HANDLEIDING KUNSTENAARSTOELAGE
INLEIDING
Deze handleiding geeft een toelichting bij de procedure voor de aanvraag en terugbetaling van de
kunstenaarstoelage.

WAT IS EEN KUNSTENAARSTOELAGE?
De kunstenaarstoelage is een toelage aan een kunstenaar van maximum 15.000 euro die door de
ontvanger binnen de 5 jaar volledig wordt terugbetaald volgens af te spreken modaliteiten.
De kunstenaarstoelage kan alleen worden aangevraagd door en toegekend aan professionele kunstenaars.
De kunstenaarstoelage kan alleen worden gebruikt voor de overbrugging van artistieke kosten.
De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij of zij het bedrag niet zelf kan prefinancieren, en moet
garanties geven dat hij of zij het bedrag zal kunnen terugbetalen.
De typische kenmerken van een kunstenaarstoelage zijn:
is enkel toegankelijk voor natuurlijke personen, rechtspersonen (zoals vzw's of bvba's) zijn
uitgesloten;
er is geen beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit van de professionele artistieke activiteit,
louter een toets of de aanvrager behoort tot de doelgroep waarvoor het instrument is bedoeld;
de kunstenaarstoelage moet volledig terugbetaald worden;
de kunstenaarstoelage kan gecombineerd worden met andere subsidies binnen het
Kunstendecreet (is cumuleerbaar).

HOE INDIENEN?
Enkel natuurlijke personen kunnen een aanvraag indienen.
De aanvraag voor een kunstenaarstoelage gebeurt -net zoals voor werkingssubsidies, projectsubsidies en
beurzen- via de website KIOSK. Alleen de informatie die is opgeladen in de webtoepassing wordt in
aanmerking genomen voor de beoordeling van de aanvraag.
Om de aanvraag in KIOSK te kunnen doen, moet je je eerst registreren als gebruiker. Meer info over het
gebruik van deze webapplicatie vindt u in de presentatie (prezi), in de handleiding KIOSK (pdf) en in de
rubriek Vragen over KIOSK.

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN
Eenmaal ingediend in KIOSK, gaat de administratie na of de aanvraag ontvankelijk is. Een aanvraag is
ontvankelijk als ze tijdig en volledig is ingediend.
Tijdig betekent: 2 maanden voorafgaand aan de uitgave waarvoor de toelage wordt aangevraagd.
Volledig betekent: een volledig ingevulde aanvraag via KIOSK.
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Binnen de 10 werkdagen na indiening ontvangt de aanvrager een bericht of de aanvraag al dan niet
ontvankelijk is.

TOEKENNINGSVOORWAARDEN EN CRITERIA
De administratie gaat vervolgens na of een ontvankelijke aanvraag beantwoordt aan de
toekenningsvoorwaarden:
de kunstenaar is professioneel actief in de kunstensector;
de activiteiten situeren zich niet binnen het werkterrein van het Vlaams Fonds voor de Letteren
of het Vlaams Audiovisueel Fonds, en betreffen niet het ontwerp of de uitvoering van al dan niet
experimentele bouwprojecten.
De administratie toetst daarna of een ontvankelijke aanvraag beantwoordt aan de volgende criteria:
artistieke finaliteit van de gevraagde middelen;
onmogelijkheid tot prefinanciering;
garanties op terugbetaling.
Het aanvraagdossier moet daarom alle elementen bevatten die nodig zijn om na te gaan of de aanvraag
aan de toekenningsvoorwaarden en criteria voldoet:
documentatiemateriaal dat de professionele artistieke activiteit van de aanvrager aantoont;
een toelichting bij de artistieke finaliteit van de kunstenaarstoelage;
een begroting van de voorziene kosten en opbrengsten;
een toelichting bij de onmogelijkheid tot prefinanciering.

ADVIESPROCEDURE EN TOEKENNING
Na uiterlijk 35 werkdagen krijgt de aanvrager de beslissing en het gemotiveerd advies daarover te zien in
KIOSK.
De beslissing bevat bepalingen over:
het toelagebedrag;
de duur van de te overbruggen periode;
de duur van de terugbetalingsperiode;
de terugbetalingsmodaliteiten.
Na de beslissing zal het volledige toelagebedrag zo snel mogelijk op de rekening van de aanvrager gestort
worden. Hou er rekening mee dat dit een tweetal weken kan duren. Om zeker te zijn dat de aanvrager het
bedrag tijdig ontvangt, is het aangeraden om de aanvraag vroeger dan twee maanden voor de voorziene
uitgaven in te dienen.

TERUGBETALINGSMODALITEITEN
De ontvanger van de kunstenaarstoelage betaalt de toelage terug conform de afgesproken modaliteiten in
de beslissing.

VERANTWOORDINGSDOSSIER
Ten laatste een maand na afloop van de overbruggingsperiode (of het moment van de uitgave) dient de
aanvrager een verantwoordingsdossier in via KIOSK. Daarin toont de aanvrager aan hoe is voldaan aan de
subsidievoorwaarden, namelijk of de toelage is gebruikt voor het doel waarvoor ze is verleend. Dit gebeurt
door bewijsstukken voor de uitgaven (facturen en dergelijke) op te laden in KIOSK.
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MOGELIJKE SANCTIES
In elk van de volgende gevallen moet de aanvrager het toelagebedrag onmiddellijk en integraal
terugbetalen:
indien het verantwoordingsdossier niet tijdig of volledig wordt ingediend;
indien de toelage niet wordt gebruikt waarvoor ze is verleend;
indien de toelageontvanger het toegekende bedrag niet investeert binnen het afgesproken
tijdsplan;
indien de toelageontvanger gedurende drie opeenvolgende maanden nalaat de terugbetaling uit
te voeren.
Deze sancties worden, in voorkomend geval, opgelegd via een terugvordering door de FOD Financiën, en
gecommuniceerd aan de toelageontvanger meegedeeld via een aangetekende kennisgeving.
Indien de toelageontvanger de terugbetalingen te laat of onregelmatig uitvoert, kan de administratie de
toelageontvanger gedurende drie jaar uitsluiten van nieuwe aanvragen binnen het Kunstendecreet.
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