerste kwartaal van 2016. (KMMA nr. 

16/32/04) 

Dhr. G. Gryseels legt uit dat in het museumgebouw de conservatie- en de renovatiewerken 

gunstig vooruitgaan en dat het vernieuwde museumcomplex nog steeds zal worden 

opgeleverd in het voorjaar van 2017. Over de scenografische invulling wordt momenteel 

intensief besproken. Hij legt vervolgens uit dat het indienen van het Business Plan en het 

gebruik van de beschikbare financiële reserves op een Ministerraad wordt bekeken. 
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Dhr. G. Gryseels meldt dat een intern communicatieplan werd ontwikkeld voor 2016-2020. Hij 

verduidelijkt dat de organisatie van de Prijs Digitalisatie voor Ontwikkelingssamenwerking wordt 

voorbereid en het Raamakkoord voor Ontwikkelingssamenwerking zich in een eindfase bevindt. 

Op het vlak van wetenschappelijk onderzoek bestaat een grote media-aandacht voor het 

glaciologisch onderzoek (Marie Curiebeurs) van dhr. D. Samyn. Hij meldt eveneens de 

voorbereiding van de cartografische tentoonstelling in het Koninklijk Paleis en de start op 5 

februari 2016 van de pop-up-tentoonstelling Filatelie in het BELvuemuseum. Dhr. G. Gryseels 

stelt aan de leden voor om kennis te nemen van de volledige bruikleenlijst van het KMMA. 

Hij vermeldt ook in het kader van sensibilisering de reflectienamiddag over de Belgisch-

Congolese koloniale geschiedenis en de eindtermen waaraan een tiental representatieve 

personaliteiten uit het onderwijs, Afrikaanse verenigingen en de onderzoekswereld deelnamen 

op 14 maart 2016. Vervolgens legt hij uit dat het nieuwe educatieve programma wordt 

voorbereid met nieuwe workshops naar kinderen en jongeren toe. Tot slot legt dhr. G. Gryseels 

uit dat via een uitbreiding van het ARISTA-contract het KMMA een dag per week een 

preventieadviseur ter beschikking kreeg.  

 

Aansluitend zet dhr. D. Van den Spiegel de problematiek uiteen van het CAPA-gebouw die niet 

voldoet aan de huidige veiligheidsvoorschriften en waar de waterinfiltratie drastisch toeneemt. 

Hij meldt dat het dak dient vervangen te worden en verduidelijkt dat sommige zalen zijn 

leeggehaald en verzamelingen, waaronder collecties op alcohol, zijn geëvacueerd. In overleg 

met de Regie der Gebouwen zouden de herstelwerken dit jaar plaatsvinden en wordt gezocht 

naar oplossingen bijv. het opslaan in containers. Op de vraag van dhr. N. Vandenberghe naar 

de aansprakelijkheid antwoordt dhr. D. Van den Spiegel dat de eigenaar het bedrijf FEDIMO is. 

De voorzitter stelt voor om de Beheerscommissie in te lichten over de vordering van de werken. 

 

 

2. Formele goedkeuring (schriftelijke raadpleging) i.v.m. de aankoop van een WIFI en een 

Switchs 

 

De Beheerscommissie keurt formeel de aankoop van een WIFI voor een bedrag van 57.211,43 € 

en van Switchs voor een bedrag van 60.800,03 € uit de SMALS-catalogus goed door het KMMA, 

na een schriftelijke raadpleging op 18 december 2015, waarbij de stemgerechtigde leden in 

meerderheid akkoord gingen (5 akkoord en 3 onthoudingen). (KMMA nr. 16/32/5) 

 

 

3. Voorstelling (en afsluiting) van de rekeningen 2015 

 

Op 'comnature' de ‘Uitvoering van de begroting 2015’, evenals de nota 'Aperçu des comptes 

2011-2015 – analyse financière’ voorbereid door mevr. F. Thys en dhr. L. Van Wassenhove 

(KMMA nrs. 16/32/6A en 6B) Het verificatiedocument van de dienst Toezicht van de FWI is 

eveneens op de e-werkruimte ter beschikking gesteld aan de leden. (KMMA nr. 16/32/6C) 

Mevr. F. Thys schetst de financiële toestand, in uitgaven en inkomsten van het KMMA voor de 

periode 2011-2015 en de positieve impact van de bijzondere dotatie voor de instelling. Ze wijst 

o.a. op de gestadige daling van de personeelsenveloppe in het KMMA vanaf 2013. 

Dhr. R. Renier dankt haar voor de inzichtelijkheid van de toelichtingsnota en meldt dat de ESR-

neutraliteit werd gerespecteerd. 

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur sluiten de rekeningen 2015 van het KMMA af, 

na een gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI. 
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4. Aanwending van de te affecteren saldi 2015 en interne transferten 

 

Op 'comnature' kan het voorstel, de nota met de te affecteren saldi 2015 worden geraadpleegd, 

geordend volgens sectie en bestemming waaronder naar de kostenplaatsen 1MODERNISERING 

en 1EXPOFIN. (KMMA nr. 16/32/7) 

Het voorstel van de te affecteren saldi 2015 bedraagt in totaal 461.918,02 €. Dhr. Y. Gobert legt 

uit dat het voorstel correct is, zowel op het vlak van het ESR-evenwicht als m.b.t. de afwijkingen. 

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren het bedrag en de aanwending van het 

te affecteren saldo 2015 van het KMMA goed, na een gunstige verificatie door de dienst 

Toezicht van de FWI. 

 

 

5. Goedkeuring van de rekening van vermogenswijzigingen van 2015 

 

De rekening van vermogenswijzigingen 2015 van het KMMA kunnen door de leden worden 

geraadpleegd op 'comnature'. (KMMA nr. 2016/31/6A) 

De rekening van vermogenswijzigingen 2015 van het KMMA wordt goedgekeurd, na een 

gunstige verificatie door de dienst Toezicht van de FWI. 

 

 

6. Voorstelling (en goedkeuring) van de aangepaste begroting 2016 

 

Op ‘comnature’ werd de aangepaste begroting en de toelichtingsnota 'Budget ajusté – mars 

2016' geplaatst. (KMMA nrs. 16/32/8A en 8B) 

Dhr. R. Renier verduidelijkt dat de eindverificatie van de dienst Toezicht van de FWI op de e-

werkruimte werd geplaatst. (KMMA nr. 8C) 

De leden van de Beheerscommissies FWI Natuur keuren de aangepaste begroting 2016 van het 

KMMA goed, na een positieve verificatie door de dienst Toezicht van de FWI.  

 

 

7. Afrekening van het jaarprogramma 2014 van het raamakkoord DGOS 

 

De leden kunnen de 'Afrekening van het jaarprogramma 2014 van het raamakkoord DGOS' op 

de e-werkruimte 'comnature' raadplegen. (KMMA nr. 16/32/9) De afrekening bevat een 

samenvattend overzicht van de verschillende noord- en zuidactiviteiten waaronder 

conferenties, samenwerkingsverbanden met Afrikaanse partners, educatieve en 

vormingsactiviteiten, evenals de personeelskosten met uitgaven en de centrale beheerskosten. 

Dhr. G. Gryseels wijst nogmaals op het belang van de Prijs Digitalisatie voor 

Ontwikkelingssamenwerking. 

De leden van de Beheerscommissie stemmen formeel in met de afrekening van het 

jaarprogramma van het raamakkoord DGOS 2014. De cijfergegevens zijn opgenomen in de 

rekeningen 2015 van het KMMA. 

 

 

8. Varia: 
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- 8.1. Concessie Koloniënpaleis 

 

Op 'comnature' is het contract geplaatst van de vernieuwde concessie voor het 

Koloniënpaleis, evenals het gunstig advies van de IF. (KMMA nr. 16/32/11) 

Dhr. G. Gryseels licht de procedure, de duur (tot 2026) en het contract toe. Hij legt uit dat 

een kandidaat werd weerhouden en o.a. een jaarlijkse vergoeding van 150.000,00 € 

contractueel werd vooropgesteld. 

De Beheerscommissie gaat akkoord met de nieuwe concessie voor het Koloniënpaleis. 

 

 

 

 

Voor de beëindiging van de zitting brengt dhr. G. Gryseels hulde aan mevr. F. Thys en hij dankt 

haar voor haar professionele inzet gedurende twee jaar als Directeur van de Ondersteunende 

Diensten van het KMMA. De voorzitter en de leden treden zijn appreciatie bij en bedanken haar. 

 

 

Dhr. F. Monteny dankt eveneens de leden voor de voorbereide bijlagen, hun uiteenzettingen en 

hun deskundige adviezen.  

 

De datum van de volgende vergadering van de Beheerscommissies Natuur is vastgelegd op 

maandag 20 juni 2016, om 14u00 in het KMMA. 

 

 
Einde van de vergadering om 16u40. 

 

 

 

                      De Voorzitter,             De Secretaris,  

                

 

 

 

 

 

 

 

                                         F. MONTENY                 J. LUST  

 

 

 

De Ondervoorzitter, 

Algemeen Directeur van het KBIN,  

 

 

 

 

 

De Ondervoorzitter, 

Algemeen Directeur van het KMMA, 
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C. PISANI 

 

 

 

 

G. GRYSEELS 

 


