
Transcriptie infosessie indienronde 15 maart 
2021: live Q & A 
 

INTRO - Dit is een transcriptie van deze video waarin vragen worden beantwoord 

van deelnemers aan de infosessie over projectsubsidie of beurzen aanvragen in de 

indienronde met als deadline 15 maart 2021. 

 

Ine:  

We willen jullie klaarstomen voor projecten en beurzen in het Kunstendecreet. Ik bezorgde jullie 

alvast een video bezorgd met de algemene inleiding, samen met infobundel. Hopelijk hebben jullie die 

massaal doorgenomen zodat we via de Q and A van start kunnen gaan. 

Deze sessie wordt georganiseerd door Kunstenpunt, in samenwerking met Vi.be, Cultuurloket en het 

Vlaams Architectuurinstituut. De collega’s zijn vandaag allemaal hier - je kan ze zien bovenaan op je 

scherm - om jullie vragen te beantwoorden. Je kan de vragen stellen via de Q and A onderaan in je 

scherm. Mijn collega’s beantwoorden die vragen via de chat, ofwel ‘live’, zodat iedereen kan 

meeluisteren. Het is mss handig om mee te geven dat je je naam ook altijd kan aanpassen. 

 

Verloop van deze dag: 
Q and A is reeds gestart, prima op schema! Om 10.50 ronden we de Q and A af, gevolgd door 10 

minuten pauze. De mensen die inschreven voor de interactieve workshops, die kunnen meteen 

doorklikken op de andere link, die je kan terugvinden in je mailbox.  

Belangrijk dat je dat doet, want deze meeting wordt afgesloten, zodat we de interactieve workshop 

kunnen opdelen in verschillende workshop-plekjes, dus daar worden de groepen verdeeld. Dus klik op 

die andere link, met het paswoord dat erbij hoort. En daar starten we om 11u stipt, met de workshops. 

Die workshop stopt rond 12.10u.  

Deze namiddag om 14.30u start de webinar van Cultuurloket. De mensen die daarvoor inschreven om 

Zoom-link, en het paswoord van je terug in de mail, die ik je bezorgde.  

Misschien even interessant om aan te geven: De Vlaamse Regering werkt aan de hervorming van het 

Kunstendecreet, dus informatie die je nu meekrijgt heeft betrekking op de volgende indiendatum en 

die in september. Op onze website van Kunstenpunt vind je een kort overzicht van de stappen die de 

Vlaamse Regering nog zal zetten, naar aanleiding van die hervorming. Je kan daar terecht voor de 

mogelijke veranderingen, die invloed zullen hebben op de indiendata in 2022.  

We kunnen starten: ik geef het woord aan Yasmine, zij bijt de spits af, zij beantwoordt de eerste vraag, 

en nadien geeft zij het woord door aan de collega’s. Dus, vragen of bedenkingen: altijd kan je deze 

stellen via de Q and A. 

03:40 

Yasmine:  
Goedemorgen iedereen! Ine had me gevraagd om een vraag voor te bereiden die dikwijls bij ons 

terecht komt, vooral in betrekking tot met mensen die nog niet zo vaak een vraag hebben ingediend. 

En ik heb gekozen voor een vraag rond sub-genres: er wordt vaak gevraagd “welk sub-genre, moet 

ik dat aanduiden bij mengvormen?” Zowel in Muziek, als Podium als Beeldende Kunst zijn er 

veel mengvormen, bv. een klassieke muzikant die met een jazzmuzikant samenwerkt, of een beeldend 
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kunstenaar die een performance-artiest betrekt bij zijn werk, of in de Podiumkunsten zijn er 

combinaties van Dans en Muziektheater.  

Er is zoveel mogelijk! Maar die mogelijkheden zie je niet zo direct als je appliqueert. Dus eigenlijk 

moet je de vraag stellen, wie je wilt die je dossier beoordeelt. Door welke Commissie wil je eigenlijk 

dat je dossier gelezen wordt? Je hebt natuurlijk meerdere mogelijkheden, maar hoe meer je aanduidt, 

hoe meer mensen je dossier gaan beoordelen. Dat is eigenlijk de manier van redeneren als je kiest 

voor discipline, of sub-genre. Als mijn collega’s er nog iets willen aan toevoegen, kan dat zeker! Ik geef 

eerst de kans aan collega’s die iets willen zeggen daarop. Ik zag iemand teken doen, maar dat is 

misschien verkeerd. 

Sarah:  
Het is niet zo dat er dan meer mensen uw dossier lezen, maar dat er andere experten in de Commissie 

zitten. Die Commissies worden samengesteld, als de dossiers al binnen zijn. Er zijn wel vaste leden 

voor verschillende Commissies. Maar ze bekijken per ronde hoeveel aanvragen er binnen zijn, en dus 

ook hoeveel Commissies ze moeten samenstellen en welke experten. 

05:49 

Yasmine:  
Merci! De eerste vraag die in deze Q and A wordt gesteld, gaat mijn collega Sofie beantwoorden. 

Sofie: 
Dat is een vraag van Erwin Claus, die vraagt om wat meer duiding te krijgen over het 

participatiekader. De functie participatie binnen het Kunstendecreet, is eigenlijk een functie die je 

kan aanduiden bij je projectsubsidie, en dat gaat over participatieve kunstvormen, waarin het 

artistieke proces minstens even belangrijk is, als het artistieke resultaat. Er wordt ook gekeken naar de 

manier waarop mensen kunnen deelnemen en participeren aan dat artistieke proces.  

Het participatiekader, dat je in de bundel vindt, is eigenlijk opgesteld vanuit een studie die gedaan 

werd om te kijken naar: wat zijn de verschillende vormen van participatie? Op welke manieren kan je 

deelnemen aan kunst? Je zal zien dat in dat participatiekader onderscheid wordt gemaakt tussen 

participatievormen die echt behoren tot de functie ‘participatie’, en andere vormen die eigenlijk meer 

te maken hebben met publiekswerking. Zoals bijvoorbeeld een workshop kunnen meevolgen in een 

inleiding: dat is ook deelnemen aan kunst, maar dat zit eigenlijk meer binnen het luik en de functie 

presentatie, dan dat het onder participatie zit.  

Het is niet dat je dat kader in je aanvraag echt moet gaan aanduiden: “ik doe de vorm 2a van de 

participatie of 2b”, zoals het in het participatiekader is aangegeven. Maar het kan je wel helpen om wat 

meer af te bakenen, en bij hoe je het omschrijft, het participeren. Ik hoop dat dat een antwoord is op je 

vraag, anders geef ik graag wat meer info.  

De volgende vraag zal beantwoord worden door mijn collega Tom.  

07:49 

Tom: 
Er is een vraag van Wim Haeck over de structurele subsidie, en waar die zich situeert ten 

opzichte van de projectsubsidies. En ik ga deze combineren met de vraag van Philippe van 

Leuven, die ook een vraag stelt: einde dit jaar komt er een werkingssubsidie, op de site wordt duidelijk 

gesteld dat je een bepaalde werkingssubsidie niet kan combineren met projectsubsidies. Ik zal 

die twee vragen samen nemen.  

Inderdaad, de infosessie nu gaat over de projectsubsidies en beurzen. De structurele 

werkingssubsidies in het Kunstendecreet, die kan je indienen vanaf 1 december. Zoals je 

waarschijnlijk wel weet, zullen die dossiers die dan ingediend worden, pas beoordeeld worden zoveel 

maanden later - in de zomer van 2022. Die werking gaat dan van start in 2023.  



Ik denk dat je dat goed moet scheiden van elkaar. Er zijn inderdaad mogelijkheden om 

projectsubsidies uit te werken die tot 3 jaar lang duren, maar de bedoeling is daarbij niet dat je echt 

een structuur uitbouwt. Je hoeft dus geen zakelijk leider aan te stellen, terwijl dat dat bij een 

structurele subsidie wel zo is.  

We gaan het hier vandaag louter hebben over de projectsubsidies en de beurzen. Zoals collega Sarah al 

aangaf: zodra we meer weten over de werkingssubsidies - want het decreet wordt nog steeds 

uitgebouwd - gaan we daar advies rond verlenen.  

Ik hoop dat ik de vraag hiermee beantwoord heb, zo niet, stel gerust bijvragen in de Q and A.  

10:01 

Dirk:  
De vraag van Veronique van San: er is een vraag over iemand die een ontwikkelingsbeurs heeft 

ingediend, maar geen subsidie heeft gekregen. De vraag is: hoe kan je feedback krijgen? De 

feedback van de Commissie wordt in de Kiosk opgeladen, dat kan je daar bekijken.  

Kan je je dossier opnieuw indienen, als je geen geld hebt gekregen? Ja, natuurlijk is het dan 

best om te lezen wat de Commissie daarover gezegd heeft en eventuele aanpassingen te maken. Maar 

je kan het absoluut opnieuw indienen. Dan is er nog de vraag, of bepaalde trefwoorden, 

kernwoorden zijn, waar men in het dossier mee rekening houdt. Het antwoord is eigenlijk 

dat je als kunstenaar je ontwikkeling volledig zélf moet beschrijven: waarom, welke motivatie, welke 

tijdsspanne? Er zijn geen vooraf bepaalde kernwoorden of trefwoorden.  

Lees natuurlijk heel goed de bedoelingen van een beurs in Kiosk voor dat je opnieuw indient. En als je 

twijfelt, laat dan eventueel een collega jouw dossier lezen om te zien of dat wat je wil zeggen er wel 

goed uitkomt. 

11:30 

Sarah: 

De vraag van Lisa Van Camp: zij vraagt of je bij een project met alle aandachtspunten van de 

visienota kunsten van minister Jambon evenveel rekening moet houden, en hetzelfde voor de 

motivatie van de functies.  

Het is niet nodig om op alle punten even hard te scoren. Als dat niet past bij je project, moet je echt 

kijken: welke functie past bij mijn project? En wat de aandachtspunten betreft: zijn er elementen die 

de minister aanhaalt die voor mijn project wel echt van toepassing zijn? Dan kan je daar de aandacht 

op vestigen. Maar je wordt niet gevraagd om een soort generieke aanvraag te doen die alles omhelst. 

Je moet echt kijken: is er iets in mijn project dat past bij de aandachtspunten van de minister? Dan 

kan je dat wel extra toelichten, of je kan daar extra de nadruk op leggen. Maar je moet dus niet alles 

beantwoorden.  

12:32 

Sofie:  

De vraag van Erwin Claus. Erwin stelde de vraag of het kiezen van of het voldoen aan méér 

functies invloed heeft op de goedkeuring van een project. Het is inderdaad zo dat je bij de 

aanvraag van een projectsubsidie kan kiezen voor één van de 5 functies, of voor een combinatie van 

meerdere functies. Het is niet zo dat je beter scoort als project als je meer functies aanduidt. 

Integendeel: aan een bepaalde functie hangen criteria vast. Het is eigenlijk zaak om eens goed te 

kijken naar die criteria, en voor je eigen project te bepalen: kan ik voldoen aan die criteria? Duid enkel 

die functie aan waarvan je ook echt voelt van: aan die functie, die criteria, daar voldoe ik aan en dit is 

eigenlijk ook de functie die het best past in mijn project. Dat kan een combinatie zijn van productie en 

presentatie, maar dat kan ook enkel participatie, productie of reflectie zijn. Wij zouden nooit aanraden 

om zoveel mogelijk functies aan te duiden.  



14:13  

Yasmine:  

Katie Lagast heeft gevraagd om meer duidelijkheid te geven over het verschil tussen 

groeipotentieel van de kortlopende beurs, en ontwikkeling of de meerjarige beurs. En of 

het zo is dat je al een kortlopende beurs gekregen moet hebben, voor je een meerjarige beurs kan 

aanvragen.  

Neen, dat is niet zo. Je kan eigenlijk als je voor de eerste keer aanvraagt ook een meerjarige beurs 

aanvragen, afhankelijk van waar je zit in je professionele carrière. Het groeipotentieel van de 

kortlopende beurzen, dat gaat bijvoorbeeld over wanneer je aan het begin van een nieuwe zoektocht 

staat, wanneer je meer een instromer bent en een korte ontwikkeling ziet in je traject, of een kort 

onderzoek doet.  

16:03 

Jan:  

Simon is een jonge muzikant, die toch wel een beetje een traject heeft afgelegd. Je vraag gaat heel 

breed! Ik weet niet of we tijdens het korte tijdsbestek van deze Q and A daar volledig kunnen op 

ingaan. Je kan ook nadien terecht via advies@vi.be of praktijk@kunsten.be. Maar ik ga proberen een 

aantal aspecten van je vraag kort proberen te beantwoorden.  

De vraag die je stelde, projectsubsidie versus beurs: ik denk als je projectsubsidie zou indienen 

voor het maken van je full-album, ga je waarschijnlijk een subsidieaanvraag indienen binnen de 

functie productie. Weet dat er bij indienen binnen die functie productie een soort 

ontwikkelingsfunctie aan vooraf mag gaan of een onderzoeksfase, vooraleer je de productie van je 

album opneemt. Je zou inderdaad een soort van experimenteergedeelte mee kunnen nemen in die 

aanvraag, zelfs als je indient op functie/productie.  

Weet wel, als je indient op de functie productie, dan zijn er een aantal kwaliteits- en evaluatiecriteria. 

Eén daarvan is dat je een goede visie moet hebben op je distributie en publieksbereik. Wat zal helpen 

bij de beoordeling van je dossier, is tonen dat je een goed zicht hebt over hoe je je plaat gaat 

distribueren. Je gaat die in eigen beheer uitbrengen, maar stel dat er al een distributiedeal in place zal 

zijn, dan gaat dat zeker helpen bij de evaluatie van je dossier.  

Wat me een beetje zorgen baart is dat je zegt dat het door de covid-omstandigheden ideaal is om een 

projectsubsidie in te dienen. Ik hoop dat je daarmee niet bedoelt dat je geen geld in kas hebt om je 

plaat te kunnen maken, dus dat je volledig van subsidie afhangt om je plaat al dan niet te kunnen 

realiseren. Zoals ik het altijd zie, is dat subsidies deel uitmaken van je financieringsmix. Ik zou dus 

niet rekenen op alleen subsidies om je plaat te kunnen maken.  

Dus let op als je zegt ‘door de covid-omstandigheden’ heb ik niet kunnen spelen, heb ik geen geld in 

kassa en daarom ga ik een dossier indienen. Ik zou kijken naar andere onderdelen van je 

financieringsmix om je budget volledig bij elkaar te krijgen.  

Je schrijft over beurzen, in de laatste alinea van je vraag: geldt dit stukje ook voor muziek? Inderdaad, 

zeker en vast! Ook een muzikant kan een beurs indienen om zichzelf artistiek te gaan ontwikkelen. 

Maar je moet heel goed opletten met het indienen van een beurs, waarin je ook melding maakt van 

een plaat, die je gaat opnemen.  

Het is zo dat een beurs geen artistieke finaliteit vraagt, of dat er geen artistieke finaliteit verplicht is. 

Maar het is sterker dan dat: de ervaring leert, als er te veel artistieke finaliteit in zit, dat men die beurs 

negatief gaat beoordelen, en dat men je eerder zal gaan doorverwijzen naar een projectsubsidie. Je 

moet daar dus heel goed mee opletten, dat er niet te veel artistieke finaliteit in je beurs gaat zitten.  

Ik weet niet of het nu een al een kort antwoord is op je vraag, misschien dat er ook nog collega’s 

kunnen én willen aanvullen. Ik denk dat de vraag zo breed gaat, dat we hier een half uur mee kunnen 

vullen. Ik ga het voorlopig hierbij laten. 
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19:49 

Stef: 

Het is een vraag van Chantal Peeters, of zij (of een managementbureau dat zich daarmee bezighoudt) 

voor het synchroniseren van muziek in een audiovisuele productie een aanvraag kan 

indienen in het Kunstendecreet of terechtkan bij het VAF.  

Ik denk dat dat eerder iets voor het VAF omdat het niet gaat om een artistieke creatie of een artistiek 

proces. Dit gaat louter over exploitatie van in dit geval een artistieke creatie, dus toch duidelijk een 

commerciële activiteit. Mijn aanvoelen zegt dat het voor het VAF is, maar ik kijk toch ook naar 

collega’s die daar aanvulling bij kunnen geven. Ik zou eerder zeggen dat het niet iets is voor in het 

Kunstendecreet. Je kan wel subsidieaanvraag indien om een plaat op te nemen, zoals Jan uitlegde, 

maar als je dan zou zeggen: ik ga ook subsidies aanvragen om die plaat in de markt te zetten, dat zal 

toch een ander paar mouwen zijn, denk ik.  

Sofie:  

een antwoord op Erwin: wat is VAF? Het Vlaams Audiovisueel Fonds. Zij doen subsidietoekenning 

over alles ivm audiovisueel werk in Vlaanderen. Misschien dat een collega nog meer info wil geven?  

Sarah:  

Er zijn een aantal vragen over geweest, je kan kijken bij de anderen, hoe het VAF werkt. En anders kan 

je nog eens de vraag stellen, en kunnen we daar op antwoorden.  

22:19 

Yasmine:  

Erwin vraag ook of wij (Kunstenpunt) geen voorronde of het corrigeren van aanvragen doen, 
hij specificeert daarbij dat de mensen van Kunstenpunt raad geven bij een aanvraag. Wij doen dat dus 

niet, anders zouden wij alleen maar daar mee bezig zijn, dat kan je je voorstellen.  

Dus wat we wel doen, is antwoorden geven op oriënterende vragen binnen een aanvraag. We 

beantwoorden wel specifieke vragen als je vastloopt op iets, maar wij gaan geen dossiers beoordelen of 

verbeteren of herlezen. Dat mogen we niet doen. Bij deze kan je heel veel vragen stellen die wel 

beantwoord kunnen worden en zo specifiek mogelijk, waar je wel vooruit kan in je aanvraag.  

23:16 

Ik zie hier een vraag van een student die wilde weten of ze als student kunnen aanvragen: het is 

zo dat het binnen je opleiding niet mogelijk is om die te combineren met beurzen, maar je kan wel 

naast je opleiding, terwijl je studeert, wel al natuurlijk zelfstandig bezig zijn aan een project. Dan is het 

aan de commissie om te beoordelen of je al in het professionele veld zit of niet, dat is afhankelijk van 

je professionele traject.  

Een beurs is heel individueel: hoe je je vraag kadert, hoe je je dossier opbouwt, wat je doel en 

motivatie is... Het is dus zeker mogelijk om een beurs aan te vragen als student, als je daarnaast al 

professioneel bezig bent. Je kan bv. geen beurs aanvragen om een opleiding te betalen. Dat is 

uitgesloten. Zijn er nog collega’s die hier iets aan willen toevoegen? Want dat is wel een vraag, die vaak 

terugkomt. Ik zal eens kijken of er nog vragen zijn die beantwoordt moeten worden? 

24:25 

Dirk:  

Ik ga proberen de vraag te beantwoorden van Guido Leemans: die gaat eigenlijk over een subsidie 

voor een tentoonstelling, in het buitenland. Als je een projectsubsidie vraagt, dan moet je een 

plan hebben: welke tentoonstelling, welke plek, wat de kosten zijn voor de voorbereiding, 

transportkosten…? Als dat niet zo is, kan je eigenlijk moeilijk een projectsubsidie vragen. Een ‘project’ 

wil zeggen dat er een resultaatsverbintenis is.  



Een projectsubsidie in het buitenland kan zowel aangevraagd worden door de kunstenaar zelf, door 

een vertegenwoordiger van de kunstenaar hier of door de plek in het buitenland.  

De vraag van Guido is eigenlijk: ik wil eerst ergens prospectie doen om te zien of er wel plekken zijn 

waar we kunnen tentoonstellen. Daar kan je dus geen projectsubsidie voor vragen.  

Wat wel kan: als je een tentoonstelling hebt in het buitenland die bekostigd wordt door die plek zelf en 

je wil er zelf naar toe, dan kan je altijd wel een tussenkomst vragen voor de reis en het verblijf.  

25:50 

Jan: 

Een vraag van Floris Willem: wat verstaat men onder ‘distributie’ bij cd’s, is verkopen na een 

concert genoeg? Het is moeilijk om daar een antwoord op te geven, omdat het een van de 

evaluatiecriteria is, die zal gebruikt worden door de beoordelingscommissie om het gewicht van je 

dossier te gaan beoordelen.  

In elk geval is het wel zo dat bij het indienen op de functie productie ook je visie op distributie en 

publieksbereik erg belangrijk is. Het presenteren van je product, via een concert, is inderdaad ook 

belangrijk. Als je een goeie argumentatie kan uitbouwen over waarom het verkopen van je cd na 

concerten een goeie visie is op distributie en publieksbereik, dan zal dat passeren. Als de commissie 

van oordeel is dat dat het niet zwaar genoeg weegt, dan zal het niet passeren.  

Het is moeilijk om die vraag te beantwoorden. Er zijn geen afvinkbare criteria waaraan distributie 

moet voldoen. Maar als je een distributiedeal zou hebben of als je kan aantonen of argumenteren dat 

het een digital only verhaal is waarbij het via de grote streamingplatformen gedistribueerd wordt... 

Dat zijn de dingen die het gewicht van je dossier mee zullen bepalen. Er zijn dus geen objectieve 

criteria die afgevinkt worden, maar het hangt af van jouw argumentatie.  

27:43 

Sarah: 

Ik wou ook even terugkomen op de vraag van Melike Tarhan die vraagt hoe uitgebreid het 

reflectiegedeelte bij productie moet zijn. Dat slaat eigenlijk ook op de vorige vraag die ik heb 

beantwoord. Via Kiosk moet je een document downloaden waar een aantal vragen in staan per functie. 

Het is niet nodig om die allemaal te beantwoorden, enkel diegene die past bij de functie die je hebt 

aangeduid.  

Als je productie hebt aangeduid, moet je geen antwoord geven op de reflectievragen in je aanvraag. 

Het kan wel zijn dat je project ook raakvlakken heeft met reflectie. Je kan dat dan toevoegen, maar je 

moet vooral kijken: wat is er van toepassing op mijn dossier en wat zijn de functies waaraan mijn 

project wil voldoen, en enkel op die vragen moet je dan een antwoord geven.  

28:48 

Yasmine:  

De vraag van Wendy De Laet: zij vraagt wie een aanvraag mag indienen, en of je ook het 

kunstenaarsstatuut moet hebben, of als zelfstandige kan aanvragen. Je moet niet het 

kunstenaarsstatuut hebben om aan te vragen. Dat kan natuurlijk wel, maar het is niet verplicht. En je 

kan ook zelfstandige zijn.  

Het is helemaal afhankelijk van wat je aanvraagt. Als je een beurs aanvraagt dan is dat via een 

natuurlijk persoon of via een organisatie is dat ook mogelijk. Als project kan je in alle mogelijke 

vormen: natuurlijk persoon, rechtspersoon, groepering... Dat is allemaal mogelijk.  

29:46 

 

 



Stef:  

De vraag van Dries Meert. Je hebt al een pre-structurele aanvraag dus een projectsubsidie voor 1 jaar 

gehad en je vraagt nu: we willen dat opnieuw doen, maar we willen ook een productietheater 

opstarten samen met een andere organisatie. Kunnen we dat opsplitsen in meerdere aanvragen: 

jaarwerking en theaterproductie, of dus een projectsubsidie? 

Ik denk dat het basisprincipe altijd moet zijn: je kan niet voor hetzelfde ding twee keer gesubsidieerd 

worden. Je kan als gestructureerde organisatie wel nog andere subsidies krijgen, maar die moeten 

duidelijk afwijken en mogen geen onderdeel uitmaken van een andere projectsubsidie.  

Let daar goed mee op! Dat geldt algemeen voor de Vlaamse Gemeenschap: de dubbele subsidiëring, 

daar is men zeer gevoelig voor. Als je duidelijk hebt omschreven wat er wel en niet in jouw 

werkingssubsidie valt, kan je daarnaast nog wel een projectsubsidie aanvragen, maar die dan moet 

duidelijk onderscheiden zijn, zodanig dat die dubbele subsidiëring wordt vermeden.  

31:44 

Nikol: 

De vraag van Rona Kennedy: kan je projectsubsidie indienen met functie ontwikkeling voor 

2 kunstenaars die samen een artistiek onderzoeksproject willen doen, waarin ze de 

raakvlakken van hun artistieke praktijk willen onderzoeken om hierna samen een publicatie te maken. 

Kan je een projectsubsidie aanvragen voor een artistieke onderzoekspublicatie? 

Het is een beetje een warrige vraag, want er worden verschillende vragen tegelijk gesteld. Als je een 

projectsubsidie indient, dan kunnen de hele preproductie en het artistieke onderzoek om dat project 

te kunnen realiseren daar een deel van uitmaken. Dat kan, de vraag is dan: voor welke functie?  

Bij een artistieke onderzoekspublicatie hangt het er van af: het maken van een publicatie kan de 

functie productie zijn, maar het kan ook de functie reflectie zijn als je de bedoeling hebt om dat breder 

te delen. Dat is op dit moment voor mij in deze vraag te warrig en té onduidelijk om daar concreet op 

in te gaan.  

Er zijn dus verschillende manieren om voor een dergelijk project projectsubsidie in te dienen. Dat 

signaal wou ik meegeven. Vanuit de kennis van de verschillende functies en de eigen kennis van het 

project, die wij natuurlijk niet hebben, kan je dan een keuze maken.  

33:51 

Jan:  

Iemand die anoniem wenst te blijven stelt een vraag over financieringsmix. Ik pak deze even op 

omdat er geen collega’s van Cultuurloket aanwezig zijn. De vraag is: er werd daarnet gepraat over de 

financieringsmix, is het altijd nog nodig om zo’n financieringsmix te hebben? En moet het dan altijd 

geldelijk zijn? Of kunnen ook werkplaatsen of residenties deel zijn van een financieringsmix? En is dat 

dan ook zo bij beurzen? Dat is weer een complexe vraag.  

Ik heb daarnet gezegd dat subsidies in mijn oordeel altijd deel uitmaken van die financieringsmix, 

omdat het niet zo zal zijn dat je een project 100% zal gefinancierd of gesubsidieerd krijgt door de 

overheid. Er wordt een bepaald percentage, een bepaald deel eigen inkomsten verwacht. Eigen 

inbreng kan daar ook relevant in zijn. Maar het is nooit zo, dat je de 100 procent kosten van je project 

gaat gesubsidieerd krijgen.  

Vandaar dat de financieringsmix wel degelijk heel belangrijk is. Moet dat dan altijd geldelijk zijn? Het 

hangt er natuurlijk wat van af wat je precies nodig hebt om je project te realiseren. Je zal natuurlijk 

een aantal out of pocket-kosten hebben. Je zal lonen die je moet gaan uitbetalen, je zal misschien huur 

moeten gaan betalen... 

Ik weet natuurlijk niet wat je bedoelt met werkplekken of residenties, kan dat deel zijn van die 

financieringsmix? Als je een residentieplek aangeboden krijgt en je betaalt bv. geen huisvesting, of je 

krijgt daar geen compensatie voor, dan is dat inderdaad een onderdeel van je financieringsmix.  



Om heel kort te antwoorden op de vraag: is dat dan ook zo bij beurzen? Dat is het grote verschil tussen 

beurzen en projectsubsidie: bij projectsubsidies weegt die begroting - die verplichte Exell die je 

daarvoor moet gaan invullen - veel meer en is dat een essentieel onderdeel van je subsidieaanvraag. 

Dat is bij beurzen veel minder het geval. Het begrotingsluik - en achteraf het het financieel 

afrekeningsluik - is veel minder zwaar, veel minder van toepassing dan bij het 

projectsubsidieaanvraag. 

36:18 

Yasmine:  

Ik zou willen zeggen dat wat je daarnet hebt toegelicht zeker ook deze namiddag bij de sessie van 

Cultuurloket zal worden toegelicht. Er zijn een aantal vragen die terugkomen van mensen die graag 

wat meer individueel willen begeleid worden. Zoals jullie misschien wel weten organiseert 

Kunstenpunt elke maandag en woensdag morning coffees waar je ook dit soort vragen kan stellen.  

Ine:  

De morning coffees zijn er elke maandag en woensdag van 9u tot 10u. Om terug te komen op de 

sessie van Cultuurloket in de namiddag: enkel de mensen die ingeschreven zijn, kunnen daar terecht, 

maar alles wordt opgenomen. Jullie krijgen de informatie via mail toegestuurd en via onze website. 

37:58 

Dirk: 

Er was nog een vraag van Guido Leemans: of er subsidie kan gevraagd worden voor deelname aan een 

kunstbeurs in het buitenland. Dat kan via de tussenkomst voor buitenlandse presentatiemomenten. 

Die kan zowel door de kunstenaar als door de galerie aangevraagd worden. Subsidie voor deelname 

aan beurzen in het binnenland kan niet, dat wordt beperkt tot het buitenland.  

38:42 

Nico: 

Een vraag van Chantal Peeters voor promotie van een album: kan je dat indienen onder de 

categorie productie of presentatie? Het is zo, als je subsidie indient om een album op te nemen 

dat je daar, zoals Jan daarnet al zei, alle verschillende fasen kunt in opnemen, maar het zal het meest 

aangewezen zijn om de functie productie te kiezen.  

Dat wil niet zeggen dat je de presentatie daarvan - de live shows die je gaat doen om je album te 

presenteren - niet mag opnemen in je dossier. Integendeel, dat is juist een meerwaarde: als je uitlegt 

hoe je je plaat gaat distribueren fysiek in de winkels, maar ook hoe je die gaat voorstellen en hoe je de 

promotie die je daarvoor gaat doen. Maar daarvoor hoef je niet de functie presentatie te gaan 

selecteren.  

Presentatie als functie wordt vaak eerder gebruikt voor concertzalen bv. die als main functie echt die 

presentatie hebben. Dus bij jou kan het perfect binnen de functie productie.  

41:12 

Nikol: 

Ik kan de vraag van Dieter De Lathauwer beantwoorden: het gaat over een feedback die hij gekregen 

heeft op een aanvraag die hij eerder heeft ingediend. Dat is heel lastig, het is niet fijn om een negatieve 

feedback op een aanvraag te krijgen, en het is onmogelijk om daarover in gesprek te gaan.  

Het is op zich niet als criterium omschreven dat er voor een fotoboek ook een 

tentoonstelling moet zijn. En het is inderdaad moeilijk om daar op dat vlak op te reageren. Het is 

zo dat je aanvraag terechtkomt in een stapeltje met verschillende aanvragen, en dat die commissie al 

die vragen beoordeelt. Ik kan mij voorstellen dat je uit deze feedback weinig kan halen voor het 

vervolg van je traject.  

https://www.kunsten.be/video/herbekijk-infosessie-indienronde-15-maart-2021-correct-begroten/
https://www.kunsten.be/video/herbekijk-infosessie-indienronde-15-maart-2021-correct-begroten/
https://www.kunsten.be/contacteer-ons/morning-coffee-maandag-en-woensdag/
https://www.kunsten.be/contacteer-ons/morning-coffee-maandag-en-woensdag/


Maar dus op zichzelf heb je gelijk: het is geen criterium en kan ik alleen zeggen dat het er misschien op 

neerkomt - als je een fotoboek indient en wil maken - dat je dan eigenlijk heel goed moet kunnen 

motiveren waarom dat voor jouw ontwikkeling op dat moment in je oeuvre noodzakelijk is.  

Het is een beetje dezelfde vraag die muzikanten ons ook soms stellen als het gaat over het produceren 

van een cd. Je moet goed kunnen motiveren waarom het maken van zo’n product op dat ogenblik in je 

loopbaan belangrijk is.  

Rosan: 

Ik wil daar even op inpikken: ik las die vraag - en het is giswerk, dat mag eigenlijk niet - maar als je 

hebt ingediend bij de functie productie, heb je misschien niet genoeg aandacht besteed aan het 

criterium van een visie op distributie en publieksbereik, of hoe je je boek onder de aandacht gaat 

brengen van potentiële kopers en lezers.  

Het is lastig dat je niet in gesprek kunt treden, maar misschien bedoelen ze dat je daar meer een visie 

moet over ontwikkelen, en dat een tentoonstelling een suggestie zou kunnen zijn om je boek onder de 

aandacht te brengen. In ieder geval wil ik meegeven: als je een projectsubsidie aanvraagt voor de 

functie productie, dat het ook echt belangrijk is om aandacht te besteden aan niet alleen het 

productieproces, maar ook hoe je je product onder de aandacht gaat brengen van potentiële kopers.  

44:21 

Sarah:  

De vraag van Katrien: in hoeverre moet je al projectsubsidies gekregen of aangevraagd 

hebben, voordat je structureel subsidies kan aanvragen? Moet je een staat van verdienste 

opgebouwd hebben? Of moet je al een zeker parcours ivm projectsubsidies afgelegd hebben?  

Er is geen formele regel die zegt dat je projectsubsidies moet hebben gekregen of aangevraagd. Het is 

zo dat de commissie en de administratie wel zicht hebben op de historiek van subsidies. Ze krijgen die 

info mee, maar het is aan de commissie zelf om te bepalen wat ze daarvan meenemen in het dossier.  

Wat betreft de structurele subsidies en de beoordeling daarvan: die richtlijnen zijn nog niet bekend. Ik 

denk dat we wat dat betreft zeker gaan moeten kijken naar de toekomst, wanneer er meer geweten is 

over de structurele en de werkingssubsidies. En dan gaan we daar veel beter op kunnen antwoorden, 

omdat de leidraad van hoe de commissie moet omgaan met de aanvragen nog niet is uitgeschreven, en 

dus nog niet bekend is.  

45:49 

Sarah:  

Een antwoord van een andere deelnemer over de vraag rond de catalogus van een 

tentoonstelling: misschien kan dat als beursontwikkeling of beter nog als projectsubsidie met de 

functie productie. Dat is een antwoord op een vraag die we net hadden beantwoord over het feit dat 

het fotoboek niet genoeg was voor projectsubsidies. Misschien moet je daar in de workshop ook nog 

verder op ingaan, want dat ligt misschien ook aan welke functie je had aangeduid.  

46:54 

Jan:  

Het is de vraag van Melike, die vraagt: promotie van een album, is dat productie of 

presentatie? Nico heeft die vraag eerder al beantwoordt: dat kan je dus opnemen in je dossier, best 

onder de functie productie. Als je een aanvraag indient voor een albumproductie, dien je best in op 

functie productie, en het  promoten kan daar deel van uitmaken.  

Nog even heel kort toevoegen dat je voor het promoten van een album buiten het Kunstendecreet wel 

middelen hebt, via Sabam for Culture en dergelijke, maar dat is niet de scope van deze Q and A. Je kan 

de promotie van je album meenemen ook als je een dossier indient binnen de functie productie.  



Voor verdere vragen kan je terecht op de morning coffee, elke maandag en 

woensdag van 9u tot 10u. Je kan ook mailen naar onze praktijkmailbox: 

praktijk@kunsten.be of advies@vibe.be.  
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