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Kunstendecreet:  
functies &
participatiekader

Door functies aan te duiden situeer je je project 
binnen het Kunstendecreet: je zet in op productie, 
presentatie, reflectie, ontwikkeling en/of participa-
tie. Combinaties van functies zijn mogelijk, maar je 
beperkt je best tot de kernfuncties, of nog: je duidt 
die functies aan die een belangrijke rol spelen in je 
project; je wordt immers op elke aangeduide functie 
beoordeeld. Een beursaanvraag beperkt zich tot de 
functie “ontwikkeling”.  

Bron: 

kunstenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/ het-nieuwe-kunstendecreet/beoordeling
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Ontwikkeling 

Ontwikkeling is “het ontwikkelen of 
begeleiden van de artistieke praktijk, talent, 
carrière en oeuvre. Het proces, het onderzoek 
en het artistieke experiment primeren op  
een concrete output”.  

Bij ontwikkeling ligt de focus op het proces. 
Een permanente zelfreflectie over de artistie-
ke praktijk zet aan tot de ontwikkeling van 
de artistieke praktijk door nieuwe vormen 
van productie, creatie, educatie, participatie, 
communicatie te genereren. Kunstenaars en 
organisaties dragen zo bij tot innovatie. De 
functie ontwikkeling is in tegenstelling tot de 
functie productie niet gericht op een concreet 
artistiek resultaat. 

Voor een kunstenaar kadert ontwikkeling  
in een traject van levenslang leren en talent- 
ontwikkeling. Het proces, het onderzoek  
en het artistiek experiment primeren op  
een concrete output.

Een organisatie die inzet op ontwikkeling 
kan zich zowel richten op de eigen artistieke 
ontwikkeling als op de begeleiding van de ont-
wikkeling van kunstenaars of andere organisa-
ties (bijvoorbeeld productie-ondersteuning, 
spreiding, zakelijke begeleiding). Zo nemen 
managementbureaus een ontwikkelingsfunc-
tie op. Daarnaast kunnen ze ook andere func-
ties opnemen. Onder meer volgende vragen 
moeten worden beantwoord: wat is de visie op 
lange termijn van de organisatie, wat doet ze 
voor de carrièreontwikkeling van kunstenaars 
enzovoort. 

Productie

Productie is in het Kunstendecreet gedefini-
eerd als: “het creëren, realiseren, distribueren 
en promoten van een artistiek werk”. Het kan 
gaan om de productie van voorstellingen, con-
certen, publicaties, installaties, kunstwerken, 
immateriële kunst, tentoonstellingen,…

De functie ‘productie’ omvat zowel het voor-
bereiden, plannen en uittekenen van 
creaties als het tot stand brengen van de 
artistieke creatie op het gebied van financie-
ring, planning, de logistiek, het productie-
team, de budgetcontrole, de realisatie en het 
klaarmaken voor publiek en spreiding. Zowel 
de creatie van nieuw werk als herwerkingen 
of hernemingen van bestaand werk komen in 
aanmerking voor subsidiëring. Belangrijk is 
tegelijkertijd ook een visie te ontwikkelen op 
spreiding/distributie en publieksbereik. 

Voor zowel ‘ontwikkeling’ als ‘productie’ 
geldt dat er aan onderzoek wordt gedaan, 
wordt gereflecteerd, uitgeprobeerd, enzo-
voort. Maar de finaliteit is anders. Voor de 
functie ‘productie’ gebeurt onderzoek en 
reflectie met het oog op de realisatie van een 
concreet product. De ontwikkelingsfase die 
kadert in deze realisatie valt dus onder de 
functie ‘productie’. Voor de functie ‘ontwik-
keling’ gebeurt onderzoek en reflectie in de 
eerste plaats met het oog op de ontwikkeling 
van talent en de verdieping van een praktijk 
of oeuvre.  

Presentatie

Een presenterende organisatie of kunstenaar 
programmeert en realiseert een gecontextu-
aliseerd kunstaanbod. 

De initiatiefnemer brengt kunst in verbinding 
met een publiek. De programmator of curator 
staat tussen de kunstenaar, kunstwerk en 
publiek en speelt een bemiddelende rol

De focus ligt daarbij op ‘deelnemen’: het 
publiek is hier de gebruiker, de aanwezige, de 
toeschouwer. De presenterende organisatie of 
kunstenaar bereikt haar doelpubliek(en) via 
een actieve publieksbemiddeling. 

Deze omvat zowel: 
- publiekswerving, namelijk het aan-

spreken en aantrekken van publiek d.m.v. 
verschillende communicatiekanalen

- publiekswerking, namelijk het aanbie-
den van een gepaste omkadering zoals rond-
leidingen, zaalteksten, introducties,...  

Bij de functie presentatie wordt vertrokken 
vanuit het artistieke product dat wordt  
gepresenteerd aan een publiek.
 

Reflectie

Reflectie is in het Kunstendecreet gedefinieerd 
als “de reflectie en kritiek op kunst en het 
stimuleren en toegankelijk maken van die 
reflectie.” 
Met ‘reflectie’ wordt de betekenis van kunst, 
een oeuvre of kunst in de maatschappij be-
sproken, ter discussie gesteld of verdiept.  
De reflectie moet steeds artistieke,  
culturele of kunstkritische inhoud als 
voorwerp hebben en bijdragen aan de kennis 
over (de ontwikkelingen van) het kunstenveld 
of de discussie erover voeden en versterken.  
Reflectie of kunstkritiek kunnen toeganke-
lijk gemaakt worden voor een geïnteresseerd 
publiek via bijvoorbeeld publicaties, stu-
diedagen, workshops, lezingen en debatten 
enzovoort. 

kunstendecreet: functIes en partIcIpatIekader
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Participatie

Participatie is in het Kunstendecreet 
gedefinieerd als “het ontwikkelen en 
toepassen van visie, concepten en processen 
die bijdragen tot de participatie, zowel 
als actieve deelname aan kunst als het 
confronteren met kunst, met aandacht voor 
maatschappelijke en culturele diversiteit”. 

De functie participatie vertrekt van de expli-
ciete zorg voor het toegankelijk maken en 
het actief betrekken van diverse publieken 
aan kunst, het ‘deelhebben’. 

Daarbij gaat aandacht naar meer kwaliteit 
en grotere intensiteit van het deel- 
nemen en het aanspreken van nieuwe 
doelgroepen. De participant wordt hier sterk 
geëngageerd bij het uitvoeren van het proces.

De betrokkenheid van de doelgroep 
en de procesmatige benadering zijn even 
belangrijk als het artistieke resultaat. De  
participatieve methodes die hiervoor nodig 
zijn kunnen van sociaal-artistieke of kunste-
ducatieve aard zijn, maar de functie ‘participa-
tie’ beperkt zich hier niet toe (zie infra). 

De functie ‘participatie’ neemt naast het 
artistieke resultaat ook de deelname van het 
publiek als uitgangspunt. Dit onderscheidt 
‘participatie’ van de publiekswerkingstaak 
bij de functie ‘presentatie’, waar het artistieke 
product het uitgangspunt is. 

Nieuw vanaf 2019:  
Participatiekader

Om zicht te krijgen op de manier waarop de 
functie participatie werd ingevuld en beoor-
deeld tijdens de structurele ronde 2017-2021 in 
het Kunstendecreet gaf de Vlaamse overheid 
een studie-opdracht (kunstenerfgoed.be/nl/
nieuws/onderzoek-naar-de-functie-participa-
tie-het-kunstendecreet). De onderzoekers van 
de KDG Hogeschool stelden vanuit een brede 
visie op cultuurparticipatie een Participatie-
kader op. 

In onderstaand overzicht worden de ver-
schillende elementen van dat Participatieka-
der gelinkt aan de overeenstemmende functies 
(Productie, Presentatie, Participatie, Reflectie) 
in het Kunstendecreet. 

 

kunstendecreet: functIes en partIcIpatIekader

   participatiekader functie(s) kunstendecreet

1. participeren aan een Kunstenaanbod

1a aanbod	gericht	op	het	ontwikkelen	van	
interpreterende	competenties	

											=	kijken,	luisteren,	interpreteren,	beleven	van	
bestaand	kunstproduct

presentatie,	productie	
(visie	op	publiekswerking)

1b	aanbod	gericht	op	het	ontwikkelen	van	
creërende	competenties	
=	(be)oefenen,	doen,	uitproberen,	…	niet	
noodzakelijk	met	doel	om	te	creëren	
=	vaak	wel	resultaat	dat	wordt	voorgesteld

participatie	

2. participeren aan de productie van een KunstwerK

2a uitvoerend	
=	kunstenaar	bedenkt	en	publiek	voert	uit

participatie

2b	structureel
						=	co-creatie,	gelijkwaardig	samenwerken

participatie

3. honoreren van niet-(h)erKende praKtijKen
     in het Kunstenlandschap

=	Letterlijk	en	figuurlijk	ruimte	maken	voor	niet	binnen	de	
canon	(h)erkende	kunstpraktijken,	zoals	underground	
kunstvormen,	niet-westerse	kunstpraktijken,	kunst	door	
mensen	met	een	beperking	…

3a	beleidsmatig	ruimte	maken	
=	stimuleren	van	reflectie	over	wat	wel	en	niet	
gehonoreerd	wordt	binnen	het	kunstenlandschap

reflectie

3b	in	de	praktijk	faciliteren	
=	bieden	van	werkplekken,	toonplekken,	financiële	
ondersteuning,	coaching,	infrastructuur,	uitwisseling	
mogelijk	maken,	borging,…

participatie

4. beleidsparticipatie

4a	participatie	aan	kunstenbeleid komt	niet	in	aanmerking																										
voor	subsidies	via	Kunstendecreet

4b	participatie	aan	organisatiebeleid
=	bestuur,	personeelsbeleid,	…

komt	niet	in	aanmerking																															
voor	subsidies	via	Kunstendecreet

Overzicht van de verschillende elementen van het 
Participatiekader gelinkt aan de overeenstemmende functies
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Voor wie?

Een beurs kan alleen toege-
kend worden aan kunstenaars 
en ontwerpers actief binnen 
het professionele kunstenveld. 
Met ontwerpers bedoelt men 
vormgevers en architecten. 
Nationaliteit is van geen tel bij 
het aanvragen van beurzen, er 
moet alleen een link met de 
Vlaamse Gemeenschap zijn. 
Aanvragen van kunstenaars die 
gevestigd zijn in Vlaanderen/
Brussel moeten volgens de taal-
wetgeving in het Nederlands 
ingediend worden.

Het decreet ondersteunt 
professionele kunsten. De 
verwijzing naar ‘professioneel 
actief zijn’ wordt per dossier 
beoordeeld aan de hand van de 
kwaliteitsbeoordeling op basis 
van de inhoudelijke en artistieke 
criteria.  

Kortlopende beurzen 
Voor een kortlopende beurs 
komen zowel jonge, belofte-
volle kunstenaars als reeds 
erkende, gevestigde kunste-
naars in aanmerking.

Meerjarige beurzen
De meerjarige beurs is 
voorbehouden voor de al 
erkende, gevestigde kunste-
naar die minstens vijf jaar 
professioneel actief is. Om in 
aanmerking te komen voor 
een meerjarige beurs moet 
een kunstenaar minstens drie 
jaar betrokken zijn bij het 
kunstgebeuren binnen de 
Vlaamse Gemeenschap. 

 

Functies

Een beurs is exclusief verbonden 
aan de functie ontwikkeling. 

Het verschil met een project-
subsidie ligt in de belange-
loosheid van de beurs: er wordt 
geen concreet artistiek  
resultaat verwacht. Een 
beurs is niet gericht op artistieke 
output. Een beurs kan besteed 
worden aan de aankoop van ma-
teriaal, een studiereis, reflectie-
tijd, experimenteerruimte…  

Wat?

Subsidie voor individuele kunstenaars voor artistiek 
onderzoek en experiment, talentontwikkeling, levenslang 
leren. Een beurs laat toe om (nieuwe) ideeën te ontwikke-
len, (andere) wegen te verkennen, een (nieuwe) evolutie 
te beginnen, te reflecteren over de eigen praktijk en deze 
te verdiepen. Met een beurs kunnen zowel binnenlandse 
als buitenlandse artistieke ontwikkelingen ondersteund 
worden. 

Een beurs kan kortlopend (tot 1 jaar) of langlopend 
(maximum 3 jaar) zijn. Je kiest een periode en een forfai-
tair bedrag: 

 

Kortlopende beurs meerjarige beurs

keuze bedrag 5.000 of 10.000 euro 15.000, 20.000, 25.000 of 30.000 euro

keuze looptijd 3, 6, 9 of 12 maanden 18, 24, 30 of 36 maanden (1,5  2  2,5 of 3 jaar) 

Overzicht Beurzen

Beurzen
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Criteria

De beursaanvragen moeten 
voldoen aan kwaliteitscriteria. 
Voor kortlopende en meerja-
rige beurzen zijn deze criteria 
verschillend. 

Kwaliteit van de motivatie 
is zowel bij kortlopende als 
bij meerjarige beurzen een 
criterium. De kunstenaar licht 
de nood aan tijd en ruimte voor 
ontwikkeling binnen zijn/
haar parcours toe, en vermeldt 
hierbij wat precies zal worden 
onderzocht, hoe dat proces zal 
verlopen en welke timing hier-
voor wordt vooropgesteld. 

Kortlopende beurzen 
Voor kortlopende beurzen  
zijn de criteria: 
- de kwaliteit van de motivatie
- het groeipotentieel van het 

oeuvre van de kunstenaar
Meerjarige beurzen 
Voor meerjarige beurzen  
zijn de criteria: 
- kwaliteit van de motivatie
- het belang en de kwaliteit van 

het oeuvre van de kunstenaar
- de bijdrage aan de ontwik-

keling van het traject van de 
kunstenaar

Indiendata

Er zijn twee indiendata voor 
beurzen, namelijk: 

15 maart
15 september 

Start naar keuze  
binnen een periode: 
- 15 maart: 

 tweede jaarhelft  
(juli tot december)  
bijvoorbeeld 8 september

- 15 september:  
eerste jaarhelft  
(januari tot juni)  
bijvoorbeeld 1 juni 
De minister neemt de  
beslissing over de toekenning 
uiterlijk vier maanden na  
de uiterste indiendatum.  

k i os k
Digitale aanvraag en opvolging 

Maak tijdig een account 
aan in kiosk en activeer en 
bewaar de code.
Alle praktische informatie 
over het werken met  kiosk  
kan je online vinden in een 
handleiding op kunstenenerf-
goed.be/sites/default/files/up-
loads/150601_Handleiding%20 
kiosk .pdf  
en een faq op kunstenenerf-
goed.be/nl/faq en in kiosk  zelf 
(hoover over het vraagteken en 
er verschijnt een toelichting bij 
dat veld).

Een beurs is belastingvrij 
omdat er geen resultaatsverbin-
tenis is. 

Het is ook mogelijk om als 
individuele kunstenaar een 
aanvraag in te dienen en daarin 
een organisatie aan te duiden 
waaraan de beurs wordt uitbe-
taald. Op deze manier kan de 
organisatie de beurs gebruiken 
om de kunstenaar of andere 
betrokkenen bij het onderzoek 
te betalen als werknemer. 

beurzen

Beoordeling

De aanvragen voor een beurs 
worden beoordeeld door een 
beoordelingscommissie van drie 
leden uit de pool van beoor-
delaars: een vast lid en twee 
wisselende leden met exper-
tise op het vlak van de functie 
ontwikkeling en de discipline(s) 
waarvoor je koos in je aanvraag. 
De beoordelingscommissie 
geeft een advies per aanvraag en 
rangschikt alle aanvragen.

Alle adviezen over alle aanvra-
gen en rangschikkingen van een 
ronde worden door de secreta-
rissen van Departement Cultuur 
Jeugd Media verzameld. Een 
ontwerp van beslissing, afge-
stemd op budget en visienota 
wordt overgemaakt aan de 
Adviescommissie Kunsten. Daar 
volgt een laatste check van de 
afstemming op de visienota 
alvorens het voorstel wordt 
overgemaakt aan de minister die 
uiteindelijk beslist.
 

Uitbetaling  
& verantwoording

Kortlopende beurs  
5.000 euro: 100% na 
mededeling subsidietoekenning 
Kortlopende beurs  
10.000 euro en meerjarige 
beurzen: voorschot 90% en 
saldo 10%  

De verantwoording bestaat 
voor kortlopende en meerjarige 
beurzen uit een inhoudelijk, 
artistiek verslag. Indiening via  
kiosk, drie maanden na de door 
u opgegeven einddatum van  
het initiatief.
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Wat?

Een projectsubsidie ondersteunt 
allerhande initiatieven in de kunsten 
die in tijd en doelstelling afgebakend 
zijn. Projecten kunnen zowel kort- als 
langlopend zijn, met een maximum 
van 3 jaar. Werkverblijven, creatieop-
drachten, opnames, internationale 
projecten of de vertaling van niet-pe-
riodieke publicaties kunnen allemaal 
onder de noemer ‘projectsubsidies’ 
aangevraagd worden. Het Kunsten-
decreet ondersteunt professionele 
kunsten. De verwijzing naar ‘profes-
sioneel actief zijn’ wordt per aanvraag 
beoordeeld.  

Kunstenaars kunnen kandideren voor een verblijf in 
een van de residenties waarmee de Vlaamse overheid 
een overeenkomst heeft. Een verblijf in een residen-
tie heeft als doel om tijd en ruimte te bieden aan een 
kunstenaar om buiten zijn/haar vertrouwde geogra-
fische context te werken aan de ontwikkeling van 
zijn/haar oeuvre.

Indiendata voor residenties 2019

Academia Belgica (Rome)  —  1 maart 2020
tokas (Tokyo Arts and Space)  —  7 november 2019
Le 18 (Marrakesh)  —   1 april 2020
Cité Internationale des Arts (Parijs)  —  1 juli 2019
Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art (Warschau)   
                                                                                     —  1 augustus 2019
Jan Van Eyck Academie (Maastricht)  —  1 september 2019
air Berlin Alexanderplatz (Berlijn)  —  1 oktober 2019
Isola Comacina  —  14 november 2019
Residency Unlimited (New York)  —  1 februari 2020

Meer informatie
kunstenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/residenties
kunstenerfgoed.be/nl/residentietoelage
Meer info over het gebruik van de webapplicatie kiosk vindt u online  
in de rubriek Veelgestelde vragen (kunstenerfgoed.be/nl/faq) 
Meer informatie over de residenties van andere initiatiefnemers vindt u  
op de websites van Kunstenpunt, air Antwerpen, TransArtists, ResArtis.

Residenties 
voor kunstenaars

Aanvraag

Je dient een aanvraag voor een residentietoelage in via  
de webapplicatie kiosk uiterlijk zes maanden  
voor aanvang van de residentie van uw keuze. Kijk na in 
welke taal je de aanvraag moet schrijven.
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Voor wie? 

Projectsubsidies kunnen vanaf 
indiendatum 15 maart 2019 
zowel door individuele pro-
fessionals (kunstenaars e.a.) als 
door organisaties (vereni-
ging of vennootschap) worden 
aangevraagd. Het kan dus gaan 
om kunstenaars, curatoren, 
producenten, kunstorganisaties, 
galeries, vormgevers, bemidde-
laars, managementbureaus… 
die een project willen realiseren 
door, met of voor kunstenaars. 
Aanvragen van individuen of 
organisaties die gevestigd zijn 
in Vlaanderen/Brussel moeten 
volgens de taalwetgeving in het 
Nederlands ingediend worden. 
Als individu kan je aanvragen 
om een projectsubsidie te laten 
uitbetalen aan een rechtsper-
soon, wat afhankelijk van je 
statuut een voordeel kan zijn. 

Ook buitenlandse organisa-
ties kunnen een aanvraag voor 
een projectsubsidie indienen, 
als er een link is met de Vlaamse 
Gemeenschap. Een buitenlands 
festival dat bijvoorbeeld een 
werk van een kunstenaar of 
kunstorganisatie gevestigd in 
Vlaanderen programmeert, 
heeft op deze manier een link 
met Vlaanderen. Er moet wel 
steeds ingediend worden op de 
functie presentatie, eventueel 
in combinatie met andere func-
ties. Deze aanvragers kunnen in 
kiosk een aanvraag in het Engels 
indienen.  

Functies?

Projectsubsidies kunnen 
aangevraagd worden voor 
alle functies namelijk 
‘ontwikkeling’, ‘productie’, 
‘presentatie’, ‘participatie’ 
of ‘reflectie’, of voor elke 
combinatie van deze functies. 
Alle functies zijn gelijkwaardig. 
Het is mogelijk om meerdere 
functies te kiezen. De aanvraag 
wordt dan beoordeeld op basis 
van de criteria van alle gekozen 
functies. Bestudeer vooraf 
grondig de aparte toelichting 
over de functies.  

Projectsubsidies

1.1 voor de functie 
ontwikkeling: 
-kwaliteit van het artistiek 
onderzoek en experiment 
-bijdrage aan de  
ontwikkeling van het traject  
van de kunstenaar
Op basis van dit criterium wordt 
een inschatting gemaakt van 
de kwaliteit van een artistiek 
onderzoek en experiment en de 
bijdrage van het project aan de 
ontwikkeling van het traject van 
de kunstenaar of de organisa-
tie. Onderzoek en experiment 
leiden tot nieuwe inhoud of een 
verdieping van de inhoud, en 
geven zuurstof.
 
1.2 voor de functie 
productie:
-kwaliteit van het creatie- 
en productieproces 
- kwaliteit van het artistieke 
resultaat 
- visie op distributie en 
publieksbereik.
Het geproduceerde artistiek 
resultaat moet ontsloten worden 
voor een publiek. Daarom is het 

belangrijk de presentatiemoge-
lijkheden te onderzoeken en een 
visie te ontwikkelen op distribu-
tie en publieksbereik. Het is niet 
nodig zelf een presentatiefunc-
tie op te nemen.

  
1.3 voor de functie 
presentatie: 
- kwaliteit van het gepresenteer-
de artistieke resultaat 
- kwaliteit van de
presentatiecontext  
- visie op en uitwerking 
van de publiekswerking. 
Niet alleen de kwaliteit van het 
programma of het artistieke re-
sultaat dat gepresenteerd wordt, 
maar ook de kwaliteit van de 
context van de presentatie wordt 
beoordeeld. Is er bijvoorbeeld 
een aangepaste presentatieplek, 
een specifieke wijze van presen-
teren, een aangepaste format, 
kader, dramaturgie enzovoort. 
Presentaties kunnen ook buiten 
Vlaanderen en Brussel plaats-
hebben, door buitenlandse 
aanvragers. 
De visie op de relatie met het pu-

bliek wordt ook beoordeeld. Om 
het programma in contact met 
een publiek te brengen, wordt 
ingezet op publiekswerving en 
publiekswerking. Publiekswer-
ving slaat op het doelgroepenbe-
leid, het communicatieplan van 
het project. Bij publiekswerking 
gaat het bijvoorbeeld om de 
omkadering van het programma 
via lezingen, rondleidingen, 
introducties, enzovoort. 
 
1.4 voor de functie 
participatie: 
- kwaliteit van de participatieve 
concepten en methodieken 
- kwaliteit van 
de procesbegeleiding 
- betrokkenheid 
van de deelnemers. 
Voor de functie ‘participatie’ 
wordt het criterium ‘kwaliteit 
inhoudelijk concept en concrete 
uitwerking’ beoordeeld aan 
de hand van de kwaliteit van 
de participatieve concepten en 
methodieken. De kwaliteit van 
de procesbegeleiding en de be-
trokkenheid van de deelnemers 
wordt eveneens getoetst. 
Belangrijke randvoorwaarde 
voor een kwalitatief participatief 
concept is de begeleiding door 
een of meerdere professionele 
kunstenaars. Dit kan eventueel 
samen met educatieve, culturele 
of sociale werkers. De actieve 

Criteria projectsubsidies 

Er zijn vier criteria waaraan een aanvraag voor een projectsubsidie  
wordt getoetst.  Alle kwaliteitscriteria zijn evenwaardig.

 

projectsubsIdIes

Criterium 1
—

kwaliteit inhoudelijk concept  
en concrete uitwerking 

Het criterium kwaliteit inhoudelijk concept en concrete 
uitwerking wordt per functie specifiek ingevuld. 

Wat?
Een projectsubsidie ondersteunt allerhande initiatieven in de kunsten die  
in tijd en doelstelling afgebakend zijn. Projecten kunnen zowel kort- als 
langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. Werkverblijven, creatie- 
opdrachten, opnames, internationale projecten of de vertaling van niet- 
periodieke publicaties kunnen allemaal onder de noemer ‘projectsubsidies’ 
aangevraagd worden. Het Kunstendecreet ondersteunt professionele kunsten. 
De verwijzing naar ‘professioneel actief zijn’ wordt per aanvraag beoordeeld. 
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participatie van de doelgroep of 
deelnemers staat centraal. Zij 
zijn (mogelijk) betrokken bij de 
uitwerking of realisatie en evalu-
atie van projecten of activiteiten. 
De kwaliteit van dit participatie-
proces kan afgetoetst worden aan 
bijvoorbeeld het vernieuwende 
karakter ervan of de meerwaarde 
voor het veld.
 
1.5 voor de functie 
reflectie: 

- kwaliteit van de reflectie 
over de kunst(praktijk) en/
of het kunstenveld, voor 
zover er een betrokkenheid 
is met het kunstenveld in het 
Nederlandse taalgebied en/
of in het tweetalige gebied 
Brussel-Hoofdstad; 
- kwaliteit van de wijze waar-
op de reflectie toegankelijk 
gemaakt wordt.

De reflectie moet steeds artistie-
ke, culturele en/of kunstkriti-
sche inhoud als voorwerp heb-
ben. Reflectie draagt bij aan de 
kennis over (de ontwikkelingen 
van) kunst of het kunstenveld en 
kan de discussie erover voeden 
en versterken. De resultaten 
moeten steeds op een kwalitatie-
ve manier toegankelijk gemaakt 
worden voor een geïnteresseerd 
publiek. Dit kan op verschillen-
de manieren zoals via (online) 
publicaties, workshops, lezin-
gen, debatten enzovoort.

Criterium  4
—

mate waarin de aanvraag 
aandachtspunten uitvoert uit visienota 

Beleidsprioriteit Kernwoord Indicatoren

Dynamisch en 
divers kunstenlandschap

diversiteit Het project vult binnen het kunstenland-
schap een ‘blinde vlek’ in.

Internationale  
uitstraling en ambitie

internationaal Het project biedt bijzondere mogelijk- 
heden om kunstenaars in het buitenland te 
laten werken of presenteren.  

Centrale positie 
voor de kunstenaar

kunstenaar De centrale focus van het project is de 
versterking van de positie en/of praktijk 
van de kunstenaar.

Ondernemend en slag- 
krachtig kunstenlandschap

duurzaam  
ondernemerschap

Het project heeft bijzondere aandacht  
voor duurzaamheid. 

Breed toegankelijk  
kunstenlandschap

publiekswerving  
en -werking

Het project doet bijzondere inspanningen 
om bij te dragen aan laagdrempeligheid 
en brede deelname.

kunstenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/het-nieuwe-kunstendecreet/strategische-visienota-0

projectsubsIdIes

Criterium 3
—

landelijke en/of internationale  
positionering,

 samenwerking en betekenis

Criterium 2
—

kwaliteit zakelijk beheer 

- een haalbare en realistische begroting
 - aandacht voor een correcte vergoeding 

voor kunstenaars

Kunstenaars en organisaties moeten hun eigen positie kunnen 
verantwoorden in het veld en aangeven met welke artistieke en 
niet-artistieke actoren binnen en buiten Vlaanderen en Brussel 
wordt samengewerkt. Niet de grootte van het netwerk of het 
aantal samenwerkingsverbanden zijn van belang, wel de kwali-
teit en zinvolheid van de relaties die een aanvrager aangaat. 
Afhankelijk van de functie zal met andere actoren samen-
gewerkt worden. Voor de functie ‘ontwikkeling’ kunnen dit 
bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen zijn, bedrijven enzovoort. 
Voor de functie ‘presentatie’ kunnen dit kunstorganisaties zijn 
die inzetten op ‘productie’ of ‘participatie’, onderwijsinstellin-
gen, socioculturele verenigingen. Voor de functie ‘participatie’ 
zijn dit bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, socioculturele 
verenigingen, vormingswerkers.  
Gelet op een complementair beleid moet een project een 
landelijke betekenis hebben. De landelijke en/of internationale 
betekenis kan aangetoond worden door samenwerkingen, de 
spreiding van producties, het publieksbereik of de referentie-
waarde van een organisatie. Een project kan referentiewaarde 
hebben door de unieke positie van het project, door het artistie-
ke belang (kan bijvoorbeeld aangetoond worden door kritische 
persartikels) of door de voorbeeldwerking voor andere organisa-
ties/kunstenaars binnen Vlaanderen en Brussel aan te tonen.
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Indiendata

Er zijn twee indiendata voor 
projecten, indienen kan op de 
indiendatum tot 23.59 uur. 
15 maart voor projecten die 
starten in de tweede jaarhelft 
van hetzelfde jaar 
15 september voor projecten 
die starten in de eerste jaarhelft 
van het volgende jaar
De startdatum hoeft niet samen 
te vallen met het moment waar-
op een project publiek zichtbaar 
wordt. Een project kan starten 
met de eerste voorbereidende ge-
sprekken tussen kunstenaars en 
andere betrokken medewerkers. 

Beoordeling

De aanvragen voor een project-
subsidie worden beoordeeld 
door een beoordelingscommis-
sie van zeven leden uit de pool 
van beoordelaars: drie vaste 
leden en vier wisselende leden 
met expertise op het vlak van 
de functie(s) en de discipline(s) 
waarvoor je koos in je aanvraag. 
De beoordelingscommissie 
geeft een advies (artistiek en 
zakelijk) per aanvraag ook over 
het volgen of beperken van het 
gevraagde bedrag, screent elke 
aanvraag op de aandachtspun-
ten in de visienota en rangschikt 
alle aanvragen. De beoorde-
lingscommissie geeft ook een 
dossieroverschrijdend advies 
met oog voor het landschap per 
subdiscipline. 

Alle adviezen over alle aanvra-
gen en rangschikkingen van een 
ronde worden door de secreta-
rissen van Departement Cultuur 
Jeugd Media verzameld. Een 
ontwerp van beslissing, afge-
stemd op budget en visienota 
wordt overgemaakt aan de 
Adviescommissie Kunsten. Daar 
volgt een laatste check van de 
afstemming op de visienota 
alvorens het voorstel wordt 
overgemaakt aan de minister die 
uiteindelijk beslist. 

Uitbetaling 
en verantwoording

Uitbetaling van subsidies 
die jaarlijks niet hoger zijn 
dan  7.000 euro: in 1 keer na 
subsidiebeslissing 
Uitbetaling van subsidies 
hoger dan 7.000 euro: 
voorschot 90% /saldo 10% 
(na verantwoording) 
Buitenlandse begunstigden: 
voorschot 70%/saldo 30%  
(na verantwoording) 

Verantwoording project-
subsidie individu en  
organisatie tot 15.000 euro:
- inhoudelijk verslag en gede-

tailleerd overzicht activiteiten
- financiële verantwoording = 

verklaring op erewoord
Verantwoording project-
subsidie van meer dan 
15.000 euro:
- individu: 

inhoudelijk verslag en gede-
tailleerd overzicht activiteiten

 financiële verantwoording 
= overzicht van kosten en 
opbrengsten (geen bewijs-
stukken opsturen) 
wel steeds bewijsstukken 
bijhouden voor controle

- organisatie:  
inhoudelijk verslag en gede-
tailleerd overzicht activiteiten 
financiële verantwoording  
= resultatenrekening, incl 
vergoedingen, verloningen, 
steun in natura etc 
Geen bewijsstukken opsturen 
wel steeds bewijsstukken 
bijhouden voor eventuele 
controle

projectsubsIdIes

k i os k 
Digitale aanvraag en opvolging

Alle praktische informatie over het werken met kiosk kan je online 
vinden in een handleiding op kunstenenerfgoed.be/sites/default/
files/uploads/150601_Handleiding%20kiosk.pdf
en een faq op kunstenenerfgoed.be/nl/faq en in kiosk zelf (hoover 
over het vraagteken en er verschijnt een toelichting bij dat veld).

Download voor het aanvragen van een projectsubsidie ook de 
formulieren voor de twee bijlagen (projectomschrijving en overzicht 
activiteiten, medewerkers en begroting):
kunstenerfgoed.be/nl/alles-over-subsidies/online-aanvragen/formu-
lieren

Tips
Het kunstendecreet laat  veel ruimte voor de diversiteit in de kunsten: zowel 

een fotograaf als een danserscollectief, een band die een cd wil opnemen  

als een kunsteducatieve organisatie kunnen een aanvraag indienen via 

hetzelfde systeem. Een belangrijk aspect is de zelfprofilering van de 

aanvrager uit verschillende kunstdisciplines en mengvormen ervan. Voor 

projectsubsidies is er een keuze uit vijf functies en voor elke functie zijn bij 

de kwaliteitsbeoordeling andere criteria van toepassing. Als je meer dan 

één functie kiest, wordt het aanvraagformulier in kiosk ook langer en zal je 

aanvraag getoetst worden aan meer beoordelingscriteria. 

Maak tijdig een account aan in kiosk en activeer en bewaar de code
Schrijf je artistiek en zakelijk plan eerst uit voor jezelf en pas het 

daarna aan aan de velden in kiosk en de twee bijlagen die je moet 

downloaden van de website www.kunstenenerfgoed.be (Sjabloon 

projectomschrijving en Tabel overzicht activiteiten, medewerkers en 

begroting), schrijf in het zakelijk plan een goede toelichting bij de cijfers 

in de begroting van uitgaven en inkomsten.

Een projectsubsidie kan voor een individu of vennootschap in bepaalde 

omstandigheden beschouwd worden als een belastbaar inkomen. Het 

is ook mogelijk om als individu een aanvraag in te dienen en daarin een 

organisatie aan te duiden waaraan de projectsubsidie wordt uitbetaald. Op 

deze manier kan de organisatie de beurs gebruiken om de betrokkenen bij 

het project te betalen als werknemer. 

Bron: 

kunsten.be/werken-in-de-kunsten
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RICHTLIJNEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN 
TUSSENKOMST IN EEN BUITENLANDS PUBLIEK 
PRESENTATIEMOMENT IN HET KADER VAN HET 
KUNSTENDECREET  
VERSIE JANUARI 2019 

1 ONTVANKELIJKHEID 

- Indien de aanvrager een organisatie is, moet die over rechtspersoonlijkheid beschikken. 
- Organisaties met een werkingssubsidie van 300.000 euro of meer komen niet in 

aanmerking voor ondersteuning.  
- De activiteit mag niet onder de bevoegdheid van het VFL of het VAF vallen. Dit houdt in 

dat literaire lezingen niet in aanmerking komen. Voor audiovisueel werk komt ‘single 
screen’ werk niet in aanmerking, tenzij het deel uitmaakt van een beeldende kunst-
installatie en in een museale context getoond wordt. 

- Een aanvraag moet minstens twee maanden voor aanvang ingediend worden. Indien u 
de aanvraag door overmacht niet tijdig kan indienen en u dit sluitend motiveert, kan een 
uitzondering hierop aanvaard worden. (Niet op de hoogte zijn van deze subsidievorm of 
van de regelgeving is geen geldige reden om het dossier te laat in te dienen.) 

Een kunstenaar of organisatie kan hoogstens twee toekenningen per begrotingsjaar ontvangen. 
(zie infra voor de rondeverdeling) 

Bij een aanvraag, ingediend door een kunstenaar/organisatie gevestigd in Vlaanderen, moet 
steeds een bevestiging van de buitenlandse presenterende organisatie bijgevoegd worden. 
Hiervoor is een veld voorzien in KIOSK. 

Een aanvraag heeft altijd betrekking op de kosten die te maken hebben met één initiatief. Dat 
initiatief kan wel verschillende momenten omvatten, bijvoorbeeld een concertenreeks of de 
opbouw- en afbraakfase van een tentoonstelling. 

2 ARTISTIEK PROFIEL 

De administratie maakt een inschatting of de aanvrager professioneel actief is in de 
kunstensector op basis van het dossier, het cv en online documentatie. De aanvrager moet ook 
betrokken zijn bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap. 
Indien de aanvrager een buitenlandse organisatie is, is de programmatie van een Vlaamse 
kunstenaar/organisatie voldoende om betrokken te zijn. 

3 PLANNING 

Licht de buitenlandse presentatie toe en voeg een projectbegroting (inkomsten en uitgaven) toe. 
Indien u de aanvraag niet tijdig kan indienen, kan u dit hier motiveren. 
 

bIjlage
departement cultuur, jeugd en medIa
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- Voor promotiegaleries die werk van Vlaamse kunstenaars op buitenlandse kunstbeurzen 
tonen wordt ook de standhuur in aanmerking genomen (naast de mogelijke andere 
kosten, zoals hierboven).  

Komen niet in aanmerking: 

- Kosten verbonden aan de creatie van nieuw werk. Uitzondering: indien het een werk 
betreft dat specifiek voor deze locatie (her)opgebouwd wordt, omdat het niet 
getransporteerd kan worden, kunnen de kosten wel in aanmerking genomen worden. 

- Kosten verbonden aan de repetities (in Vlaanderen of ter plaatse). 
- Kosten van begeleiders (manager, chauffeur, echtgeno(o)t(e)…). 
- Kosten voor promotiemateriaal, drukwerk e.d. zijn niet rechtstreeks verbonden aan, maar 

ondersteunend voor, de presentatie en moeten gedragen worden door de uitnodigende 
buitenlandse organisatie. 

5 HOOGTE TUSSENKOMST 

Een tussenkomst voor een buitenlands presentatiemoment wordt voor 75% van de aanvaarde 
kosten ondersteund (de dagvergoeding wordt volledig in aanmerking genomen en de 
ondersteuning wordt beperkt tot maximum het deficit van de begroting).  

Hierdoor wordt ook een stuk verantwoordelijkheid bij de aanvrager gelegd om zelf in te staan 
voor een deel van de kosten of bijkomende ondersteuning te zoeken. 

Op het voorgestelde bedrag wordt volgende afrondingsregel toegepast: 

- bedragen onder 1.000 euro: afronding op tientallen; 
- bedragen boven 1.000 euro: afronding op honderdtallen. 

6  BUDGET 

Dossiers worden maandelijks gebundeld in één beslissingsronde. Voor elk dossier wordt een 
beslissing genomen op het einde van de maand volgend op de maand van indiening. 
 
Voor de dossiers die in 2019 worden beslist, is een budget van 740.000 euro voorzien. Dit wordt 
bij aanvang verdeeld in 12 gelijke rondes. Dossiers worden ingediend per ronde op basis van de 
indiendatum. Ook dossiers die voor een volgend jaar ingediend worden, zullen beslist worden op 
basis van hun indiendatum. 
 
Rondeverdeling: 
 
Ronde  Jaar Indiendatum Beslissingsdatum 
1 2019 december 2018 uiterlijk 31 januari 2019 
2 2019 januari 2019 uiterlijk 28 februari 2019 
3 2019 februari 2019 uiterlijk 31 maart 2019 
4 2019 maart 2019 uiterlijk 30 april 2019 
5 2019 april 2019 uiterlijk 31 mei 2019 
6 2019 mei 2019 uiterlijk 30 juni 2019 
7 2019 juni 2019 uiterlijk 31 juli 2019 
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Het initiatief waarvoor ondersteuning gevraagd wordt moet een actieve presentatie voor een 
publiek toegankelijk evenement zijn, bijvoorbeeld een concert, een voorstelling, een 
tentoonstelling of het geven van een lezing met relevantie voor de kunstensector. 
Prospectiereizen of reizen waarbij alleen maar activiteiten worden bijgewoond zonder actieve 
deelname, komen niet voor ondersteuning in aanmerking. 
 
De grens tussen een ontwikkelactiviteit met een toonmoment op het einde (bvb. een residentie) 
en een buitenlands presentatiemoment is niet altijd duidelijk. Hier schat de administratie op 
basis van het aanvraagdossier in wat het meeste doorweegt. Een toonmoment dat niet op een 
extern publiek mikt of waar geen promotie rond gemaakt wordt, zal niet ondersteund worden. 
 
Indien een buitenlandse aanvrager een ondersteuning vraagt voor de presentatie van een 
organisatie met een werkingssubsidie van 300.000 euro of meer, is deze strikt genomen 
ontvankelijk. Omdat de organisatie waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd een 
werkingssubsidie ontvangt waar de internationale werking is inbegrepen, worden de hieraan 
verbonden kosten niet in aanmerking genomen. 

4 BEGROTING 

De administratie gaat na of de vermelde kosten correct begroot zijn en zal eventueel een lager 
bedrag in aanmerking nemen indien dit niet zo is. De aanvaarde kosten liggen dus niet altijd 
gelijk met de gevraagde tussenkomst. 
 
Enkel kosten verbonden aan presentatie, gemaakt voor de uitvoerende kunstenaars, komen in 
aanmerking, zoals o.a.:  

- Reiskosten: kosten voor vervoer van personen bv. kilometervergoeding, treinticket op 
basis van tarief 2e klasse (of gelijkaardig), vliegtuigtickets (economy). 

- Verblijfkosten: op basis van overnachting met ontbijt. 
- Transportkosten: kosten voor vervoer van materiaal. Voor het transport van grote 

fragiele instrumenten (cello, contrabas,…) kan eventueel een zetel op het vliegtuig 
aanvaard worden (ticket gelijk aan dat van een persoon). 

- Een forfaitaire dagvergoeding van 50 euro/dag. Voor de dagen van vertrek en terugkeer 
geldt 25 euro/dag. 

- De huur van een stand op internationale kunstbeurzen. 
- Kosten verbonden aan het opstellen van het werk/technische kosten verbonden aan de 

presentatie.  Het moet gaan om specifieke kosten die veroorzaakt worden door de aard 
van het werk/de activiteit. Kosten die eigen zijn aan de werking van de organisatie die 
de presentatie plant, zoals zaalhuur en normale technische uitrusting, komen niet in 
aanmerking.  

- Huren van materiaal/uitrusting voor de presentatie, indien voordeliger dan het transport 
van eigen materiaal.  

- Verzekering: de (reis)verzekering van personen of werken die naar buitenland gaan.  De 
brandverzekering of andere plaatselijke verzekeringen van de locatie waar het initiatief 
doorgaat horen bij de reguliere kosten van de ontvangende organisatie en worden niet 
in aanmerking genomen.  
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8 2019 juli 2019 uiterlijk 31 augustus 2019 
9 2019 augustus 2019 uiterlijk 30 september 2019 
10 2019 september 2019 uiterlijk 31 oktober 2019 
11 2019 oktober 2019 uiterlijk 30 november 2019 
12 2019 november 2019 uiterlijk 31 december 2019 

 
Bij de beoordeling wordt een waarde toegekend aan de verschillende beoordelingscriteria. Deze 
waarde leidt tot een eindscore die toelaat een ranking op te stellen per beslissingsronde.  In 
combinatie met het vast budget per ronde worden maandelijks de best gerankte dossiers 
ondersteund. 
 
Als de koppeling van de ranking met het maandelijkse budget zorgt voor een grens binnen een 
groep dossiers met een gelijke score, zal: 

- aan de volledige groep met gelijke score een subsidie toegekend worden en het nodige 
budget hiervoor gelijkwaardig van de resterende rondes gehaald worden; 

- de volledige groep met gelijke score geen subsidie toegekend worden en het resterende 
budget gelijkwaardig herverdeeld worden over de resterende rondes; 

- hierbij de optie verkozen worden die het minste impact heeft op het totaal. 

 

7 BEOORDELING 

Het kunstendecreet voorziet slechts twee beoordelingscriteria. Het eerste criterium (de kwaliteit 
van de buitenlandse activiteit) wordt opgesplitst in enerzijds de artistieke kwaliteit van de 
presentatie en anderzijds het belang voor het oeuvre of de ontwikkeling van de betrokken actor. 
Deze opsplitsing zorgt ervoor dat ook minder gevestigde kunstenaars kansen krijgen. 
Dit subsidie-instrument is immers belangrijk voor de beginnende kunstenaar die hiermee verdere 
stappen zet in de professionalisering, ontwikkeling en uitbouw van zijn traject. 
 
Quotering per criterium 
 
1° de kwaliteit van de buitenlandse activiteit 
 

 

- Artistieke kwaliteit van de presentatie 
  

/5 

- het belang voor het oeuvre of de 
ontwikkeling van de betrokken actor 

/5 

2° de redelijkheid van de ingebrachte kosten /5 
Totaal:   /15 

 
      

            
 
 
  

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA  

  

 

Toelichting bij de scores 

1° Positief of Negatief 
 
Indien een score van 7/15 of minder gegeven wordt, is een dossier negatief en wordt als 
bedrag 0 euro geadviseerd. Het dossier behaalt immers minder dan de helft van de 
punten. 
Indien een score tussen de 8/15 en 11/15 geadviseerd wordt, kan het dossier negatief of positief 
zijn: 

- Als de begroting slecht is en je op basis hiervan geen bedrag kan bepalen, wordt het 
negatief. 

- Als het dossier op één van de artistieke criteria dermate slecht scoort dat je het niet 
opportuun vindt om het in overweging te nemen voor ondersteuning. 

Vanaf 12/15 en hoger is een dossier positief en komt het voor ondersteuning in 
aanmerking. In het geval dat het dossier op twee criteria uitzonderlijk hoog (5/5) scoort, 
weegt dit door op het criterium waarvoor het slechts 2/5 scoort en adviseer je toch 
positief. 
 
2° Score bepalen  
 
Artistiek: 

- 5/5: Locatie en kunstenaar zijn een perfecte match, het dossier toont ook aan dat dit op 
het juiste moment in de carrière komt.  

- 4/5: Een sterk dossier met een goede omschrijving en toelichting. De locaties zijn oké en 
het is verantwoord binnen het traject van de aanvrager. 

- 3/5: Zowel locatie als aanvrager zijn in orde, maar het dossier geeft weinig toelichting of 
er is wel toelichting maar er zijn onduidelijkheden op een aantal punten. 

- 2/5: Er zijn ernstige twijfels over de kwaliteit van de locatie of de aanvrager of het is 
duidelijk dat dit geen meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van het oeuvre van de 
kunstenaar. 

- 1/5: Het dossier is ondermaats en wordt met duidelijke redenen gemotiveerd in het 
advies.  

- 0/5: Het betreft geen presentatie of geen professioneel kunstenaar.  

 
Zakelijk: 

- 5/5: De begroting bevat zowel inkomsten als uitgaven, is duidelijk opgemaakt en helder 
toegelicht. Er zijn geen vragen bij de herkomst van de begrote bedragen. 

- 4/5: Realistische begroting van inkomsten en uitgaven, maar er zijn kleine opmerkingen. 
- 3/5: Er kan een adviesbedrag geformuleerd worden, maar er zijn meerdere opmerkingen 

bij de begroting.  
- 2/5: De begroting is onvoldoende toegelicht of bevat lacunes. 
- 1/5: De begroting is onvolledig en het is niet mogelijk om een adviesbedrag in te  

schatten (negatief; 0 euro, advies). 
- 0/5: het betreft geen presentatie of geen professioneel kunstenaar.  
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OPMERKINGEN 

AANVRAAG IN NEDERLANDS OF ENGELS 

In KIOSK is het mogelijk om een aanvraag voor een tussenkomst voor een buitenlands publiek 
presentatiemoment zowel in het Nederlands als in het Engels in te dienen. Aanvragen van 
kunstenaars/organisaties gevestigd in Vlaanderen/Brussel moeten volgens de taalwetgeving in 
het Nederlands ingediend worden.  
Een aanvraag in het Engels kan enkel voor een buitenlandse organisatie. 

PROMOTIEGALERIES 

Via dit subsidie-instrument kunnen ook promotiegaleries ondersteund worden voor hun 
deelname aan internationale kunstbeurzen. Promotiegaleries zijn kunstgaleries die in de eerste 
plaats oog hebben voor de ontwikkeling van het artistiek traject van de kunstenaars. Dit in 
tegenstelling tot verkoopsgaleries die in de eerste plaats een economische doelstelling hebben. 
Elke galerie verkoopt ook kunstwerken, dus is het niet altijd mogelijk om een duidelijke grens te 
trekken. De administratie schat op basis van het dossier, het belang en profiel van de 
internationale kunstbeurs in of het artistieke of commerciële aspect doorweegt. 
 
Ter info: 
FIT geeft subsidies aan organisaties voor de deelname aan beurzen als dit voor de aanvrager een 
economische groei of internationalisering van hun markt tot doel heeft. In dat kader kan het 
ook kunstgaleries ondersteunen. FIT doet dit eerder uitzonderlijk, omdat ze op basis van 
voorgaande dossiers vastgesteld hebben dat de verwachte omzetgroei op korte termijn bij 
kunstgaleries doorgaans niet vast te stellen is. 
Het Departement voorziet ook een afstemming met FIT hierover. 

VORMGEVING 

De sector van de vormgeving heeft eveneens een economische en artistieke kant. Ook hier schat 
de administratie in of een buitenlandse presentatie een economisch of artistiek doel heeft. 
Indien het om een economische activiteit gaat, wordt het niet binnen het kader van het 
Kunstendecreet ondersteund. 
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