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  In 2008 lag de focus op de operationalisering van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet 
en de herziening van het nog jonge Kunstendecreet. Structurele subsidierondes in beide velden 
gingen gepaard met een hernieuwde samenstelling van de beoordelingscommissies, waarbij oude 
getrouwen plaats maakten voor nieuwe leden. Met gepaste dank en een hartelijk welkom. 
 
Beleidsmatig ging nogal wat aandacht naar het opstellen van een strategische nota  
Beeldende Kunst, naar de structurele uitbouw van de museale samenwerkingsverbanden met  
het oog op internationale profilering van de Vlaamse kunstcollecties en naar de uitbouw van een  
pro-actief topstukken- en sleutelwerkenbeleid. Er kwam een doorbraak in de ratificatie van het 
Unesco’70-verdrag over de uitvoer van cultuurgoederen en de Unesco-conventie immaterieel 
erfgoed werd geïmplementeerd. Ook samenwerking op het gebied van kunst- en cultuureducatie 
met Onderwijs kreeg bijzondere aandacht, net als het Europeana project (e-cultuur) en de 
beleidslijnen participatie en diversiteit.
 
Om de efficiëntie en effectiviteit van de interne werking te optimaliseren maakten we werk van 
een verbeterde informatisering. In het kader van ons streven naar optimale communicatie, 
maakten we klantvriendelijke aanvraagformulieren en lanceerden we een eigen website.
 
Kunsten en Erfgoed heeft zich in 2008 duidelijk gepositioneerd naar alle actoren in het brede 
veld door samen met Cultuurinvest en het Kunstenloket “De Zaak Cultuur” op te zetten als een 
ondersteunend initiatief voor ondernemerschap in de kunsten- en erfgoedsector. 
 
In het vooruitzicht van een nieuwe legislatuur 2009 – 2014 heeft het agentschap de prioriteiten 
en desiderata verwerkt in een regeerbijdrage.  
 
Ongetwijfeld wachten u en mij boeiende uitdagingen. Een nieuwe regering maakt immers nieuwe 
keuzes en verkent nieuwe paden…  

Jos Van Rillaer
Administrateur-generaal
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1.1.  Structuur

Hoofdbestuur. Het hoofdbestuur van het agentschap Kunsten en Erfgoed bestaat uit de 
diensten van de administrateur-generaal en twee afdelingen: de afdeling Kunsten en de afdeling 
Erfgoed (zie bijlage 10.1.1.). 

De afdeling Kunsten voert het kunstenbeleid uit. Het bestaat uit vier teams:
• het team muziek, festivals, letteren, audiovisuele kunsten en sociaal-artistiek
• het team podiumkunsten, kunstencentra, werkplaatsen, kunsteducatie en   

culturele publicaties
• het team beeldende kunsten, architectuur en vormgeving
• het team internationaal.

De afdeling Erfgoed voert het cultureel-erfgoedbeleid uit. Het bestaat uit twee teams en een cel:
• het team cultureel erfgoedorganisaties
• het team collectie Vlaanderen 
• de cel erfgoed internationaal

De diensten van de administrateur-generaal behandelen de afdelings- en entiteits-
overschrijdende materies. Ze zorgen voor een goede interne werking en verzorgen  
de relatie met de managementondersteunende diensten van het Departement Cultuur, Jeugd, 
Sport en Media.

Buitendiensten. Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft vier buitendiensten 
(met verschillende statuten): 

• het Kasteel van Gaasbeek
• de Landcommanderij Alden Biesen
• de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
• het Frans Masereel Centrum. 

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) maakte tot 31 december 
2008 deel uit van het agentschap Kunsten en Erfgoed. Het museum werd op 1 januari 2009 
verzelfstandigd.

Meer informatie over de werking van de buitendiensten vindt men in hoofdstuk 4.

1.2 Missie en taken

Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft als missie het stimuleren, erkennen en subsidiëren van:
• professionele kunstcreatie – met het oog op de realisatie van een gevarieerd en  

kwalitatief kunstenaanbod
• initiatieven op vlak van cultureel (roerend en immaterieel) erfgoed  

– met het oog op behoud, bescherming en ontsluiting van dit erfgoed
• het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultureel erfgoed
• het stimuleren van de cultuurparticipatie.

In 2008 werd een organisatieoefening opgestart. In deze oefening zit ook een actualisering van 
de missie vervat. Voor meer duiding bij dit traject: zie hoofdstuk 9.

Kunsten en Erfgoed: een inleiding
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1.3.   Begroting

Vanaf 2008 werd de begroting van het agentschap Kunsten en Erfgoed aangepast aan de nieuwe 
structuur van de Vlaamse overheid. Vergelijkingen met de voorgaande jaren moeten daarom met 
de grootste omzichtigheid gebeuren.

De beschikbare middelen hebben enerzijds betrekking op de eigen werking (apparaatskredieten: 
lonen, personeelsgebonden kosten, uitrustingsgoederen, …) en anderzijds op de uitvoering van 
het kunsten- en erfgoedbeleid (beleidskredieten: subsidies, dotaties, aankopen van kunstwerken, 
…). De beleidskredieten zijn opgesplitst volgens de beide beleidsvelden kunsten en erfgoed. Het 
gaat in hoofdzaak om middelen ter uitvoering van respectievelijk het Kunstendecreet en het 
Cultureel-erfgoeddecreet. Daarnaast zijn er ook middelen die betrekking hebben op beide velden 
samen (communicatie, subsidies voor publicaties, subsidies artikel 62 bis Financieringswet, 
subsidies aanvullende tewerkstelling,…)

Kunsten en Erfgoed: een inleiding

AppArAAtskredieten BedrAG in eUrO

Loonkredieten 2008

      Hoofdbestuur, Landcommanderij aLden biesen, kasteeL van Gaasbeek 

      koninkLijk museum voor scHone kunsten antwerpen  

6.827.000 

2.926.000

werkinGsmiddeLen 2008 (excLusief ict-middeLen*) 670.000 

tOtAAL 10.423.000

BeLeidskredieten BedrAG in eUrO

erfGoed 41.205.384,11

kunsten 159.923.366,55

kunsten en erfGoed 7.899.396,14

tOtAAL 209.028.146,80

* ICT-middelen worden gemeenschappelijk beheerd door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het 
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.
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2.1 Regelgeving

2.1.1. Kunstendecreet
De laatste twee legislaturen zijn gekenmerkt door een gestage decretale verankering 

van alle sectoren binnen de kunsten. Vanaf 1999 vervoegde het Muziekdecreet het al bestaande 
Podiumkunstendecreet om vanaf 2004 geïntegreerd te worden binnen het omvattende, 
schottenloze Kunstendecreet. Het Kunstendecreet van 2 april 2004 heeft bij de aanvang van deze 
legislatuur een duidelijk kader geschapen voor subsidiëring van de verschillende kunstvormen. 
Het regelt projectmatige ondersteuning, kunstenaarsbeurzen en de meerjarige subsidiëring van 
professionele organisaties en werkingen in het beleidsveld kunsten. 

2.1.2. Wijzigingen
Onder meer op basis van de verschillende advies- en beslissingsmomenten, die een 

interessante praktijktest bleken voor het decreet, werd een aantal technische en inhoudelijke 
tekortkomingen vastgesteld. Deze hebben richting gegeven aan de decreetwijziging in 2008. 
Concreet kwamen de voorstellen tot wijziging van het Kunstendecreet en het uitvoeringsbesluit 
(die zijn goedgekeurd op respectievelijk 20 juni 2008 en 18 juli 2008) tot stand vanuit de  
volgende drijfveren:

• de conclusies van de evaluatie van het Kunstendecreet van 2 april 2004 door de 
beoordelingscommissies en de belangenbehartigers

• meer aandacht voor de individuele kunstenaar
• vermindering van de administratieve lasten
• optimaliseren van de kwaliteitsbeoordeling.

De doorgevoerde wijzigingen situeren zich op de volgende vlakken:

• subsidies voor kunstenaars
• planlastvermindering
• enveloppefinanciering
• aanpassing indiendata
• optimaliseren kwaliteitsbeoordeling
• technische aanpassingen.

2.1.2.1. Subsidies voor kunstenaars
De regelgeving in het Kunstendecreet van 2 april 2004 was sterk bepaald door de 

op dat ogenblik gangbare praktijk in de beeldende kunstensector. Het decreet voorzag de 
mogelijkheid om projectbeurzen toe te kennen aan kunstenaars. Maar kunstenaars uit de 
podiumkunsten en muziek kwamen enkel in aanmerking voor beurzen op het vlak van de 
reflectie – op zich reeds een vaag begrip – en niet voor beurzen op het vlak van creatie en 
presentatie. De praktijk heeft uitgewezen dat de regeling niet aangepast was aan deze disciplines. 
Rekening houdend met de beleidsprioriteit van de minister (om minder te investeren in 
structuren en meer middelen te geven aan individuele kunstenaars), was het noodzakelijk om 
een systeem te creëren dat praktisch toepasbaar is voor alle kunstenaars, onafhankelijk van de 
sector waarbinnen ze werken.

Kunsten
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In de toekomst zullen kunstenaars daarom een “projectsubsidie voor kunstenaars” kunnen  
aanvragen, ongeacht de sector. De benaming “projectsubsidie voor kunstenaars” treedt in de 
plaats van de oude benaming “projectbeurs”, dit naar analogie met de benaming “projectsubsidie  
aan kunstenorganisaties”. De doelstelling van de beide subsidievormen is dezelfde, namelijk de 
gerichtheid op een resultaat. Het verschil tussen beide vormen ligt in de al dan niet individuele 
uitvoering van het project.

De projectsubsidie voor kunstenaars geeft jonge kunstenaars kansen om kleinere projecten uit te 
voeren, zonder dat zij verplicht zijn om een rechtspersoon op te richten. Dit beleidsinstrument  
laat de kunstenaar met andere woorden toe een duidelijk groeipad te volgen in zijn of haar  
carrière. Bovendien kan deze subsidievorm worden beschouwd als een concretisering van het 
zogenaamde “rugzakje” waarmee de kunstenaars naar de grote kunstenorganisaties kunnen  
stappen om zo een eigen plek binnen het landschap te veroveren.

Daarnaast zullen nog steeds ontwikkelingsgerichte beurzen kunnen worden aangevraagd.  
Te oordelen naar het aantal aanvragen in 2008 (125) vinden de kunstenaars vlotter de weg naar 
deze specifieke ondersteuning.

2.1.2.2. Planlastvermindering
De decreetwijziging diende ook te leiden tot een planlastvermindering voor de 

betrokken organisatie en individuen. Het bleek mogelijk om de bestaande aanvraag- en 
adviesprocedures op heel wat plaatsen ‘lichter’ te maken. Zowel in het decreet als in het 
uitvoeringsbesluit zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder de volgende:

• Organisaties die een projectsubsidie ontvangen, zijn niet langer verplicht een dubbele 
boekhouding te voeren. Het zal volstaan een overzicht van alle inkomsten en uitgaven 
verbonden aan het project voor te leggen bij het voltooien van het project.

• Indiening van meerjarige en jaarlijks geactualiseerde beleidsplannen: organisaties 
zullen niet langer een meerjarig geactualiseerd beleidsplan en een jaarlijks 
geactualiseerd beleidsplan moeten indienen, maar slechts een jaarlijks actieplan. 
Men zal wel in het eerste actieplan de grote wijzigingen in functie van het toegekende 
subsidiebedrag moeten toelichten.

• Uitwerken van een duidelijk en beperkt standaarddossier voor meerjarige aanvragen: 
dit standaarddossier bevat zowel inhoudelijke als financiële gegevens en is in de mate 
van het mogelijke aangepast aan de werkvorm waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 
Dit standaarddossier, dat voor de eerste maal wordt gebruikt voor de aanvragen 
tot meerjarige subsidiëring vanaf 2010, beoogt een vermindering van de werklast 
van zowel de aanvragende organisaties als van de beoordelingscommissies en 
administratie.

2.1.2.3. Enveloppefinanciering
Aangezien de middelen van het Kunstendecreet in grote mate naar de meerjarige 

werkingen gaan, is het belangrijk om het resterende budget optimaal in te zetten voor de overige 
subsidievormen. De voorwaarden waarbinnen meerjarig gesubsidieerde organisaties bijkomende 
subsidies kunnen aanvragen zijn daarom aangepast. Concreet zullen kunstenorganisaties 
alsook kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties die een meerjarige subsidie ontvangen 
boven een door de Vlaamse Regering te bepalen bedrag, vanaf 2010 geen bijkomende 
subsidieaanvragen meer kunnen indienen voor internationale initiatieven, projecten 
kunsteducatie, sociaal-artistieke projecten, creatieopdrachten, publicaties of opnameprojecten. 
De Vlaamse Regering heeft een grensbedrag bepaald van 300.000 euro op jaarbasis, rekening 

Kunsten
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houdend met de huidige hoogte van de toegekende subsidiebedragen. Vanaf dat bedrag moet 
de meerjarig gesubsidieerde organisatie eventuele internationale initiatieven, kunsteducatieve 
projecten, sociaal-artistieke projecten, creatieopdrachten, publicaties en opnameprojecten 
kunnen realiseren binnen het financieringsbudget. Een meerjarig gesubsidieerde organisatie 
die meer dan het grensbedrag ontvangt, moet in haar meerjarenplan ook ruimte voorzien 
voor onverwachte opportuniteiten en risico’s en zo binnen de toegekende enveloppe haar 
verantwoordelijkheid opnemen.
Dankzij deze maatregel zal een groter deel van de beschikbare middelen effectief ten bate 
kunnen komen van individuele kunstenaars, organisaties die projectmatig werken en meerjarige 
gesubsidieerde organisaties die een subsidie ontvangen die lager ligt dan het door de Vlaamse 
Regering bepaalde grensbedrag. 
Er is geopteerd om het grensbedrag vast te stellen in een besluit van de Vlaamse Regering. Zo is 
het mogelijk om flexibel in te spelen op externe factoren zoals de index of specifieke noden van 
een discipline.

2.1.2.4. Aanpassing indiendata
In het decreet zijn de data gewijzigd waarop meerjarige aanvragen moeten zijn 

ingediend. Dit heeft gevolgen voor de aanvragen van kunstenorganisaties, sociaal-artistieke en 
kunsteducatieve organisaties en periodieke publicaties.
Aanvragen voor 2-jarige subsidies werden ingediend in februari van het jaar voorafgaand aan de 
subsidieperiode. Bij de uitvoering van het decreet bleek dat dit een te krappe adviseringsperiode 
met zich bracht. Om een kwalitatieve advisering mogelijk te maken, is de indiendatum met 2 
maanden vervroegd. Aanvragen voor 2-jarige subsidies zullen moeten worden ingediend uiterlijk 
1 december van het voorlaatste jaar dat aan de subsidieperiode voorafgaat. Voor aanvragen 
voor 4-jarige subsidies is de indiendatum een maand opgeschoven. Het bleek voor organisaties 
moeilijk om tijdens de zomerperiode hun meerjarige aanvraagdossier volledig af te werken. 
Aanvragen voor 4-jarige subsidies zullen moeten worden ingediend uiterlijk 1 oktober van het 
voorlaatste jaar dat aan de subsidieperiode voorafgaat. 
Het gewijzigde decreet voorziet ook dat de Vlaamse Regering subsidies voor 3 jaar zal toekennen 
als een beslissing moet worden genomen over zowel 4- als 2-jarige subsidies in een jaar waarin 
er verkiezingen voor het Vlaams Parlement plaatsvinden. Deze situatie doet zich voor in 2009. 
Alle aanvragen voor meerjarige ondersteuning vanaf 2010, moesten dan ook uiterlijk 1 oktober 
2008 ingediend zijn. Uiterlijk 6 maanden voor de aanvang van de periode waarop de aanvraag 
betrekking heeft, moet de Vlaamse Regering beslissen over de toe te kennen subsidies. 

Ook in het uitvoeringsbesluit zijn heel wat indiendata aangepast en/of gereduceerd. Dit moet de 
transparantie van de procedures verhogen. Er werden wijzigingen doorgevoerd aan de volgende 
indiendata:

• de indiendatum voor de aanvraag van projectsubsidies. Voor muziekprojecten 
werden aanvankelijk de in het muziekdecreet bestaande indiendata behouden, maar 
kon een project dat langer dan vier maanden loopt (elke periode is gekoppeld aan een 
indiendatum) in principe niet. De overige disciplines kregen maar éénmaal per jaar 
een kans om in te dienen. Projecten die laat op het jaar van start gaan, bevatten dan ook 
meestal weinig concrete informatie (zij dienden dan meer dan één jaar op voorhand 
in). Dat bleek in hun nadeel bij de advisering en dus ook de beslissing. Om hieraan te 
verhelpen, zijn voortaan voor alle disciplines 2 indiendata per jaar voorzien voor de 
aanvraag van projectsubsidies, concreet 15 september voor projecten die zullen lopen in 
de eerste helft van of tijdens het volledige volgende jaar en 15 maart voor projecten die 
in de tweede jaarhelft van start gaan.

• de indiendatum voor aanvragen voor internationale projecten. Aanvragen 
moeten voortaan 4 maanden voor de aanvang van het initiatief gebeuren. Deze wijziging 

Kunsten
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creëert de nodige ruimte om de dossiers op een kwaliteitsvollere manier te beoordelen.
• de indiendatum voor individuele kunstenaars. In het Kunstendecreet van 2 april 

2004 waren de indiendata gekoppeld aan de hoogte van het maximaal te verkrijgen 
subsidiebedrag. In het gewijzigde decreet is geopteerd voor een kunstenaarsgericht 
criterium. Er zijn nu 3 data voor aanvragen door individuele kunstenaars, die niet 
gekoppeld zijn aan een subsidiebedrag: 1 maart, 1 september en 1 december.

2.1.2.5. Optimalisering van de kwaliteitsbeoordeling
De eerste ervaringen met de uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 

(de verschillende projectrondes, de beoordelingsronde voor meerjarige subsidie in 2006 
voor de meeste disciplines en de beoordelingsronde voor meerjarige subsidie in 2007 voor 
muziek) leerden dat het systeem voor verbetering vatbaar was. Hoewel het theoretische opzet 
lovenswaardig was, bleek de uitvoering complex en moeilijk. Bovendien leidde de uitvoering 
soms tot tegenstrijdigheden tussen de verschillende beoordelingscommissies. Om hieraan te 
verhelpen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• Afschaffing van de beoordelingscommissie Festivals. Het opzetten van een 
dergelijke beoordelingscommissie leek een goede zaak. Het definiëren van het begrip 
“festival” bleek echter problematisch en de competentie van de commissie werd 
vaak betwist. Aangezien de verschillende disciplines uit het Kunstendecreet in deze 
beoordelingscommissie vertegenwoordigd moeten zijn, was de consequentie dat elke 
discipline door maximaal 2, maar vaak slechts 1 deskundige was vertegenwoordigd. 
Vooral monodisciplinaire dossiers bleken daardoor moeilijk te beoordelen.

• Afschaffing van de preadviezen voor monodisciplinaire aanvragen. 
Het Kunstendecreet van 2 april 2004 bepaalde dat elke monodisciplinaire 
aanvraag bij de beoordelingscommissie Kunstencentra en Werkplaatsen of bij de 
beoordelingscommissie Festivals, eerst een preadvies diende te krijgen van de 
betrokken disciplinegebonden commissie. Concreet bracht dit met zich mee dat een 
aanvraag voor bijvoorbeeld een muziekfestival op een periode van 4 maanden eerst 
een advies moest krijgen van de commissie Muziek, en vervolgens een eindadvies 
van de commissie Festivals. In de toekomst zullen de disciplinegebonden commissies 
de monodisciplinaire aanvragen behandelen. De commissie Muziek geeft advies 
over muziekfestivals, terwijl de beoordelingscommissie Dans zal adviseren over de 
danswerkplaatsen. Dit zal ervoor zorgen dat een beoordelingscommissie terug een 
beter overzicht krijgt over de hele discipline. De theatercommissie bijvoorbeeld, 
zal theaters, theaterfestivals én theaterwerkplaatsen beoordelen. De commissie 
zal daarmee een duidelijk zicht verwerven op de rijkdom en diversiteit van het 
theaterlandschap in Vlaanderen.

• Specifiëring van de opdracht van de beoordelingscommissie Kunstencentra 
en Werkplaatsen. Door monodisciplinaire dossiers bij de disciplinegebonden 
commissies te laten beoordelen, zal de beoordelingscommissie Kunstencentra en 
Werkplaatsen zich kunnen specialiseren in de werkelijk multidisciplinaire dossiers. 
Deze commissie draagt daarom voortaan de naam “Multidisciplinaire Kunstencentra, 
Werkplaatsen en Festivals”.

• Uitbreiding van het aantal leden bij verschillende commissies. Er is een 
duidelijke evolutie naar meer diversiteit binnen het kunstenlandschap. 
Hierdoor is er ook een meer uitgebreide en meer diverse expertise nodig 
binnen de beoordelingscommissies. Door een aantal beoordelingscommissies 
uit te breiden met 2 leden, zal het mogelijk zijn in de commissies mensen met 
voldoende diverse deskundigheidsprofielen te laten zetelen. Het betreft de 
volgende beoordelingscommissies: audiovisuele kunsten, beeldende kunst, dans, 
kunstencentra, muziek, muziektheater, en theater.
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2.1.2.6. Technische aanpassingen
Het gewijzigde Kunstendecreet past de gebruikte terminologie aan. Na een 

screening door de administratie bleek dat het Kunstendecreet van 2 april 2004 een aantal 
technische onduidelijkheden of fouten bevatte. De term “zelfstandige werknemers” was 
bijvoorbeeld tegenstrijdig, en de term “actieplan” bleek een duidelijker begrip te zijn dan 
“geactualiseerd beleidsplan”. Ook bleek een betere afstemming tussen het woordgebruik in het 
Kunstendecreet en het Erfgoeddecreet wenselijk en mogelijk.

De voorschottenregeling is aangepast. De Inspectie van Financiën uitte meermaals kritiek 
op de in het Kunstendecreet van 2 april 2004 gehanteerde voorschottenregeling. Zij wees er 
onder meer op dat een saldo van 2% te beperkt is om organisaties aan te zetten tot een goed 
financieel beheer en rapportering daarover aan de overheid. Ook bleek dat de meeste andere 
culturele sectoren een saldoregeling van 10% hanteren. Het gewijzigde decreet voorziet nog 2 
voorschotten van 45%, betaalbaar vanaf 1 februari en 1 juli van het jaar. Een saldo van 10% wordt 
uitbetaald nadat de administratie vaststelt dat de toekenningsvoorwaarden van de subsidie 
nageleefd zijn. Ook de voorschottenregelingen in het uitvoeringsbesluit zijn geharmoniseerd 
met deze principes. Het betreft de voorschottenregeling voor publicaties en steunpunten en de 
voorschottenregeling voor beurzen aan kunstenaars en creatieopdrachten.

De koppelsubsidie is afgeschaft. Het Kunstendecreet van 2 april 2004 bevatte een bepaling 
over zogeheten “koppelsubsidies” voor de “stadstheaters” (i.c. KVS, NTGent, Het Toneelhuis 
en Het Paleis). Stad en provincie moesten samen minstens evenveel subsidies toekennen als 
de Vlaamse overheid. Deze bepaling bleek in de praktijk moeilijk afdwingbaar. Bij controle op 
de naleving van de subsidievoorwaarden waren het daarom steeds de organisaties zelf die de 
negatieve gevolgen leken te moeten dragen. Om dit te vermijden en de organisaties toch het saldo 
van hun subsidie te kunnen uitbetalen, diende de Vlaamse Regering telkens een uitzondering op 
deze bepaling toe te staan. In het gewijzigde decreet vervalt de bepaling over de koppelsubsidie. 
Dat lokale overheden en de betrokken instellingen een overeenkomst moeten sluiten, is een 
subsidievoorwaarde die wel behouden blijft. Er is een soortgelijke bepaling toegevoegd voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar een dergelijke verplichting (ten aanzien van de KVS) nog 
niet bestond.

2.1.3. Toepassing
De bepalingen van het gewijzigde decreet en uitvoeringsbesluit die betrekking hebben 

op de subsidiëring, worden voor het eerst toegepast op alle aanvragen tot subsidiëring vanaf 
1 januari 2010. Dit betekent dat de aanvragen voor een meerjarige ondersteuning vanaf 2010, 
die moesten worden ingediend uiterlijk 1 oktober 2008, reeds volgens de nieuwe regelgeving 
werden behandeld. 
De bepalingen die betrekking hebben op de subsidiëring van instellingen van de Vlaamse 
Gemeenschap treden pas in werking op 1 januari 2011.

2.1.4. Vervanging beoordelingscommissies
Aangezien het mandaat van de meeste leden van de beoordelingscommissies zou 

eindigen op 4 december 2008 en de commissies in het najaar 2008 tegelijkertijd de beoordeling 
van nieuwe aanvragen voor meerjarige subsidies voor de periode 2010 – 2012 en van aanvragen 
voor projectsubsidies voor het jaar 2009 op zich zouden moeten nemen, was het niet aangewezen 
om middenin de lopende procedure de commissies ingrijpend te wijzigen. Het gewijzigde 
uitvoeringsbesluit bracht bovendien met zich mee dat een aantal commissies uitgebreid moesten 
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worden nog vóór de beoordelingsprocedures in het najaar 2008 van start gingen. 
De nieuwe beoordelingscommissies en de nieuwe adviescommissie zijn geïnstalleerd per 
ministerieel besluit van 19 september 2008. Bij de hersamenstelling van de commissies is 
rekening gehouden met:

• het decreet van 13 juni 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige 
participatie van mannen en vrouwen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse 
overheid

• de in het Kunstendecreet opgenomen voorwaarden (i.c. vertegenwoordiging van 
verschillende aspecten van het veld, minstens 10% van de commissieleden met een 
etnisch-cultureel diverse achtergrond)

• de in het uitvoeringsbesluit opgenomen voorwaarden (i.c. voorzitter en 
ondervoorzitter zijn van verschillend geslacht, aanwezigheid van minstens één 
kunstenaar, aanwezigheid van minstens één commissielid dat vertrouwd is met het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest)

• regionale spreiding van de werkplek van commissieleden.

In samenwerking met de beoordelingscommissies en adviescommissie heeft het agentschap 
Kunsten en Erfgoed een standaard aanvraagformulier ontwikkeld. Voortaan wordt er bij alle 
aanvragers van meerjarige subsidies op aangedrongen om dit formulier te gebruiken. Dit zal 
het werk van de beoordelingscommissies en het agentschap vergemakkelijken en stroomlijnen 
en zal de overheid toelaten gegevens onderling te vergelijken in functie van toekomstige 
beleidsvoorbereiding. Het aanvraagformulier bevat onder meer informatie over de mate 
waarin organisaties die een subsidie aanvragen binnen hun werking aandacht hebben voor de 
ondersteuning van individuele kunstenaars en voor publiekswerking en -werving. 
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2.2. Besluitvorming

De afdeling Kunsten, de beoordelingscommissies, de minister en in sommige gevallen de 
Vlaamse Regering hebben elk hun specifieke taken binnen het besluitvormingsproces.

2.2.1. Afdeling
De afdeling Kunsten zorgt voor het ontvankelijkheidsonderzoek van de 

aanvraagdossiers en de zakelijke beoordeling ervan. Zij bezorgt de zakelijke en inhoudelijke 
adviezen aan de minister en volgt de subsidiedossiers op.

Ontvankelijkheidsonderzoek. Dit houdt de vraag in of het dossier tijdig en binnen de juiste 
regelgeving werd ingediend. De afdeling brengt de aanvrager op de hoogte van het resultaat.

Zakelijke beoordeling. De afdeling stelt voor elke ontvankelijke subsidieaanvraag een 
zakelijk advies (financiële en beheersmatige aspecten) op. Voor de verschillende disciplines 
en sectoren zijn afzonderlijke beoordelingscriteria opgesteld (met onder meer positionering, 
langetermijnvisie, landelijke en/of internationale uitstraling). 

Ze bezorgt elk dossier, samen met de zakelijke beoordeling, aan de beoordelingscommissie.  
Deze formuleert een gemotiveerd inhoudelijk advies.

Opvolging van subsidiedossiers. Nadat de minister op basis van de zakelijke en inhoudelijke 
adviezen een beslissing genomen heeft, brengt de afdeling de aanvrager op de hoogte van de 
beslissing. Daarna doorlopen de dossiers nog een financiële goedkeuringsprocedure (advies 
Inspectie van Financiën, vastlegging van het budget, enzovoort) en stelt de afdeling de 
subsidiebesluiten op. 

De werkingssubsidies worden jaarlijks uitbetaald op basis van een actieplan en een begroting, 
en verantwoord aan de hand van een inhoudelijk en financieel jaarverslag. De afdeling voert op 
regelmatige basis visitaties uit om de werking van de organisaties, onder meer aan de hand van 
de voornoemde documenten, op te volgen.
De projectsubsidies worden verantwoord op basis van een financieel en inhoudelijk verslag. De 
afdeling controleert deze documenten en nodigt, indien zij dit wenselijk acht, de aanvragers uit 
om aan de hand van het verslag het verloop van het project te komen toelichten.
De afdeling communiceert schriftelijk met de aanvrager over de uitbetaling en de in te dienen 
verantwoordingsstukken.

2.2.2. Beoordelingscommissies 
Er zijn beoordelingscommissies (zie bijlage 10.2.) voor de verschillende sectoren: 

multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals; theater; dans; muziektheater; 
muziek; beeldende kunst; architectuur en vormgeving; audiovisuele kunsten; kunsteducatie; 
sociaal-artistieke werking; publicaties. Overkoepelend is er de adviescommissie kunsten. 

Inhoudelijke beoordeling. De subsidieaanvragen voor de structurele werkingen en de 
projecten worden voor kwalitatief-inhoudelijke beoordeling voorgelegd aan de bevoegde 
beoordelingscommissie. De leden van die commissies zijn mensen die over expertise beschikken 
in een of meer deelaspecten van het kunstenveld.
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De beoordelingscommissies baseren hun adviezen op inhoudelijke en artistieke kenmerken.  
De commissie formuleert een gemotiveerd advies over de aanvraag voor een project- of 
werkingssubsidie en stelt, indien nodig, een rangorde op.

2.2.3. Minister en/of Vlaamse Regering
Voor elk aanvraagdossier ontvangt de minister van Cultuur de (zakelijke) adviezen van 

het agentschap en de (inhoudelijke) adviezen van de beoordelingscommissies. Op basis van die 
advisering formuleert de Vlaamse minister van Cultuur zijn voorstel aan de Vlaamse Regering, 
die uiteindelijk beslist.

Bij de beoordeling van de aanvragen hanteert de minister een referentiekader dat overkoepelend 
is voor alle sectoren, en dat sterk bepaald is door de voorgelegde adviezen van de commissies 
en het agentschap. De criteria die worden gehanteerd in het Kunstendecreet zijn cruciaal 
bij het al dan niet aanvaarden van de aanvragen. Zo moet de voorziening op artistiek vlak 
een toonaangevende rol spelen, kwalitatief werk brengen of een wezenlijke bijdrage leveren 
tot nieuwe ontwikkelingen. Voorts moet de voorziening een duurzaam professionalisme op 
financieel en organisatorisch vlak aan de dag leggen, en moet worden gezorgd voor diversiteit en 
interculturaliteit in het culturele aanbod.

De minister of de Vlaamse Regering beslist om de subsidie al dan niet toe te kennen. De minister 
ondertekent de subsidiebesluiten. Op dat moment is de subsidie definitief toegekend.
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2.3. Subsidiestromen

Structurele subsidies zijn subsidies in de vorm van twee- of vierjarige werkingsbudgetten. 
Ze dragen bij aan de basis-, personeels- en werkingskosten van de organisaties.

• Het vierjarige werkingsbudget biedt organisaties bestaanszekerheid en geeft hun de 
kans om een langetermijnvisie en -planning uit te werken. 

• Het tweejarige werkingsbudget kan worden gebruikt: 
– als autonome subsidievorm voor organisaties die baat hebben bij 

kortetermijnondersteuning
– als niet-projectgebonden instapmogelijkheid voor nieuwkomers die goed op weg 

zijn een continue werking uit te bouwen
– als uitstap- of heroriënteringsmaatregel voor organisaties die niet langer aan de 

criteria voor vierjarige ondersteuning voldoen.

Deze subsidies worden toegekend aan kunstenorganisaties, organisaties voor sociaal-artistieke 
en kunsteducatieve werking, kunstensteunpunten en instellingen van de Vlaamse Gemeenschap.

Projectsubsidies hebben tot doel organisaties die niet structureel ondersteund worden de kans 
te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren. Ze zijn gericht op het 
uitproberen van allerhande initiatieven en experimenten, en dit buiten de bestaande structuren.  
Ze worden toegekend aan organisaties die een project willen realiseren op het vlak van de 
kunsten, kunsteducatie of het sociaal-artistieke. 

Ontwikkelingsgerichte beurzen worden toegekend aan kunstenaars van wie (de 
mogelijkheden tot) oeuvre-ontwikkeling positief worden ingeschat. Er is sprake van 
een verwachtingspatroon, dat echter niet gegarandeerd is. Van kunstenaars die een 
ontwikkelingsgerichte beurs ontvangen, wordt verwacht dat zij zich in hun kunstcreatie 
engageren, de toegekende beurs daartoe aanwenden en hiervan verslag uitbrengen.

Projectbeurzen kunnen worden aangevraagd door kunstenaars ter ondersteuning van een 
specifiek project, dat zich onder meer kan situeren op het vlak van de presentatie van een oeuvre, 
de reflectie over een oeuvre, of de productie van een specifiek werk. Ze beogen een concreet 
resultaat: een tentoonstelling, de realisatie van een kunstwerk of muziekstuk, een uitvoering, een 
betere reflectieve omkadering van het oeuvre van de kunstenaar, de integratie van een kunstwerk 
in de openbare ruimte. Projectbeurzen moeten achteraf worden verantwoord, zowel inhoudelijk 
(met een inhoudelijk verslag) als financieel (met een gestaafd overzicht van inkomsten en uitgaven).

Subsidies voor creatieopdrachten worden toegekend aan de opdrachtgever ter ondersteuning 
van de creatie en presentatie van nieuwe werken binnen het veld van de beeldende kunst, de 
muziek of de podiumkunsten. De creatieopdracht moet publiek getoond of uitgevoerd worden 
binnen een bepaalde termijn.

Subsidies aan internationale initiatieven worden toegekend voor internationale projecten, 
werkverblijven, internationale netwerkorganisaties, tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en 
transportkosten vanuit en naar het buitenland, en vertalingen uit het Nederlands naar andere  
talen en omgekeerd. De subsidies aan internationale initiatieven worden besproken in hoofdstuk 6.

Subsidies voor publicaties zijn te vergelijken met structurele subsidies en projectsubsidies. 
De uitgevers van periodieke publicaties ontvangen subsidies in de vorm van een structurele 
ondersteuning voor 2 of 4 jaar. De subsidies voor niet-periodieke publicaties worden per 
publicatie toegekend.
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Subsidies voor opnameprojecten worden toegekend voor de registratie op een drager van 
artistieke uitvoeringen en kunsteducatieve activiteiten.

De subsidies binnen het kunstendecreet voor 2008 kunnen als volgt worden samengevat:

Kunsten

sUBsidieVOrM GOedGekeUrd BedrAG 
in eUrO

prOcentUeLe 
VerhOUdinG

meerjariGe subsidies kunstendecreet 242 84.032.919,03 62,21%

projectsubsidies 151 3.359.500,00 2,49%

ontwikkeLinGsGericHte beurzen 125 1.020.000,00 0,76%

projectbeurzen 41 326.500,00 0,24%

creatieopdracHten 80 192.150,00 0,14%

meerjariGe subsidies periodieke pubLicaties 12 442.999,88 0,33%

niet-periodieke pubLicaties 21 79.000,00 0,06%

opnameprojecten 24 64.200,00 0,05%

internationaaL 447 1.182.560,00 0,88%

insteLLinGen vLaamse GemeenscHap 5 41.355.000,00 30,61%

steunpunten 5 3.029.998,36 2,24%

tOtAAL 1153 135.084.827,27 100,00%
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2.3.1. Meerjarige werkingssubsidies
Algemeen. De volgende organisaties kunnen meerjarige werkingssubsidies krijgen:

• kunstencentra
• festivals
• organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst
• organisaties voor dans
• organisaties voor muziektheater
• muziekgroepen en muziekensembles
• concertorganisaties
• muziekclubs
• werkplaatsen
• organisaties voor beeldende kunst
• architectuurorganisaties
• organisaties voor audiovisuele kunsten
• organisaties voor kunsteducatie
• organisaties voor sociaal-artistieke werking
• instellingen van de Vlaamse Gemeenschap (zie hoofdstuk 5)
• steunpunten.

Behalve aan de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap worden de meerjarige subsidies 
toegekend voor twee of vier jaren. Beide meerjarige financieringsbudgetten voorzien middelen 
voor de subsidiëring van basis-, personeels- en werkingskosten van de organisaties. 

Periode 2006 – 2007/2009. 51 organisaties ontvangen een meerjarige ondersteuning voor 
de periode 2006 – 2009. Voor hen was 2008 dus het derde jaar waarin zij een subsidie kregen 
in het kader van het Kunstendecreet. 82 organisaties die structureel gesubsidieerd zijn voor de 
periode 2007 – 2009 ontvingen in 2008 voor het tweede jaar een werkingssubsidie. 

Periode 2008 – 2009. Voor deze periode zijn er in totaal 109 organisaties structureel 
gesubsidieerd.

Periode 2010 – 2012. Omdat 2009 een verkiezingsjaar is, voorziet het gewijzigde decreet 
van 20 juni 2008 dat alle meerjarige werkingssubsidies voor de volgende periode uitzonderlijk 
voor een termijn van drie jaren worden toegekend. De indiendatum voor aanvragen werd – met 
uitzondering van de steunpunten – voor alle aanvragers bepaald op 1 oktober 2008. In totaal 
werden 368 aanvragen ingediend, waarvan er 3 onontvankelijk waren. In april 2009 is over deze 
aanvragen een beslissing tot al dan niet subsidiëren genomen.

Kunsten



24       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Onderstaande tabel biedt een overzicht voor 2008 van de subsidiebedragen op meerjarige basis 
per discipline. 

discipLine GOedGekeUrd BedrAG 
in eUrO

prOcentUeLe 
VerhOUdinG

arcHitectuur en vormGevinG 6 341.690,48 0,41%

audiovisueLe kunsten 12 1.167.881,23 1,39%

beeLdende kunst 11 1.103.496,96 1,31%

dans 9 5.117.730,49 6,09%

muziektHeater 8 3.538.084,90 4,21%

tHeater 36 24.405.046,47 29,04%

festivaLs 36 7.126.906,74 8,48%

sociaaL-artistieke werkinG 10 2.057.999,76 2,45%

kunsteducatieve werkinG 12 2.939.000,11 3,50%

kunstencentra 22 16.275.558,14 19,37%

werkpLaatsen 23 3.156.315,91 3,76%

muziek 57 16.803.207,84 20,00%

totaal 242 84.032.919,03 100,00%
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2.3.2. Projectsubsidies
Via projectsubsidies kunnen organisaties die niet structureel ondersteund worden 

één project realiseren, afgerond in tijd en doelstelling. Projectsubsidies maken het mogelijk 
om allerhande initiatieven en experimenten uit te proberen buiten de bestaande meerjarig 
gesubsidieerde organisaties. Het gaat hier om projecten:

• Nederlandstalige dramatische kunst
• dans
• muziektheater
• muziek
• beeldende kunst
• architectuur
• vormgeving
• audiovisuele kunst
• festivals
• kunsteducatie
• sociaal-artistiek werk.

Ook een mengvorm van bovenstaande disciplines kan voor projectsubsidie in aanmerking 
komen. Aan kunstenorganisaties die gesubsidieerd worden voor het geheel van hun werking 
kunnen de bovenstaande projectsubsidies niet worden toegekend.

Ook individuen kunnen ondersteuning vragen voor een project, maar dan in de vorm van een 
projectbeurs (cfr. infra).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projectsubsidies voor  2008 per discipline. 

discipLine GOedGekeUrd BedrAG 
in eUrO

prOcentUeLe 
VerhOUdinG

arcHitectuur en vormGevinG 12 159.500,00 4,75%

audiovisueLe kunst 9 185.000,00 5,51%

beeLdende kunst 12 200.000,00 5,95%

dans 14 647.000,00 19,26%

muziektHeater 8 265.000,00 7,89%

tHeater 16 830.000,00 24,71%

festivaLs 8 165.000,00 4,91%

sociaaL-artistieke werkinG 11 275.000,00 8,19%

kunsteducatieve werkinG 4 85.000,00 2,53%

muziek 57 548.000,00 16,31%

tOtAAL 151 3.359.500,00 100,00%
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2.3.3. Ondersteuning van kunstenaars 
De ondersteuning van individuele kunstenaars gebeurt voornamelijk via beurzen en 

creatieopdrachten. Naargelang de plaats die de kunstenaar inneemt in het culturele landschap en 
de projecten die hij of zij wenst te realiseren, kunnen verschillende soorten van beurzen worden 
aangevraagd. Zowel de reeds erkende, gevestigde kunstenaar als de nog beginnende, zoekende 
kunstenaar komt voor ondersteuning in aanmerking.

Ontwikkelingsgerichte beurzen. Ontwikkelingsgerichte beurzen worden toegekend aan 
kunstenaars aan wiens oeuvre een bijzondere kwaliteit of bijzondere mogelijkheden worden 
toegeschreven. Er is dus sprake van een duidelijk verwachtingspatroon, dat echter niet 
gegarandeerd is.

Van kunstenaars die een ontwikkelingsgerichte beurs ontvangen, wordt verwacht dat zij zich in 
hun kunstcreatie engageren, dat ze de toegekende beurs daartoe aanwenden en dat ze daarvan 
verslag uitbrengen. Daarom worden ontwikkelingsgerichte beurzen altijd volledig uitbetaald 
(mits aan de rapporteringplicht wordt voldaan). Dat is ook het geval als de verhoopte positieve 
oeuvre-ontwikkeling, die de reden was waarom de beurs werd toegekend, uitblijft.

Zoals de naam aangeeft, wil de Vlaamse overheid met deze beurzen de ontwikkeling van een 
oeuvre ondersteunen. Kunst komt er alleen door het risico van de creatie – een risico op creatief 
en op financieel vlak. Het beleid wil de mogelijkheden verbeteren om die risico’s daadwerkelijk te 
kunnen nemen.

Projectbeurzen. Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars om de realisatie van een 
specifiek project te ondersteunen. Het kan gaan om de presentatie van een oeuvre, de reflectie 
betreffende een oeuvre, of de productie van een specifiek werk. Een dergelijke subsidie beoogt 
een concreet resultaat (een tentoonstelling, de realisatie van een kunstwerk of muziekstuk, een 
uitvoering, een betere reflectieve omkadering van het oeuvre van de kunstenaar, de integratie 
van een kunstwerk in de openbare ruimte). 

Anders dan bij een ontwikkelingsgerichte beurs, moet de aanvraag voor een projectbeurs 
vergezeld gaan van een ontwerpbudget. De plannen en kosten voor het project zijn op het 
moment van de aanvraag immers al voldoende concreet. Projectbeurzen moeten zowel 
inhoudelijk verantwoord worden (inhoudelijk verslag) als financieel, via een gestaafd overzicht 
van inkomsten en uitgaven. 

OntwikkeLinGsGerichte BeUrzen GOedGekeUrd BedrAG 
in eUrO

arcHitectuur 8 51.000,00

audiovisueLe kunst 3 24.000,00

beeLdende kunst 85 606.000,00

dans 6 68.000,00

muziektHeater 3 15.000,00

tHeater 18 228.000,00

muziek 2 28.000,00

tOtAAL 125 1.020.000,00

Kunsten
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Ontwikkelingsgerichte beurzen en projectbeurzen worden in principe verleend en uitbetaald 
aan de kunstenaar. De Vlaamse Regering kan evenwel in bepaalde gevallen besluiten dat die 
subsidies, geheel of ten dele, niet aan de kunstenaar zelf worden uitbetaald, maar aan een door 
de kunstenaar aan te duiden rechtspersoon of feitelijke vereniging.

Creatieopdrachten. Creatieopdrachten worden toegekend aan de opdrachtgever, ter 
ondersteuning van de creatie en presentatie van nieuwe werken binnen het veld van de 
beeldende kunst, de muziek en de podiumkunsten. 

De creatieopdracht moet publiek getoond of uitgevoerd worden binnen een bepaalde termijn. De 
opdrachtgevers sluiten een contract af met de kunstenaar die de creatie zal uitvoeren. 

Hoewel de creatieopdrachten worden toegekend aan de opdrachtgevers, komt deze subsidievorm 
de scheppende kunstenaars ten goede. De grote meerderheid van de opdrachten zijn 
compositieopdrachten. Dat heeft vooral te maken met het feit dat deze subsidievorm ook binnen 
het vroegere Muziekdecreet al frequent werd gebruikt.

prOjectBeUrzen GOedGekeUrd BedrAG 
in eUrO

arcHitectuur 2 11.000,00

audiovisueLe kunst 3 14.000,00

beeLdende kunst 23 170.000,00

dans 4 34.000,00

tHeater 8 89.500,00

muziek 1 8.000,00

tOtAAL 41 326.500,00

discipLine GOedGekeUrd BedrAG 
in eUrO

beeLdende kunst 4 31.500,00

muziektHeater 2 16.000,00

tHeater 17 51.000,00

muziek 57 93.650,00

tOtAAL 80 192.150,00

Kunsten
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2.4. Architectuur en vormgeving

Voor de disciplines architectuur en vormgeving focust het kunstenbeleid in hoofdzaak op 
presentatie, reflectie en debat. De creatie van architectuur en vormgeving wordt aangestuurd 
vanuit andere domeinen zoals economie, onderwijs, huisvesting en ruimtelijke
ordening.

Steunpunt. 2008 was het 2de jaar van de lopende samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams 
Architectuurinstituut (VAi), die werd gesloten voor de periode 2007 – 2009. In tegenstelling 
tot de andere kunstensteunpunten heeft het VAi een bijzondere bijkomende opdracht inzake 
publiekswerking. Het gaat hoofdzakelijk om de productie van het tweejaarlijkse Jaarboek 
Architectuur Vlaanderen (gepubliceerd in juni 2008) en de organisatie van de tweejaarlijkse 
Dag van de Architectuur (georganiseerd op 11 oktober 2009). 

Overleg. Ook in 2008 was er overleg tussen het VAi, het kabinet en de afdeling Kunsten over 
de werking van en de langetermijnvisie op het VAi. Het Overlegplatform Lokale Initiatieven 
Architectuurcultuur (OLIA) kwam op initiatief van het VAi regelmatig samen met als 
voornaamste onderwerp de voorbereiding van de Dag van de Architectuur 2009. Het VAi 
wisselt ook maandelijks informatie uit met de Vlaamse Bouwmeester over concrete projecten, 
publicaties en eigen initiatieven.
Op 11 februari 2008 was het agentschap aanwezig op de Dag van de lokale architectuurcentra, 
georganiseerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur in Den Haag. Eveneens in 2008 
organiseerde het agentschap een overlegmoment met het VAi en Design Vlaanderen over 
alternatieve subsidiemogelijkheden en financieringsbronnen voor de sector. Het is de bedoeling 
om dit overleg in de toekomst op regelmatige basis te hernemen.

2.4.1. Meerjarige werkingssubsidies 
Binnen de sectoren architectuur en vormgeving worden 6 organisaties ondersteund 

voor de periode 2008 – 2009, waarvan 4 architectuurorganisaties en 2 organisaties binnen de 
sector vormgeving. In 2008 ontvingen zij subsidies voor een totaalbedrag van 341.690 euro.

Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.1.1.

2.4.2. Projectsubsidies 
In 2008 werd voor een totaalbedrag van 159.500 euro aan projectsubsidies toegekend. 

12 van de 18 aanvragen werden gehonoreerd. Dit betekent een aanzienlijke stijging ten opzichte 
van de vorige jaren. In 2006 en 2007 werden uitzonderlijk weinig projectsubsidies toegekend: 
12.000 euro in 2006 (2 van de 7 aanvragen gehonoreerd) en 20.000 euro in 2007 (2 van de 12 
aanvragen gehonoreerd). De stijging is waarschijnlijk mede het resultaat van het optimaliseren 
van de communicatie van het agentschap en het VAI naar de sector. Hierdoor raakt deze nog 
jonge sector beter vertrouwd met de subsidiemogelijkheden.

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.1.2.

Kunsten
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2.4.3. Kunstenaars
Via het Kunstendecreet kunnen individuele architecten en vormgevers 

aanvragen indienen voor ontwikkelingsgerichte beurzen en projectbeurzen. Op die manier 
kan ontwerpmatig onderzoek worden ondersteund dat zich richt op de culturele waarde 
van architectuur en vormgeving. In 2008 werden 8 ontwikkelingsgerichte beurzen en 2 
projectbeurzen toegekend voor een totaalbedrag van 62.000 euro. Dit betekent een duidelijke 
stijging in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2006 werden 3 beurzen toegekend voor een 
bedrag van 10.000 euro, in 2007 4 beurzen voor een bedrag van 22.500 euro. Ook hier geldt dat 
de toenemende interesse allicht onder meer te wijten is aan de meer gerichte communicatie van 
het agentschap en het steunpunt naar de sector.

Een overzicht van de beurzen vindt u in de bijlage 10.4.1.3.

2.5. Audiovisuele kunst

Sinds de invoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 kunnen organisaties die niet 
ondersteund worden door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) een subsidie aanvragen voor 
hun activiteiten. In de periode 2006 – 2008 kwamen de subsidies vooral terecht bij audiovisuele 
organisaties met een presentatierol of met aandacht voor het educatieve aspect. Vanaf 2008 
biedt het VAF geen ondersteuning meer aan voor (non single screen) mediakunst. Het VAF 
beperkt zich tot zijn kerntaak: het ondersteunen van filmprojecten. Omdat de non single 
screen mediakunst meer bij audiovisuele kunst aanleunt dan bij filmproductie, kunnen deze 
organisaties subsidies aanvragen in het kader van het Kunstendecreet. In de korte periode dat 
er subsidies beschikbaar zijn voor de overige audiovisuele kunsten, valt ook een stijging in het 
budget vast te stellen.

Omdat de mogelijkheid tot ondersteuning door het VAF wegviel, kunnen de audiovisuele 
kunstenaars nu ook ondersteuning aanvragen onder het Kunstendecreet. Hiervan werd vanaf 
2008 dan ook gebruik gemaakt. Het totale toegekende subsidiebedrag in 2008 is weliswaar 
licht gedaald tegenover 2007 maar er is toch een bijkomende organisatie meerjarig erkend. Als 
men rekening houdt met het feit dat 4 organisaties die voorheen als audiovisuele organisatie 
gesubsidieerd werden, in 2008 als festival gesubsidieerd werden, kan men eigenlijk spreken van 
een verhoging van het subsidiebudget. Bovendien dient vermeld dat een aantal kunstencentra, 
werkplaatsen en grote instellingen zich ook binnen de audiovisuele sector profileren.

Organisaties audiovisuele kunsten met activiteiten in de nieuwe en experimentele mediakunst 
konden eind 2007 voor het eerst projectsubsidies aanvragen onder het Kunstendecreet. Hoewel 
die organisaties tot eind 2007 ook nog bij het VAF een aanvraag konden indienen, kwam toch al 
een aantal aanvragen onder het Kunstendecreet binnen. Vanaf 2008 kunnen organisaties voor 
audiovisuele kunsten enkel nog een aanvraag indienen binnen het Kunstendecreet.

De subsidies voor projecten, creatieopdrachten, opnameprojecten en individuele 
kunstenaarsbeurzen vallen al sinds begin 2006 onder het Kunstendecreet. Maar tot eind 2007 
was ook ondersteuning via het VAF nog mogelijk. Vanaf 2008 merken we een significante 
stijging van de individuele aanvragen.
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2.5.1.  Meerjarige werkingssubsidies
Binnen de sector van de audiovisuele kunst worden in totaal 12 organisaties 

structureel gesubsidieerd, waarvan 4 voor de periode 2006 – 2009 en de 8 overige voor de 
periode 2008 – 2009. In totaal werd in 2008 voor deze organisaties 1.167.881 euro uitgetrokken.

Een overzicht van deze werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.2.1.

2.5.2. Projectsubsidies
Voor 2008 werden 15 aanvragen voor projectsubsidies ingediend bij de 

beoordelingscommissie audiovisuele kunsten. Aan 9 organisaties werden subsidies toegekend 
voor in totaal 185.000 euro.

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.2.2.

2.5.3. Kunstenaars
Er werden 4 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs ingediend. Er werd een 

grote beurs toegekend voor 17.000 euro en 2 kunstenaars ontvingen kleinere beurzen van telkens 
3.500 euro. Voor de periode mei – augustus kwamen 3 aanvragen binnen voor projectbeurzen, 
waarvan er 2 gehonoreerd werden voor in totaal 9.000 euro. Voor september – december 
volgden nog 4 aanvragen waarvan er 1 gehonoreerd werd met 5.000 euro subsidie.

Een overzicht van de beurzen vindt u in de bijlage 10.4.2.3.

2.6. Beeldende kunst

Het beeldende kunstbeleid heeft als doelstelling de creatie van kwalitatieve beeldende kunst 
te bevorderen, de presentatie verder te professionaliseren, en de belangstelling voor en vraag 
naar hedendaagse beeldende kunst te verdiepen en te vergroten. De introductie van het 
Kunstendecreet bleek voor de ontwikkeling van het veld een belangrijke katalysator.

De ontwikkeling van een beleidsplan Beeldende Kunst werd als doelstelling opgenomen in 
de Beleidsnota Cultuur 2004 – 2009. Eind 2008 werd een strategische nota voor de verdere 
ontwikkeling van de sector afgerond en getoetst door een brede werkgroep. Deze nota bevat, 
naast een analyse van het veld, een aantal beleidsprioriteiten en aanbevelingen voor de toekomst.

2.6.1. Meerjarige werkingssubsidies
Het Kunstendecreet biedt organisaties die voornamelijk of uitsluitend rond 

hedendaagse beeldende kunst werken de kans om hun werking fors te professionaliseren. Dit 
houdt o.a. in: een professioneel artistiek maar ook zakelijk beleid en opvolging, het bevorderen 
van samenwerking en netwerking, correcte vergoedingen voor personeel en medewerkers, en 
begeleiding en ondersteuning (niet uitsluitend financieel, maar bijvoorbeeld ook logistiek) van de 
kunstenaars. Hoewel een goede invulling van deze vereisten in het voordeel van de sector werkt, 
hangt er ook een stevig prijskaartje aan vast. Met de invoering van het Kunstendecreet heeft 
de Vlaamse overheid dan ook een belangrijke financiële inhaalbeweging in gang gezet voor de 
ondersteuning van de beeldende kunstsector.
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In totaal werden 11 organisaties structureel gesubsidieerd als beeldende kunstorganisaties, 
waarvan 2 voor de periode 2006 – 2009 en 9 voor 2008 – 2009. Zij ontvingen in 2008 
subsidies voor een bedrag van 1.103.496 euro. Daarnaast ondersteunt de overheid een aantal 
organisaties die actief zijn op het vlak van de beeldende kunst, maar die gesubsidieerd worden 
als kunstencentrum, werkplaats, festival of periodieke publicatie. De totale middelen die naar 
organisaties in de beeldende kunstsector gaan, liggen hierdoor op ca. 5,2 miljoen euro.

Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.3.1. Daarnaast ondersteunt de 
Vlaamse overheid ook de vzw Kunst In Huis op structurele basis (zie hoofdstuk 7). 

2.6.2. Projectsubsidies
Organisaties die geen structurele subsidiëring krijgen, kunnen wel op projectmatige 

basis ondersteund worden. Ook vóór de introductie van het Kunstendecreet werd dit systeem al 
adequaat toegepast. In 2008 ontvingen 12 organisaties projectsubsidies voor een totaalbedrag 
van 200.000 euro. Ter vergelijking: in 2005 werd voor een totaalbedrag van 140.000 euro aan 
projectsubsidies toegekend, in 2006 250.000 euro, en in 2007 110.000 euro. Deze wisselende 
bedragen – waaruit, in tegenstelling tot de evolutie bij structurele subsidiëring, geen duidelijke 
lijn valt af te leiden – zijn een gevolg van enerzijds de jaarlijks variërende grootte van de vraag, 
en anderzijds het wisselende kwalitatieve aanbod in de voorgestelde projecten.

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.3.2.

2.6.3. Kunstenaars
Beurzen. Vanwege het belang van de individuele kunstenaar binnen deze sector, 

werd met de invoering van het Kunstendecreet ook voor de kunstenaarsbeurzen (net als voor 
de structurele subsidiëring) een inhaalbeweging ingezet. In 2006 was nog een totaalbedrag van 
718.500 euro aan beurzen aan beeldende kunstenaars toegekend, in 2008 was dit al opgetrokken 
tot 776.000 euro – een stijging met 8%.

Creatieopdrachten. In 2008 kregen 4 opdrachtgevers een subsidie om aan beeldende 
kunstenaars een creatieopdracht toe te kennen. Het totaalbedrag van deze subsidies was 31.500 
euro.

Een overzicht van de beurzen en van de creatieopdrachten vindt u in de bijlage 10.4.3.3. 
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2.7 Dans

Net als in de voorgaande jaren was er in 2008 heel wat beweging en overleg binnen de 
danssector. Zo voerde de beoordelingscommissie dans op 19 maart gesprekken met Soit, 
Deep Blue en Peeping Tom, die in de periode 2008 – 2009 voor de eerste maal meerjarig 
gesubsidieerd werden. Ook Kobalt Works, dat niet gesubsidieerd is, was daarbij uitgenodigd. 
Tijdens deze gesprekken kwam de toekomstige werking van de organisaties aan bod. 

Op 9 april vond er een overleg plaats tussen de beoordelingscommissie dans en het Vlaams 
Theater Instituut over het Masterplan Dans in Vlaanderen en Brussel – ook bekend onder de 
titel Kanaries in de koolmijn. Dit resulteerde op zijn beurt in een plenumoverleg op 19 mei in het 
STUK te Leuven, waaraan de beoordelingscommissie Dans, het agentschap Kunsten en Erfgoed 
en vertegenwoordigers van de danssector deelnamen. Gespreksonderwerpen waren onder meer 
de indiening van de aanvragen voor meerjarige subsidie vanaf 2010 in september 2008, het 
Masterplan Dans, alsook een aantal vaststellingen die door de beoordelingscommissie naar voren 
werden gebracht in haar nota De dans anno 2008: een voorzet.

2.7.1. Meerjarige werkingssubsidies
Binnen de danssector worden 9 organisaties structureel ondersteund, waarvan 5 voor 

de periode 2006 – 2009 en 4 voor 2008 – 2009. Samen ontvingen zij in 2008 subsidies ten 
bedrage van 5.117.730 euro. 

Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.4.1.

2.7.2. Projectsubsidies
Voor 2008 werden er 28 aanvragen voor een projectsubsidie ingediend. 14 daarvan 

werden gehonoreerd met een subsidie voor een totaalbedrag van 647.000 euro.

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.4.2.

2.7.3. Kunstenaars
Er werden 11 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs en 6 voor een 

projectbeurs ingediend. 6 artiesten ontvingen een ontwikkelingsgerichte beurs voor in totaal 
68.000 euro, 4 kregen een projectbeurs voor een totaalbedrag van 34.000 euro.
 
Een overzicht van de beurzen vindt u in de bijlage 10.4.4.3.

Kunsten
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2.8. Muziektheater

De waaier van muziektheatrale genres in verleden en heden was en is nog steeds uitermate breed. 
Hoewel muziektheater als discipline aanzienlijk kleiner is dan het theater, is er een grote groei 
in middelen gerealiseerd. Deze is niet alleen het gevolg van de groei van de werkingen van de 
grotere spelers zoals Transparant en LOD, maar ook van de toename van het aantal organisaties 
dat op meerjarige basis gesubsidieerd wordt. Daarbij werd er binnen het muziektheater steeds 
voor gekozen om, in plaats van vergelijkbare types van organisaties, te subsidiëren in functie van 
het bovenvermelde brede spectrum aan organisaties.

2.8.1. Meerjarige werkingssubsidies
4 muziektheaterorganisaties worden gesubsidieerd voor de periode 2006 – 2009 en 

nog eens 4 voor 2008 – 2009. Samen kregen zij in 2008 3.538.084 euro aan subsidies.

Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.5.1.

2.8.2. Projectsubsidies
Voor 2008 werden er 18 aanvragen voor projecten muziektheater ingediend. 

8 daarvan werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 265.000 euro.

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.5.2.

2.8.3. Kunstenaars
Beurzen. In tegenstelling tot de 2 voorgaande jaren, werden er in 2008 wel 

aanvragen voor beurzen ingediend binnen de sector muziektheater. Dit is allicht het gevolg 
van de groeiende bekendheid van deze vorm van ondersteuning, die voor de introductie 
van het Kunstendecreet nog niet bestond voor de muziektheatersector. Concreet ontvingen 
3 kunstenaars een ontwikkelingsgerichte beurs voor in totaal 15.000 euro. 

Creatieopdrachten. Binnen de muziektheatersector kunnen subsidies worden aangevraagd 
zowel voor het schrijven van de tekst als voor de compositie van de muziek van een stuk. Net 
als in 2006 en 2007 werden er in 2008 2 compositieopdrachten gehonoreerd en dit voor een 
totaalbedrag van 16.000 euro.

Een overzicht van de beurzen en van de creatieopdrachten vindt u in de bijlage 10.4.5.3.

Kunsten
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2.9. Theater

Eind november 2007 ontvingen alle structureel gesubsidieerde theatergezelschappen van 
de beoordelingscommissie theater een brief met de vraag om te reageren op een aantal 
vragen over het praktisch functioneren van het Kunstendecreet. De massale reacties hierop 
vormden het uitgangspunt voor een debat dat op 6 maart werd georganiseerd door de 
beoordelingscommissie theater en het agentschap Kunsten en Erfgoed, en dit in samenwerking 
met het Vlaams Theater Instituut. Dit debat, waaraan een dertigtal twee- en vierjarig structureel 
gesubsidieerde theatergezelschappen participeerden, liet toe om de in de reacties aangehaalde 
knelpunten verder uit te diepen. Het mondde uiteindelijk uit in een landschapstekening, die de 
toenmalige beoordelingscommissie in juni 2008 bezorgde aan minister Anciaux met het oog 
op de structurele adviseringsronde 2010 – 2012. Deze landschapstekst vormde daarnaast een 
belangrijk instrument voor de nieuwe beoordelingscommissie Theater die in september 2008 
werd geïnstalleerd. 

2.9.1. Meerjarige werkingssubsidies
In 2008 kregen 36 structureel ondersteunde theatergezelschappen subsidies voor een 

totaalbedrag van 24.405.046 euro. 17 daarvan zijn gesubsidieerd voor de periode 2006 – 2009, 
19 voor de periode 2008 – 2009.

Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.6.1.

2.9.2. Projectsubsidies 
16 van de 54 projectaanvragen werden goedgekeurd en gesubsidieerd voor een bedrag 

van in totaal 830.000 euro.

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.6.2.

2.9.3. Kunstenaars
Beurzen. Zoals verwacht gaat het aantal aanvragen voor beurzen binnen de 

theatersector in stijgende lijn, waarschijnlijk ten gevolge van het feit dat de sector meer en 
meer vertrouwd raakt met deze subsidievorm. In 2008 werden er 27 aanvragen voor een 
ontwikkelingsgerichte beurs ingediend waarvan er 18 werden gehonoreerd voor een totaal 
subsidiebedrag van 228.000 euro. Acht van de 15 kunstenaars die een projectbeurs aanvroegen, 
ontvingen een subsidie voor in totaal 89.500 euro.

Creatieopdrachten. Er werden in 2008 19 aanvragen voor schrijfopdrachten aan auteurs 
ingediend waarvan er 17 werden gehonoreerd – tegenover 13 op 17 aanvragen in 2007. 

Een overzicht van de beurzen en van de creatieopdrachten vindt u in de bijlage 10.4.6.3.
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2.10. Festivals

Festivals zijn een werkvorm met een heel specifiek karakter. Een festival is per definitie beperkt 
in de tijd en moet daarom op korte tijde een statement maken over een inhoudelijk concept, 
een bepaalde discipline en/of een bepaalde kunstvorm. Net hierdoor kan het een bijzondere 
dynamiek ontwikkelen naar de andere disciplines of werkvormen in het kunstenlandschap. 
Een festival kan door zijn gecondenseerde vorm producties presenteren én creëren die in het 
reguliere circuit moeilijk haalbaar zijn. Door zijn gebalde vorm kan een festival een bijzondere 
aandacht genereren in de media en meer impact hebben.
Doorheen de jaren is gebleken dat deze werkvorm binnen diverse disciplines tot zeer succesvolle 
initiatieven heeft geleid. Bovendien heeft, naast de vele monodisciplinaire festivals, een aantal 
kwalitatief hoogstaande multidisciplinaire festivals een plaats veroverd in het kunstenlandschap.

Omwille van de hoge participatiegraad vormen festivals een cruciale factor binnen het 
cultuurbeleid. De toename van het aantal festivals in Vlaanderen is groot. Vlaanderen is 
uitgegroeid tot zowat de rijkste festivalregio van Europa. Binnen het Kunstendecreet worden 
alleen festivals meegenomen die een regio-overschrijdend karakter hebben en/of een specifieke 
niche bespelen. De grote publieksfestivals vallen buiten het kader van het Kunstendecreet. 
Initiatieven die bijzondere doelgroepen faciliteren binnen de context van de grote festivals, 
kunnen wel nog worden gesteund via het Participatiedecreet.

2.10.1. Meerjarige werkingssubsidies 
Drie festivals zijn gesubsidieerd voor de periode 2006 – 2009. Daarnaast ontvangen 

ook 16 muziekfestivals subsidies voor de periode 2007 – 2009. Zeventien festivals ten slotte, 
worden ondersteund voor de periode 2008 – 2009. Deze 36 festivals kregen in 2008 in totaal 
7.126.906 euro subsidies.

Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.7.1.

2.10.2. Projectsubsidies 
In 2008 werden er 28 aanvragen voor festivalprojecten ingediend, waarvan er 

8 gehonoreerd werden. Zij ontvingen subsidies voor een totaalbedrag van 165.000 euro.

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.7.2.
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2.11. Sociaal-artistiek

In september 2000 werd een eerste driejarig reglement voor sociaal-artistieke projecten voor 
de periode 2001 – 2003 geïntroduceerd. Dit werd nadien verlengd met twee jaar en bood een 
experimenteel kader voor deze projecten. Vanaf 2006 konden sociaal-artistieke initiatieven 
subsidies aanvragen in het kader van het Kunstendecreet. In dit decreet worden sociaal-artistieke 
projecten beschouwd als “omkaderende initiatieven”, waarbij niet alleen de artistieke praktijk 
belangrijk is, maar ook het potentiële publiek. Bijzondere aandacht gaat naar het betrekken van 
kansarme groepen. Deze projecten hebben niet enkel artistieke kwaliteiten, maar kunnen ook 
een middel zijn in de strijd tegen elke vorm van sociale uitsluiting. In een kwaliteitsvol sociaal-
artistiek project bestuiven het sociale en het artistieke elkaar en staat de emancipatie van de 
deelnemers centraal.

De sociale doelstellingen van het sociaal-artistieke luik sluiten aan op de beleidslijnen 
van het Decreet op het Lokaal Cultuurbeleid (gemeenschapsvormende initiatieven) en het 
Participatiedecreet (de participatieprojecten met focus op kansengroepen). 

2.11.1. Meerjarige werkingssubsidies
Vijf organisaties ontvangen een meerjarige werkingssubsidie voor de periode 2006 – 

2009 en 5 voor de periode 2008 – 2009. In 2008 kregen zij subsidies voor een totaalbedrag van 
2.057.999 euro.

Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.8.1.

2.11.2. Projectsubsidies
Tegen 15 september 2007 dienden 24 organisaties een aanvraag in voor de realisatie 

van een project in 2008. Hiervan ontvingen 11 organisaties een subsidie voor in totaal 
275.000 euro. 

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage  10.4.8.2.

 
2.12. Kunsteducatie

Vanaf 1999 konden muziekeducatieve organisaties een meerjarige subsidie ontvangen in het 
kader van het Muziekdecreet. Andere kunsteducatieve organisaties konden voor de invoering 
van het Kunstendecreet geen beroep doen op meerjarige subsidies. Bij de invoering van het 
Kunstendecreet werd aan de bestaande kunsteducatieve organisaties de keuze geboden om 
een aanvraag te doen binnen het Kunstendecreet, of zich definitief te oriënteren binnen het 
jeugdbeleid.  
Bij de aanvang van de eerste meerjarige subsidieperiode in 2006 (periode 2006 – 2007 en 
2006 – 2009), kregen 6 organisaties een meerjarige subsidie. Vanaf 2007 kwamen daar nog 
6 muziekeducatieve organisaties bij die oorspronkelijk binnen het muziekdecreet werden 
gesubsidieerd. Bij de advisering van de tweejarige subsidies vanaf 2008 bleef het totaal op 
12 structureel gesubsidieerde organisaties. Het budget voor kunsteducatieve organisaties 
verdrievoudigde in de periode 2006 – 2008.



36       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed 37       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Kunsten

2.12.1. Meerjarige werkingssubsidies
Van de 12 gesubsidieerde organisaties voor kunsteducatie, ontvangen er 3 subsidies 

voor de periode 2006 – 2009, 6 voor 2007 – 2009, en 3 voor 2008 – 2009. In totaal kregen zij 
in 2008 middelen voor een bedrag van 2.939.000 euro.

Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.9.1.

2.12.2. Projectsubsidies
Voor 2008 werden 10 aanvragen ingediend voor projectsubsidies, waarvan er 1 

onontvankelijk werd bevonden. 4 projecten werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 
85.000 euro.

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.9.2.

 
2.13. Kunstencentra en werkplaatsen

Ten tijde van het Podiumkunstendecreet en het Muziekdecreet bestond de categorie 
“kunstencentra” enkel in de sector van de podiumkunsten. Toen al bleek dat deze organisaties 
zich vaak ook buiten de paden van de podiumkunsten begaven. Met het in voege treden van 
het Kunstendecreet kunnen organisaties uit alle disciplines een subsidie als kunstencentrum 
aanvragen en kunnen ze zich als monodisciplinair dan wel als multidisciplinair profileren. 
Daarnaast introduceerde het Kunstendecreet de mogelijkheid om een erkenning als werkplaats 
aan te vragen. Het Kunstendecreet hanteerde hiertoe aangepaste kwalitatieve en kwantitatieve 
criteria. Ook de zogenaamde alternatieve managementkantoren ressorteren onder de categorie 
“werkplaatsen”. Al deze nieuwe mogelijkheden zorgden voor ingrijpende veranderingen in het 
veld. Of beter: deze nieuwe mogelijkheden weerspiegelden veranderingen die zich in het veld 
voltrokken.
 
Kunstencentra en werkplaatsen bieden een platform aan diverse disciplines of bekleden een 
laboratoriumfunctie op het kruispunt van verschillende disciplines. De hoeveelheid middelen die 
naar deze werkvormen vloeit, kende het afgelopen decennium een enorme stijging, onder andere 
doordat zoveel verschillende disciplines actief werden binnen deze werkvorm. Bij de beslissing 
over de meerjarige subsidieperiode 2001 – 2005 steeg het budget voor de kunstencentra (toen 
nog exclusief voor podiumkunsten) van 4.900.000 euro naar 9.200.000 euro. Bij de eerste 
beslissing in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004 verdubbelde dat bedrag 
nogmaals tot 18.420.000 euro. Deze spectaculaire stijging (+ 306%) illustreert het succes van 
deze werkvorm voor de verschillende kunstendisciplines. 

Uit de eerste evaluatie van het Kunstendecreet bleek ook de grote meerwaarde van werkplaatsen. 
Werkplaatsen kunnen kunstenaars op logistiek en zakelijk vlak ondersteunen en hierdoor de 
overheadkosten beperkt houden.
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2.13.1. Meerjarige werkingssubsidies 
8 kunstencentra worden gesubsidieerd voor de vierjarige periode 2006 – 2009 en nog 

eens 14 voor de periode 2008 – 2009. Deze 22 kunstencentra ontvingen in 2008 subsidies voor 
een totaalbedrag van 16.275.558 euro.

Van de 23 werkplaatsen die structureel ondersteund worden, krijgen er 4 subsidies voor de 
periode 2007 – 2009 (het betreft hier alternatieve managementkantoren), de overige 19 voor 
2008 – 2009. Aan deze werkplaatsen werden in 2008 subsidies toegekend voor in totaal 
3.156.315 euro.

Het totale budget dat in 2008 naar kunstencentra en werkplaatsen ging, bedraagt dus 
19.431.873 euro.

Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.10.1.

2.14. Letteren

De uitvoering van het letterenbeleid in Vlaanderen is een zaak van gedeelde 
verantwoordelijkheid tussen het Vlaams Fonds voor de Letteren en het agentschap Kunsten en 
Erfgoed.
Het zuiver literaire segment van de letteren wordt behartigd door het Vlaams Fonds voor de 
Letteren (zie hoofdstuk 7.3.6).
Naast dit zuiver literaire segment van de letteren is er het niet-literaire segment van algemeen-
culturele en kunstkritische publicaties. Sinds 2006 is de subsidiëring van periodieke en niet-
periodieke publicaties in het Kunstendecreet en het Erfgoeddecreet opgenomen. De opvolging 
hiervan wordt door het agentschap Kunsten en Erfgoed behartigd.

Concreet gaat het om tijdschriften en andere publicaties die een brede kijk geven op de artistieke 
en culturele ontwikkelingen, bestemd voor een zo breed mogelijk publiek. Daarbij worden 
publicaties bedoeld die, ongeacht de drager, minstens tweemaal per kalenderjaar verschijnen in 
dezelfde reeks, en een bovenregionaal belang en bereik hebben. De publicatie moet een duidelijk 
artistieke, culturele en/of kunstkritische inhoud hebben. 

Bij de beslissing over de meerjarige subsidieperiode 2008 – 2009 is het budget voor periodieke 
cultuurpublicaties met 10% gestegen. 

2.14.1. Periodieke publicaties
In totaal worden er 12 periodieke publicaties gesubsidieerd, waarvan 7 voor de periode 

2006 – 2009 en 5 voor 2008 – 2009. Samen ontvingen zij in 2008 in totaal 442.999 euro aan 
subsidies.

Een overzicht van de subsidies vindt u in de bijlage 10.4.11.1.

2.14.2. Niet-periodieke publicaties
Er werden 39 aanvragen tot ondersteuning van een niet-periodieke publicatie 

ingediend. Daarvan werden er 21 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 79.000 euro.

Een overzicht van de subsidies vindt u in de bijlage 10.4.11.2.
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2.15. Muziek

Sinds de eerste uitvoering van het Muziekdecreet (1999) gingen de middelen voor de muziek 
in stijgende lijn. Bij elke start van een meerjarige periode was er een instroom van nieuwe 
organisaties (van 55 in 1999 tot 84 in 2008), zodat de sector zich verder kon professionaliseren. 
De toename van meerjarige subsidies ging echter ten koste van de projectsubsidies. Ook het 
aantal organisaties dat een beroep deed op een projectsubsidie daalde. Dankzij een stijging van 
de aanvragen in 2008 raakte de dalende trend voorlopig omgebogen. 

Steeds meer muzikanten en componisten dienen voor creatieopdrachten en opnameprojecten 
een aanvraag tot subsidie in. Beurzen voor individuele kunstenaars bleven dan weer ook in het 
derde jaar van de uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 relatief weinig gebruikt. 
Dit is voornamelijk te verklaren door het feit dat muziek bij uitstek een groepsgebeuren is. De 
meeste aanvragen voor projectmatige ondersteuning gebeuren dan ook door organisaties.

In het voorbije decennium heeft de overheid geïnvesteerd in de verbetering van de 
randvoorwaarden en de omkadering voor jonge muzikanten en groepen. Muziekclubs bieden 
aan jonge muzikanten professionele podia waardoor zij zich professioneel kunnen ontwikkelen. 
Door een doordachte spreiding van door de overheid ondersteunde muziekclubs, wordt heel 
Vlaanderen bereikt. Muziekbureaus die groepen en muzikanten begeleiden in hun ontwikkeling, 
kunnen vanaf 2005 op projectmatige basis en vanaf 2007 ook meerjarig subsidies aanvragen. 

Tot slot zijn ook de tussenkomsten in reis- en verblijfskosten een uitstekend middel om deze 
sector te ondersteunen omdat dit de bereikbaarheid van buitenlandse podia verhoogt.

Nogal wat kunstencentra, een aantal alternatieve managementbureaus die erkend zijn als 
werkplaats en een aantal grote instellingen profileren zich eveneens in de muziekdiscipline. 
Ook binnen de disciplines festivals en kunsteducatie neemt muziek een belangrijke plaats in. Deze 
middelen vergroten de hoeveelheid middelen die in de muziekdiscipline worden geïnvesteerd nog 
eens met 10%.

Voor de muziekorganisaties (muziekensembles, muziekclubs, concertorganisaties, 
muziekfestivals, muziekeducatieve organisaties en managementbureaus) was 2008 het tweede 
jaar van de eerste meerjarige subsidieperiode (2007 – 2009) binnen het Kunstendecreet. 
Uit een eerste voorlopige evaluatie bleek dat de overgang van het Muziekdecreet naar het 
Kunstendecreet weinig impact heeft gehad op de werking van de organisaties.

2.15.1.  Meerjarige werkingssubsidies
Op 23 juni 2006 besliste de Vlaamse Regering om in het kader van het Kunstendecreet 

aan in totaal 83 organisaties een meerjarige subsidie-enveloppe toe te kennen voor de periode 
2007 – 2009: 

• 28 muziekensembles 
• 10 concertorganisaties 
• 19 muziekclubs
• 16 festivals
• 6 organisaties kunsteducatie
• 4 werkplaatsen (managementbureaus). 
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Op 1 februari 2007 kwamen de aanvragen binnen voor de tweejarige periode 2008 – 2009. 
Aangezien de meerderheid van de muziekorganisaties al het jaar voordien instapte, was 
het aantal aanvragen heel beperkt. Binnen de muzieksector werd slechts 1 organisatie (een 
muziekensemble) meegenomen voor subsidiëring in deze periode.

Vanaf 2008 wordt de organisatie Amuz (Augustinus Muziekcentrum) op eigen verzoek niet meer 
als concertorganisatie gesubsidieerd, maar als werkplaats.

In 2008 kregen de 57 structureel ondersteunde muziekorganisaties (dit zijn enkel ensembles, 
concertorganisaties en muziekclubs, de andere organisatievormen worden in respectievelijk de 
hoofdstukken festivals, kunsteducatie en kunstencentra/werkplaatsen meegenomen) binnen de 
sector muziek subsidies voor een totaalbedrag van 16.803.207 euro.

Een overzicht van de subsidies vindt u in de bijlage 10.4.12.1.

2.15.2. Projectsubsidies 
Januari – april 2008. Op 29 ontvankelijke subsidieaanvragen werden 

18 muziekprojecten gesubsidieerd, waarvan 5 muziekensembles, 7 concertorganisaties, 
4 muziekclubs en 2 managementkantoren. In totaal werden voor 236.000 euro projectsubsidies 
toegekend.

Mei – augustus 2008. Van de 33 subsidieaanvragen waren 32 dossiers ontvankelijk. Uiteindelijk 
werden 22 muziekprojecten gesubsidieerd, waarvan 7 muziekensembles, 8 concertorganisaties, 
2 muziekclubs, 2 muziekfestivals en 3 managementkantoren. In totaal werden voor 
211.000 euro projectsubsidies toegekend.

September – december 2008. Op 31 subsidieaanvragen waren er 29 ontvankelijk. Uiteindelijk 
werden 17 muziekprojecten gesubsidieerd, waarvan 5 muziekensembles, 5 concertorganisaties, 
3 muziekclubs, 1 muziekfestival en 3 managementkantoren. In totaal werden voor 101.000 euro 
projectsubsidies toegekend.

Over heel 2008 werd een totaalbedrag van 548.000 euro toegekend aan projectsubsidies muziek. 

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.12.2.

2.15.3. Kunstenaars
Beurzen. De beurzen voor individuele kunstenaars zijn minder bekend in het 

muzieklandschap en worden dus nog relatief weinig gebruikt. In 2008 kende de minister 
2 ontwikkelingsgerichte beurzen en 1 projectbeurs toe aan artiesten uit de muzieksector (op een 
totaal van 14 aanvragen) voor een totaalbedrag van 36.000 euro.

Creatieopdrachten. Creatieopdrachten muziek bestaan uitsluitend uit opdrachten voor het 
componeren van muziekstukken. Ook muziekstukken in muziektheater- of operaproducties  
komen in aanmerking. 

In 2008 werden subsidies aangevraagd voor in totaal 118 creatieopdrachten, 85 werden 
ook effectief binnen het begrotingsjaar behandeld. Na advies van de administratie en van 
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de ad-hoccommissie Creatieopdrachten Muziek en Muziektheater, besliste de minister 
om 57 creatieopdrachten te honoreren voor een totaalbedrag van 108.200 euro. Dit is een 
opvallende daling in het subsidiebudget ten opzichte van de voorgaande jaren, hoewel het aantal 
aanvragen minstens gelijk blijft.

Bij het bepalen van de grootte van de subsidies werd rekening gehouden met de duur van de 
opdrachtwerken en de bezetting waarvoor ze werden geschreven.

Een overzicht van de beurzen en van de creatieopdrachten vindt u in de bijlage 10.4.12.3.

2.15.4. Opnameprojecten
De subsidies voor opnameprojecten worden steeds populairder. Het aantal aanvragen 

is in de voorbije jaren telkens gestegen. Deze subsidievorm stimuleert de kansen voor creatie van 
nieuw werk en de verspreiding van muziek. 

In 2008 werden 45 subsidieaanvragen voor opnameprojecten behandeld. Daarvan werden 
24 opnameprojecten gesubsidieerd voor een bedrag van in totaal 64.200 euro. 
 
Een overzicht van de opnameprojecten vindt u in de bijlage 10.4.12.4.

2.16. Steunpunten

Een steunpunt is een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervult tussen het 
veld en de overheid met als belangrijkste taken:

• praktijkondersteuning: een actieve dienstverlening leveren op het vlak van 
deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg, informatie en documentatie, 
management, publieksopbouw en -participatie, internationale samenwerking

• praktijkontwikkeling: een bijdrage leveren aan een continue ontwikkeling van het veld 
en het overheidsbeleid op basis van evaluatie en toegepast onderzoek

• beeldvorming en communicatie: activiteiten en initiatieven organiseren en 
coördineren die de kennis over de sector bij de publieke opinie, de overheid en in het 
buitenland bevorderen, en die bijdragen tot een kwantitatief en kwalitatief ruimere 
cultuurparticipatie.

Kunsten. De steunpunten voor het kunstenveld zijn het Vlaams Theater Instituut (VTi), het 
Muziekcentrum Vlaanderen (MCV), het Vlaams Architectuurinstituut (Vai) en het Vlaamse 
steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM; ontstaan uit de fusie van het 
steunpunt voor audiovisuele kunsten IAK en het steunpunt voor beeldende kunsten IBK). 
De steunpunten leunen in de eerste plaats elk aan bij een specifieke discipline. Festivals, 
kunstencentra, werkplaatsen, kunsteducatieve initiatieven en sociaal-artistieke werkingen 
kunnen echter aankloppen bij het steunpunt dat het dichtst bij hun werkingsgebied aansluit.

Vanaf 2006 kregen de steunpunten een plaats binnen het Kunstendecreet. De Vlaamse Regering 
beoogde daarmee de samenwerking tussen de verschillende steunpunten te bevorderen en 
synergie-effecten te genereren. Bedoeling was om de activiteiten van de steunpunten meer op 
elkaar af te stemmen, schaalvoordelen te realiseren, disciplineoverschrijdende activiteiten te 
bevorderen en zo een bijdrage te leveren tot het geïntegreerde cultuurbeleid. De steunpunten 
werken overigens ook actief samen met Cultuurnet Vlaanderen.
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Met het in voege treden van het Kunstendecreet kregen de steunpunten een sensibiliserende 
opdracht omtrent de bevordering van de culturele diversiteit. Eerder dan een apart beleid te 
voeren rond culturele diversiteit wil de Vlaamse overheid een geïntegreerde aanpak bevorderen 
door in alle steunpunten en kunstenvelden aandacht te schenken aan culturele diversiteit.

In 2007 zijn met de kunstensteunpunten nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor 
de periode 2007 – 2009. De steunpunten bleven ook in 2008 hun rol als bemiddelaars tussen 
het veld en het beleid vervullen. Verdere en toenemende samenwerking tussen de verschillende 
kunstensteunpunten zorgde voor een bijkomende meerwaarde in de werking. Zo werkten de 
4 kunstensteunpunten in 2008 gezamenljk intensief aan een internationale promotiebox Arts 
Flanders. 

Zoals eerder aangegeven fusioneerden IBK en IAK ondertussen tot BAM (Instituut voor 
beeldende, audiovisuele en mediakunst). Op die manier is een kostenbesparing voor beide 
instituten gerealiseerd en kan ook een breder veld bestreken worden. De “kritische massa” van 
dit ene steunpunt is vanzelfsprekend ook groter dan van de twee afzonderlijk. In 2008 zette BAM 
het sectoroverleg voort en is de imposante online databank verder op punt gesteld.

In de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst kreeg het VAI als bijkomende opdracht 
m.b.t. publiekswerking de productie van het tweejaarlijkse Jaarboek Architectuur Vlaanderen 
(gepubliceerd in juni 2008) en de organisatie van de tweejaarlijkse Dag van de Architectuur. In 
juni 2008 werd het jaarboek opnieuw gepubliceerd. De voorbereidingen voor de vierde editie van 
de Dag van Architectuur, die doorgaat in het najaar van 2009, zijn reeds gestart. Voor deze extra 
opdracht verhoogde de overheid de structurele werkingssubsidie vanaf 2008 met 50.000 euro.

Het Muziekcentrum Vlaanderen was de initiatiefnemer en voortrekker van het opmerkelijke 
gezamenlijke project KWARTS van de kunstensteunpunten en de belangenbehartigers. 
Via KWARTS wil men cijfergegevens over de professionele organisaties in het kunstenveld 
verzamelen voor vergelijkend onderzoek. Daarnaast zette het Muziekcentrum in 2008 het 
sectoroverleg verder.

Het VTi organiseerde in 2008 zogeheten “metamorfose-gesprekken”, een reeks gesprekken en 
debatten waarbij in overleg met veld en beleid is nagedacht over concrete aanpassingen van 
het vigerende beleidskader en de praktijk. Daarnaast voorzag het steunpunt ook verschillende 
infosessies, die zich vooral toespitsten op de individuele kunstenaars en de wijzigingen aan het 
Kunstendecreet. Verder werkte het VTi mee aan het KWARTS-project en aan een optimalisering 
van de databank en website.

In 2008 ontvingen de steunpunten binnen de sector kunsten de volgende subsidies:

steUnpUnt BedrAG in eUrO

initiatief beeLdende kunst 415.298,66

initiatief audiovisueLe kunst 311.473,99

vLaams arcHitectuurinstituut 517.443,09

vLaams tHeater instituut 830.596,57

muziekcentrum vLaanderen 955.186,05

tOtAAL 3.029.998,36

Kunsten
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3.1. Regelgeving

• Het Decreet op de Volkscultuur:
– decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van 

organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor 
Volkscultuur, gewijzigd op 15 juli 2005

– besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2000 houdende vaststelling van 
de regels inzake de toekenning van een financiële ondersteuning voor publicaties in 
het domein van de volkscultuur

– reglement voor subsidiëring van periodieke wetenschappelijke publicaties over 
volkscultuur en geschiedenis.

• Het Archiefdecreet:
– decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking, 

gewijzigd op 19 december 2003, 7 mei 2004 en 15 juli 2005
– besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende de uitvoering 

van het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke archiefwerking.
• Het Topstukkendecreet:

– decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel 
erfgoed van uitzonderlijk belang

– besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 ter uitvoering van het 
decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel 
erfgoed van uitzonderlijk belang.

• Het Erfgoeddecreet:
– decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-

erfgoedbeleid, gewijzigd op 15 juli 2005
– besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 ter uitvoering van het 

Erfgoeddecreet van 7 mei 2004 voor wat betreft de erfgoedconvenants en de 
advisering

– besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 ter uitvoering van het 
Erfgoeddecreet van 7 mei 2004 voor wat betreft de musea, de cultureel-
erfgoedpublicaties en de projecten cultureel erfgoed.

• Het Sportschuttersdecreet:
– decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter, gewijzigd op 

4 juli 2008
– besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 houdende de uitvoering van het 

decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter.
• Het Cultureel-erfgoeddecreet:

– Decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de 
subsidiëring van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid

– Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het Cultureel-
erfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft de subsidiëring van landelijke 
cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedprojecten ,de cultureel-
erfgoedconvenants en de advisering.

• De Europese Verordening van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van 
cultuurgoederen.

• Het Reglement Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen – 2009.

3.1.1. Decreet op de Volkscultuur
Het Decreet op de Volkscultuur trad in werking op 1 januari 1999. Het introduceert 

een aantal belangrijke beleidsinstrumenten en principes in de culturele regelgeving: 
enveloppefinanciering gekoppeld aan beleidsplanning, integrale kwaliteitszorg, strategische 
planning en een steunpunt.

Cultureel erfgoed
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Het decreet omvat drie onderdelen: 
• de erkenning en subsidiëring van landelijke organisaties volkscultuur
• het toekennen van projectsubsidies voor publicaties inzake volkscultuur en geschiedenis
• de oprichting en subsidiëring van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw.

Het decreet benadert de sector van de volkscultuur vanuit de socioculturele invalshoek. Binnen 
het huidige cultuurbeleid, en rekening houdend met internationale tendensen, wordt vandaag 
echter volop de kaart van het cultureel erfgoed getrokken.

Het Decreet op de Volkscultuur is door het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 opgeheven. 
De bepalingen over uitbetaling van subsidies, toezicht, opvolging en evaluatie blijven nog 
van toepassing voor de organisaties die nog tot en met 2011 op basis van dat decreet worden 
gesubsidieerd. 

3.1.2. Archiefdecreet
In 2002 verving het Archiefdecreet het decreet van 27 juni 1985 houdende erkenning 

en subsidiëring van de privaatrechtelijke Nederlandstalige archief- en documentatiecentra. 
Het decreet van 1985 was alleen van toepassing op de archief- en documentatiecentra op 
basis van maatschappelijk-filosofische stromingen. Het erkende en subsidieerde 4 archief- en 
documentatiecentra: 

• het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving vzw 
(KADOC)

• het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw (Amsab-ISG) 
• het Archief-, documentatie- en onderzoekscentrum van het Liberalisme vzw (Liberaal 

Archief)
• het Archief- en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme vzw (ADVN). 

Die vier archiefinstellingen werden in 2002 met naam overgenomen in het Archiefdecreet. 
Daarnaast is het in het nieuwe decreet mogelijk om ook archief- en documentatiecentra op basis 
van culturele thema’s te subsidiëren. In de overgangsbepalingen is voorts de subsidiëring van 
drie Nederlandstalige archieven in Brussel decretaal verankerd. Tot slot kunnen binnen het 
Archiefdecreet ook projectsubsidies worden toegekend.
In het Archiefdecreet was ook de oprichting van een steunpunt voorzien. Dat steunpunt 
werd echter nooit afzonderlijk opgericht. De steunpuntfunctie voor de archiefinstellingen, 
documentatiecentra en bewaarbibliotheken werd geïntegreerd in het steunpunt Culturele 
Biografie Vlaanderen, dat op basis van het Erfgoeddecreet van 2004 werd opgericht.
Het Archiefdecreet regelt niet alleen de culturele werking op basis van documenten die passen in 
de traditie van de archivistiek, maar ook de werking van de culturele documentatiecentra en de 
culturele bewaarbibliotheken of erfgoedbibliotheken.

Het Archiefdecreet is door het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 opgeheven. De 
bepalingen over uitbetaling van subsidies, toezicht, opvolging en evaluatie blijven nog van 
toepassing voor de organisaties die nog tot en met 2012 op basis van dat decreet worden 
gesubsidieerd. 

3.1.3. Erfgoeddecreet
Op 7 mei 2004 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Erfgoeddecreet. Met dat 

decreet wil de Vlaamse overheid een cultureel-erfgoedbeleid uitbouwen dat een geïntegreerde, 
kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor, en ontsluiting van, het cultureel erfgoed stimuleert. 
Noodzakelijke voorwaarden voor dat beleid zijn een breed maatschappelijk draagvlak en een 
netwerk van expertise.
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Het Erfgoeddecreet integreerde het vroegere Museumdecreet en gaf een decretale basis aan 
subsidiemogelijkheden die voordien via tijdelijke reglementen werden geregeld: het reglement 
voor cultuurhistorische tentoonstellingen en het reglement voor experimentele en vernieuwende 
initiatieven op het vlak van permanente ontsluiting van cultureel erfgoed. Ook de experimentele 
erfgoedconvenants werden in het Erfgoeddecreet verankerd. 
De organisatie van de adviesverstrekking aan het veld door middel van steunpunten 
kristalliseerde uit en leidde tot de decretale verankering van het steunpunt Culturele 
Biografie Vlaanderen: één steunpunt voor musea, archiefinstellingen, documentatiecentra, 
bewaarbibliotheken en de erfgoedconvenantswerking.
Het Erfgoeddecreet van 2004 zorgde voor een eerste verbreding van het cultureel-erfgoedbeleid. 
Op het moment dat het Erfgoeddecreet werd gestemd (2004), was de sector niet klaar voor een 
volledige integratiebeweging van de archieven, en bij uitbreiding van het documentair erfgoed en 
de volkscultuur in het Erfgoeddecreet. Het landschap in die sectoren was zich nog volop aan het 
vormen.

Het Erfgoeddecreet is door het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 opgeheven. De 
bepalingen over uitbetaling van subsidies, toezicht, opvolging en evaluatie blijven nog van 
toepassing voor de organisaties die nog tot en met 2011 op basis van dat decreet worden 
gesubsidieerd.

3.1.4. Topstukkendecreet
Het Topstukkendecreet beschermt het belangrijkste roerend cultureel erfgoed 

dat vanwege zijn bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of 
wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet 
blijven. Dat gebeurt via een relatief beperkte lijst van zeldzame en onmisbare voorwerpen en 
verzamelingen waarop het bijzondere beschermingsregime van het decreet van toepassing is.  
De Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed adviseert de minister over de lijst 
van het Topstukkendecreet.

Voor de voorwerpen en verzamelingen op de lijst gelden beschermingsmaatregelen inzake 
fysieke ingrepen. De kosten voor conservatie en restauratie komen in aanmerking tot maximaal 
80 % van de subsidiabele kosten. Het Topstukkendecreet regelt ook de uitvoer van topstukken 
buiten de Vlaamse Gemeenschap en stipuleert dat de Vlaamse overheid een aankoopverplichting 
heeft als ze de uitvoervergunning weigert. De eventuele aankoop gebeurt tegen de internationale 
marktwaarde.

3.1.5. Sportschuttersdecreet
In 2006 werd de federale wapenwet aangepast. In de wet werd ingeschreven 

dat de gemeenschappen voor het sportschieten een regeling konden uitwerken. De 
sportschutterslicentie heeft een centrale rol in die regeling. 

De Vlaamse overheid koos ervoor om ook het volkscultureel sportschieten op te nemen in het 
decreet. Sportschutterslicenties worden onder andere uitgereikt door organisaties erkend op 
basis van het Decreet op de Volkscultuur. De Federatie voor Vlaamse Historische Schuttersgilden 
voldoet aan alle voorwaarden en reikt de licenties uit. 
Het agentschap Kunsten en Erfgoed werd door de Vlaamse Regering aangeduid om samen met 
BLOSO het decreet uit te voeren. Het agentschap volgt de organisaties op die erkend zijn op 
basis van het decreet op de Volkscultuur. BLOSO volgt deze regeling op voor de organisaties die 
erkend zijn op basis van sportdecreten.
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In 2008 werd, op initiatief van het Vlaams Parlement, het Sportschuttersdecreet gewijzigd op 
een aantal punten. Het buksschieten werd uitgesloten van het sportschieten. Om reglementair 
het buksschieten te beoefenen doet de buksschutter in de meeste gevallen een beroep op het 
Koninklijk besluit van 9 juli 2007 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 
2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. Dat Besluit 
maakt van de buks onder bepaalde omstandigheden een vrij verkrijgbaar wapen. De Vlaamse 
Regering bekrachtigde de wijziging van het Sportschuttersdecreet op 4 juli 2008.

3.1.6. Cultureel-erfgoeddecreet

 3.1.6.1.  Decreet
   Op 14 december 2007 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van 
Cultureel-erfgoeddecreet principieel goed. Op 15 januari 2008 gaf de Raad van State advies over 
het ontwerp.

De Vlaamse Regering paste het ontwerp van decreet aan het advies van de Raad van State aan 
en keurde het decreet definitief goed op 22 februari 2008 . De Vlaamse Regering diende het 
ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement met de vraag het decreet te bespreken en aan te 
nemen. 

De commissie Cultuur van het Vlaams Parlement organiseerde een hoorzitting op 25 april 2008 
over het decreet en nodigde volgende organisaties en personen uit om hun mening te geven over 
het ontwerp van decreet:

• De Raad voor Cultuur, vertegenwoordigd door de heer Frank Herman
• De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, vertegenwoordigd door mevrouw 

Sabine Van Cauwenberge
• De Vereniging van Vlaamse Provincies, vertegenwoordigd door de heer Tom Troch
• FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, vertegenwoordigd door de heren 

Marc Jacobs en Bert Schreurs
• De Verenigde Organisaties Beeldkunst, vertegenwoordigd door mevrouw Fran Devos
• De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, 

vertegenwoordigd door de heer Johan Vannieuwenhuyse.

De commissie Cultuur stelde een aantal amendementen voor op het ontwerp van decreet en 
keurde het ontwerp van decreet goed op 29 april 2008. Het Vlaams Parlement nam het decreet 
aan op 14 mei 2008. De Vlaamse Regering bekrachtigde het Cultureel-erfgoeddecreet op 23 mei 
2008. 

Het Cultureel-erfgoeddecreet integreert het Decreet op de Volkscultuur van 1998, het 
Archiefdecreet van 2002 en het Erfgoeddecreet van 2004. Met het Cultureel-erfgoeddecreet 
speelt de Vlaamse overheid in op ontwikkelingen in het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en 
op internationale ontwikkelingen. Het Cultureel-erfgoeddecreet zorgt eveneens voor afstemming 
tussen de verschillende ondersteuninginstrumenten, zorgt voor eenvormigheid qua procedures 
en moet de planlasten bij de organisaties verminderen. 

Het Cultureel-erfgoeddecreet behoudt verschillende mogelijkheden voor ondersteuning uit de 
oude decreten maar creëert er ook nieuwe: zo wordt het instrument van het kwaliteitslabel of 
de erkenning uitgebreid naar alle collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties (musea, 
culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken), geeft het decreet een aanzet voor een 
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beleid voor erfgoedbibliotheken met de subsidiëring van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en wil 
het decreet expertises die een relevantie hebben voor het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen 
versterken door landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed te ondersteunen.

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de ondersteuning van één steunpunt voor het cultureel-
erfgoedveld. Het Vlaamse Centrum voor Volkscultuur vzw en Culturele Biografie Vlaanderen vzw 
zijn gefusioneerd tot FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (zie verder hoofdstuk 8).

Het Cultureel-erfgoeddecreet bouwt eveneens voort op het kerntakendebat en schrijft een 
complementair cultureel-erfgoedbeleid in tussen de Vlaamse overheid, de provincies en de 
steden en gemeenten. Ze doet dat enerzijds met een protocol tussen de Vlaamse Regering, de 
Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en 
anderzijds met het versterken van het instrument van de cultureel-erfgoedconvenants met de 
steden en gemeenten en het introduceren van het instrument van cultureel-erfgoedconvenants 
met de provincies. 

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet een afstemming tussen het cultureel-erfgoedbeleid en het 
onroerend-erfgoedbeleid. Een protocol tussen de beleidsdomeinen (Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media voor het cultureel-erfgoedbeleid en Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed 
voor het onroerend-erfgoedbeleid) die dit beleid vormgeven moet hiervoor een aanzet geven.

Het agentschap organiseerde verschillende informatiesessies voor organisaties uit het cultureel-
erfgoedveld:

• Op 10 juni 2008 met bijzondere aandacht voor de landelijke expertisecentra voor 
cultureel erfgoed en de organisaites volkscultuur

• Op 11 juni 2008 met bijzondere aandacht voor de culturele archiefinstellingen en de 
erfgoedbibliotheken

• Op 13 juni 2008 met bijzondere aandacht voor de musea
• Op 17 juni 2008 met bijzondere aandacht voor de provincies
• Op 25 juni 2008 met bijzondere aandacht voor de cultureel-erfgoedconvenants met de 

steden, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

 3.1.6.2.  Uitvoeringsbesluiten
   Het eerste uitvoeringsbesluit – Besluit van de Vlaamse Regering van 
18 juli 2008 ter uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft 
de subsidiëring van landelijke cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedprojecten, 
de cultureel-erfgoedconvenants en de advisering – bevat alle bepalingen die niet gekoppeld 
kunnen worden aan het kwaliteitslabel en de indeling van collectiebeherende cultureel-
erfgoedorganisaties. Het eerste besluit gaat over de subsidiëring van het steunpunt, landelijke 
cultureel-erfgoedorganisaties en periodieke cultureel-erfgoedpublicaties, het sluiten van 
cultureel-erfgoedconvenants met de steden en gemeenten, de VGC en de Vlaamse provincies,  
het subsidiëren van cultureel-erfgoedprojecten en de advisering. 

De Vlaamse Regering keurde het eerste uitvoeringsbesluit principieel goed op 27 juni 2008. 
Daarna gaf de Raad van State advies over het besluit. De definitieve goedkeuring door de 
Vlaamse Regering gebeurde op 18 juli 2008. 

Cultureel erfgoed
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Voor het tweede uitvoeringsbesluit werd eerst een protocol gesloten tussen de Vlaamse Regering, 
de VVP en de VVSG. Werkgroepen met deskundigen uit de sector bereiden het protocol voor. 
Dit protocol moet een draagvlak geven aan het kwaliteitslabel. In het protocol worden de 
voorwaarden voor het kwaliteitslabel in overleg verder gespecificeerd, worden afspraken gemaakt 
en criteria vastgelegd om de indeling te regelen en worden afspraken gemaakt over informatie-
uitwisseling, samenwerking en het afstemmen van het cultureel-erfgoedbeleid. Pas nadat het 
protocol was gesloten konden deze bepalingen in een uitvoeringsbesluit worden verankerd. 

De werkgroep voor het opstellen van een protocol tussen de Vlaamse Regering, de VVP 
en de VVSG besprak de nadere specificaties van de voorwaarden voor het toekennen 
van het kwaliteitslabel. Verschillende experten uit de museumsector, de sector van de 
erfgoedbibliotheken en van de culturele archiefinstellingen werden hierbij betrokken. Het 
agentschap organiseerde daartoe in april 2008 een aantal overlegmomenten met hen. 
Maakten deel uit van de groep van experten:
Marc Bastijns, Hilde Cuyt, Heidi De Nijn, Erik De Vroede, Pieter Dielis, Pascal Ennaert, 
Davy Jacobs, Marc Jacobs, Marina Laureys, Anneke Lippens, Els Michielsen, Leon Smets, 
Marc Ryckaert, Sabine Van Cauwenberge, Dries Van Den Broucke, Geert Van Goethem, 
Bruno Vermeeren, Jeroen Walterus, Annick Boesmans, Piet Coessens, Hilde Colpaert, Kaat 
De Bo, Bart De Keyser, Koen De Scheemaeker, Leo De Ren, Leen Heyvaert, An Renard, Bart Sas, 
Ludo Vandamme en Sylvia Van Peteghem.

De procedures en de andere elementen van het protocol besprak het agentschap met de VVSG en 
de VVP. Aan dat overleg namen volgende personen deel:

• Voor het agentschap:
 Marina Laureys, Hilde Cuyt en Dries Van Den Broucke

•  Voor de VVP:
 Pieter Dielis, Jo Rombouts en Mark Ryckaert

•  Voor de VVSG:
 Sabine Van Cauwenberge, Hilde Plas en Heidi De Nijn

Het protocol tussen de Vlaamse Regering, de VVP en de VVSG werd door de Vlaamse Regering 
goedgekeurd op 22 december 2008. De goedkeuring door de VVP en de VVSG gebeurde in het 
voorjaar van 2009. De minister van Cultuur ondertekende het protocol als laatste partij op  
2 maart 2009.

Het tweede uitvoeringsbesluit, gebaseerd op het protocol van akkoord tussen de Vlaamse 
Regering, de VVP en de VVSG, werd door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op  
22 december 2008. De Raad van State gaf advies op 6 januari 2009. De Vlaamse Regering 
keurde het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet 
van 23 mei 2008, voor wat betreft de toekenning van een kwaliteitslabel aan collectiebeherende 
cultureel-erfgoedorganisaties en de indeling van musea en culturele archiefinstellingen bij het 
Vlaamse niveau goed op 23 januari 2009.

Cultureel erfgoed
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3.1.7. Europese Verordening betreffende de uitvoer van cultuurgoederen
Sinds april 1993 bestaat binnen de Europese Unie een vergunningensysteem voor de 

uitvoer van (mogelijk) belangrijke cultuurgoederen: de Europese Verordening van 9 december 
1992 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen. Cultuurgoederen die behoren tot een van de 
categorieën in de verordening, kunnen alleen buiten de Europese Unie worden gebracht als de 
uitvoerder daarvoor een vergunning heeft. 

Voor België worden de uitvoervergunningen afgeleverd door de Gemeenschap op wier 
grondgebied het cultuurgoed zich bevindt. Voor Brussel geldt, als overgangsmaatregel, de vrije 
keuze van de uitvoerder.

3.1.8. Reglement Immaterieel Cultureel Erfgoed

 Het immaterieel cultureel erfgoed betekent zowel de praktijken, voorstellingen, 
uitdrukkingen, kennis, vaardigheden als de instrumenten, objecten, artefacten en culturele 
ruimtes die daarmee worden geassocieerd, die gemeenschappen, groepen en, in sommige 
gevallen, individuën erkennen als deel van hun cultureel erfgoed.
 
Na de goedkeuring van de operationele richtlijnen in juni 2008 werd de UNESCO-conventie 
ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed (2003) geactiveerd. In antwoord hierop 
– en eveneens als aanzet voor de ontwikkeling van een duurzaam beleid met betrekking tot 
immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen – werd een Reglement immaterieel cultureel 
erfgoed uitgevaardigd. Beheerders van items van immaterieel cultureel erfgoed kunnen een 
kandidaat-dossier voor de opname in zowel de ‘Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed 
Vlaanderen’ als voor de ‘Representatieve Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de 
mensheid’ (UNESCO) indienen. 
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3.2. Besluitvorming

De afdeling Erfgoed, de advies- en beoordelingscommissies en de Topstukkenraad, de minister 
en in sommige gevallen de Vlaamse Regering hebben elk hun specifieke taken binnen het 
besluitvormingsproces.
Er kunnen vier processen onderscheiden worden: erkenning, subsidiëring, bescherming en 
vergunningen. Erkenning is beperkt tot de erkenning van musea en gebeurt op basis van het 
Erfgoeddecreet van 2004. De bescherming en vergunning is beperkt tot roerend cultureel 
erfgoed van uitzonderlijk belang en wordt geregeld door het Topstukkendecreet van 2003. 
Project- en werkingssubsidies worden toegekend op basis van het Decreet op de Volkscultuur 
van 1998, het Archiefdecreet van 2002 en het Erfgoeddecreet van 2004. Op basis van het 
Topstukkendecreet van 2003 kent de minister ook restauratie- en conservatiesubsidies toe voor 
Topstukken.

3.2.1. Erkenning van erfgoedorganisaties
Afdeling. De afdeling Erfgoed zorgt voor het ontvankelijkheidsonderzoek van een 

aanvraag voor een erkenning als museum, stelt een eerste analyse op en toetst de inhoud en 
de werking van het museum aan de erkenningsvoorwaarden. De afdeling stelt het ontwerp van 
beslissing op voor de minister. De afdeling houdt tenslotte toezicht op de erkenning en volgt op 
of het museum blijvend voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Als dat niet meer zo is start de 
afdeling de procedure op voor intrekking van de erkenning.

Ontvankelijkheidsonderzoek
De afdeling Erfgoed voert het ontvankelijkheidsonderzoek uit. Ze gaat na of het dossier tijdig en 
binnen de juiste regelgeving werd ingediend en of het volledig is. De afdeling brengt de aanvrager 
daarvan op de hoogte.

Zakelijke en inhoudelijke beoordeling
Voor de aanvraag van een erkenning maakt de afdeling een eerste analyse van de werking en 
de inhoud van het museum. Ze doet dat door een onderzoek van de stukken en ter plaatse. 
Tijdens een bezoek ter plaatse is de afdeling vergezeld van één of meerdere leden van de 
beoordelingscommissie Musea. 

Opstellen ontwerp van beslissing
De afdeling stelt een ontwerp van beslissing op over alle aspecten van de aanvraag (zakelijk, 
beheersmatig en inhoudelijk). Ze legt een erkenningsdossier voor aan de minister. 

Opvolging van de erkenningen
De afdeling brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing. De controle op de erkenning 
gebeurt door controle van het jaarverslag dat door de organisatie wordt ingediend. Eén maal per 
zes jaar stelt de afdeling ook een evaluatieverslag op over de erkenning. 

Beoordelingscommissie. De minister laat zich inhoudelijk adviseren door de 
beoordelingscommissie Musea. De leden van die commissies zijn mensen die over expertise 
beschikken in een of meer deelaspecten van het cultureel erfgoed. De kwaliteitsbewaking van de 
beoordelingscommissies gebeurt door de adviescommissie Cultureel Erfgoed. Jaarlijks stellen de 
adviescommissie en de beoordelingscommissies een jaarverslag op.
De commissie formuleert een gemotiveerd advies over de aanvraag voor een erkenning.

Minister. De minister beslist over de erkenning. 

Cultureel erfgoed
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3.2.2. Subsidiëring van erfgoedorganisaties
Afdeling. De afdeling Erfgoed zorgt voor het ontvankelijkheidsonderzoek van de 

aanvraagdossiers, de zakelijke en in sommige gevallen ook de inhoudelijke beoordeling van de 
aanvraagdossiers, stelt een ontwerp van beslissing op en volgt de uitbetaling van de subsidies op. 
De afdeling houdt ook toezicht op de gesubsidieerde projecten en werkingen. Ze doet dat met een 
financiële controle en een inhoudelijke evaluatie.

Ontvankelijkheidsonderzoek
De afdeling Erfgoed voert het ontvankelijkheidsonderzoek uit. Ze gaat na of het dossier tijdig en 
binnen de juiste regelgeving werd ingediend en of het volledig is. De afdeling brengt de aanvrager 
daarvan op de hoogte.

Zakelijke en inhoudelijke beoordeling
Voor de aanvraag van een projectsubsidie stelt de afdeling een zakelijk advies (financiële 
en beheersmatige aspecten) op. Ze bezorgt elk dossier, samen met haar advies, aan de 
beoordelingscommissie. De commissie formuleert een gemotiveerd advies.

Voor de aanvraag van een werkingssubsidie bereidt de afdeling het dossier ook inhoudelijk 
voor. De afdeling onderzoekt de aanvraag door een bezoek ter plaatse (niet bepaald in het 
Archiefdecreet en het Decreet op de Volkscultuur – wel bepaald in het Erfgoeddecreet). Bij 
dat bezoek kan de afdeling worden bijgestaan door een externe deskundige en een lid van de 
commissie. De afdeling maakt een verslag van haar bevindingen en bezorgt dat verslag, samen 
met het ingediende dossier, aan de commissie. 

Opstellen ontwerp van beslissing
De afdeling stelt een ontwerp van beslissing op over alle aspecten van de aanvraag (zakelijk, 
beheersmatig en inhoudelijk). Ze legt de dossiers voor projectsubsidies voor aan de minister en 
de dossiers voor werkingssubsidies aan de Vlaamse Regering. 

Controle van subsidiedossiers
De afdeling brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing. Daarna doorlopen de dossiers 
nog een financiële goedkeuringsprocedure (advies Inspectie van Financiën, vastlegging van het 
budget, enzovoort) en stelt de afdeling de subsidiebesluiten op.

De werkingssubsidies worden jaarlijks uitbetaald op basis van een actieplan en een begroting, en 
verantwoord op basis van een inhoudelijk en financieel jaarverslag.
De projectsubsidies worden verantwoord op basis van een financieel en inhoudelijk verslag. De 
afdeling controleert deze documenten.
De afdeling evalueert minstens éénmaal per beleidsperiode de organisaties die voor hun 
werking gesubsidieerd worden. Hiertoe gebeurt er een visitatie ter plaatse bij de organisaties. De 
bevindingen van deze evaluatie worden meegenomen in de zakelijke en inhoudelijke beoordeling 
van de aanvragen voor de volgende beleidsperiode. 

Beoordelingscommissies. De minister laat zich inhoudelijk adviseren door 
beoordelingscommissies. De leden van die commissies zijn mensen die over expertise 
beschikken in een of meer deelaspecten van het cultureel erfgoed. De kwaliteitsbewaking van de 
beoordelingscommissies gebeurt door de adviescommissie Cultureel Erfgoed. Jaarlijks stellen de 
adviescommissie en de beoordelingscommissies (zie bijlage 10.3) een jaarverslag op.
De commissie formuleert een gemotiveerd advies over de aanvraag voor een project- of 
werkingssubsidie en stelt, indien nodig, een rangorde op.
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Minister en/of Vlaamse Regering. De minister of de Vlaamse Regering beslist om de subsidie 
al dan niet toe te kennen. De minister ondertekent de subsidiebesluiten. Op dat moment is de 
subsidie definitief toegekend.

3.2.3. Bescherming van topstukken
Afdeling. De afdeling Erfgoed staat in voor het opstellen en beheren van de lijst van 

het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang (de ‘Topstukkenlijst’). 

De afdeling begeleidt de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed (de 
‘Topstukkenraad’) bij zijn werkzaamheden. Prioritaire opdracht is de verdere opstelling van 
de Topstukkenlijst. In overleg met de Raad en de Minister is beslist om de Topstukkenlijst 
thematisch uit te bouwen. De afdeling schrijft opdrachten uit voor het opstellen van thematische 
proeflijsten met objecten en verzamelingen die mogelijk in aanmerking komen voor opname in 
de lijst en bijgevolg voor bescherming. Deze proeflijsten worden dan door de Topstukkenraad 
besproken. Op basis daarvan stelt de Topstukkenraad de minister voor om stukken en 
verzamelingen in de Topstukkenlijst op te nemen. 

De afdeling bereidt de vergaderingen van de Topstukkenraad voor en maakt verslag van de 
vergaderingen en werkgroepen van de Raad. 

De afdeling stelt een ontwerp van beslissing op voor de minister en communiceert met 
de eigenaars en beheerders van de objecten en ensembles die op de Topstukkenlijst zijn 
opgenomen. 

Voor ingrepen op topstukken (conservatie en restauratie) is een voorafgaande toelating nodig. 
De afdeling staat, samen met de Topstukkenraad, in voor het verlenen van deze toelatingen. De 
afdeling bereidt het dossier voor de Topstukkenraad voor en voert de briefwisseling. 

Topstukkenraad. De Topstukkenraad geeft advies aan de minister inzake de opname van 
objecten en verzamelingen in de Topstukkenlijst. De Raad geeft bij zijn advies een uitgebreide 
motivatie. Daarnaast geeft de Topstukkenraad ook advies over de toestemming om fysische 
ingrepen uit te voeren op topstukken. 

Minister. De minister beslist of een object of ensemble op de Topstukkenlijst komt, geeft 
toestemming om fysische ingrepen uit te voeren, kent eventueel een restauratiesubsidie toe en 
bepaalt of een object buiten het Vlaams Gewest gebracht mag worden. 

3.2.4.  Uitvoer, restauratie en opvolging van topstukken 
Voor het buiten Vlaanderen brengen van topstukken is een voorafgaande toelating 

vereist door de Vlaamse overheid. Deze vergunningen worden verleend door de afdeling Erfgoed. 
De Vlaamse overheid kan deze toelating weigeren. Door te weigeren verbindt de Vlaamse 
overheid zich echter ten aanzien van de eigenaar tot de verwerving van het topstuk tegen een 
marktconforme prijs.

Topstukken komen ook in aanmerking voor restauratiesubsidies. Deze subsidies worden 
geadviseerd door de Topstukkenraad en toegekend door de minister. De afdeling staat in voor 
het beheer van deze dossiers.

De afdeling beschikt binnen het kader van dit decreet ook over de nodige bevoegdheden tot 
inspectie ter plaatse van topstukken.
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3.3. Subsidiestromen

Hierna volgt een overzicht van de werkingssubsidies en projectsubsidies die binnen het 
Erfgoeddecreet, het Archiefdecreet en het Decreet op de Volkscultuur werden toegekend in 2008.  
Het gaat om een totaalbudget van 32.938.000 euro.

Cultureel erfgoed

sUBsidiecAteGOrie GOedGekeUrde 
dOssiers

BedrAG 
in eUrO 

werkinGssubsidies musea 53 5.525.000,00

werkinGssubsidies musea – via3 638.000,00

werkinGssubsidies samenwerkinGsverbanden van musea 2 370.000,00

erfGoedconvenants 16 4.540.000,00

werkinGssubsidies cuLtureLe arcHiefinsteLLinGen 12 7.152.000,00

werkinGssubsidies orGanisaties voLkscuLtuur 13 1.093.000,00

insteLLinGen vLaamse GemeenscHap 4 7.900.000,00

steunpunt 1 1.830.000,00

museumprojecten ter versterkinG van de basisfuncties 26 967.000,00

arcHiefprojecten 14 513.000,00

ontwikkeLinGsGericHte projecten cuLtureeL erfGoed 38 1.600.000,00

cuLtuurHistoriscHe tentoonsteLLinGen 11 528.000,00

internationaLe projecten 8 200.000,00

pubLicaties voLkscuLtuur 54 82.000,00

tOtAAL 237 32.938.000
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Flankerende maatregelen (zie voor duiding hoofdstuk 7.3)

dOssier BedrAG 
in eUrO 

erfGoeddaG 251.000,00

week van de smaak 200.000,00

bedevaart naar de Graven aan de ijzer 200.000,00

sint-LukasarcHief 100.000,00

Lukas, arts in fLanders 150.000,00

vLaamse erfGoedbibLiotHeek 75.000,00

de rand voor museum feLix de boeck 102.000,00

tOtAAL 1.078.000

23%
erfGoeddaG

19%
week van de smaak

19%
bedevaart naar de Graven aan de ijzer

9%
sint-LukasarcHief

14%
Lucas, art in fLanders

7%
vLaamse erfGoedbibLiotHeek

9%
de rand voor museum feLix de boeck
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3.4. Musea

3.4.1. Erkenning
De erkenning van musea is een kwaliteitsmerk. De erkenningsvoorwaarden, die 

bepaald zijn in het Erfgoeddecreet, hebben in de eerste plaats betrekking op de kwaliteitsvolle 
uitoefening van de vier basisfuncties van de museumwerking: verzamelen, behoud en beheer, 
wetenschappelijk onderzoek en de publieksgerichte functie. Het museum moet ook garanties 
geven voor de continuïteit van zijn werking. Ook het beheer wordt in beschouwing genomen.  
De erkenning blijft geldig zolang het museum blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Het 
herkenningsteken van erkend museum wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht bij de 
hoofdingang van het museum.

Op 1 oktober 2007 dienden 6 musea een aanvraag in voor een erkenning en voor een indeling:
• Hopmuseum, Poperinge
• Memoriaal Museum Passchendaele 1917, Zonnebeke
• Stedelijke Musea Dendermonde, Dendermonde
• Kortrijk 1302 – Museum voor cultuur en identiteit, Kortrijk
• Ijzertorenmuseum, Diksmuide
• John Selbachmuseum, Maaseik.

De aanvraag van het John Selbachmuseum werd door de afdeling Erfgoed onontvankelijk 
verklaard, met als reden het ontbreken van het beleidsplan in het aanvraagdossier. Het 
beleidsplan vormt namelijk de kern van een aanvraag tot erkenning van een museum. 

De minister besliste op 29 april 2008 om het Hopmuseum te Poperinge, het Memoriaal Museum 
Passchendaele 1917 te Zonnebeke en de Stedelijke Musea te Dendermonde te erkennen als 
museum. Het Ijzertorenmuseum te Diksmuide en Kortrijk 1302 te Kortrijk werden niet erkend. 

Een overzicht van alle erkende musea vindt u in bijlage 10.5.1.1.

3.4.2. Werkingssubsidies
Werkingssubsidies 2008
De subsidiëring van erkende musea gebeurde in 2008 nog op basis van het 

Erfgoeddecreet van 2004. In 2008 ontvingen alle erkende musea een werkingssubsidie van 
de Vlaamse overheid. De jaarlijkse werkingssubsidie voor musea ingedeeld bij het basisniveau 
bedraagt 12.500 euro. De musea ingedeeld bij het regionale niveau ontvangen een jaarlijkse 
subsidie van 50.000 euro. De musea ingedeeld bij het landelijke niveau een subsidie van 
250.000 euro.

In 2008 werd er een totaalbudget van 5.255.000 euro toegekend aan de 53 erkende musea. 
Een overzicht van de werkingssubsidies voor de erkende musea vindt u in bijlage 10.5.1.2.

Aanvragen nieuwe beleidsperiode 
Op 15 januari 2008 werd door de 53 reeds erkende musea een aanvraag ingediend voor een 
werkingssubsidie voor de volgende beleidsperiode op basis van het Erfgoeddecreet van 7 mei 
2004. Daartoe deelde de Vlaamse Regering in 2008 nog één maal alle erkende musea in bij het 
lokale niveau, het regionale niveau of het Vlaamse niveau. Deze indeling duidt aan, conform 
het Cultureel-erfgoeddecreet, welk bestuursniveau verantwoordelijkheid opneemt voor het 
betrokken museum en een werkingssubsidie toekent. 
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De indeling van een erkend museum wordt getoetst aan vijf indelingscriteria:
• het belang van het cultureel erfgoed
• de culturele en maatschappelijke verantwoordelijkheid die door het museum wordt 

opgenomen
• de kwaliteit van de uitvoering van de basisfuncties
• de kwaliteit van de bedrijfsvoering
• de geografische reikwijdte.

Aan elk van deze criteria zijn niveauspecifieke voorwaarden verbonden. Voor indeling bij het 
lokale niveau zijn de niveauspecifieke voorwaarden gelijk aan de voorwaarden voor erkenning. 
De afdeling Erfgoed bereidde de beslissing van de Vlaamse Regering voor, onder meer door 
middel van plaatsbezoeken bij alle erkende musea. 

De Vlaamse Regering deelde 19 erkende musea in bij het Vlaamse niveau, 21 erkende musea 
bij het regionale niveau en 13 erkende musea bij het lokale niveau. Het Bruggemuseum en het 
Etnografisch Museum (Antwerpen) worden verder uitgebouwd en gesubsidieerd binnen het 
cultureel-erfgoedforum van respectievelijk het cultureel-erfgoedconvenant met de stad Brugge 
en het cultureel-erfgoedconvenant met de stad Antwerpen. Naast de indeling besliste de Vlaamse 
Regering ook over de hoogte van de werkingssubsidie aan de erkende musea ingedeeld bij het 
Vlaamse niveau voor de beleidsperiode 2009 – 2013. 

3.4.3. Projectsubsidies
Op basis van het Erfgoeddecreet van 2004 kwamen alle erkende musea in aanmerking 

voor een projectsubsidie ter versterking van de basisfuncties: de verzamelfunctie, de behoud- en 
beheerfunctie, de wetenschappelijke en de publieksgerichte functie. Deze projecten moesten wel 
de structurele werking van het erkende museum overstijgen.

Aanvragen voor een projectsubsidie ter versterking van de basisfuncties van een erkend museum 
werden getoetst aan de volgende criteria:

• het belang van het project voor de versterking van een of meer basisfuncties van het 
erkende museum

• de inhoudelijke kwaliteit van het project en de uitwerking ervan
• de samenwerking met andere partners
• de mate waarin het project afgestemd is op het beleidsplan
• het zakelijke beheer en de financiële onderbouw van het project.

In het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 zijn deze projectsubsidies ter versterking van de 
basisfuncties niet langer voorzien. De projectsubsidies die in 2008 werden toegekend, vielen 
evenwel nog onder de oude regelgeving.

In 2008 werden er 43 projecten ingediend, waarvan 26 werden gesubsidieerd voor een 
totaalbedrag van 967.000 euro.
Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.1.3.
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3.5. Overkoepelende samenwerkingsverbanden musea

Het Erfgoeddecreet van 2004 voorziet in de mogelijkheid tot structurele ondersteuning van 
overkoepelende samenwerkingsverbanden van minstens drie erkende musea. Ook andere 
erfgoedinstellingen of actoren uit de samenleving worden gestimuleerd om te participeren aan 
dergelijke samenwerkingsverbanden. Over de werkingssubsidie wordt beslist op basis van het 
ingediende beleidsplan.

Landelijk. Overkoepelende samenwerkingsverbanden met een landelijk relevante expertise 
binnen 1 of meer basisfuncties of aspecten van de museumwerking, kunnen een werkingssubsidie 
ontvangen van ten minste 50.000 euro. Ze moeten voldoen aan de volgende criteria:

• de gespecialiseerde, landelijk relevante expertise voor een of meer basisfuncties van de 
museumwerking

• de voorbeeldfunctie van het samenwerkingsverband voor het cultureel-erfgoedveld
• de visie en de doelstellingen van het samenwerkingsverband
• de samenwerking met andere cultureel-erfgoedactoren
• de geografische reikwijdte.

Packed vzw, een overkoepelend samenwerkingsverband met landelijk relevante expertise op 
het vlak van digitalisering (archivering en conservering van kunstcreaties op elektronische en 
digitale dragers), ontvangt tot en met 2010 een jaarlijkse werkingssubsidie van 100.000 euro.  
In 2008 bedroeg deze subsidie (incl. indexering) 101.370 euro.

Internationaal. Overkoepelende samenwerkingsverbanden van minstens drie erkende 
musea met thematisch verwante collecties cultureel erfgoed, kunnen een werkingssubsidie 
ontvangen van ten minste 125.000 euro. Het doel van het samenwerkingsverband moet zijn: 
de internationale positie en het internationale profiel van de deelnemende partners versterken. 
Voor dergelijke samenwerkingsverbanden gelden de volgende criteria:

• de gespecialiseerde, internationaal relevante expertise voor het geheel of voor 
deelgebieden van de werking van het samenwerkingsverband

• de visie en de doelstellingen van het samenwerkingsverband
• de samenwerking met andere cultureel-erfgoedactoren
• de verantwoordelijkheid voor het cultureel-erfgoedveld
• de internationale positionering en profilering.

De Vlaamse Kunstcollectie vzw, een samenwerkingsverband van het Museum voor Schone 
Kunsten Gent, het Groeningemuseum Brugge en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen, ontvangt voor de beleidsperiode 2007 – 2010 een jaarlijkse werkingssubsidie van 
265.000 euro. In 2008 bedroeg deze subsidie (inclusief indexering) 268.630 euro. 
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3.6. Archief- en documentatiecentra

3.6.1. Werkingssubsidies
Criteria. Door thema’s af te bakenen, wenst de Vlaamse overheid binnen welbepaalde 

sectoren, maatschappelijke geledingen of organisatievormen een grotere aandacht voor de 
culturele archiefwerking te zien ontstaan. De culturele archiefinstellingen die de Vlaamse 
overheid subsidieert:

• brengen de archiefvormers (de verenigingen, de organisaties, bedrijven en privé-
personen) in kaart, samen met hun archieven die met hun thema verwant zijn. 
Selectie is een belangrijk criterium.

• sensibiliseren de archiefvormers voor een betere archiefzorg. Vaak zijn die zich niet 
bewust van de potentiële inhoudelijke waarde van hun archieven.

• staan in voor een betere zorg voor de archieven, binnen een netwerk en door 
samenwerking met archiefbewaarplaatsen in Vlaanderen.

• zorgen voor onderzoek en maken archieven toegankelijk door inventarissen op te 
stellen, door publieksprojecten, publicaties, tentoonstellingen, enzovoort.

Subsidies. Het Archiefdecreet van 2002 voorziet in werkingssubsidies voor:
• archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen
• archief- en documentatiecentra op basis van culturele thema’s. De thema’s voor de 

culturele archiefwerkingen worden per beleidsperiode bepaald. De gesubsidieerde 
thema’s voor de beleidsperiode 2008 – 2012 zijn: het literaire erfgoed, het muzikale 
erfgoed, het architecturale erfgoed, de deportatie en het verzet, en het kerkelijke 
erfgoed. Per thema kan slechts aan één archief- en documentatiecentrum een subsidie 
worden toegekend.

• Nederlandstalige archieven in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

De ontwikkeling en het beheer van de Archiefbank Vlaanderen wordt verzorgd door de 4 
archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen. De 
Archiefbank realiseert een duurzaam register van de Vlaamse private archieven met het oog 
op de bescherming en wetenschappelijke valorisatie. Door de identificatiegegevens van de 
in Vlaanderen bewaarde private archieven in een ‘gouden gids’ op te nemen, krijgt het brede 
publiek de mogelijkheid om ze te bevragen en te raadplegen. 

Op 1 januari 2008 startte een nieuwe beleidsperiode voor alle gesubsidieerde archiefinstellingen 
voor de periode 2008 – 2012. In 2008 werd een totaalbudget van 7.152.000 euro toegekend 
aan 12 archief- en documentatiecentra. Een overzicht van de werkingssubsidies op het vlak van 
culturele ontsluiting van archieven, documentatiecentra en bewaarbibliotheken vindt u in de  
bijlage 10.5.2.1.

3.6.2. Projectsubsidies
Het Archiefdecreet voorziet in projectsubsidies voor privaatrechtelijke archieven. 

De Vlaamse Regering trekt daar jaarlijks minstens 500.000 euro voor uit. Er kunnen subsidies 
worden toegekend voor:

• projecten voor culturele ontsluiting
• projecten voor archivistische ontsluiting door middel van informatie- en 

communicatietechnologie.
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Criteria. De criteria waaraan een project voor culturele ontsluiting wordt getoetst, kunnen als 
volgt worden omschreven (de eerste vier criteria zijn belangrijker dan de andere):

• de bijdrage aan de versterking en verbreding van de archiefsector in Vlaanderen
• de essentie van de doelstelling en de werking van de aanvrager en de vertaling ervan 

voor het publiek
• de kwalitatieve meerwaarde als voorbeeldwerking
• het aanspreken van een breed publiek
• het professionele karakter, onder meer de wetenschappelijke en de technische 

onderbouw
• de diversiteit van de actoren die bij de aanvraag betrokken zijn
• de samenwerking met andere culturele actoren zoals openbare bibliotheken en 

culturele centra
• de diversiteit aan inkomstenbronnen.

De criteria waaraan een project voor archivistische ontsluiting door middel van ICT wordt 
getoetst, kunnen als volgt worden omschreven:

• de aangetoonde prioriteit van de inspanning
• de bijdrage aan de versterking en verbreding van de archiefsector in Vlaanderen
• het professionele karakter, onder meer de wetenschappelijke en de technische 

onderbouw
• de diversiteit van de actoren die bij de aanvraag betrokken zijn.

Subsidies. In 2008 werden 18 projecten ingediend, waarvan 14 werden gesubsidieerd voor een 
totaalbedrag van 513.000 euro.

Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.2.2.

3.7. Organisaties Volkscultuur

3.7.1. Werkingssubsidies
Het Decreet op de Volkscultuur bepaalt dat organisaties om de vijf jaar een erkenning 

kunnen aanvragen. De huidige beleidsperiode loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 
2011. Per thema kan slechts één organisatie worden erkend. 

Criteria. Om als organisatie voor volkscultuur te kunnen worden erkend, moet de organisatie 
aan de volgende voorwaarden voldoen:

• een werking hebben met een landelijk karakter door ofwel activiteiten te ontplooien 
in minstens vier Vlaamse provincies, ofwel een publieksbereik te kunnen aantonen 
in minstens vier Vlaamse provincies. Voor de toepassing van het decreet wordt het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad beschouwd als een provincie

• met activiteiten aantonen dat de organisatie zich bezighoudt met het verzamelen, 
beschermen, bestuderen, bekendmaken en demonstreren van de volkscultuur

• de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk hebben met een werkterrein dat 
duidelijk in het domein van de volkscultuur ligt

• over een kwaliteitsbeleid beschikken dat erop gericht is om systematisch de kwaliteit 
van de aangeboden dienstverlening en van haar werking te bepalen, te plannen, te 
verbeteren en te volgen.
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Subsidies. Voor de beleidsperiode 2007 – 2011 werd er een beheersovereenkomst gesloten met 
13 erkende organisaties volkscultuur. 
De Vlaamse Regering kende in 2008 een totaalbedrag van 1.093.000 euro toe aan de landelijke 
organisaties volkscultuur. 

Een overzicht van de werkingssubsidies voor de landelijke organisaties volkscultuur vindt u in de 
bijlage 10.5.3.1.

3.7.2. Projectsubsidies
Verenigingen die actief zijn op het terrein van familiekundig, heemkundig of andere 

varianten van lokaal en regionaal historisch, industrieel-archeologisch en/of volkskundig 
onderzoek in Vlaanderen, kunnen op basis van het Decreet op de Volkscultuur een tussenkomst 
verkrijgen in de uitgave van periodieke wetenschappelijke publicaties (tijdschriften en 
jaarboeken). Interdisciplinair en innoverend onderzoek worden in het bijzonder aangemoedigd.

In 2008 werden 54 aanvragen ingediend voor de ondersteuning van een periodieke publicatie 
voor volkscultuur en geschiedenis. De minister kende 82.000 euro toe aan 54 publicaties. 

Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.3.2.

 
3.8. Cultureel-erfgoedconvenants

Een cultureel-erfgoedconvenant is een overeenkomst met resultaatsverbintenis tussen de 
Vlaamse Gemeenschap en een gemeente of een samenwerkingsverband van omliggende 
gemeenten. De cultureel-erfgoedconvenants worden gesloten voor een periode van maximum 
6 jaar. Een cultureel-erfgoedconvenant eindigt altijd op 31 december van het tweede jaar 
van de gemeentelijke beleidsperiode. Het cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt gesloten voor een 
beleidsperiode van vijf jaar. Dat cultureel-erfgoedconvenant volgt de legislatuur van het Vlaams 
Parlement. 

Het cultureel-erfgoedconvenant heeft tot doel het lokale bestuursniveau te ondersteunen bij de 
ontwikkeling van een geïntegreerd en integraal lokaal cultureel-erfgoedbeleid. Dat beleid moet in 
de eerste plaats het cultureel erfgoed zichtbaar maken en een actuele betekenis geven, zonder de 
zorg voor het cultureel erfgoed uit het oog te verliezen. 

Om een geïntegreerd en integraal cultureel-erfgoedbeleid te kunnen ontwikkelen, is het 
noodzakelijk dat de gemeente of het samenwerkingsverband een beleidsvisie heeft. Het is 
uiteraard ook belangrijk dat er voldoende cultureel erfgoed aanwezig is en dat het lokale bestuur 
zicht heeft op de verschillende cultureel-erfgoedactoren die er actief zijn. Een omgevingsanalyse 
en een visie op het cultureel-erfgoedbeleid vormen dan ook de belangrijkste criteria voor het 
sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant.

3.8.1. Werkingssubsidies 2008
In 2008 werd er binnen het Erfgoeddecreet een totaalbudget van 4.540.000 euro 

toegekend voor de uitvoering van 16 cultureel-erfgoedconvenants.

Een overzicht van de werkingssubsidies 2008 vindt u in de bijlage 10.5.4.
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3.8.2. Aanvragen nieuwe beleidsperiode
Op 1 februari 2008 werden – op basis van het Erfgoeddecreet – 19 aanvraagdossiers 

ingediend voor het sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2009 – 
2014:

• de volgende steden/gemeenten met wie reeds erfgoedconvenants werden gesloten: 
Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen, Kortrijk, Hasselt, Sint-Truiden, Land 
van Waas (I.C.W.), COMEET, Mijnstreek, TERF (Roeselare)

• de volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een uitbreiding zijn van 
erfgoedconvenants met de steden uit de beleidsperiode 2005 – 2008: CO7 (Ieper), 
Noorderkempen (Turnhout), Haspengouw-Voeren (Tongeren)

• nieuwe kandidaten: Aalst, Kempens Karakter (Herentals), Halle en Lier.

De beleidsperiode van het cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
is 2007 – 2011. Bijgevolg diende de VGC geen aanvraagdossier in op 1 februari 2008.

De aanvragen werden getoetst aan de volgende criteria:
• het belang van het aanwezige cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedactoren in de 

gemeente of in het samenwerkingsverband van omliggende gemeenten
• de visie op en de doelstellingen van een geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid
• de regionale spreiding van de cultureel-erfgoedconvenants over Vlaanderen
• de inbreng van middelen door de gemeente of het samenwerkingsverband van 

omliggende gemeenten.

De Vlaamse Regering heeft op 24 oktober 2008 beslist om met 10 steden en 7 intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden een cultureel-erfgoedconvenant te sluiten en een structurele 
werkingssubsidie toe te kennen voor het uitvoeren van het cultureel-erfgoedconvenant voor de 
beleidsperiode 2009 – 2014.

Het bedrag van deze werkingssubsidie is in de eerste plaats afhankelijk van het inwonersaantal 
van de betrokken gemeente of samenwerkingsverband van omliggende gemeenten en bedraagt 
conform het Cultureel-erfgoeddecreet: 

• 100.000 euro per jaar voor een gemeentelijke overheid of intergemeentelijk 
samenwerkingsverband van omliggende gemeenten met een werkingsgebied van meer 
dan 20.000 inwoners en minder dan 35.000 inwoners

• ten minste 200.000 euro per jaar voor een gemeentelijke overheid of 
intergemeentelijk samenwerkingsverband van omliggende gemeenten met een 
werkingsgebied van meer dan 35.000 inwoners en minder dan 100.000 inwoners

• ten minste 300.000 euro per jaar voor een gemeentelijke overheid of 
intergemeentelijk samenwerkingsverband van omliggende gemeenten met 
een werkingsgebied van meer dan 100.000 inwoners of voor de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie.

Deze werkingssubsidie wordt toegekend voor:
• de werking van de cultureel-erfgoedcel die het lokale cultureel-erfgoedveld door 

projectmatig werken en door de uitwisseling van kennis en expertise versterkt en mee 
het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed vergroot

• de uitbouw van een cultureel-erfgoedforum als de Vlaamse Regering beslist dat dit 
vervat wordt in de werkingssubsidie voor de steden Antwerpen, Brugge en Gent voor 
de beleidsperiode 2009 – 2014

• de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren door logistieke, financiële en 
personele middelen te verstrekken.
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 3.9.  Projectsubsidies voor cultuurhistorische tentoonstellingen 
 en ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten

3.9.1  Cultuurhistorische tentoonstellingen
Projectsubsidies voor de productie van een cultuurhistorische tentoonstelling 

zijn bedoeld om het wetenschappelijk onderzoek binnen de sector van het cultureel erfgoed 
te ontsluiten. Een cultuurhistorische tentoonstelling is daarvoor een perfect instrument. Al 
te vaak blijven onderzoeksresultaten immers opgesloten in wetenschappelijke rapporten 
en jaarverslagen. Het wetenschappelijk onderzoek zelf dat aan de basis ligt van de 
cultuurhistorische tentoonstelling, komt niet in aanmerking voor deze vorm van subsidiëring.

Een subsidieaanvraag voor de productie van een cultuurhistorische tentoonstelling wordt aan de 
volgende criteria getoetst:

• de relevantie van het thema voor de cultuurgeschiedenis
• de ontsluiting van de resultaten van wetenschappelijk cultuurhistorisch onderzoek
• het publieksgerichte concept van de tentoonstelling
• het bovenregionale belang van de inhoud van de tentoonstelling of van het 

wetenschappelijk onderzoek dat eraan ten grondslag ligt
• de samenwerking met culturele actoren in binnen- en buitenland
• de voorbeeldwerking op het vlak van de ontsluiting van cultureel erfgoed
• de geografische reikwijdte.

In 2008 werden 26 projecten ingediend, waarvan er 11 werden gesubsidieerd voor een 
totaalbedrag van 528.000 euro. 
Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.5. 

3.9.2  Ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten
In een jong beleidsveld is het belangrijk om ruimte te laten voor nieuwe initiatieven. 

Met de projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed stimuleert de 
Vlaamse overheid de ontwikkeling van voorbeeldinitiatieven in de zorg voor en de ontsluiting 
van het cultureel erfgoed.

Een ontwikkelingsgericht project wordt aan de volgende criteria getoetst:
– de voorbeeldwerking
– de samenwerking met andere actoren
– een duidelijk omschreven doelgroep
– het bovenlokale belang.

In 2008 was er een budget van 1.600.000 euro. In 2008 werden 60 projecten ingediend, 
waarvan er 38 werden gesubsidieerd. 

Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.6.
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3.10. Topstukken

Het Topstukkendecreet voorziet in de opstelling van een relatief beperkte lijst van zeldzame en 
onmisbare voorwerpen en verzamelingen waarop het bijzondere beschermingsregime van het 
decreet van toepassing is. De Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed adviseert 
de minister over de lijst van het Topstukkendecreet.

In 2008 werden de volgende deellijsten definitief opgenomen in de Lijst van het roerend 
cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap (Topstukkenlijst):

• verzameling tekeningen James Ensor (collectie Koninklijk Museum voor Schone  
Kunsten Antwerpen – KMSKA (10 maart 2008 – 614 tekeningen)

• documentair en archivalisch erfgoed (10 maart 2008 – 23 objecten)
• aanvullingen muzikaal erfgoed; Ensor (8 december 2008 – 6 objecten).

De volgende stukken en verzamelingen werden voorlopig in de Topstukkenlijst opgenomen:
• Vlaamse Primitieven (26 augustus 2008 – 89 objecten en 1 verzameling)
• Collectio Academia Antiqua (9 december 2008 – 11 objecten en 1 verzameling).

Daarnaast werden de volgende proeflijsten (voorstel van cultuurgoederen tot opname in de lijst, 
geformuleerd door externe deskundigen) aangeleverd voor bespreking door de Topstukkenraad:

• vervolgopdracht archivalisch en documentair erfgoed (opdrachthouder:  
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD), 
Antwerpen – Berchem)

• Beeldende Kunst 16de eeuw – schilderkunst (opdrachthouder: Universiteit Gent)
• Industrieel Erfgoed (opdrachthouder: Kleio, Kortrijk).

Lopende opdrachten tot opstelling van proeflijsten zijn:
• Muzikaal erfgoed na 1600 (opdrachthouder: Resonant, Leuven),
• Textiel erfgoed (opdrachthouder: MomU Antwerpen).

Het Topstukkendecreet bepaalt dat in de Topstukkenlijst opgenomen cultuurgoederen alleen 
buiten de Vlaamse Gemeenschap mogen worden gebracht na toelating van de Vlaamse overheid. 
In 2008 werden binnen deze regeling toelatingen verleend om in het totaal 22 objecten uit te 
voeren. Er werden geen toelatingen geweigerd.
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3.11. Collectie van de Vlaamse Gemeenschap

De afdeling Erfgoed beheert een collectie van ongeveer 19.500 kunstwerken, verspreid over 
diverse openbare instellingen in Vlaanderen en Brussel en tal van binnen- en buitenlandse 
musea. De collectie bestaat uit:

• ongeveer 12.000 werken die eigendom zijn van de Belgische Staat, aangekocht tussen 
1830 en 1962. Die werken worden deels door de Vlaamse en deels door de Franse 
Gemeenschap beheerd

• ongeveer 7.500 werken, aangekocht tussen 1962 en nu, die volle eigendom zijn van de 
Vlaamse overheid of onder het uitsluitende beheer van de Vlaamse overheid vallen. 

Het ‘beheer en behoud’ van de collectie gebeurt vanuit het depot in Schaarbeek. Daar worden 
de werken in transit bewaard en krijgen ze de nodige behandelingen inzake conservatie en 
restauratie. De administratie voor bruiklenen en bewaargevingen, alsook de aankoop van 
kunstwerken gebeurt vanuit het Arenberggebouw.

3.11.1. Beheer van de collectie
Collectieregistratie. De eerste voorwaarde voor een goed collectiebeheer vormt 

een goede collectieregistratie. Voor het agentschap vormt de collectieregistratie een grote en 
permanente uitdaging. De omvang van de collectie en de historiek ervan – aankopen die bijna 
twee eeuwen overspannen – maken deze opdracht immers bijzonder complex.

Waar staan we anno 2008? Een vijftal jaar geleden werden de basisgegevens uit de ‘papieren’ 
inventaris naar het collectieregistratiesysteem Adlib geconverteerd. De uitzuivering en 
aanvulling van deze gegevens vormt sindsdien een van de belangrijkste aandachtspunten van 
het collectiebeheer: wat is er, waar bevindt het zich, welke werken dienen we prioritair op te 
volgen? Via het uitvoeren van inspecties op de diverse plaatsen van bewaarneming worden 
deze bestanden geleidelijk uitgezuiverd en aangevuld. Daarnaast worden ook de interne 
conservatiebehandelingen van kunstwerken opgenomen in de elektronische inventaris, net als 
restauratieverslagen m.b.t. ingrepen door externe restauratoren. 

Voor een goed collectiebeheer is beeldmateriaal onontbeerlijk. Bij de conversie van de papieren 
inventaris naar Adlib bleek duidelijk dat ook op dit vlak een inhaalslag geleverd moest worden. 
Veel beeldmateriaal ontbrak of was van een lage beeldkwaliteit. Hoe verder we in de tijd (van 
aankoop) teruggingen, hoe beperkter het beeldmateriaal werd. Op dit vlak werd de voorbije 
jaren – zo ook in 2008 – een inhaalslag gevoerd. Eind 2008 bestond het intussen opgebouwde 
beeldarchief uit 805 ecta’s, 4.000 dia’s, 15.000 digitale hogeresolutiebeelden op 300 cd-roms en 
11.000 lageresolutiebeelden in Adlib. Adlib bevat voor elk kunstwerk de referenties naar al het 
beschikbare beeldmateriaal. Van elk kunstwerk is het lageresolutiebeeld (voor herkenning van 
het werk) zichtbaar. De hogeresolutiebeelden kunnen net als de ecta’s, dia’s en foto’s worden 
opgevraagd voor hoogwaardige reproductie. 

Reproductierechten. Als eigenaar van de kunstwerken heeft het agentschap het 
tentoonstellingsrecht op de werken. De auteursrechten (morele rechten zowel als 
exploitatierechten en in het bijzonder het reproductierecht) berusten bij de kunstenaar en de 
fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

Sinds 2001 vraagt het agentschap bij elke nieuwe aankoop de kunstenaar en de fotograaf om 
een niet-exclusieve licentie met betrekking tot de reproductierechten op het werk. Dank zij deze 
licentie kan de Vlaamse overheid de werken uit haar collectie kosteloos reproduceren. Dit recht is 
echter wel beperkt tot ‘het kader van de eigen culturele opdracht van de Vlaamse overheid’  
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(documentatie, promotie en bekendmaking van de eigen collectie in binnen- en buitenland), 
alsook tot het kader van de opdrachten van de musea en wetenschappelijke instellingen in België. 

Bruikleen en Bewaargeving. De kunstwerken uit de collectie worden in (langdurige) bewaring 
gegeven aan musea en openbare instellingen en, als dat gevraagd wordt en de bewaarconditie van het 
werk het toestaat, in tijdelijke bruikleen gegeven voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland. 

De kunstwerken worden bij voorrang in bewaring gegeven aan musea, om redenen van 
publieksbereik en uit conservatoire overwegingen. Gaat het om recent aangekochte werken, dan 
wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de wens van de kunstenaar bij de 
inbewaringgeving van diens werk.

In 2008 kregen 552 werken uit de collectie een nieuwe of hernieuwde bestemming: 4 in musea 
en 548 in openbare instellingen.

Gemiddeld bevinden er zich een 2.000 kunstwerken, meestal tekeningen en ander grafisch 
werk, in de bewaarplaats in Schaarbeek. Het gaat hier om werken die zijn geretourneerd 
na de stopzetting van de bewaargeving of bruikleen, werken die een conservatie- of 
restauratiebehandeling nodig hebben en recent aangekochte werken.

Het overzicht van de tijdelijke bruiklenen vindt u in de bijlage 10.5.7. 

Aanwinstencatalogus. Eind 2008 werd de jongste Aanwinstencatalogus (2002 – 2006) van de 
collectie van de Vlaamse Gemeenschap gepubliceerd. De inventariscatalogus bevat onder meer 
een overzicht van de over die periode gerealiseerde aankopen hedendaagse kunst, kaderende 
stukjes omtrent de over de periode 2004 – 2008 verworven ‘topstukken’ en ‘sleutelwerken’, 
twee artikels die de evolutie van het aankoopbeleid van de voorbije jaren beschrijven en de 
opstelbeschrijvingen voor de aangekochte installationele werken. 

Inspectie. De kunstwerken die in bewaring werden gegeven aan openbare instellingen, worden 
regelmatig onderworpen aan een controle. Is het werk nog op de aangegeven bewaarplaats 
aanwezig? Wat is de bewaarconditie van het werk? Op basis van de inspectieverslagen kunnen de 
nodige acties worden ondernomen voor conservatie of restauratie en kunnen de inventarisaktes 
van de instelling worden gecheckt.

In 2008 werden 39 openbare instellingen bezocht voor een inspectie (zie bijlage 10.5.8). Hierbij 
werden 410 werken aan een toestandscontrole onderworpen. Daarnaast werd werk gemaakt van 
een algemene opvolging van de Vlaamse en Federale kabinetten en werd de akte van het SMAK 
(Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent) in detail doorgelicht.

Conservatie. Kleinere conservatiebehandelingen (bijvoorbeeld inlijstingen, vervangen van 
glas, droge reinigingen, vervangen van niet-zuurvrije passe-partouts en rugkartons) worden 
door de behoudsmedewerkers in het depot uitgevoerd. In 2008 kregen 336 werken een 
conservatiebehandeling. In 2008 liep er een inhaalproject voor de conservatie van de grafische 
werken uit de collectie. Gedurende zes maanden (op 60 % basis) kreeg het team de hulp van een 
papierrestaurator. Zij behandelde 50 werken op papier. Een deel van deze werken werd omwille 
van hun grote kwetsbaarheid en na stabilisatie van het schadebeeld gearchiveerd. 

Voor de restauratie van kunstwerken werkt het team samen met externe gespecialiseerde 
restaurateurs. In 2008 werden, net als dat de vorige jaren het geval was, vooral werken 
behandeld die werden geretourneerd na een inspectiebezoek of na stopzetting van de 
bewaarneming. In 2008 gaf het agentschap 16 restauratie-opdrachten uit voor een totaal van 
40 werken en een bedrag van 26.908,03 euro.
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Calamiteitenplan. In 2006 en 2007 werd onder impuls van de behoudsmedewerkers een 
calamiteitenplan opgesteld voor het depot van de kunstwerken in Schaarbeek: een draaiboek 
voor onder meer brand, ontploffing of wateroverlast. Het calamiteitenplan werd in 2006 
een eerste keer ingeoefend via een simulatie van probleemsituaties. In 2008 werd een 
calamiteitenoefening gehouden in het depot en werd het calamiteitenplan geactualiseerd.

3.11.2.  Collectieuitbouw
De voorbije jaren koos de minister van Cultuur resoluut voor een aankoopbeleid, 

gefocust op de verwerving van ‘topstukken’ en ‘sleutelwerken’. De Vlaamse overheid gaat 
actief op zoek naar cultuurobjecten die van een bijzondere betekenis zijn voor de Vlaamse 
gemeenschap (‘topstukken’) en zet ook de nodige middelen in om cultuurobjecten aan te 
kopen die voor een publieke erfgoedcollectie een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen 
(‘sleutelwerken’).

Bij aankoopafwegingen speelt de notie ‘Collectie Vlaanderen’ een belangrijke rol. Betekent de 
voorgenomen aankoop een relevante verrijking voor het geheel van de publieke erfgoedcollecties 
in Vlaanderen? Ook wordt getoetst of het stuk ‘zeldzaam en onmisbaar’ is (criteria 
Topstukkendecreet). 

De facto is een ‘sleutelwerk’ vaak ook een ‘topstuk’ en omgekeerd. Vertrekt de aankoop vanuit 
de (contextuele) collectielogica van een specifieke erfgoedcollectie, dan gaat het om een 
‘sleutelwerk’. Gebeurt de aankoop vanwege het uitzonderlijke belang van het stuk op zich, dan 
gaat het om een ‘topstuk’.

Een overzicht van de in 2008 verworven werken vindt u in de bijlage 10.5.9. 

Topstukken. In 2008 kocht de Vlaamse overheid voor een bedrag van 2,8 miljoen euro ‘Les 
Enfants à la toilette’ van de hand van James Ensor aan. Het gaat om een werk dat op 26 april 
2007 in de Topstukkenlijst was opgenomen. Als dusdanig ging het om de eerste aankoop van 
een beschermd cultuurgoed. Het schilderij werd in langdurige bewaring gegeven aan het Gentse 
Museum voor Schone Kunsten dat dank zij deze bruikleen zijn collectie opnieuw in belangrijke 
mate verrijkt. Binnen de Vlaamse KunstCollectie, het samenwerkingsverband van het KMSK 
Antwerpen, het MSK Gent en het Groeningemuseum (Brugge), focust het Gentse museum op de 
kunst van de 19e en 20e eeuw. Vandaar de toewijzing van dit topstuk aan het Gentse museum. 

Regeling sleutelwerken. Bij de uitbouw van hun collectie worden de cultureel-
erfgoedinstellingen met een landelijke of internationale uitstraling, in het bijzonder de 
kunstmusea, geconfronteerd met de hoge marktwaarde van de voor hun collectie belangrijke 
sleutelwerken. Vaak schieten de middelen waarover ze beschikken tekort om de stukken te 
verwerven. Cruciale collectiestukken blijven daardoor in privéhanden en verdwijnen uiteindelijk 
naar het buitenland. Musea, culturele archiefinstellingen of erfgoedbibliotheken met een 
landelijke of internationale uitstraling kunnen voorstellen formuleren voor de aankoop van 
sleutelwerken voor hun collectie. Als de minister besluit om op het voorstel in te gaan, koopt 
de Vlaamse overheid het collectiestuk aan en geeft ze het in langdurige bruikleen aan de 
erfgoedinstelling.



68       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed 69       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Cultureel erfgoed

In 2008 werden binnen de regeling ‘sleutelwerken’ drie aankopen gerealiseerd. 

• het Antifonarium Tsgrooten, een uit 1522 daterend, rijk verlucht koorboek uit de abdij 
van Tongerlo, 400.000 euro. Het koorboek werd in bewaring gegeven aan één van de 
partners van de Vlaamse erfgoedbibliotheek, de Rijksuniversiteit Gent. Op 9 december 
2008 werd het Antifonarium opgenomen in de Topstukkenlijst

• Adriaen Brouwer, Oude man in een kroeg, schilderij, 743.000 euro, in bruikleen 
gegeven aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

• Meester van de Sint Lucialegende, drie zijluikjes van het retabel van de H. Nicolaas, 
442.687 euro, in bruikleen gegeven aan het Groeningemuseum waar het middenluik 
van het retabel bewaard wordt. De zijluikjes werden, samen met het middenpaneel, 
op 26 augustus 2008 in de Topstukkenlijst opgenomen. Eén zijluikje ontbreekt nog en 
kon tot op heden niet getraceerd worden. 

Aankopen MuHKA. De Vlaamse overheid is de ‘inrichtende macht’ van het Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) en moet in haar begroting dus de nodige middelen 
voor de collectievorming van het MuHKA voorzien. Jaarlijks wordt daartoe een budget voorzien 
van 200.000 euro per jaar. 

Diverse aankopen. In 2008 werd, op initiatief van de minister van Cultuur, ook werk 
verworven van Leo Copers, Marc Maet, Jan Fabre, Michèle Matyn, Johan Tahon, Marie-Jo 
Lafontaine en Frans Wuytack. 

Collectie Dr. Paul en Dora Janssen-Arts. Het Vlaamse Gewest aanvaardde in september 
2005 de collectie pre-Columbiaanse kunst van dr. Paul en Dora Janssen (inbetalinggeving 
ter waarde van 8.114.312 euro). De overige stukken uit deze collectie pre-Columbiaanse kunst 
werden via een schenking onder voorwaarden eigendom van het Vlaamse Gewest.

De minister van Cultuur kreeg van de Vlaamse Regering de opdracht om de nodige initiatieven te 
nemen met het oog op de definitieve ontsluiting van de collectie, rekening houdend met de in de 
schenkingsakte geformuleerde voorwaarden.

Op 30 juni 2008 gaf de minister van Cultuur de collectie in bruikleen aan de Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. De collectie werd er geïntegreerd in de vernieuwde 
Amerika-zalen. Vanaf maart 2010 zal de collectie ter beschikking gesteld worden van het 
Museum aan de Stroom (MAS) te Antwerpen waar de collectie op indringende wijze mee het 
verhaal zal vertellen van de stad, de regio, de wereld en het heelal.

3.12. Uitvoer van cultuurgoederen

Sinds 1993 is voor de uitvoer van cultuurgoederen buiten de Europese Unie een 
uitvoervergunning vereist. Deze vergunningsplicht geldt voor een 14-tal categorieën van 
cultuurgoederen, afhankelijk van de financiële waarde van de cultuurgoederen. Deze 
vergunningsplicht vindt zijn basis in de Europese Verordening van 9 december 1992 betreffende de 
uitvoer van cultuurgoederen.

Deze vergunningen worden afgeleverd door de lidstaat waar het cultuurgoed zich ‘wettig en 
definitief’ bevindt op het moment van de uitvoeraanvraag.
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Voor België worden deze vergunningen afgeleverd door de gemeenschappen. De Vlaamse 
overheid staat daarbij in voor de cultuurgoederen die zich in het Vlaamse Gewest bevinden. Voor 
cultuurgoederen die zich in Brussel bevinden heeft de uitvoerder de keuze tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.

De afdeling Erfgoed verleende in 2008, in toepassing van deze Europese Verordening volgende 
vergunningen:118 definitieve uitvoervergunningen en 78 tijdelijke uitvoervergunningen. Het 
ging om 118 objecten voor definitieve uitvoer en 519 objecten voor tijdelijke uitvoer. De objecten 
hoorden thuis in de volgende categorieën: oudheidkundige voorwerpen (193), schilderijen (132), 
aquarellen (5), gravures (257), beeldhouwwerk (4), boeken (8) en andere antiquiteiten (38).

Samen met de Europese uitvoerregeling werd in 1993 ook een restitutieregeling ingevoerd: de 
Europese Richtlijn van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op 
onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van de lidstaat werden gebracht. De richtlijn werd 
bij wet van 28 oktober 1996 omgezet in Belgisch recht. De Federale Overheidsdienst Justitie 
fungeert als centrale, coördinerende autoriteit voor de uitvoering ervan.

Door de richtlijn kan elke lidstaat van de Europese Unie de terugkeer eisen van een cultuurgoed 
dat, in overtreding van haar wetgeving inzake de bescherming van het roerend cultureel erfgoed, 
naar een andere lidstaat van de Europese Unie werd gebracht. De restitutie van het goed is altijd 
verplicht, ook als de bezitter van het cultuurgoed te goeder trouw was. Die laatste heeft dan wel 
recht op een schadevergoeding.

Er zijn de administratie nog geen gevallen bekend van restitutie binnen deze regeling.

3.13.  Immaterieel cultureel erfgoed

Op 19 juni 2008 werden de operationele richtlijnen van de UNESCO-conventie ter bescherming 
van het immaterieel cultureel erfgoed (2003) goedgekeurd.

Om in te spelen op de opportuniteit van het moment werd een ‘Reglement immaterieel cultureel 
erfgoed 2008’ uitgewerkt. Dit reglement voorziet in de mogelijkheid om kandidaturen in 
te dienen voor de ‘Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen’. Hierbij wordt 
uitgegaan van het potentieel dat in de UNESCO-definitie van het begrip ‘bescherming’ vervat 
zit: bescherming betekent maatregelen treffen die erop gericht zijn de leefbaarheid van het 
immaterieel cultureel erfgoed te verzekeren, inclusief de identificatie, de documentatie, het 
wetenschappelijke onderzoek, de bewaring, de bescherming, de promotie, de versterking, de 
overdracht van immaterieel cultureel erfgoed, in het bijzonder door formeel en niet-formeel 
onderwijs, en het revitaliseren van verschillende aspecten van erfgoed.
Deze inventaris zal de basis vormen van het kwalitatieve beleid dat de Vlaamse overheid 
nastreeft voor het immaterieel cultureel erfgoed dat zich op haar grondgebied bevindt.
Een ad-hoc beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed werd samengesteld voor 
de advisering van de aanvraagdossiers. Marc Jacobs –eerder als expert door Vlaanderen 
afgevaardigd naar het intergouvernementele comité- gaf een infosessie (28/7/08). 
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De beoordelingscommissie boog zich op 5 augustus 2008 over 11 kandidaat-dossiers voor 
opname op de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen waarvan er 8 
goedgekeurd werden. Op 29 oktober 2008 vond er een (zelf)evaluatie van en door deze 
betreffende commissie plaats.
Met betrekking tot de ‘Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen’ staan de 
begrippen kwaliteit, bewustzijn en samenwerking centraal. De bescherming’ (via documentatie, 
ontsluiting, overdracht, …) gaat over het geheel van de processen die met de tradities verbonden 
zijn en dient op een dynamische, creatieve en vooral erfgoedgerichte manier ingevuld te worden.
Volgende tradities zijn in 2008 opgenomen:

• de Sint-Dimpnaverering en de Geelse psychiatrische gezinsverpleging 
• de Heilig Bloedprocessie van Hoogstraten 
• het Oud Limburgs Schuttersfeest 
• de Vlaamse gebarentaal 
• Houtem Jaarmarkt 
• de Heilig Bloedprocessie Brugge 
• Aalst carnaval 
• het Feest van Krakelingen en Tonnekensbrand.

3.14.  Uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 3)

In uitvoering van het derde Vlaamse Intersectoraal Akkoord (VIA 3) voorziet de Vlaamse 
overheid een compensatie voor de gestegen loonkosten in de socio-culturele sector (paritair 
comité 329). Daarnaast voorziet het VIA3-akkoord ook extra middelen voor opleiding.

De voorziene VIA-middelen worden waar mogelijk geïntegreerd met de decretale subsidies. Dit 
is het geval voor de culturele archieven (91.000 euro), Erfgoeddag (2.000 euro), organisaties 
volkscultuur (52.000 euro), het MuHKA (32.000 euro) en het steunpunt FARO (13.000 euro).
Voor de musea was deze integratie nog niet mogelijk; hier werd een bedrag van 638.000 euro 
uitbetaald bovenop de decretale subsidie.
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3.15.  Steunpunt

Van twee naar één. Met de integratieoefening van alle cultureel-erfgoeddecreten maakte de 
Vlaamse overheid in 2006 de beleidskeuze voor één steunpunt voor het cultureel-erfgoedveld. 
Schaalvergroting, het efficiënter kunnen inzetten van middelen, het eenduidiger kunnen 
communiceren met het veld, één aanspreekpunt voor de overheid, één intermediair tussen 
overheid en het veld, … Het waren allemaal argumenten om te kiezen voor één steunpunt. 
Het was voor de organisaties in het veld ook niet steeds duidelijk of men zich moest wenden 
tot het Vlaams Centrum voor Volkscultuur of tot Culturele Biografie Vlaanderen. Ook 
erfgoedcellen ontwikkelden projecten binnen de volkscultuur, volksculturele organisaties zetten 
vormingsinitiatieven op over archiefvorming, …. 

In 2007 startten het VCV en CBV gesprekken over een fusie. Sinds 1 januari 2008 is het 
ééngemaakte steunpunt voor cultureel erfgoed, FARO, operationeel. In 2008 werd aan FARO, 
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, een werkingssubsidie van 1.830.000 euro toegekend op 
basis van het begrotingsdecreet. 
De Vlaamse Regering bekrachtigde het Cultureel-erfgoeddecreet, op basis waarvan 1 steunpunt 
voor het cultureel-erfgoedveld kan worden gesubsidieerd, op 23 mei 2008.
Op 1 september 2008 diende FARO een aanvraag voor een werkingssubsidie als steunpunt in voor 
de beleidsperiode 2009-2011. 

FARO voerde in 2008 ook twee bijkomende opdrachten uit: het coördineert de Erfgoeddag 
(bijkomende subsidie van 250.000 euro) en de Week van de Smaak (bijkomende subsidie van 
200.000 euro). 
FARO zette in 2008 ook in op de ontwikkeling van kennis en expertise op het vlak van 
digitalisering en participeerde in tal van e-erfgoedprojecten. Het steunpunt werkte aan het project 
Erfgoed 2.0, het maakt deel uit van het consortium dat het IBBT-project BOM-Vlaanderen uitvoert 
en het beheert, in opdracht van het departement CJSM, de Verhalentafel. Het project InFusion is 
een intercultureel project waarvoor FARO van het departement CJSM een subsidie ontving. 

Cultureel erfgoed
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4.1  Kasteel van Gaasbeek

Sinds 2005 vaart het Kasteel van Gaasbeek koers volgens de lijnen die werden uitgetekend 
in het Beleidsplan 2006 – 2010. Het kasteel wordt in de eerste plaats verder uitgebouwd tot 
een toonaangevend museum van de kasteelcultuur. Het bestudeert, bewaart en ontsluit een 
belangwekkende collectie en wil een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met zowel het 
gebouw als de collectie. Tijdelijke tentoonstellingen tonen diverse aspecten van de kasteelcultuur 
en ook jaarlijks terugkerende culturele evenementen en het educatieve aanbod zijn grote 
publiekstrekkers. Op wetenschappelijk gebied ontsluit het kasteel een archief en bibliotheek. 
Daarnaast speelt het kasteel een cruciale rol binnen de werkgroep Historische Huizen, een voor 
Vlaanderen uniek expertisecentrum rond kasteelcultuur. Ten slotte biedt het kasteel bedrijven en 
andere actoren een professioneel omkaderd gamma aan vergader- en receptiefaciliteiten.

In 2008 viel er heel wat te beleven in het Kasteel van Gaasbeek. Twee ambitieuze tentoonstellingen 
en enkele sfeervolle evenementen werden warm onthaald door zowel pers als bezoekers, wat 
resulteerde in een stijging van het bezoekersaantal tot 38.648.

2008, jaar in het teken van de diva 
De tentoonstelling Divas (don’t) die (27 juni – 17 augustus) confronteerde een 50-tal divakostuums 
uit de rijke depots van de Vlaamse Opera met werk van de Brugse schilder Johan Clarysse.
De ambitieuze tentoonstelling Markiezin zkt. kunst (12 september – 23 november), een boeiende 
dialoog tussen de laatste bewoonster van het kasteel en de historische figuur Markiezin Arconati 
Visconti en actuele kunst, is een geslaagde integratie van hedendaagse kunstwerken binnen de 
kasteelkamers in neostijl gebleken. Kunstenaars met ronkende namen als Cindy Sherman, Tracey 
Emin, Berlinde De Bruyckere, John de Andrea en Erwin Olaf alludeerden in hun werk op een 
aantal leidmotieven als wisselende identiteit, seksuele vrijheid, artistieke (wan)smaak en de positie 
van de vrouw in adellijke artistieke en intellectuele middens. Markiezin zkt. kunst balanceerde 
tussen uitersten, tussen speelse en geëngageerde kunst, tussen perfecte integratie en bruusk 
contrast, tussen historische referentie en actualiteit, tussen het eigen verhaal van het kunstwerk en 
het persoonlijke verhaal van de markiezin.
Beide tentoonstellingen werden warm onthaald door zowel bezoekers als pers.
“Een mooiere ode kon de markiezin niet dromen!” (Nica Broucke)

“Jij willen Rosita?” Johan en de Alverman keren terug naar het Kasteel van Gaasbeek. Van 
6 mei tot en met 22 juni konden kinderen, jongeren en volwassenen met heimwee naar zwartwit in 
het Kasteel terecht voor een ontmoeting met Rosita en Johan, personages uit de populaire “sixties” 
BRT-serie Johan en de Alverman. We peilden op een speelse manier naar wat de verfilming voor 
jongeren vandaag betekent. Klassen 2de en 3de graad lager onderwijs genoten van een interactieve 
rondleiding met boeiende workshop, ontwikkeld in samenwerking met vzw Mooss. 

Feestelijke Witte Lunch met Frank Fol. Op zondag 18 mei werd de binnentuin van het Kasteel 
van Gaasbeek in feestelijk wit gehuld voor een exclusieve gastronomische happening met verfijnde 
creaties van de bekende groentekok Frank Fol.

Uitverkochte concertreeks. Op 1 juni ging het Prometheus Ensemble in het Kasteel van 
Gaasbeek op zoek naar Brahms’ inspiratiebronnen, tijdgenoten, bewonderaars en tegenpolen met 
het uitverkochte dagprogramma Brahms Binnen(ste) Buiten. Concerten in diverse kasteelzalen, 
serenades in openlucht, een picknick en “afternoon tea” in de binnentuin zorgden voor verfrissende 
ontmoetingen tussen musici en publiek in een ongedwongen sfeer.
Geheel binnen het jaarthema organiseerde het Kasteel van Gaasbeek op 12 juli een memorabele 
finale van de zomertentoonstelling Divas (don’t) die met een blind date concert van de pittigste 
laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd, Gabrielle Philiponet. Voor het programma van 
die avond werd geput uit het rijke repertoire dat verscheidene diva’s tijdens de voorbije eeuwen 
vertolkten. 

Buitendiensten
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Stormloop voor najaarsevenementen. Met meer dan 2.300 bezoekers is ook de tweede editie 
van Halloween in het Kasteel van Gaasbeek een groot succes geworden. Er werd naar hartenlust 
gegriezeld met “gothic horror”-figuren als Frankenstein en Dracula, geknutselde spinnen en 
spoken. Het evenement Kerst op het Kasteel was een zeer geslaagde afsluiter van een succesvol 
jaar. Meer dan 5.000 mensen lieten zich op zaterdag 13 en zondag 14 december onderdompelen in 
de wereld van Sissi en genoten van een heerlijk stuk Sachertorte.

Artselingen & Pep-in-gen. Het Kasteel van Gaasbeek wil zich ook positioneren als partner 
voor een aantal culturele projecten in de onmiddellijke omgeving. Twee voorbeelden daarvan 
waren in 2008: Artselingen (22 juni  – 13 juli), dat een programma uitwerkte rond 16 fotografen, 
9 keramisten en een muzikaal omkaderde poëzieavond, en Pep-in-gen (15 – 31 augustus), een 
project dat hedendaagse kunst integreerde in het open landschap van het Pajottenland.

Nieuwe website online. In het najaar ging de volledig vernieuwde website online.

Over ridders en prinsessen … Naar aanleiding van de campagne Vlieg op wereldreis 
ontwikkelde het Educateam van het Kasteel van Gaasbeek een permanent gezinsaanbod. Kinderen 
die het museum samen met hun (groot)ouders bezoeken, kunnen een “doeboekje” meenemen 
op hun tocht door de interieurs. Daarin staan allerlei leuke opdrachtjes en spelletjes aan de hand 
waarvan de kinderen meer te weten komen over het kasteel en zijn laatste bewoonster, Markiezin 
Marie Arconati Visconti.

Restauratie van sculpturen. In 2008 werd in het Kasteel van Gaasbeek ruim aandacht 
besteed aan de restauratie van twee barokengelen, van De Besnijdenis (een zestiende-eeuws 
retabelfragment), van een zestiende-eeuwse bisschopsfiguur (vermoedelijk de heilige Lambertus) 
en van de lijst van een miniatuur.

Appartement in oude glorie hersteld. De interieurs van het appartement van Markiezin 
Arconati Visconti werden in 2008 volledig gerestaureerd. Er werd een historische parketvloer 
gelegd, de originele zijden wandbespanning werd gerenoveerd en het gerestaureerde hemelbed 
werd op zijn originele plaats teruggezet.

Aankopen. Op een veiling in het Parijse Hôtel Drouot kocht het Kasteel van Gaasbeek eind 
april een tot de verbeelding sprekende damesjapon uit het einde van de 19e eeuw, voortaan te 
bezichtigen in het appartement van Markiezin Arconati Visconti. 
In november kocht het kasteel bij het Antwerpse veilinghuis Bernaerts een schilderij aan van Victor 
Lagye met de voorstelling van een viola da gamba spelende dame in een renaissance-interieur. 
Lagye was verantwoordelijk voor de muurschilderingen in de Ridderaal van het kasteel.

Kasteel van Gaasbeek krijgt toeristisch centrum. Op zaterdag 12 april opende Vlaams 
Minister van Toerisme Geert Bourgeois het nieuwe bezoekerscentrum voor de regio Pajottenland 
& Zennevallei in het Kasteel van Gaasbeek. Gaasbeek is vandaag, naast Meise en Tervuren, een van 
de drie strategische toegangspoorten tot de Groene Gordel. Bezoekers krijgen niet enkel informatie 
over het kasteel en domein, maar ook over de hele omliggende regio. Je kan er snuisteren in 
brochures en een trip in de regio uitstippelen. Multimedia laat toe de sfeer van de omgeving op te 
snuiven.
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Ministers bezoeken Kasteel van Gaasbeek. Op 16 april gaf Vlaams Minister van Cultuur Bert 
Anciaux in de binnentuin van het Kasteel de aftrap voor de deelnemerscampagne van de derde 
Week van de Smaak (13 – 23 november 2008). 
Onder de titel Een ridderlijke kijk op Vlaanderen. Ontdek de luister van een prachtig kasteel in 
de groene Vlaamse gordel nodigde Vlaams Minister van Buitenlands Beleid Geert Bourgeois op 
23 juni een aantal prominente buitenlandse journalisten uit. 
Op 9 juli mocht het Kasteel de voltallige Vlaamse Regering en enkele “Wetstraatjournalisten” 
ontvangen voor de jaarlijkse “persbarbecue”.

 
4.2.  Frans Masereel Centrum

Het Frans Masereel Centrum (Kasterlee) is via een Artist in Residence-programma al 35 jaar actief 
als bakermat voor alles wat te maken heeft met grafische kunst. De werking is internationaal:  
60 % van de residenten komt van buiten de landsgrenzen.

Het grafisch werk dat de kunstenaars maken tijdens hun verblijf, wordt voorzien van een 
blindstempel. Elke kunstenaar schenkt ook één exemplaar van elke editie aan het Frans Masereel 
Centrum. Op dit ogenblik bevinden er zich zo’n 10.000 werken in het archief. 

Kunstenaars. Jaarlijks wordt een honderdtal kunstenaars geselecteerd voor een werkperiode van 
3 weken in het Frans Masereel Centrum. Naast de ateliers en verblijfplaatsen voor de residenten 
stelt het FMC ook de nodige expertise en deskundigheid ten dienste van de kunstenaars. In 2008 
werkten er 90 kunstenaars in het centrum – studenten en docenten niet inbegrepen – afkomstig 
uit 25 landen. Opvallend daarbij was de aanwezigheid van kunstenaars uit de Verenigde Staten, die 
samen met Belgische kunstenaars zowat de helft van de groep vertegenwoordigden. 

Scholen. Elk jaar wordt aan nationale en internationale kunsthogescholen de mogelijkheid 
gegeven om voor een periode van 1 tot 2 weken te komen werken in de ateliers van het FMC. Via 
de samenwerking tussen nationale scholen onderling of met andere internationale hogescholen 
tracht het centrum een meerwaarde te creëren. In 2008 werkte een 35-tal studenten uit binnen- en 
buitenlandse scholen in het centrum.

Samenwerkingsverbanden. Met de Jan van Eyck Academie en FLACC heeft het FMC een 
structurele samenwerking opgezet. De samenwerking met FLACC vertrekt vanuit de inzet van 
complementaire faciliteiten en uitwisseling van expertise op het vlak van analoge en digitale 
grafische producties. De samenwerking met de Jan van Eyck Academie situeert zich op het 
organisatorische niveau, waarbij het uitwisselen van expertise inzake editing, publishing en 
distributie centraal staat.

Internationale werking. De internationale werking van het centrum bestaat onder meer uit 
de deelname aan verschillende internationale meetings. Het FMC is ook lid van internationale 
organisaties zoals RESARTIS en zetelde in de raad van the Southern Graphics Counsil. In 2006 
stapte het FMC in het Europees programma Les Pépinières Européennes. Dit netwerk biedt 
jonge kunstenaars de kans om gedurende 3 maanden via een volledig gesubsidieerde beurs in het 
centrum te verblijven. De samenwerking met atelier Engramme uit Québec maakt het dan weer 
mogelijk om kunstenaars van Vlaanderen naar Québec te sturen en vice versa. Ten slotte konden 
teams bestaande uit een beeldend kunstenaar en een auteur gedurende de afgelopen jaren gebruik 
maken van de infrastructuur en residentiemogelijkheden in het FMC en de ateliers in Haldenstein 
om een project te realiseren binnen dit samenwerkingsverband. 
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Tentoonstellingen. Het Frans Masereel Centrum neemt jaarlijks deel aan verschillende 
tentoonstellingen en organiseert ze ook zelf. Naast de jaarlijkse overzichtstentoonstelling, die een 
selectie biedt van de werken die het afgelopen jaar werden gerealiseerd, organiseerde het FMC in 
2008 de volgende tentoonstellingen:

• Transbordements: hierbij werd aan de verschillende kunstenaars die deel uitmaakten 
van het uitwisselingsprogramma tussen Vlaanderen en Québec de kans gegeven om 
hun werk te tonen in het Boudewijngebouw in Brussel

• de tentoonstelling en boekvoorstelling van 35 jaar Frans Masereel Centrum
• een solotentoonstelling van Endi Poskovic.

Workshops. In 2008 organiseerde het FMC 2 workshops. De eerste workshop onder leiding van 
Endi Poskovic (geboren in Sarajevo en wonend in de VS) liet de deelnemers kennismaken met de 
methoden die deze kunstenaar hanteert met betrekking tot houtsneden. De workshop onder leiding 
van An Bellers en Marnix Everaert (beiden Belgisch) focuste op de problematiek van toxiciteit in de 
grafische ateliers.

Projecten. Eveneens in 2008 vond de voorstelling van het eerste curatorproject plaats. Mede 
naar aanleiding van het 35-jarige bestaan van het centrum, selecteerde Steven Op De Beeck als 
curator 9 jonge kunstenaars om gedurende 2 weken aan de slag te gaan in de ateliers van het FMC. 
Naast individuele werken kwam een boek tot stand, dat werd voorgesteld op de tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 35-jarige bestaan.

4.3.  Landcommanderij Alden Biesen

De Landcommanderij Alden Biesen is een indrukwekkend kasteelcomplex gelegen in het centrum 
van de Euregio Maas-Rijn. Met een uitstekende infrastructuur vormt Alden Biesen een mooi 
historisch decor voor seminaries, congressen en conferenties. Naast het congrescentrum profileert 
Alden Biesen zich als cultuurhistorische trekpleister en knooppunt voor internationale netwerking. 
Een aanbod van kwaliteitsvolle manifestaties en uiteenlopende Europese projecten zorgen voor 
aangename contacten over de landsgrenzen heen.

4.3.1. Algemene werking
Bezoekers. In 2008 bezochten 216.000 toeristen waaronder 411 groepen onder 

begeleiding van een gids het domein.

Internationaal Vertelfestival. Het Vertelfestival, een eigen organisatie van Alden Biesen, 
blijft met 19.000 tickets en 11.000 deelnemers het grootste vertelevenement in Europa. Er waren 
vertellers uit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Vlaanderen, Wallonië, Groot-Brittannië, Canada 
en de USA. Het programma werd in 2008 uitgebreid met een nieuwe taal (Italiaans) voor de 
avondscholen, master classes en een extra doelgroep (de taalafdelingen van de hogescholen).

Tentoonstellingen en colloquia. Van 1 maart tot 24 maart 2008 vond in het waterslot de 
tentoonstelling Memento plaats. Een tentoonstelling gecreëerd door de Academie Genk in het 
kader van een Europees Grundtvig-Leerpartnerschap waarin artistieke creaties getoond werden 
van studenten en leden van verschillende scholen en instituten uit heel Europa. 

Daarnaast vonden in 2008 in de Landcommanderij Alden Biesen nog twee belangrijke 
tentoonstellingen plaats. Beide exposities samen telden 17.489 belangstellenden.
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Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Dag Oude Muziek werd in de zomer een expositie 
ingericht in samenwerking met de Alamire Foundation van de KULeuven. De tentoonstelling 
met als titel Ook hier wonen de Muzen - Muziek en de Duitse Orde wilde aan de hand van enkele 
zorgvuldig geselecteerde en unieke objecten de raakvlakken tussen de Teutoonse ridderorde en 
de muziek verbeelden en doen weerklinken. Kostbare stukken uit binnen- en buitenland zoals 
muziekhandschriften, oude drukken, historische objecten en bijzondere reproducties werden bij 
elkaar gebracht. Deze tentoonstelling werd geopend door Dr. Bruno Platter, huidig grootmeester 
van de Duitse Orde.
Tijdens een internationaal symposium toonden verschillende gerenommeerde sprekers uit Polen, 
Duitsland, Nederland en België in hun exposé de relatie aan tussen de muziekgeschiedenis en de 
Duitse Ridderorde. 

In het najaar vond een unieke historische tentoonstelling plaats onder de titel Limburg in 
’t geweer. Oorlogsleed in het Land van Loon van Alva tot Napoleon. Meer dan 240 stuks 
illustreerden het verhaal van de talrijke oorlogen die Limburg geteisterd hebben en de gevolgen 
ervan voor deze streek. Aan de hand van schilderijen, gravures, beelden, wapens, originele 
kronieken en videofragmenten, maquettes en taferelen kon men ontdekken hoe de situatie in 
Limburg was van de zestiende tot en met de achttiende eeuw. 
Tijdens het colloquium in het najaar kwamen diverse aspecten van het onophoudelijke 
oorlogsgebeuren op een gestructureerde en toegankelijke manier aan bod. 
De rijk gestoffeerde catalogus, met bijdragen van 8 auteurs, uitvoerige duiding en beschrijving van 
de exponalia, en prachtige kleurenfoto’s stond onder leiding van historicus Jef Mertens. 

Muziek. Met een totaal van 19.701 bezoekende muziekliefhebbers konden Alden Biesen en haar 
muziekpartners best tevreden zijn.
Tijdens het Organum-seizoen 2008 werd een reeks hoogstaande concerten gespeeld voor een 
ruime publieksgroep. De vzw Organum en Alden Biesen organiseerden voor de eerste maal in 
samenwerking met de Limburgse Academies voor Muziek, Woord en Dans een uniek Educatief 
Project rond het Orgel en het Van Pethegemorgel in het bijzonder om de belangstelling voor de 
Koningin der Instrumenten terug aan te wakkeren. Honderden enthousiaste jongeren namen deel 
aan de orgelworkshops en sloten deze succesvolle dag af met een unieke slotvoorstelling.

AldJazz liet een ruim publiek kennismaken met het kruim van het hedendaagse jazzgebeuren. Het 
programma bood ook een podium aan jong talent. Voor kinderen werd jazzmuziek gebracht in een 
familievoorstelling. Verder was er ook een filmaanbod en een overzichtstentoonstelling over het 
vroegere festival Jazz Bilzen.

De 25ste editie van de Dag Oude Muziek was een feestelijke dag met muziek rond de wortels 
van de Landcommanderij Alden Biesen, met concerten binnen en buiten op het domein en een 
reconstructie van een dertiende-eeuws ridderkamp. Onder het motto Singen mit Manieren - 
Muziek en de Duitse Ridderorde stond het rijke muziekleven rond de Duitse Ridderorde centraal, 
de ensembles en muzikanten brachten een gevarieerde selectie uit het brede muziekrepertoire dat 
aan de Orde en haar grootmeesters gerelateerd is. Daarnaast vierde de Dag Oude Muziek haar 
jubileum met een schitterende affichetentoonstelling.

In 2008 bedroeg het aantal bezoekers aan de zomeropera 14.850 met de opvoering van “Tosca” 
van Puccini. De opera werd opgevoerd op de overdekte binnenkoer van het waterslot door een 
kwalitatief hoogstaande cast en orkest. De kinderopera Bastien und Bastienne van Wolfgang 
Amadeus Mozart telde acht opvoeringen en met de twee slotconcerten onder leiding van voorzitter 
Willy Claes werd het operaseizoen 2008 afgesloten. 
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Haspengouws kastelenlandschap. Haspengouw telt meer dan 100 kastelen met het 
imposante Alden Biesen als poort van het Haspengouwse kastelenlandschap. Duizenden 
liefhebbers ontdekten dit te voet, per fiets of met de bus. In 2008 werd Alden Biesen officieel het 
hoofdvertrekpunt van 4 nieuwe greenspotwandelingen die de wandelaar voert door het gevarieerde 
landschap en de mooie natuurgebieden. 

Haspengouw, dé fruitstreek van België. De vele hectaren hoogstamboomgaarden rond het 
domein Alden Biesen werden in 2008 vernieuwd met 200 aanplantingen en vormden hierna het 
vertrekpunt van talloze “fruitige” activiteiten. 

Andere activiteiten. Alden Biesen organiseert elk jaar nog talrijke activiteiten in samenwerking 
met derden, waarvan de bekendste: de ‘Sage van de Biesenburcht’ (7.000 bezoekers), de Land- en 
Tuinbouwdag (30.000 bezoekers), de Kersenhappening (6.000 bezoekers), het Schots Weekend 
(20.000 fans), de Bloemschikhappening (in 2008 een unieke synthese tussen de oosterse en 
westerse bloemschikkunst met 20.000 bezoekers die genoten van de artistieke bloemencreaties 
van de gastfloristen uit Azië en topfloristen uit Europa waaronder Daniël Ost), het Sintpaleis 
(6.500 bezoekers) en de Kersthappening (6.000 aanwezigen). 

Uitvoering masterplan infrastructuur
In 2008 werden de eerste stappen in de uitvoering van het masterplan uitgevoerd. De bouw van 
een nieuw toeristisch onthaalcentrum in het voormalige woonhuis van de pachthoeve werd verder-
gezet en in de Engelse tuin startten dringende onderhoudswerken. 

4.3.2. Europese werking 
Vanuit enkele eigen initiatieven en via het LevenLang Leren Programma (LLP) 

tracht Alden Biesen het Europees bewustzijn in Vlaanderen meer ingang te doen vinden. De 
doelgroepen zijn jongeren, leerkrachten en volwassenen. Het centrum heeft eveneens een 
beheerscontract met het departement Onderwijs voor de promotie van de Europese dimensie in 
het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Daarnaast is Alden Biesen partner in of coördinator 
van een aantal projecten waarvoor het subsidies krijgt van de Europese Commissie. 

Partner finding service en begeleiding: Alden Biesen biedt via alle mogelijke internationale 
contacten hulp aan bij het zoeken naar een partnerschool en het invullen van de 
aanvraagformulieren.

In 2008 werden de volgende activiteiten georganiseerd:
Europaklassen: internationale projectweken voor jongeren (17 – 18 j.) uit diverse lidstaten 
(met telkens één Vlaamse school) die gedurende één week Europese thema’s behandelen tijdens 
presentaties, discussiesessies en het rollenspel European Council of Ministers. Naast de eerder 
verbale en op vreemde talen gerichte activiteiten zijn er ook praktische workshops. In 2008 werden 
er 7 keer Europaklassen ingericht.

Studiedagen: voor leerkrachten en directies van het basis- en secundair onderwijs en begeleiders 
van de formele en non-formele volwasseneneducatie worden allerlei één- of tweedaagse 
studiedagen georganiseerd over mogelijkheden in verband met internationalisering. In 2008 waren 
er wervende studiedagen (om nieuwe projecten te genereren), monitoringdagen (om bestaande 
projecten te begeleiden); in totaal: 11 studiedagen.



80       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed 81       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Buitendiensten

Internationale LLP-seminaries: voor directies en leerkrachten uit Vlaanderen en uit 
het buitenland, die plannen hebben om in hun school internationale projecten op te zetten 
en die op zoek zijn naar een partnerschool, worden contactseminaries georganiseerd over 
internationalisering op school. Op deze manier worden Vlaamse leerkrachten in contact gebracht 
met buitenlandse collega’s en wordt er een duurzame samenwerking opgestart. In 2008 werden 
3 seminaries van dit type georganiseerd. 

ACCR: Alden Biesen is ook actief lid van de ACCR, het European Network of Cultural Centres in 
Historic Monuments met 50 leden in 15 verschillende landen. De historische sites in dit netwerk 
dragen bij tot de bescherming van de identiteit van de site en dienen als uitvalsbasis voor een 
cultureel project dat bijdraagt tot de definitie van de hedendaagse identiteit van de site. Alden 
Biesen is lid van de Orientation Council van dit netwerk.

ComNet: Alden Biesen is partner in ComNet, een project over netwerkcompetenties. Dit project 
bouwt voort op Euroweaving, een eerder project waarbij het boek The Art of Networking werd 
gecreëerd. Het doel van dit project is het uitwerken en organiseren van een reeks internationale 
seminaries over netwerkcompetenties in formele en non-formele volwasseneneducatie. In 
november 2008 vond in Alden Biesen een zeer succesvol internationaal pilot-seminar plaats.

SEALLL . Het SEALLL-project, Self Evaluation in Adult Life Long Learning, eindigde in 2007. 
Binnen Sealll werd praktisch materiaal gecreëerd voor alle actoren in de formele en non- formele 
volwasseneneducatie om hen te helpen op het pad naar zelfevaluatie: www.sealll.eu. In september 
2008 organiseerde het SEALLL- team een international Grundtvig seminarie.

4.4.  Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) werd in 1886 
opgericht. De academie was de eerste officiële instelling van het koninkrijk België waarin aan 
wetenschapsbeoefening in het Nederlands werd gedaan. Sedert 1938 is het werkingsgebied 
beperkt tot Nederlandse taal- en letterkunde. Voor die twee gebieden kreeg de KANTL ook een 
adviesfunctie voor de regering. 

De huidige werking van de KANTL situeert zich op twee vlakken: 
• het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur
• het onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur. 

De uitvoering van eigen onderzoek wordt gecoördineerd in het Centrum voor Teksteditie en 
Bronnenstudie (CTB), het onderzoekscentrum van de KANTL. Het Centrum voor Teksteditie en 
Bronnenstudie werd in 2000 in de schoot van de KANTL opgericht als een project ter studie van 
het literair en muzikaal erfgoed, in samenwerking met andere instellingen. In 2003 liep het project 
af doordat het Archiefdecreet in voege trad. Sinds 2004 is het CTB structureel geïntegreerd in de 
kerntaken van de KANTL, en tegelijk werd de opdracht van het centrum uitgebreid tot de studie 
van het literair én talig erfgoed.

De dotatie van de KANTL, inclusief CTB, bedroeg 366.000 euro in 2008.
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Het beleid van de KANTL is gebaseerd op de decretale opdracht van de academie: de studie en 
de bevordering van de Nederlandse taal en de Nederlandse letterkunde. In haar geactualiseerde 
beleidsvisie wil de academie nog meer dan vroeger de nadruk leggen op haar functie als 
overlegforum voor het werkveld, en op haar opdracht om binnen haar werkgebied coördinerend op 
te treden en initiatieven te nemen die niet door een individuele speler of één organisatie binnen het 
werkveld kunnen worden genomen. Zij wil ook haar publieksgerichte werking en maatschappelijke 
participatie versterken.

Publicaties. De KANTL verzorgt wetenschappelijke publicaties op het gebied van de Nederlandse 
Taal- en Letterkunde. Zij beschouwt het als haar taak om waardevol wetenschappelijk werk dat 
voor commerciële uitgeverijen niet rendabel is, toch voor het publiek toegankelijk te maken. De 
KANTL publiceert het tijdschrift Verslagen en Mededelingen. 

In 2008 verkreeg het tijdschrift Verslagen en Mededelingen een a-status. De redactie werd 
gereorganiseerd om een optimale kwaliteitsbewaking te garanderen.

In 2008 verschenen 8 monografieën, 3 ervan (die in 2007 waren voorbereid) met imprint 2007. 
Drie wetenschappelijke publicaties verwierven een subsidie van de Universitaire Stichting.

Als resultaat van CTB-onderzoek verschenen in 2008 één zelfstandige publicatie en 3 artikelen. 
CTB-medewerkers gaven 16 lezingen op nationale en internationale fora en werden uitgenodigd 
voor 4 gastcolleges.

Overlegplatform. De KANTL fungeert als overlegplatform op het gebied van Nederlandse taal en 
literatuur. Via gemengde begeleidingscommissies wordt het werkveld betrokken bij de literaire en 
taalkundige onderzoeksprojecten. In 2008 participeerde de KANTL ook aan het Boekenoverleg en 
de rondetafel over de literaire canon, waarvan zij, samen met het VFL, mede-initiatiefnemer was.

Prijzen. In 2008 werden de volgende wetenschappelijke en literaire prijzen toegekend:
• jaarlijkse nominaties voor de 5 vijfjaarlijkse prijzen (essay, oudere taal, literatuur en 

cultuur in de Nederlanden, poëzie, proza, podiumteksten)
• de vijfjaarlijkse prijs voor essay van de KANTL (2008).

Bibliotheek. Om de collectie beter bekend te maken bij het publiek werden regelmatig kleine 
thematische tentoonstellingen ingericht met boeken en archivalia uit de KANTL-bibliotheek en 
archief. 

Andere. In 2008 werden twee nieuwe initiatieven gelanceerd: de lezingenreeks KANTL-
conferenties, waarin academieleden nieuw werk voor een ruim publiek toelichten, en hierover in 
debat gaan, en de reeks Auteur en acteur, waarin vier Vlaamse acteurs de confrontatie aangingen 
met een klassiek Vlaams auteur van hun keuze.

De KANTL was ook mede-organisator van het poëziefestival Zaoem – Festival voor poëzie van nu, 
en van het poëtisch-muzikaal programma Ongehoord.

In 2008 organiseerde de Koninklijke Academie een colloquium over Contrastief Taalonderzoek 
Nederlands-Frans op 29 mei. De boekvoorstellingen van nieuwe KANTL-publicaties gingen 
eveneens gepaard met een wetenschappelijke toelichting in de vorm van korte lezingen. Het CTB 
organiseerde samen met het Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen op 8 oktober in Den Haag de studiedag Trends en themas in de editiewetenschap.

Voorts werd een aantal studiedagen in samenwerking met derden georganiseerd, en verleende de 
KANTL ondersteuning aan workshops en studiebijeenkomsten binnen haar werkgebied.
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4.5.  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 

Het museum ontstond toen met de Franse Revolutie de instituties van het ancien régime werden 
ontmanteld en heel wat geconfisqueerde kunstwerken een onderkomen vonden in de plaatselijke 
Academie voor Schone Kunsten. Daar werden ze ingezet als didactisch materiaal voor de komende 
generatie beeldende kunstenaars. 
De collectie van het KMSKA kwam er bij toeval en door de ijver van de revolutionairen. Maar 
Antwerpse kerken en kloosters waren rijk aan werken van Rubens en zijn school en die zorgden 
meteen voor een eersterangs verzameling bovenop kunstschatten die vanouds in de Antwerpse 
gildekamer werden bewaard: een kleine plejade die de roem van de Antwerpse schilderschool in de 
kijker stelde en terecht als de oudste collectiekern van het museum wordt beschouwd. 
Er was ook de alerte houding en inzet van de Antwerpse kunstenaars en kunstliefhebbers die na 
Waterloo heel wat gedeporteerde werken hebben gerecupereerd en er was de genereuze reeks 
schenkingen waartoe ridder Florent van Ertborn de aanzet gaf met een legaat van maar liefst  
140 Vlaamse Primitieven.
De collectie van het KMSKA is van wereldformaat binnen het domein van de westerse beeldende 
kunst. Niet door haar omvang, maar door de uitzonderlijke kwaliteit van haar topstukken. Het 
oudste werk dateert van ca. 1340, het jongste van 1984. De verzameling is voornamelijk van 
Vlaamse en Belgische herkomst en bezit internationale allure. Het is de plaats bij uitstek om te 
genieten van Jean Fouquet en Antonello da Messina, Jan Van Eyck, en Quinten Metsijs. Het 
museum heeft de grootste en beste verzameling schilderijen en tekeningen van James Ensor 
ter wereld. Ook de verzameling modernen van Wouters en Breitner tot Alechinsky en Raveel 
mag gezien worden. Kortom: de collecties van het KMSKA zijn de schatkamer van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

Collectie. De Afdeling collectiebehoud en -beheer staat in voor de dagelijkse zorg voor de collectie. 
Diverse belangrijke topstukken worden gerestaureerd, waaronder de ambitieuze en publieke 
restauratieprojecten van Memling, Antonello da Messina en Van der Weyden.
Daarnaast is de afdeling gestart met de conservatiestraat, waar alle werken van het KMSKA 
onderzocht worden vooraleer ze het KMSKA verlaten in het kader van de nakende sluiting in 2010. 
De afdeling omvat ook de bibliotheek, het kunsthistorisch archief en het documentatiecentrum. 

Automatisering. De ontsluiting van de collectie via het softwareprogramma The Museum System 
(TMS) werd verfijnd. De volledige collectie zal online zijn in de loop van 2009. 

Infrastructuur. In 2006 werd het Masterplan voor het KMSKA door de Architecten Claus 
en Kaan getekend en goedgekeurd. De realisatie van de uitvoering van het Masterplan voor de 
infrastructuur start in 2010. De Vlaamse Regering voorziet 44 miljoen euro. Het KMSKA sluit de 
deuren op 1 januari 2010. 

Bezoekers. De vaste collectie van het museum en de tentoonstellingen brachten ruim 116.000 
bezoekers naar het KMSKA in 2008. Het organiseren van blockbusters heeft uiteraard een grote 
invloed op het aantal bezoekers. Zo kende het KMSKA in 2007 152.000 bezoekers door de invloed 
van de tentoonstelling Vlaamse Primitieven. De invloed van de invoering van de 1 Euro regel 
midden 2008 kan nog niet worden afgeleid uit de bezoekerscijfers. 

Bezoekerswerking en educatie. Voor de individuele museumbezoeker is er de audiotour (met 
kidstour). Meer dan 100 kunstwerken zijn voorzien van commentaar in het Nederlands, Frans, 
Engels en nu ook in het Duits. 

Voor bezoekers in groep werd een nieuw educatief programma, Kunst Kijken, samengesteld met 
een ruime keuze aan activiteiten op maat. Zo ontdekken kinderen, jongeren en volwassenen op een 
aangename en boeiende manier de museumcollecties en de tentoonstellingen. 
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Een kunstmuseum is bij uitstek een plek voor visuele kunstbeleving. Daarom organiseert het 
KMSKA nu workshops waarin werken worden beschreven voor blinden en slechtzienden in plaats 
van tactiele rondleidingen. 

Naast talrijke ateliers voor kinderen en volwassenen tijdens de vakanties en in de weekends zijn er 
educatieve projecten die kaderen in een tentoonstelling zoals de zoektocht Dames en Heren van 
Steen voor de kinderen. 

Samenwerking en evenementen. De vrijwilligersorganisatie Meters & Peters en 
de zomerschool waren opnieuw te gast in het museum. De intensieve samenwerking met drie 
Antwerpse lagere scholen in het project De kleine Wapper (voor kinderen van wie het Nederlands 
de tweede taal is) werd voortgezet.

In samenwerking met Amuseevous werd op 1 juli de 1 euro regeling ingevoerd voor jongeren. 

Het openingsweekend van het nieuwe culturele seizoen van galerieën en musea op het Zuid werd 
georganiseerd in september (een samenwerkingsproject). 

Naar goede traditie zette het KMSKA ook in 2008 zijn deuren open voor het jaarlijkse literaire 
festival ZuiderZinnen (21 september), naast andere culturele manifestaties op het Antwerpse zuid. 

Tot slot werd opnieuw theater naar het museum gehaald: De Schreeuw van Ensor, een monoloog 
over James Ensor, en de Koekjesdoos.

Tentoonstellingen. Beknopt overzicht van de belangrijkste tentoonstellingen: 
• Jan Cox van 15 maart tot en met 15 juni. In samenwerking met de vakgroep Kunst- , 

muziek- en theaterwetenschappen van de Universiteit Gent.
• Voorbeeldige Busten. Het Borstbeeld in de Nederlanden van 1600 tot 1800. 

In samenwerking met de Vlaamse Kunstcollectie. 

Kleinere tentoonstellingen: 
• Kaas van Dick Matena (21 maart tot 1 juni 2008) 
•  Kijkroute van Joke van Leeuwen (29 maart tot 29 juni 2008)

Een tentoonstelling Kijklust/Sehverlust werd georganiseerd met werk van Europese professionele 
blinde kunstenaars om het educatieve project van verbale beschrijvingen voor slechtzienden en 
blinden onder de aandacht van het brede publiek te brengen.

Rubensonderzoek. Het onderzoek rond de verzameling van P.P. Rubens werd opgestart. Sinds 
2007 licht de Afdeling collectieonderzoek de Rubensverzameling systematisch en uitvoerig 
door. De voorbije jaren hebben de verschillende afdelingen van het museum gewerkt aan een 
onderzoeksmethodiek waarbij de traditionele kunsthistorische studie samengaat met een 
doorgedreven technische analyse. Voor de realisatie van dat gespecialiseerde onderzoek werkt het 
KMSKA samen met documentatiecentra, universiteiten, instituten, hogescholen en andere musea. 
Voor het Rubens-onderzoek kan het museum rekenen op financiële ondersteuning van The Getty 
Foundation in Los Angeles. 

Onder de naam Rubens doorgelicht worden jaarlijks de onderzoeksresultaten voorgesteld. 
Op 1 december 2008 opende de presentatie, waarin werd gefocust op het schilderij  
‘De aanbidding der Koningen’.

Buitendiensten
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Publicaties. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Een geschiedenis 
van 1810 – 2007. Het magnum opus over de geschiedenis van het KMSKA 

In een reeks publicaties rond de grote meesters uit de collecties van het museum verschenen 
volgende titels: 

•  Constant Permeke, Gustave De Smet en Frits Van den Berghe
•  James Ensor 

Teach the teacher. Alle ideeën, ervaringen en resultaten van het project zomerschool werden 
verzameld in een publicatie bestemd voor iedereen die werkt met kinderen die Nederlands als 
tweede taal spreken. 

Info: voor een volledig en uitgebreid jaarverslag: zie www.kmska.be

Verzelfstandiging. Binnen het kader van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) is het beheer van het 
KMSKA ondergebracht binnen het IVA Kunsten en Erfgoed (BVR van 11 juni 2004 tot oprichting 
van het intern verzelfstandigd agentschap Kunsten en Erfgoed).
Op 19 september 2008 heeft de Vlaamse Regering beslist (VR/2008/1909/doc 1025) haar 
goedkeuring te hechten aan het besluit tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 
zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Daar waar in 2008 het KMSKA nog deel uitmaakte van het IVA Kunsten en Erfgoed, 
is het museum vanaf 1 januari 2009 een afzonderlijk agentschap.

Buitendiensten
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In 2005 duidde de Vlaamse Gemeenschap 7 cultuurinstellingen aan als “Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap”. Het gaat om de Vlaamse Opera, deFilharmonie, deSingel, het Vlaams 
Radio Orkest en Radio Koor en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, die gesubsidieerd worden 
in het kader van het Kunstendecreet. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
en het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen worden gesubsidieerd binnen het 
erfgoedbeleid.

Op 25 april 2008 besliste de Vlaamse Regering om ook de Ancienne Belgique te erkennen 
als Instelling van de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet. De overgang in 
subsidiewijze zal echter pas plaats vinden in 2011. Tot dan blijft de AB gesubsidieerd als 
muziekclub binnen het Kunstendecreet en ontvangt ze een subsidie voor het beheer van haar 
gebouwen.

In 2008 ontvingen deze grote instellingen van de Vlaamse Gemeenschap de volgende subsidies:

Kort na nieuwjaar 2008 werd de nota Open Grandeur gepresenteerd. Deze expliciteerde dat de 
Vlaamse Gemeenschap nood heeft aan cultuurinstellingen die schitteren als symbolen van een 
succesvolle, voorspoedige gemeenschap en die op dermate bijzondere, uitzonderlijke en nabije 
wijze door de Vlaamse overheid worden ondersteund en gestuurd, dat ze als quasi eigendom van 
deze gemeenschap worden beschouwd.

Om die reden werden voor de instellingen extra middelen voorzien. Onder meer voor het 
Koninklijk Ballet van Vlaanderen is in 2008 een belangrijke bijkomende inspanning geleverd. 
Het ontving een bijkomende (recurrente) subsidie van 450.000 euro. Ook deSingel (sector 
multidisciplinaire kunstencentra en werkplaatsen), deFilharmonie en de VRO/VRK (sector 
muziek) kregen in het kader van de nota “Open Grandeur” een (recurrente) bijkomende subsidie 
van 250.000 euro. Deze belangrijke inspanning moet de instellingen toelaten om meer artistieke 
slagkracht te ontwikkelen. Voor VRO/VRK werd daarnaast een oplossing gevonden voor de 
problematiek van het verschil in loonevolutie tussen het statutaire en het contractuele personeel. 
Door de middelen bijkomend recurrent te verhogen met 280.000 euro, kan de organisatie de 
financiële repercussies opvangen en weegt dit niet langer op de reguliere werking.

Bij de begrotingscontrole is verder beslist om nog in 2008 een bijkomende eenmalige inspanning 
te doen voor het KBVV (2.500.000 euro) en de Vlaamse Opera (4.000.000 euro) in het kader 
van vervroegde schuldafbouw.

Voor de grote instellingen binnen het Kunstendecreet was 2008 het derde jaar van hun 
meerjarige subsidieperiode. Deze instellingen werden van kortbij gevolgd op basis van 
de beheersovereenkomst die de overheid met hen sloot. Zij zijn sleutelspelers in het 
kunstenlandschap en spelen een voortrekkersrol in de uitbouw van een kwalitatief en performant 

OrGAnisAtie BedrAG in eUrO 

defiLHarmonie (kunsten) 6.881.535,04

vro-vrk (vLaams radio koor en orkest) (kunsten) 7.990.680,22

desinGeL (kunsten) 3.984.894,05

koninkLijk baLLet van vLaanderen (kunsten) 5.638.890,69

vLaamse opera (kunsten) 16.859.000,00

museum van HedendaaGse kunst antwerpen (erfGoed) 4.193.000,00*

koninkLijk museum voor scHone kunsten antwerpen (erfGoed) 2.868.270,00

tOtAAL 48.416.270,00

* exclusief een investeringssubsidie van 1.523.000 euro  die  in het kader van het schuldenvrij maken van de Vlaamse overheid vervroegd 
werd terugbetaald. 
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kunstenbeleid. Omwille van hun grote symbolisch kapitaal en de specifieke opdracht die zij voor 
de Vlaamse overheid vervullen, blijft het opvolgen van deze instellingen op basis van de gesloten 
beheersovereenkomsten ook in de toekomst een prioriteit.

5.1.  deFilharmonie

deFilharmonie is een professioneel symfonisch orkest met als thuishaven het Filharmonisch 
Huis in Antwerpen. Het orkest bouwt systematisch aan een Europese carrière en speelt jaarlijks 
ongeveer 100 concerten in binnen- en buitenland.

deFilharmonie zal zich door de bijkomende financiële injectie verder kunnen ontwikkelen. De 
inspanningen van de voorbije jaren vertalen zich in een verbreding van het publieksbereik, een 
verbeterde communicatie, het aantrekken van nieuwe internationaal gerenommeerde artistieke 
leiders en een groeiende internationale uitstraling. Het orkest zal ook in de volgende jaren volop 
de kans krijgen om deze positieve tendens door te trekken.

5.2.  Vlaams Radio Orkest – Vlaams Radio Koor

De residentie van het Vlaams Radio Orkest/Vlaams Radio Koor in Flagey rendeert. De perfecte 
repetitiefaciliteiten, de toegevoegde waarde van een vaste stek voor de publieksopbouw en de 
centrale ligging in Brussel boden het VRO/VRK kansen om zowel de artistieke kwaliteit als 
het publieksbereik te verhogen. De organisatie heeft daar gretig gebruik van gemaakt. Ook 
de werking van Flagey zelf maakte met de nieuwe directie een geslaagde doorstart. Dit co-
communautair initiatief, dat in 2007 is gestart, neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen 
het Brusselse kunstenmilieu.

5.3.  deSingel

deSingel is als instelling van de Vlaamse Gemeenschap actief in verschillende disciplines: 
theater, dans, muziek en architectuur. De kerntaak van deze organisatie bestaat erin de 
hedendaagse internationale kunstproductie te tonen en begeleiden. Het gaat zowel om werk 
van buitenlandse artiesten en gezelschappen als werk uit eigen land dat aansluiting zoekt bij het 
internationale gebeuren.

deSingel heeft in 2008 verder gewerkt aan de uitbouw van de internationale kunstcampus en zal 
dat ook in 2009 doen. Doel is volledig operationeel te zijn in 2010 wanneer de nieuwbouw opent.

5.4.  Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen heeft zich, als enig balletgezelschap in Vlaanderen, sinds 
2006 artistiek sterk geprofileerd en werd weer zichtbaarder in het Vlaamse kunstenlandschap. 
De uitdaging voor de organisatie is om ze ook financieel weer gezond te krijgen. De eenmalige 
dotatie die bij de begrotingscontrole 2008 is toegekend, moet het KBVV in de mogelijkheid 
stellen om dit in 2009 te realiseren.
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5.5.  Vlaamse Opera

Voor de Vlaamse Opera was 2008 een cruciaal jaar. Op 1 juli heeft de vzw Vlaamse Opera de 
werking van de Vlaamse Openbare Instelling Vlaamse Opera overgenomen. Naar aanleiding 
van deze overgang heeft de overheid heel wat inspanningen geleverd om de Vlaamse Opera 
alle kansen te geven om in de toekomst sterk te staan in het Vlaamse en internationale 
kunstenlandschap. In het kader van de nota Open Grandeur kreeg de Vlaamse Opera een 
(recurrente) bijkomende subsidie van 2.000.000 euro vanaf 2008. Deze bijkomende middelen 
moeten de Vlaamse Opera de kans geven om terug meer middelen te investeren in eigen 
producties.

5.6.  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Zie hoofdstuk 4.5.

5.7.  Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) werd door de Vlaamse 
Gemeenschap opgericht in de vorm van een vzw. Het doel van de vzw is de promotie van de 
hedendaagse beeldende kunsten door de organisatie van tentoonstellingen en de opbouw 
van een eigen vaste museale collectie. Het MuHKA beschikt daartoe over door de Vlaamse 
Gemeenschap ter beschikking gestelde en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap verworven 
gebouwen. Tot 2008 ontving het MuHKA een infrastructuursubsidie voor de afbetaling 
van een infrastructuurlening. Deze lening werd in 2008 vervroegd afbetaald waardoor de 
infrastructuursubsidie vanaf 2009 komt te vervallen. Voorts beschikt het MuHKA ook over een 
jaarlijkse werkingssubsidie en over een aankoopkrediet voor de uitbreiding van haar collectie.

Het MuHKA werkt rond beeldcultuur in het algemeen en de hedendaagse beeldende kunst, film 
en mediakunst in het bijzonder. De fusie met het Centrum voor Beeldcultuur (nu MuHKA_
Media) laat zich duidelijk voelen in de programmering. Het MuHKA bouwt een integrale en 
internationaal gerichte werking uit, waarbij presentatie en collectievorming samenlopen. De vier 
pijlers die centraal staan in de werking zijn: het ‘tonen’, het ‘denken’, het ‘verzamelen’ en het 
‘ontvangen’. 
MuHKA ‘toont’ of presenteert beeldende kunst, film, mediakunst en aspecten van beeldcultuur. 
Ook in 2008 werden er, naast de presentatie van de vaste collectie, zowel binnenshuis als 
buitenshuis, tentoonstellingen en evenementen (mee) georganiseerd. 
Het verzamel- en collectiebeleid van het museum hangt nauw samen met dit presenteren.  
Het MuHKA voert een ensemblebeleid om de collectie uit te breiden. 
Ook het ‘denken’ over beeldcultuur, beeldende kunst, film en mediakunst is een deel van de 
integrale werking en vindt resultaat in lezingen en publicaties. Het MuHKA ontwikkelde een 
eigen visie op de werking van een hedendaags kunstmuseum en legt klemtonen op reflectie, 
onderzoek en ontwikkeling. 
Ten slotte verzorgt het MuHKA een publiekswerking met oog voor diverse doelgroepen zoals 
volwassenen, kinderen en jongeren uit het onderwijs, groepen en gezinnen.

De inhoudelijke werking van het MuHKA werd in oktober 2008 tussentijds geëvalueerd. 
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Sinds 1993 heeft de Vlaamse overheid verdragrecht. De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport 
en Brussel legt sinds 2004 voor zijn internationaal cultuurbeleid prioritaire landen vast: Nederland, 
Zuid-Afrika, China, Marokko en Congo.

Naast het decretale kader voor de subsidiëring van internationale initiatieven door het kunsten- 
en erfgoedveld, heeft de minister van Cultuur ook een beleidsruimte ontwikkeld voor een eigen 
Vlaamse cultuurpolitiek. Daarmee geeft hij uitvoering aan zijn eigen geformuleerde doelstellingen en 
prioriteiten.

6.1   Prioritaire landen

6.1.1.  Nederland
Het agentschap participeerde in de stuurgroep bij het programma van het ‘salon 

digitalisering’ op de Grote Ontmoeting van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland op 31 
januari 2009 in de Antwerpse Arenbergschouwburg. De voorbereiding bestond uit een drietal 
bijeenkomsten in Roosendaal en een expertendag die op 14 november 2008 in Den Haag 
plaatsvond.

Daarnaast werden ook de twee bijeenkomsten van de Art and Architecture Thesaurus (AAT)-
klankbordgroep en beide overheden bijgewoond, namelijk op 11 januari te Antwerpen en op 10 juli te 
Den Haag.

6.1.2  Zuid-Afrika
Het agentschap heeft in 2008 meegewerkt en -gedacht aan de uitvoering van het 

geïntegreerd project dat in het werkprogramma met Zuid-Afrika staat ingeschreven. De afdeling 
Erfgoed heeft samen met FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en met ‘tapis Plein’, 
het landelijk expertisecentrum voor cultureel-erfgoedparticipatie, in het Mmabana Cultural 
Center in Bloemfontein/Thaba Nchu twee erfgoedprojecten opgezet: 

• een project rond mondelinge geschiedenis in samenwerking met het Center for 
Popular Memory van de universiteit van Kaapstad 

• het ‘Un-Touchable’-project van tapis Plein dat een lokaal spel verbindt met de lokale 
geschiedenis en het plaatselijke erfgoed.

6.2.  Multinationaal

6.2.1.  UNESCO - Conventie ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht  
  van eigendom van cultuurgoederen (1970)

De Unesco-conventie van 1970 met betrekking tot de maatregelen die moeten 
worden genomen tegen de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom 
van cultuurgoederen is het voornaamste internationale rechtsinstrument om de illegale 
(ongeoorloofde) handel in cultuurvoorwerpen op wereldvlak te voorkomen en te bestrijden. 
Momenteel zijn er 116 staten partij bij het verdrag. Na jaren van relatieve stagnatie traden vanaf de 
tweede helft van de jaren 90 ook meer en meer ‘invoerlanden’ tot de conventie toe.

Over de toetreding tot de Unesco-conventie van 1970 bestaat binnen België al enige tijd een 
consensus. Alle bevoegde overheden zijn voor de toetreding gewonnen. Wel bleef de discussie 
aanslepen over de wenselijkheid van de formulering van een interpretatieve verklaring bij de 
neerlegging van het ratificatie-instrument bij de Unesco. Vlaanderen pleitte daarbij voor een 
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interpretatieve verklaring die het materiële toepassingsgebied van de conventie gelijkschakelt met de 
14 categorieën in de bijlage bij de Europese Verordening en Richtlijn (zie 3.12).

Op 14 december 2007 en 25 januari 2008 vonden op het kabinet van minister Anciaux twee 
vergaderingen van een interkabinettenwerkgroep plaats. Deze werkgroep kwam tot de conclusie dat 
de voorgestelde gelijkschakeling inderdaad aangewezen was en formuleerde een advies in die zin. Op 
16 januari 2009 bekrachtigde het overlegcomité de bereikte consensus. Op 6 februari 2009 kondigde 
de Vlaamse regering het Vlaamse instemmingdecreet af. De toetreding van België tot deze conventie 
wordt verwacht voor medio 2009. 

Er wordt een intrafederaal overleg opgestart voor de omzetting van dit verdrag in gepaste regelgeving.

6.2.2.  UNESCO - Conventie immaterieel erfgoed (2003)
In het kader van het ‘Reglement immaterieel cultureel erfgoed’ werden 7 kandidaat-

dossiers ingediend met het oog op voordracht voor de Representatieve Lijst van het 
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (art. 26 van de UNESCO-conventie). De ‘ad-hoc 
beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed’ boog zich tijdens de samenkomst op 5 
augustus over deze dossiers en adviseerde om drie van deze dossiers bij UNESCO in te dienen 
(OPZ Geel trok nadien de kandidatuur in). De twee overige dossiers, H. Bloedprocessie Brugge 
en Carnaval Aalst werden via de Vlaamse UNESCO-commissie op 30 september bij UNESCO te 
Parijs ingediend. (zie 3.13).
De Vlaamse Gemeenschap betaalde in 2008 een bijdrage van 14.700 euro.

6.2.3.  Raad van Europa – Conventie over de waarde van het cultureel erfgoed 
  voor de maatschappij (Faro, 2005)

In het ratificatietraject van de Faro-Conventie van 2005 over de waarde van het 
cultureel erfgoed voor de maatschappij is geen verdere vooruitgang geboekt. Na het akkoord van 
de Vlaamse minister van Cultuur, dat hij in 2007 reeds had gegeven, berust de betrokken nota 
aan de Vlaamse Regering bij de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed voor verder 
onderzoek.
In mei 2008 had de jaarlijkse vergadering van het Comité directeur Patrimoine plaats.  
Naar aanleiding van een reorganisatie binnen de administratie van de Raad van Europa wordt dit 
comité sindsdien het Comité directeur Patrimoine et Paysage genoemd.
Tijdens deze vergadering werd een stand van zaken over de uitvoering van de diverse conventies 
gegeven. Er werd ook beslist om een nieuw elan te geven aan ‘HEREIN’, het European Heritage 
Network. Dit netwerk verzamelt en verspreidt informatie over in het bijzonder architecturaal en 
archeologisch erfgoed. De komst van de Faro-conventie, die het opneemt voor het hele erfgoed, heeft 
de idee doen ontstaan om HEREIN uit te breiden naar alle aspecten van het erfgoed.

6.2.4.  EU - Europeana
De portaalsite van Europeana ging op 20 november 2008 online. Deze publiekssite is 

een initiatief van het sturende project EDLNet en is slechts het topje van de ijsberg wat betreft 
de vele projecten die in het kader van Europeana (eerder de Europese Digitale Bibliotheek 
genaamd) uitgevoerd worden. Voor een goed begrip van de doelstelling van Europeana is 
het zinvol om het idee zoals in de communicatie van de Europese Commissie van juni 2006 
beschreven staat weer te geven: “gemeenschappelijke meertalige ingang zou het mogelijk 



92       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed 93       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Internationaal

maken het gedistribueerde — dat wil zeggen waar verschillende organisaties op verschillende 
plaatsen over beschikken — digitale culturele erfgoed van Europa online te doorzoeken. Een 
dergelijke ingang zou de zichtbaarheid van het erfgoed opvoeren en de nadruk leggen op 
gemeenschappelijke kenmerken.”

In 2008 werden op dit vlak volgende acties ondernomen:

Voor MinervaEc werd de Minerva-workshop in het Sloveense Brdo (6 juni 2008) bijgewoond. Dit 
initiatief kaderde in de digitaliseringsconferentie naar aanleiding van het Sloveense voorzitterschap 
van Europa. Op die bijeenkomst werden de op te leveren documenten voorgesteld. Via de Vlaamse 
partners werd nadien feedback gevraagd en dit werd aan de voor het project relevante personen 
gemeld. Daarnaast werd eveneens de slotconferentie op 25 en 26 september te Leipzig bijgewoond. 
Eveneens in het kader van MinervaEc was het agentschap nauw betrokken bij de tweede Belgische 
MinervaEc-workshop die op 19 september in de Koninklijke Bibliotheek gehouden werd. Daarnaast 
was het agentschap nauw betrokken bij het tot stand komen van de publicatie ‘Handbook on cultural 
web user interaction.’

Het slotcongres van MichaelPlus vond plaats op 19 en 20 mei te Warschau. Het statuut (en vooral 
het vervolg) van dit project is niet duidelijk en om die reden werd er gewacht met het instappen 
in de MICHAEL AISBL. Het agentschap slaagde er evenwel in om – wegens het wegvallen van 
projectpartner Portugal - een deel van het projectgeld aan Vlaanderen te laten toekomen (ongeveer 
50.000 euro te verwachten in 2009).

Het agentschap volgde van op enige afstand de Vlaamse deelname in ATHENA, EuropeanaLocal 
en GAMA en was dicht bij EDLNet betrokken. De bijeenkomsten waar de demonstrater werd 
voorgesteld (als product van EDLNet) werden bijgewoond: Frankfurt (31 januari 2008), Den Haag 
(23 en 24 juni 2008), de officiële lancering in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (20 november 
2008) en het grote persmoment naar aanleiding van het Franse Europese voorzitterschap (27 en  
28 november 2008).

Een belangrijk aspect is de informatiedoorstroming tussen en de coördinatie van deze onderlinge 
projecten, een aspect dat in andere Europese landen nauwelijks aan de orde blijkt te komen. Via het 
EDLNet Vlaanderen overlegplatform, waarin alle Vlaamse partners betrokken zijn die in een relevant 
Europees project participeren, wordt er op regelmatige tijdstippen samengekomen en wordt er van 
ieder project een stand van zaken geschetst. Via deze werkwijze kunnen er vanuit andere hoeken en 
projecten aandachtspunten en opmerkingen geformuleerd worden. 

De verslagen, net als de informatie over de betreffende projecten worden op de website van het 
agentschap gepubliceerd. Hierover werd eveneens gerapporteerd aan leidinggevenden en collega’s.

Daarnaast volgde het agentschap ook de binnen Europa relevante subsidiekanalen (voornamelijk het 
CIP-programma) op en werd getracht de cultureel-erfgoedsector, via IWT die dit programma voor 
Vlaanderen coördineert, hierin te betrekken.

6.2.5.  EU - Toolquiz
Het voortraject van het Interreg IV project Toolquiz waar het agentschap Kunsten 

en Erfgoed samen met het Museum Dr. Guislain te Gent één van de 7 partners is, werd in 2008 
afgerond met de opstelling van de aanvraag aan de Europese Commissie.
Zeven Europese regio’s, Nord-Pas de Calais, Rogaland, Silezië, Wallonië, Vlaanderen, Wales en 
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Castillië-La Mancha, verbinden zich ertoe subprojecten uit te werken binnen actie 1 ‘innovatie en 
kenniseconomie’ van het Interreg IV programma. Het Vlaamse subproject verdiept zich in de sociale 
tewerkstelling. In juni 2009 beslist de Europese Commissie over dit dossier.

6.2.6.  EU - Europees Erfgoedlabel
Van 4 tot 5 november had een vijfde Europese conferentie plaats over het Europees 

erfgoedlabel. Het Label is een initiatief uit 2005, van vier grote landen: Frankrijk, Spanje, 
Griekenland en Duitsland. Snel breidde de groep uit. Het agentschap neemt reeds deel sinds 
januari 2006. Het project ‘Europees Erfgoedlabel’ wil de culturele goederen, de monumenten, 
stedelijke en natuurlijke landschappen, herdenkingsplaatsen, de getuigen van de Europese 
geschiedenis en erfgoed in de kijker plaatsen met inbegrip van het hedendaagse erfgoed en het 
immaterieel erfgoed zolang die aan een plaats gelinkt kunnen worden. Dat laatste heeft te maken 
met het feit dat een muurplaatje, een label moet kunnen bevestigd worden. De zichtbaarheid 
ervan moet bijdragen aan de ontwikkeling van een Europees burgerschapsgevoel.
Tijdens de vergadering van 20 november heeft de Raad van ministers van cultuur het Label 
erkend en de Europese Commissie gevraagd een voorstel te maken voor de omzetting van deze 
intergouvernementele actie in een formeel initiatief van de Europese Unie. Deze ‘europeanisering’ zal 
de efficiëntie bevorderen en het impact van het Label verhogen. 

6.2.7.  EU - Europees programma Collectiemobiliteit
Collectiemobiliteit werd door de Europese Unie als actie opgenomen in haar 

werkprogramma Cultuur 2008-2010.
Deze actie bouwt verder op het Action Plan for the EU Promotion of Museum Collections’ Mobility 
and Loan Standards. Thema’s die binnen dit actieplan aan bod komen zijn staatswaarborg; niet 
verzekeren en zelf verzekeren; lange termijn bruiklenen; immuniteit voor inbeslagname; preventie 
van diefstal en illegale uitvoer van cultuurgoederen; uitwisseling van experten.

Vlaanderen neemt deel aan twee subwerkgroepen:
• staatswaarborg, niet-verzekeren en zelf verzekeren.
• lange termijn bruiklenen.

Kaderovereenkomst voor onderling bruikleenverkeer. Binnen het kader van het thema 
‘niet-verzekeren en zelf verzekeren’ werkte de Vlaamse KunstCollectie (VKC) samen met de 
afdeling Erfgoed in 2008 aan het opzetten van een Vlaamse ‘kaderovereenkomst voor onderling 
bruikleenverkeer’. Doel van deze overeenkomst is het drukken van de verzekeringskosten voor 
onderlinge bruiklenen en bewaargevingen tussen de VKC-partners. Het gaat om het KMSK 
Antwerpen, het Groeningemuseum te Brugge en het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Ook de 
door de afdeling beheerde ‘collectie van de Vlaamse Gemeenschap’ zal bij deze regeling aansluiten 
voor wat de bruiklenen uit haar collectie aan deze musea betreft.

In de loop van 2008 werd deze kaderovereenkomst gefinaliseerd. Het ontwerp werd ook getoetst 
aan de visie van de collega’s van Instituut Collectie Nederland. Inmiddels gaven zowel de Brugse 
gemeenteraad (24 februari 2009) en de Gentse gemeenteraad (23 maart 2009) hun akkoord voor 
deze kaderovereenkomst. De regeling zal najaar 2009 ingaan. Het gaat voor Vlaanderen om een 
belangrijk experiment.

Het is de bedoeling om deze Vlaamse kaderregeling, zo mogelijk, ook aan te sluiten op andere analoge 
Europese regelingen zoals bijvoorbeeld de Nederlandse ‘kaderregeling’.
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6.3.  Kunsten

6.3.1. Binnen het Kunstendecreet
Voor meerjarig ondersteunde organisaties zijn de middelen voor het internationale 

aspect tot en met 2009 inbegrepen in hun werkingssubsidie als zij dit hadden aangegeven bij het 
indienen van hun aanvraag.

Daarnaast kunnen binnen het Kunstendecreet subsidies worden aangevraagd voor de volgende 
internationale initiatieven:

1. internationale projecten
2. werkverblijven
3. internationale netwerkorganisaties
4. tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten
5. vertalingen uit en naar het Nederlands.

  6.3.1.1.  Internationale projecten
  In 2008 ontvingen 3 jaarprojecten subsidies voor een totaalbedrag 

van 123.000 euro. Daarnaast werd er 129.200 euro aan subsidies toegekend aan 12 projecten 
die liepen tussen januari tot en met augustus, en 111.350 euro aan 18 projecten die gerealiseerd 
zijn tussen september en december 2008. Ten slotte werden 46 projecten van buitenlandse 
aanvragers gehonoreerd voor een totaalbedrag van 302.050 euro. 

In totaal werd er dus 665.600 euro aan middelen uitgetrokken voor 79 internationale projecten.

Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.6.1.

  6.3.1.2.  Werkverblijven
  20 kunstenaars kregen een subsidie voor een werkverblijf in het 

buitenland. In totaal werd een bedrag van 53.350 euro toegekend.

Een overzicht van de subsidies voor werkverblijven vindt u in de bijlage 10.6.1.5.

  6.3.1.3.  Internationale netwerkorganisaties
  Internationale netwerkorganisaties verenigen leden rond een bepaald 

thema of een bepaalde sector. Hun doel is niet artistieke productie, maar het uitwisselen en 
opbouwen van knowhow en bijdragen tot het informeren en beïnvloeden van internationale 
(politieke) fora. Vier organisaties ontvingen in 2008 89.500 euro aan subsidies voor hun 
werkingskosten.

Een overzicht van de subsidies voor internationale netwerkorganisaties vindt u in de bijlage 10.6.1.6.

  6.3.1.4.  Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten
Deze subsidies worden toegekend aan (Vlaamse) kunstenaars en kunstenorganisaties 

voor een actieve deelname aan kleinschalige en occasionele publieksgerichte artistieke 
activiteiten. In 2008 kregen niet minder dan 342 aanvragers (van de 545 ingediende dossiers) 
hiervoor een bedrag van maximaal 7.000 euro. Het totaal aan toegekende middelen bedroeg 
372.250 euro. Deze subsidievorm blijft met andere woorden zeer populair.

Een overzicht van de tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten vindt u in  
de bijlage 10.6.1.7. 
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  6.3.1.5.  Vertalingen uit en naar het Nederlands
  Deze subsidies kunnen worden aangevraagd voor de vertaling van 

publicaties/boeken en artikels. In 2008 werden er enkel voor de vertaling van 2 artikels subsidies 
toegekend, en dit voor een bedrag van 1.860 euro.

Een overzicht van de subsidies voor de vertaling van artikels vindt u in de bijlage 10.6.1.8.

6.3.2. Buiten het Kunstendecreet
Buiten de bestaande decreten heeft de minister het Internationaal Cultuurbeleid 

ontwikkeld voor de ondersteuning van eigen geformuleerde doelstellingen en prioriteiten. Het 
beleid schenkt vooral aandacht aan:

• evenementen in Vlaanderen met een uitgesproken internationale uitstraling
• de promotie van kunsten en kunstproducten op bijvoorbeeld showcasefestivals/

platforms en boekenbeurzen
• evenementen in het buitenland met een Vlaams luik
• de samenwerking met een aantal prioritaire landen en regio’s (Zuid-Afrika, China, 

Nederland, Franse Gemeenschap).

  6.3.2.1.  Werkplaatsen
  De Vlaamse overheid heeft overeenkomsten met een aantal 

internationale werkplaatsen voor beeldende kunstenaars in onder meer Berlijn (1 per jaar), 
Istanbul (1 per jaar), New York (1 per jaar), Amsterdam (4 per jaar), Maastricht (5 per jaar) en 
Parijs (7 per jaar). Het eigen Masereelcentrum maakt deel uit van het internationale netwerk 
Les Pépinières dat uitwisselingen tussen kunstenaars uit de betrokken landen organiseert 
(tweejaarlijks voor een duur van 3 maanden - zie ook hoofdstuk 5, Buitendiensten).

21 kunstenaars en organisaties ontvingen subsidies in het kader van deze regeling voor een 
totaalbedrag van 191.644 euro.

Een overzicht van de subsidies voor werkplaatsen vindt u in de bijlage 10.6.2.1. 

  6.3.2.2.  Subsidies voor deelname aan kunstbeurzen
  De promotiegaleries spelen een belangrijke rol in de hedendaagse 

beeldende kunst. De tentoonstelling- en promotiemogelijkheden die het galeriewezen aan de 
beeldende kunstenaars biedt, vormen een essentieel alternatief voor het aanbod van de non-
profitinstellingen.

Met de regeling Kunstbeurzen werd uitzonderlijk geopteerd voor de invoering van een rechtstreeks 
ondersteunend beleidsinstrument voor promotiegaleries. Op die manier wil de Vlaamse overheid 
de galeries stimuleren tot internationale contacten en samenwerking voor de presentatie van 
hedendaagse beeldende kunst uit Vlaanderen in het buitenland. Ze wil hiermee ook bijdragen tot een 
internationale positieverbetering van de beeldende kunst(enaars). 

Het belang van de internationale kunstbeurzen voor de markt- en beeldvorming op het vlak van 
de hedendaagse beeldende kunst en de daarmee samenhangende uitstraling is groot. Ook is het 
voor de ontwikkeling van de Vlaamse beeldende kunst belangrijk dat zij zich door presentaties 
in het buitenland kan toetsen aan internationale kwaliteitsnormen en de buitenlandse publieke 
belangstelling kan vergroten.
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De Regeling Kunstbeurzen is een tweesporenregeling. Naast een algemene regeling, van toepassing 
op alle buitenlandse kunstbeurzen, is er ook een bijzondere regeling. De bijzondere regeling is 
van toepassing op een door de beoordelingscommissie beeldende kunst geadviseerde lijst van 
gerenommeerde kunstbeurzen. 

In 2008 werden 21 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van 72.370 euro.

Een overzicht van de subsidies voor deelname aan kunstbeurzen vindt u in de bijlage 10.6.2.

  6.3.2.3.  Projecten in het kader van het internationaal cultuurbeleid
  In 2008 werd 1.504.500 euro uitgetrokken voor 28 projecten die 

kaderen binnen het internationaal cultuurbeleid.

Een overzicht van de subsidies voor projecten in het kader van het internationale cultuurbeleid vindt 
u in de bijlage 10.6.2.3.

  6.3.2.4.  Vertalershuis
  Het Vertalershuis, gevestigd in het Groot Begijnhof in Leuven, biedt 

de mogelijkheid tot residentie aan buitenlandse vertalers van Vlaams letterkundig werk.
Gedurende één maand kunnen buitenlandse vertalers daar verblijven om contacten te leggen met de 
Vlaamse uitgevers en de auteurs van vertaalprojecten waaraan zij werken.
Begin 2009 werd de bevoegdheid over het Vertalershuis overgeheveld naar het Vlaams Fonds voor de 
Letteren, waarna het een nieuwe locatie kreeg in ‘t Elzenveld in Antwerpen.

Dertien vertalers van 12 verschillende nationaliteiten verbleven in 2008 in het Vertalershuis. Zij 
ontvingen hiervoor vergoedingen voor een totaalbedrag van 39.506 euro.

Een overzicht van de vertalers die in het Vertalershuis verbleven vindt u in de bijlage 10.6.2.4. 
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6.4.  Erfgoed

6.4.1.  Subsidies binnen decreet
Het Erfgoeddecreet van 2004 voorziet in subsidies voor de uitvoering 

van internationale projecten. Zowel binnenlandse als buitenlandse aanvragers met 
rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel kunnen een aanvraag indienen. Alle 
samenwerkingsprojecten, zoals tentoonstellingen, de organisatie van congressen of de realisatie 
van internationale netwerken, komen in aanmerking. Speciale aandacht wordt besteed aan de 
initiatieven voor de voorbereiding van een Europees subsidieprogramma. 

Een subsidieaanvraag voor een internationaal project cultureel erfgoed wordt aan de volgende criteria 
getoetst:

• de bevordering van de internationale samenwerking, uitwisseling en expertise
• het internationale belang van het project of van de partners binnen hun werkterrein
• de inhoudelijke kwaliteit van het project
• de samenwerking met culturele actoren in binnen- en buitenland
• de geografische spreiding.

In 2008 werden 10 projectaanvragen ingediend, waarvan er 8 werden gesubsidieerd voor een 
totaalbedrag van 200.000 euro. 
Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in bijlage 10.6.3.

6.4.2.  Subsidies buiten decreet
Het TIPA Museum, Tibetaans museum, in Dharamsala kreeg in 2008 een subsidie 

voor dringende infrastructuurwerken aan het gebouw. Het werd omgebouwd en aangepast aan 
de moderne noden van erfgoedcentrum en museum. Het museum kreeg hiervoor 10.000 euro.
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7.1  Artikel 62bis van de Financieringswet

Ten gevolge van art. 62bis van de Financieringswet wordt een deel van de winst van de 
Nationale Loterij rechtstreeks overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap, die vervolgens zelf 
bepaalt hoe de middelen besteed worden. Een deel van de middelen wordt toegevoegd aan de 
subsidiekredieten van Kunsten en Erfgoed. Projecten die binnen de beleidsdoelstellingen vallen 
maar niet kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande decreten, worden op deze middelen 
aangerekend. 

Concreet ging het in 2008 om een projectsubsidie voor de Week van de Smaak en een 
werkingssubsidie aan het Sint Lukasarchief. Ook het Museum voor Hedendaagse Kunst 
Antwerpen (MuHKA) ontvangt een subsidie uit de art. 62bis-kredieten.

Week van de Smaak. In 2008 werd verder gebouwd op het succes van de vorige edities 
waarbij de toeleidende, drempelverlagende, innoverende en mobiliserende functies van de 
Week van de Smaak werden verder gezet en uitgediept. De editie 2008 kende wel een aantal 
belangrijke accentverschuivingen: een meer gerichte kwaliteitscontrole, vijf provinciale 
programmabrochures (in plaats van één nationale) en een verdieping en versterking van de 
communicatie. Beproefde formules zoals ‘de Stad van de Smaak’ en ‘het gastland’ bleven rode 
draden. Lier was Stad van de Smaak en Frankrijk het gastland. Ook ‘de Burgemeester kookt’-
actie en de diversiteitsprijs maakten opnieuw deel uit van het programma. EETiKET, ‘het project 
rond eetcultuur voor alle jonge kinderen in Vlaanderen’ dat in 2007 werd opgestart, werd dit 
jaar verder uitgediept en versterkt met drie pijlers: kindvriendelijke eetcultuur op restaurant, 
op school en thuis. Gastland Frankrijk inspireerde tot enkele nieuwe grote acties: de ‘culinaire 
Tour de France’, de ‘gastentafels’ en ‘win een chef’. In totaal werkten 883 verenigingen, scholen, 
restaurants, musea, bibliotheken, bedrijven en gemeentebesturen in 2008 samen om Vlaanderen 
een divers en verrassend programma te kunnen voorschotelen dat bestond uit 1083 activiteiten.
Tijdens het slotevenement werd de stad van de Smaak 2009 bekend gemaakt, namelijk Leuven. 
Gastland in 2009 is Turkije.

Sint-Lukasarchief. Het Sint-Lukasarchief beheert een omvangrijke verzameling van archief- en 
documentatiestukken inzake architecturaal erfgoed. In 2008 werd aan het Sint-Lukasarchief een 
werkingssubsidie van 100.000 euro toegekend.

Muhka. Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) ontvangt 500.000 euro, 
in uitvoering van de beheersovereenkomst 2006 – 2010. Zowel de nominatimsubsidie 
als de art. 62bis-subsdidie worden aangewend voor de werking zoals beschreven in de 
beheersovereenkomst.

Subsidie aan Bozar. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en Bozar, die loopt van 2008 tot en met 2011 heeft het agentschap in 2008 
50.000 euro uitgetrokken voor een erfgoedprogramma rond architectuur.
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7.2.  Derde Arbeidscircuit

Tewerkstellingsplaatsen in het Derde Arbeidscircuit (DAC) zijn door de Vlaamse Regering 
omgezet in reguliere arbeidsplaatsen. De DAC-werknemers kregen daardoor een volwaardig 
arbeidsstatuut. De omzetting gebeurde in 3 reguleringsfases: 1 januari 2002, 1 juli 2002 en 
1 januari 2003.

De geregulariseerde werknemers kregen vanaf de regulariseringsdata hun loon rechtstreeks 
van hun werkgevers en niet meer via de VDAB. De Vlaamse overheid besliste om de werkgevers 
te ondersteunen door hen een subsidie toe te kennen. Afhankelijk van de regelgeving wordt de 
loonkost van de geregulariseerde werknemer of zijn/haar vervanger gefinancierd op basis van 
reële kosten of op basis van een forfait.

De organisaties die een subsidie krijgen op basis van de reële kosten, ontvangen jaarlijks 
voorschotten aan de hand van een schatting van de loonkosten. De definitieve subsidie voor 
deze organisaties kan pas worden bepaald na afrekening van de effectieve loonkost, die pas een 
jaar later bekend is. In 2008 konden bijgevolg de definitieve subsidies worden bepaald voor de 
geregulariseerde DAC’ers in 2007. 

7.2.1. Kunsten
In 2008 ontvingen 34 organisaties binnen de kunstensector subsidies voor 

werknemers tewerkgesteld op een geregulariseerde DAC-arbeidsplaats. In totaal werden er 
middelen voorzien voor 126 voltijdse equivalenten (VTE), waarvan er 98,5 VTE zijn toegekend 
aan organisaties die op meerjarige basis binnen het Kunstendecreet ondersteund worden, en 
27,5 VTE aan organisaties die buiten het Kunstendecreet vallen. 

De geregulariseerde DAC-plaatsen zijn als volgt verdeeld voor wat de sector kunsten betreft: 
• 23,5 VTE binnen 6 kunstencentra*
• 1 VTE binnen een werkplaats
• 32,5 VTE voor 9 muziekorganisaties
• 3 VTE voor 1 organisatie in de letterensector
• 61 VTE bij 15 theatergezelschappen
• 5 VTE bij 2 organisaties binnen de sector beeldende kunst.

Het totale toegekende krediet bedroeg 2.786.000 euro voor de organisaties die gesubsidieerd zijn 
binnen het Kunstendecreet. Zij ontvangen de middelen voor de geregulariseerde arbeidsplaatsen 
via een enveloppe-subsidiëring. Voor de organisaties die buiten het Kunstendecreet vallen 
is het nog niet mogelijk om het totaal te bepalen van de toegekende middelen omdat de 
verantwoordingsstukken bij het ter perse gaan nog moesten worden nagekeken.

Een overzicht van de subsidies voor Aanvullende tewerkstellingsprojecten binnen de culturele 
sector binnen de afdeling Kunsten vindt u terug in de bijlagen 10.7.1. en 10.7.2.

* In het overzicht zijn Nieuwpoorttheater en Theater Stekelbees, die ondertussen gefusioneerd 
zijn tot het kunstencentrum Campo, nog apart opgenomen.
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7.2.2. Erfgoed
In 2007 werden er in de cultureel-erfgoedsector 72,5 VTE gesubsidieerd in  

35 organisaties. Het totale toegekende krediet voor 2007 bedroeg 2.266.350 euro. Een overzicht 
van het toegekende krediet vindt u in de bijlage 10.7.3.  

De tewerkstellingsprojecten van 3 organisaties werden vanaf 2008 overgedragen naar een 
andere sector omdat zij thematisch beter bij deze sector aansloten (1 organisatie met 3 VTE werd 
overgedragen naar sociaal-cultureel werk; 2 organisaties met 5 VTE werden overgedragen naar 
kunsten). In 2008 werden hierdoor nog 32 organisaties gesubsidieerd voor een tewerkstelling 
van 64,5 VTE. Het totale toegekende krediet voor 2008 is nog niet gekend, aangezien de 
afrekening op basis van de effectieve loonkost pas in de loop van 2009 zal afgerond zijn. 

7.2.3. Normalisering: afstemming met het reguliere beleid
In 2007 zijn onderhandelingen opgestart om tot een akkoord te komen over 

de afstemming van deze subsidies met het reguliere beleid, eerst met werkgevers- en 
werknemersorganisaties binnen de cultureel-erfgoedsector, later met die voor de kunstensector. 

Met de cultureel-erfgoedsector werd eind 2007 een akkoord bereikt. Dat akkoord werd verwerkt 
in het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008.
De eerste fase van de normalisering voor de Cultureel-erfgoedsector gaat in vanaf 2009: voor 
organisaties die structureel gesubsidieerd worden voor hun cultureel-erfgoedwerking werd de 
subsidie voor aanvullende tewerkstelling toegevoegd aan de reguliere subsidie.
In een tweede fase, die ingaat vanaf 2010 kunnen organisaties die niet structureel gesubsidieerd 
worden voor hun cultureel-erfgoedwerking een aanvraag indienen tot het behoud van de subsidie 
voor aanvullende tewerkstelling indien zij over een kwaliteitslabel als collectiebeherende 
cultureel-erfgoedinstelling beschikken.

Na gesprekken met de belangenbehartigers werd voor de kunstensector beslist om het bestaande 
systeem te behouden.

 
7.3.  Nominatim/niet-gereglementeerde toelagen

7.3.1. Erfgoeddag
De minister kende in 2008 een subsidie toe van 251.000 euro aan het steunpunt 

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, voor de organisatie van de achtste editie van de 
Erfgoeddag. Op die dag zetten cultureel-erfgoedorganisaties hun deuren open en organiseren zij 
een brede waaier aan activiteiten. 

De Erfgoeddag is een sensibilisatieactie voor het roerend en immaterieel erfgoed. De Erfgoeddag 
streeft ernaar om het publiek op een eigentijdse en zinvolle manier te betrekken bij het cultureel 
erfgoed, zodat het erfgoed inzichtelijk wordt voor brede lagen van de bevolking. Zo wil het 
initiatief een omslag realiseren in de publieke benadering van cultureel erfgoed. Elk jaar staat 
een bepaald thema centraal. De thema’s worden bewust breed gehouden, zodat alle soorten 
organisaties uit het brede erfgoedveld hiermee aan de slag kunnen. Het agentschap Kunsten en 
Erfgoed is vertegenwoordigd in de stuurgroep van Erfgoeddag.

Het centrale thema voor de Erfgoeddag van 2008 was ‘Wordt verwacht:’, over het verleden van 
de toekomst en de toekomst van het verleden.
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7.3.2. Kunstenloket
Het Kunstenloket werd in 2004 opgericht op initiatief van de sociale partners en de 

steunpunten in de artistieke sector. De Vlaamse overheid subsidieerde de vzw van bij het begin.

Het Kunstenloket is een neutraal aanspreekpunt voor zakelijk en juridisch advies voor al wie 
te maken heeft met de artistieke bedrijvigheid. Professionele kunstenaars, semi-professionele, 
amateurs en kunstenaars in opleiding kunnen bij het Kunstenloket terecht voor informatie, 
begeleiding en persoonlijk advies. Organisatoren (opdrachtgevers, producenten, zakelijke leiders, 
…) vinden er informatie en advies over de organisatie van artistieke activiteiten. 

7.3.3. Beheersubsidies
Sommige organisaties ontvangen naast hun werkingssubsidie als kunstenorganisatie 

ook een beheersubsidie voor de exploitatie van de infrastructuur. Behalve de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg werken die organisaties in een gebouw dat eigendom is van de Vlaamse 
overheid.

deSingel beheerscommissie. Naast subsidies voor haar artistieke werking ontvangt deSingel 
een subsidie voor het beheer van het gebouwencomplex. Het gebouwencomplex huisvest naast 
de artistieke werking van deSingel ook het Vlaams Architectuurinstituut, het Departement 
dramatische kunst, muziek en dans van de Hogeschool Antwerpen, en Radio 2 Antwerpen.

In 2008 ontving de beheerscommissie een subsidie van 1.340.000 euro en een bijkomende 
subsidie van 80.000 euro ter compensatie van het verschil tussen de evolutie van de index en de 
toegekende subsidies sinds 2002.

Brusselse Podia. In 2008 werden onder de noemer Brusselse Podia de infrastructuursubsidies 
voor het Kaaitheater, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, de Beursschouwburg, de Ancienne 
Belgique en een werkingssubsidie voor Flagey toegekend.

• KVS. Bij het in gebruik nemen van de vernieuwde gebouwen van de KVS 
werd een akkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel, waarbij de Vlaamse Gemeenschap 
jaarlijks een subsidie toekent aan de KVS voor de exploitatie van de gebouwen.

• Kaaitheater. Het speelvlak van de ruimte Lunatheater is inhoudelijk toevertrouwd 
aan vzw Kaaitheater. De kantoorverdiepingen van het Lunagebouw bieden onder meer 
onderdak aan het Vlaams Theaterinstituut (VTi), de Federatie van Erkende Culturele 
Centra (FeVeCC) en het Overleg Kunsten Organisaties (oKo), en vormen als dusdanig 
één groot centrum van culturele organisaties.

• Flagey. De vzw Flagey ontvangt jaarlijks een subsidie van 500.000 euro voor de 
residentie van het Vlaams Radio Koor en Orkest in het Flageygebouw. Daarenboven 
ontving de organisatie in 2008 een bedrag van 605.000 euro voor de eigen werking. 
Begin 2007 werd tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een politiek akkoord gesloten over de 
toekomst van het cultuurproject in de vzw Flagey. In dat akkoord verklaart de 
Vlaamse Gemeenschap, net als de andere partners, de werking van Flagey jaarlijks 
te subsidiëren voor een bedrag van minstens 600.000 euro. Voor 2008 werd dit 
geïndexeerd tot 605.000 euro. 
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• Beursschouwburg. Na de renovatie van de Beursschouwburg werd voor het in 
gebruik nemen van de vernieuwde infrastructuur een overeenkomst gesloten tussen 
de vzw Beursschouwburg en de Vlaamse Gemeenschap. 

• Ancienne Belgique. De Ancienne Belgique wordt voor het beheer van het gebouw 
gesubsidieerd op basis van een beheersovereenkomst voor de periode 2007 – 2009.

7.3.4. Theater Stap
De vzw Theater Stap uit Turnhout neemt een specifieke plaats in binnen de 

podiumkunstensector. De organisatie is op een professionele leest geschoeid, maar laat in haar 
producties voornamelijk mentaal gehandicapte spelers optreden. Vanwege die specificiteit 
wordt het gezelschap buiten het Kunstendecreet gesubsidieerd. In 2008 kreeg Theater Stap een 
werkingssubsidie van 325.000 euro.

7.3.5. Kunst in Huis
De vzw Kunst In Huis werkt rond kunstuitleen aan particulieren en bedrijven en 

draagt zo bij tot de verspreiding, promotie en ondersteuning van (het werk van) hedendaagse 
Vlaamse beeldende kunstenaars. De vzw wordt door de Vlaamse overheid voor haar werking 
ondersteund en kreeg in 2008 een budget van 544.000 euro.

7.3.6. Letterenbeleid
Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), opgericht bij decreet van 30 maart 

1999, ondersteunt sinds 2000 het literaire segment van de letteren. Sinds 2002 coördineert 
en stimuleert de Stichting Lezen de leesbevordering. Deze beide actoren spelen een cruciale 
rol in het letterenbeleid en omvatten het volledige veld van creatie tot lezer. Ook Ons Erfdeel, 
de Nederlandse Taalunie (NTU) en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde (KANTL) geven het beleid mee gestalte. Daarnaast is er een aantal nominatim 
subsidies binnen het letterenbeleid voor organisaties in een specifieke niche, concreet het 
Centrum voor de Vlaamse Strip en het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek. 

Mede doordat de middelen voor het letterenbeleid de laatste jaren zijn toegenomen, werd 
het mogelijk om een performant en dynamisch letterenbeleid te voeren. Er is een omgeving 
gecreëerd waarin literatuur en lezen alle kansen krijgen tot ontplooiing.

OrGAnisAtie BedrAG in eUrO 
(Met index)

koninkLijke vLaamse scHouwburG (infrastructuurbeHeer) 510.000

kaaitHeater (infrastructuurbeHeer) 628.000

fLaGey 1.105.000

beursscHouwburG 310.000

ancienne beLGique (infrastructuurbeHeer) 800.000

ALGeMeen tOtAAL 3.353.000
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 7.3.6.1.  Vlaams Fonds voor de Letteren
  In 2008 zijn impulsen gegeven voor een aantal bijzondere projecten. 

Het VFL ontving een recurrente bijkomende subsidie van 200.000 euro. De totaalsubsidie 
voor 2008 kwam op 3.999.000 euro. Met deze verhoging kon het Fonds de reguliere 
ondersteuningskanalen nog efficiënter uitbouwen en werk maken van de ontsluiting van de 
literaire canon voor een ruim publiek. Met deze ontsluiting is een begin gemaakt door de uitgave 
van het Verzameld Werk van Louis Paul Boon te ondersteunen. Het is de bedoeling dat naast de 
verdere inspanningen om dit magistrale oeuvre te ontsluiten gestaag andere literaire erflaters 
zullen volgen. 
De subsidie moet het VFL ook toelaten om in de toekomst samen met de administratie en met 
andere literaire actoren binnen Vlaanderen en Nederland verder te werken aan een geïntegreerd 
buitenlandbeleid.

In het najaar van 2008 is er een nieuw subsidiemechanisme gelanceerd om de onafhankelijke 
kwaliteitsboekhandel te ondersteunen. De regeling omvat 2 pijlers. Via een “Vlaamse wand” 
krijgen boekhandels gesubsidieerde publicaties ter beschikking. De doelstelling is dat deze 
vlotter hun weg vinden naar het lezerspubliek. Boekhandels kunnen ondersteuning krijgen voor 
de literaire activiteiten die ze organiseren. De operationalisering gebeurt door het Vlaams Fonds 
voor de Letteren. In de opstartfase is hiervoor 200.000 euro uitgetrokken. Onder aansturing 
van het VFL is in het voorjaar het “boekenoverleg” gestart, naar analogie met het overleg in de 
muziekwereld. Het Boekenoverleg brengt alle partners en actoren van auteur en uitgever tot 
boekhandelaar rond de tafel om specifieke problemen kenbaar te maken.

 7.3.6.2.  Nederlandse Taalunie
  Voor de NTU is in 2007 het nieuwe meerjarenbeleidsplan 

goedgekeurd door de Vlaamse en Nederlandse regeringen. Hierin zijn de beleidsafspraken voor 
de periode 2008 – 2012 vastgelegd. In het kader van dit nieuwe meerjarenbeleidsplan is de 
dotatie aan de NTU tijdelijk verhoogd. Twee uitzonderlijke projecten (één rond onderwijs binnen 
het taalgebied en één rond de verdere uitbouw van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren) rechtvaardigen een bijkomende financiële inspanning van de verdragspartners. Voor 
Vlaanderen kwam dit neer op een meeruitgave van 337.000 euro op jaarbasis. De Taalunie werkt 
intussen gestaag verder aan de uitbouw van haar imago naar een breed publiek. In 2008 ontving 
ze een subsidie van 3.423.000 euro.

 7.3.6.3.  Stichting Lezen
  Stichting Lezen Vlaanderen werkt aan een betere leescultuur in 

Vlaanderen via leesbevorderingscampagnes en projecten voor alle leeftijden (Boekbaby’s, de 
Jeugdboekenweek, Iedereen Leest enzovoort). Daarnaast stimuleert de organisatie ook onderzoek 
naar lezen en leescultuur. De opgebouwde kennis en ervaring wil ze delen met professionelen uit 
binnen- en buitenland. 

Het Focuspunt Jeugdliteratuur, dat ondersteund wordt vanuit het Vlaams Fonds voor de 
Letteren, vormt een bijzondere opdracht binnen de Stichting Lezen. Centraal staat een 
gespecialiseerde bibliotheek met een uitgebreide collectie kinder- en jeugdboeken. Met behulp 
van de bibliotheek, de elektronische informatiemiddelen en de expertise van de medewerkers 
vergroot Stichting Lezen de kennis van de kinder- en jeugdliteratuur, stimuleert ze de studie 
ervan, bevordert ze de deskundigheid van leesbevorderaars in Vlaanderen en versterkt ze de 
kennis van de Vlaamse jeugdliteratuur in het buitenland.
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Net als met Ons Erfdeel, is er met de Stichting Lezen in 2007 een nieuwe beheersovereenkomst 
gesloten waarin de rol van de organisatie duidelijk wordt omschreven en de afspraken voor de 
volgende 4 jaar zijn vastgelegd. 

In 2008 ontving Stichting Lezen een subsidie van 1.129.000 euro. Daarnaast ontving de stichting 
in 2008 eenmalig een bijkomende subsidie van 500.000 euro. Deze laatste moet de organisatie 
toelaten om zowel in 2008 als in 2009 tweemaal een boekenactie te verzorgen (vergezeld 
van de nodige educatieve omkadering). In 2008 werkte de Stichting met deze subsidie 2 
leesbevorderingsacties uit met als doel de introductie van boeken en lezen in gezinnen met jonge 
kinderen.

 7.3.6.4.  Ons Erfdeel
  De Stichting Ons Erfdeel werd in 1970 opgericht met als doel 

het bevorderen van de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden en het 
internationaal bekendmaken van de cultuur van Vlaanderen en Nederland. In 2001 werden 
de structurele werkingssubsidie en de verschillende projectsubsidies (ook internationale) 
samengevoegd en globaal in een nominatim basisallocatie ingeschreven.

Ons Erfdeel vzw wil de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden bevorderen en 
de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland bekendmaken. Ons Erfdeel vzw doet 
dat door het uitgeven van: 

• Ons Erfdeel – Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift
• Septentrion – Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas. Revue trimestrielle
• The Low Countries – Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook
• De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas Francais – Tweetalig jaarboek
• boeken in diverse talen over aspecten van de cultuur van Vlaanderen en Nederland.

Voor haar werking, die is vastgelegd in de beheersovereenkomst 2007 – 2010, ontving de vzw in 
2008 een subsidie van 730.000 euro.

 7.3.6.5.  Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek
  Deze organisatie ontving een subsidie van 130.000 euro voor 

2008. Het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek is verantwoordelijk voor de 
beschrijving en de indexering van de Vlaamse publicaties en geeft jaarlijks in samenwerking 
met het gelijknamige Nederlandse Bureau een bibliografie uit van de Nederlandse Taal- en 
Literatuurwetenschap.

  7.3.6.6.  Centrum voor de Vlaamse strip
  Vanuit de bestaande werking van Strip Turnhout, is de uitbouw 

van een Vlaams stripcentrum gestart. Om deze start van dichtbij te kunnen volgen werd een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor 2008 – 2009. De subsidie aan Strip Turnhout werd 
verhoogd tot 120.000 euro op jaarbasis.

  7.3.6.7.  Poëziecentrum
  Eind 2008 werd de opname van het Poëziecentrum als nominatim 

gesubsidieerde instelling voorbereid. Vanaf 2009 zal het Poëziecentrum dus niet langer vanuit 
het Vlaams Fonds voor de Letteren worden gesubsidieerd. Deze subsidie wordt toegekend op 
basis van een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2009 – 2012.

Niet-decretale subsidies
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7.3.7.  Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Uit de studieopdracht “Het in kaart brengen van de sector van de bewaarbibliotheken 

in Vlaanderen” van 2003 blijkt dat er in Vlaanderen meerdere topcollecties aanwezig zijn 
op het vlak van documentair erfgoed. Uit de studie bleek eveneens dat een beleid rond deze 
collecties nog quasi onbestaande is: op het vlak van conservering, ontsluiting en collectiebeleid 
liggen nog vele kansen voor het grijpen. Met het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet wil de 
Vlaamse overheid inspelen op deze noden. In het decreet is dan ook de subsidiëring van een 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste spelers in 
dit specifieke veld in Vlaanderen die deze topcollecties in beheer hebben, ingeschreven. Het 
samenwerkingsverband moet zorgen voor de ontwikkeling en verspreiding van expertise op 
het vlak van conservatie en ontsluiting van belangrijke documentaire collecties in de cultureel-
erfgoedsector in Vlaanderen. Op het vlak van collectiemobiliteit moet het samenwerkingsverband 
zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende collectiebeherende organisaties. In 
afwachting van het inwerking treden van het Cultureel-erfgoeddecreet werd in 2008 een subsidie 
van 75.000 euro voorzien voor een efficiënte opstart van dit samenwerkingsverband. 

7.3.8.  Lukas – Arts in Flanders
In 2004 werd de n.v. Reproductiefonds door de Vlaamse overheid opgestart. De 

doelstelling was daarbij een zelfbedruipende organisatie op te richten die instond voor de 
vermarkting van kunstreproducties. Uit een evaluatie van de werking eind 2007 bleek dat de 
organisatie een meerwaarde betekende voor het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (door de 
ondersteuning van musea in de digitalisering en vermarkting van hun belangrijkste objecten), 
maar dat de doelstelling om zelfbedruipend te zijn niet haalbaar was.
De minister van Cultuur besliste daarom om het Reproductiefonds om te vormen naar de vzw 
Lukas, Arts in Flanders, en Lukas voor 2008 een subsidie toe te kennen van 150.000 euro. Het is 
de bedoeling dat Lukas op termijn instapt in het Cultureel-erfgoeddecreet.

7.3.9.  Bedevaart naar de graven van de IJzer
 De IJzertoren is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen. In 
2008 werd een subsidie toegekend voor de cultureel-erfgoedwerking van de vzw Bedevaart 
naar de graven van de IJzer. Met de begrotingscontrole 2008 werd de beslissing genomen 
om de dotatie van de Vlaamse overheid aan de vzw Bedevaart naar de Graven van de Ijzer 
voor de erfgoedwerking te verhogen van 50.000 tot 200.000 euro. De minister adviseerde de 
vzw om dit budget in te zetten voor de valorisering van de Ijzertoren als herdenkingsteken en 
herinneringsmonument en voor onderzoek naar een educatieve opstelling naast de Ijzertoren. 

7.3.10.  De Rand – Museum Felix De Boeck
Vzw ‘De Rand’ werd bij decreet opgericht om het Nederlandstalige karakter van 

de Vlaamse rand rond Brussel te ondersteunen. Binnen die doelstelling heeft vzw ‘De Rand’ 
samen met de gemeente Drogenbos en de provincie Vlaams-Brabant een overeenkomst 
gesloten over het beleid, het beheer en de exploitatie van het Museum Felix De Boeck. Daarin is 
overeengekomen dat elk van de drie partners een evenredige inbreng doet in de werking van het 
Museum Felix De Boeck.

Vzw ‘De Rand’ ontvangt vanaf 2007 binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse 
overheid een vergoeding voor haar inbreng. In 2008 werd de subsidie aan vzw De Rand met 
25.000 euro verhoogd. Hieraan werd in 2008 een indexering van 2.000 euro toegevoegd.  
Het subsidiebedrag aan vzw De Rand bedroeg in 2008 in totaal 102.000 euro. 

Niet-decretale subsidies
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7.3.11.  Eén-euromaatregel 
Op 1 juli 2008 werd het 1-eurotarief van kracht in de musea ingedeeld bij het Vlaamse 

niveau, in de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, in het Memoriaal van de Vlaamse  
Gemeenschap en in Bozar. In totaal gaat het om 25 instellingen. 
De 1-euromaatregel garandeert de toegang tot de vaste collecties en tijdelijke tentoonstellingen 
van deze instellingen voor maximaal 1 euro voor kinderen en jongeren beneden 26 jaar. Deze 
maatregel is van kracht voor individuele en groepsbezoeken en geldt ook voor buitenlandse 
bezoekers.
Het doel van deze maatregel is het verlagen van de museumdrempel voor kinderen en jongeren, 
zodat ze ook op latere leeftijd naar het museum blijven terugkeren. De maatregel gaat daarom 
gepaard met flankerende maatregelen om de educatieve werking van de musea te ondersteunen. 
De genoemde musea worden gecompenseerd voor het inkomstenverlies dat ze door de invoering 
van deze maatregel leiden. Voor de musea ingedeeld bij het landelijke niveau was hiervoor voor 
de tweede helft van 2008 een totaalbedrag van 410.000 euro voorzien. 
De maatregel wordt ook ondersteund door een communicatiecampagne, die uitgevoerd wordt 
door AmuseeVous, in samenwerking met een aantal partners. Voor de communicatiecampagne 
rond de maatregel in 2008 – 2009 werd 200.000 euro uitgetrokken.

De 1-euromaatregel werd voor de beleidsperiode 2009 – 2013 structureel verankerd in de 
beheersovereenkomsten met de musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau. In 2011 wordt de 
maatregel geëvalueerd.

Erkende musea, ingedeeld bij het lokale of regionale niveau, vallen in principe niet onder de 
maatregel, maar kunnen wel vrijwillig deelnemen. In de tweede helft van 2008 was dit voor 9 
musea het geval.

7.3.12.  Gebouwen – Schilde
In 1973 aanvaardde de toenmalige minister van Nationale Opvoeding en Cultuur 

een schenking kunstwerken van Albert Van Dyck. In de schenkingsakte werd gestipuleerd 
dat de schenking als een afzonderlijke collectie permanent moet worden tentoongesteld in 
de Antwerpse Kempen. Bovendien moest er woonruimte worden voorzien voor mevrouw 
Hendrickx.

Het protocol werd in 1997 gesloten met de gemeente Schilde voor een periode van 30 jaar. De 
gemeente liet specifiek voor dit doel een museumgebouw oprichten en inrichten. In 2008 werd 
een bedrag toegekend van 36.063,90 euro.

Niet-decretale subsidies
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8.1. Sectorieel

8.1.1. Kazerne Dossin
De afdeling Erfgoed volgt de ontwikkeling van de nieuwe site Kazerne Dossin: 

Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten verder op.  
Het dossier wordt gecoördineerd door de minister-president van de Vlaamse Regering.

8.1.2. Studieopdracht staatswaarborg
Eind 2007 werd een studieopdracht Staatswaarborg in Vlaanderen uitgeschreven. 

De verzekeringskost voor internationale bruiklenen is de jongste jaren sterk gestegen en 
neemt een steeds grotere hap uit het tentoonstellingsbudget van musea. De invoering van 
een staatswaarborgregeling (waarbij de overheid in bepaalde gevallen het schaderisico 
overneemt voor inkomende bruiklenen, mits aan een aantal voorwaarden inzake veiligheid en 
klimatologische omstandigheden wordt voldaan) zou de kosten gevoelig kunnen drukken. 

De uitgeschreven studie werd eind 2008 aangeleverd. De studie vergelijkt de bestaande 
regelingen in het buitenland en legt op basis daarvan en op basis van de input van verzekeraars 
en erfgoedwerkers een eerste proeve van decreetontwerp voor.

8.1.3. Spectrum
In 2008 gaf FARO, Vlaams steunpunt voor het cultureel erfgoed, SPECTRUM, 

standaard voor museale bedrijfsvoering, uit in het Nederlands. De vertaling van SPECTRUM 
gebeurde in samenwerking met Nederland. Het agentschap Kunsten en Erfgoed droeg bij tot 
deze vertaling. Het agentschap zorgde voor de juridische input en de verwijzingen naar de 
bestaande regelgeving in Vlaanderen. Hiervoor schreef het agentschap een opdracht uit aan 
Lucie Lambrecht. Deze opdracht voor het invoegen van de juridische elementen in SPECTRUM 
koste 16.000 euro. 

8.1.4. Studieopdracht proeve van Archiefdecreet
Voor de publiekrechtelijke archieven is nog steeds de federale archiefwet van 1955 

van toepassing. De wet is verouderd en niet aangepast aan de hedendaagse staatsstructuur. Ze 
grijpt in op de culturele bevoegdheid van de Vlaamse overheid en op haar bevoegdheid om de 
steden, gemeenten en provincies aan te sturen. De wet houdt daarenboven geen rekening met 
internationale evoluties op het vlak van archiefzorg en archiefbeheer, zoals bijvoorbeeld de 
standaarden voor digitaal ontstane documenten.

In 2008 werd de opdracht die het agentschap in 2007 gaf aan de Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen om een proeve van Archiefdecreet voor de 
publiekrechtelijke archieven in Vlaanderen op te stellen afgerond. De opdracht werd gegeven om 
een maximale afstemming te verkrijgen tussen dat decreet en het Cultureel-erfgoeddecreet dat 
eveneens in 2008 werd gefinaliseerd. De proeve van Archiefdecreet stelt mogelijke pistes voor 
om de zorg en beheer van publiekrechtelijke archieven op een optimale manier te organiseren, 
rekening houdend met de verschillende bestuursniveaus. Het onderzoek sluit aan bij het traject 
binnen de Vlaamse overheid dat streeft naar een betere zorg en beheer van de eigen archieven. 
In hetzelfde traject wordt ook gezocht naar een regeling voor publiekrechtelijke archieven in 
Vlaanderen. Het onderzoeksrapport wordt daarvoor als basis gebruikt.

Algemene beleidsontwikkelingen
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8.1.5. Studieopdracht voorbereidend traject finaliteit museumgids binnen de  
 opleidingsmodule gids

In 2008 gaf de afdeling Erfgoed de opdracht aan Janien Prummel om het 
voorbereidende traject tot een finaliteit museumgids als specialisatiemodule binnen het 
opleidingsprofiel gids uit te werken en te coördineren. Sinds 2006 organiseert Toerisme 
Vlaanderen binnen het volwassenenonderwijs een vernieuwde opleiding tot gids en reisleider. 
Na een basisjaar worden in het tweede jaar specialisatiemodules aangeboden: toeristische gids, 
reisleider en natuurgids. Een (eenvormige) opleiding met als finaliteit ‘museumgids’ bestaat 
echter tot op heden nog niet. Om deze specialisatiemodule op een kwaliteitsvolle wijze te 
kunnen uitwerken, aansluitend bij de hedendaagse museumpraktijken, was het noodzakelijk 
om een kwaliteitskader voor de module uit te schrijven. Hiervoor is nauwe samenwerking en 
uitwisseling met het museumveld van belang. Door de onderzoekster werd dan ook regelmatig 
overleg gepleegd met het cultureel-erfgoedsteunpunt FARO, de provinciale museumconsulenten, 
de musea, Toerisme Vlaanderen en de opleidingsverstrekkers. De (tussentijdse) resultaten van 
het onderzoek werden op geregelde tijdstippen teruggekoppeld met het werkveld, o.m. via een 
‘denkdag gidsenopleiding’ op 30 april 2008. Het voorstel van kwaliteitskader werd voorgelegd 
aan en uitgebreid besproken met een verruimde stuurgroep. 

Het onderzoek geeft aan dat de modulaire opbouw van de door Toerisme Vlaanderen 
uitgewerkte module ‘toeristische gids’ kan behouden blijven voor het uitwerken van de 
specialisatie museumgids. Voorgesteld wordt om de indeling te behouden maar te kiezen 
voor andere accenten en inhoudelijke invullingen. Naast overleg met Toerisme Vlaanderen 
en opleidingscentra over het voorgestelde kwaliteitskader, stelt het rapport voor om een 
proefproject te starten waar de uitwerking van de specialisatie verder kan begeleid en gestuurd 
worden.

8.1.6. Minitoelagen
In 2008 is een bijkomend instrument gecreëerd voor de financiële ondersteuning van 

kunstenaars in de vorm van de minitoelage. De minitoelage, die minstens 500 euro en maximum 
7.500 euro bedraagt, dient als een tijdelijke financiële overbrugging die de kunstenaars moeten 
terugbetalen over een af te spreken periode van maximaal 4 jaar. Deze vorm van ondersteuning 
zal worden ingevoerd in de loop van 2009.

8.1.7. Strategische nota Beeldende kunst
Met het oog op een strategische nota voor de beeldende kunst vond er tussen mei en 

december 2008 een aantal gesprekken en trefmomenten plaats tussen de sector en de overheid. 
Aan de hand van onder meer overleg en workshops met sleutelfiguren uit het hedendaagse 
beeldende kunstveld in Vlaanderen en het buitenland, werd begin 2009 een tekst gefinaliseerd 
met door de sector breed gedragen beleidsaanbevelingen. 

Beeldende kunst verbeeld, naar een hernieuwd kunstbeleid in Vlaanderen bevat een beknopte 
omgevingsanalyse van het Vlaamse hedendaagse beeldende kunstveld. Op basis daarvan wordt 
de probleemstelling voor de Vlaamse cultuuroverheid scherpgesteld, met de formulering van 
een visie en strategische doelstellingen voor beeldende kunst in Vlaanderen. Ten slotte volgt de 
vertaling van deze strategische visie in een groot aantal beleidsaanbevelingen. Die zijn geordend 
volgens zes centrale beleidsthema’s: creatie, onderzoek, geheugen, internationaliseren, relatie 
privaat-publiek en management. Deze set van beleidsaanbevelingen kan de basis vormen voor 
het beleid tijdens de volgende regeerperiode van 5 jaar.
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8.1.8. Project internationale profilering en positionering van Vlaamse 
 kunstcollecties / Vlaamse kunstinstellingen.

Fase 1. Einde 2007 besliste de minister om vanaf 2008 subsidies te verstrekken aan 
een nieuw op te richten organisatie die zou bestaan uit drie (groepen van) partners: de Vlaamse 
Kunstcollectie (VKC), een platform van de vier belangrijkste musea voor hedendaagse kunst 
(PHK) en het oude Reproductiefonds (RF). Doelstelling was om, in het kader van het nieuwe 
Cultureel-erfgoeddecreet, één instelling te gelasten om de internationale profilering van het 
Vlaamse erfgoed te versterken, en daartoe de kritische massa te verhogen en synergie te creëren.
Dit project zou een verband creëren tussen partners die op eigen snelheid en met een eigen 
historiek evolueren. Het RF bestond reeds een aantal jaren als NV en werd begin 2008 
omgevormd tot de vzw Lukas – Arts in Flanders. Binnen deze vzw zouden op termijn ook 
de twee andere partners worden ondergebracht. De VKC functioneert sinds begin 2007 als 
autonome vereniging op basis van een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid en is haar 
werking volop aan het vormgeven. Het PHK ten slotte moet nog worden opgericht. Binnen de 
nieuwe vzw zouden drie ‘kamers’ functioneren. De relaties tussen deze kamers moest worden 
uitgewerkt, ook wat betreft het financiële aspect. Elke kamer zou immers over een eigen budget 
beschikken. Uiteraard stonden de diverse partners met eigen verwachtingen t.o.v. dit project. 
Ook de verschillende overheden - lokaal, provinciaal, Vlaams -, waren betrokken partij. Het 
samenbrengen in een helder kader was een cruciale factor voor het welslagen van het project. 

Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft aan het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
gevraagd om dit project inhoudelijk en procesmatig te begeleiden. Bart Van der Herten kreeg 
de opdracht verkennende gesprekken te voeren met alle betrokkenen om de mogelijkheden 
van het samenwerkingsverband af te toetsen en een scenario voor te stellen. Dit resulteerde 
in de interne nota ‘Groot Denken over de Vlaamse kunstcollecties.’ Deze nota vormde het 
eindpunt van de eerste fase van het project voor de vorming van een nieuwe koepelstructuur 
voor het Reproductiefonds (RF), de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) en het platform van de vier 
belangrijkste Vlaamse musea voor hedendaagse beeldende kunst (PHBK). Deze nota nodigde de 
minister uit om een uitspraak te doen over het voorgestelde scenario en/of tot verdere reflectie 
over de inhoud van dit rapport. 
De stand van zaken van de groepsvorming en -groei heeft deze visie aangepast. Het rapport van 
Bart Van der Herten stelt wel terecht dat internationale marketing onvoldoende benut wordt en 
hiervoor specifieke knowhow ontbreekt. 

Fase 2. Minister Anciaux nam in augustus 2008 een beslissing over hoe de opdracht van de 
internationale profilering van kunstcollecties in Vlaanderen ingevuld moet worden. Binnen het 
concept van beslissing van de minister kunnen drie activiteitencirkels worden omschreven. 

1.  De individuele musea: elke instelling heeft zijn eigen profiel en netwerk. 
Samenwerking tussen de musea met het oog op het versterken van de 
professionalisering in het uitvoeren van de basisfuncties gebeurt binnen de normale 
werkingssubsidies. 

2.  Samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering: er zijn twee 
koepelverbanden, Contemporary Art Heritage Flanders (vzw in oprichting) (CAHF) 
voor hedendaagse kunstcollecties en de Vlaamse Kunstcollectie vzw (VKC) voor 
schone kunstcollecties, die zich positioneren in het internationale veld. Lukas – Arts 
in Flanders vzw situeert zich hier als dienstverlenende organisatie.

3.  Een faciliterende rol van Kunsten en Erfgoed: 118.000 euro om versterkende 
initiatieven te nemen op het metaniveau – niet op het operationele niveau. Op welke 
wijze kan de overheid versterkend bijdragen, met het oog op marketing en promotie 
van het merk ‘Vlaamse Kunstcollectie’? 

Nieuw was ook dat PSK/Bozar als externe structurele partner werd ingeschreven. 
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Fase 3. In oktober 2008 heeft het agentschap gesprekken gevoerd met elk van de drie partners 
afzonderlijk. Het kabinet gaf daarbij telkens een toelichting bij de beslissing van de minister. Uit 
die gesprekken kwam onvoldoende samenhangend materiaal om de rol van het agentschap in te 
vullen. Wel duidelijk was dat de rol van het agentschap complementair moet zijn aan de werking 
van de individuele musea, Lukas en de betrokken koepels, en een toegevoegde waarde moet 
bieden aan wat er binnen de sector al werd opgezet. 
Het agentschap besliste om een consultancy-opdracht te geven aan een domeinexpert. In 
december 2008 startte Jan Debbaut een verkenningsopdracht ter invulling van de regiefunctie 
van het agentschap. Doel is om te onderzoeken op welke wijze het agentschap versterkend kan 
bijdragen aan de werking van de eerste twee cirkels, met het oog op marketing en promotie van 
het merk ‘Vlaamse Kunstcollectie’. 
De verkenningsopdracht zal in eerste instantie bestaan uit een inventariserende ronde waarbij 
de verwachtingen en behoeften van de verschillende spelers opgelijst worden. Daarnaast zal Jan 
Debbaut voor- en nadelen van buitenlandse modellen aangeven. De opdracht zal uitmonden in 
een rapport met aanbevelingen over de invulling van de functie van het agentschap. 

8.2  Afdelingsoverschrijdend

8.2.1.  e-cultuur
Het agentschap nam deel aan de adviesgroep digitalisering van het departement 

(in het kader van de regeerbijdrage voor de nieuwe minister) en was vertegenwoordigd in de 
stuurgroepen financieringsmodellen voor cultureel erfgoed (de offertebeoordeling en eerste 
bijeenkomst vonden in 2008 plaats), breedbandmodellen (dit onderzoek werd in 2008 afgerond) 
en auteursrecht.

Daarnaast werden de onderzoeksprojecten ‘Erfgoed 2.0’ en BOM VL opgevolgd. Gezien het 
agentschap in beide projecten niet rechtstreeks betrokken is (doch in het geval van het eerste 
wel geld ter beschikking stelt) gebeurde dit voornamelijk via verslagen, gesprekken en –waar 
mogelijk- informatiemomenten.

Als vervolg hierop en in het kader van (ondermeer) Europeana werd een mogelijke (onderzoeks)
piste rond de nationale aggregator opgestart. Tijdens een eerste bijeenkomst waarop de relevante 
partners uit de Vlaamse cultureel-erfgoedsector uitgenodigd werden (1/12/08) werd er een stand 
van zaken geschetst en de behoefte aan een dergelijke aggregator (‘virtuele collectie vlaanderen’) 
geconsolideerd. Dit traject wordt in 2009 verder opgenomen met een onderzoeksvoorstel (in het 
IWT-kader).

Het agentschap was aanwezig op de SMIT-conferentie (januari ’08) en woonde de studiedagen 
over het eDEPOT (eDAVID/ gemeentearchief Rotterdam) en gaming (departement/FARO) bij.

8.2.2.  Onderwijs en Cultuur
Cultuur en onderwijs spelen beiden een belangrijke rol in het vormen – competent 

maken – van kinderen, jongeren en volwassenen tot weerbare individuen, die kunnen 
functioneren in de maatschappij van vandaag, er ten volle hun talenten ontplooien en 
participeren aan cultuur (in de breedste zin van het woord). Reeds geruime tijd zijn de bevoegde 
ministers zich bewust van hun complementariteit op dit vlak en de noodzaak een partnerschap 
aan te gaan om deze missie zo goed mogelijk te realiseren. 
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Waar het de bevordering van specifiek culturele competenties aangaat, vinden cultuur en 
onderwijs elkaar in kunst-/cultuureducatie. Dit beslaat zowel de schooltijd, de vrije tijd als de 
professionele tijd en loopt van in de kinderjaren tot de oude dag.

In het verleden zijn al verschillende samenwerkingsinitiatieven tussen cultuur en onderwijs 
opgestart. Er waren onder andere plannen om een protocol van samenwerking op te stellen en 
verschillende deelwerkgroepen op te richten (proeftuinen, Brede School,...). 

In plaats van een protocol op te stellen, heeft men tot nu toe eerder voor pragmatische 
samenwerkingsinitiatieven gekozen. De proeftuinen en Brede School zijn intussen opgestart en 
geven zeker mogelijkheden voor kunst en cultuur om zich te manifesteren. In 2007 werden voor 
het eerst projectoproepen gelanceerd in het kader van Brede School, zowel vanuit onderwijs als 
cultuur. De Vlaamse overheid toont daarmee het belang aan van (cultuureducatieve) netwerken 
in en rond de school. 

Cultuur-, kunst- en erfgoededucatie. Voor het agentschap ligt een grote uitdaging 
binnen de kunsteducatieve sector en de erfgoededucatie. Eind 2007 werd op de verschillende 
overlegplatforms tussen het kabinet van minister Anciaux en de respectievelijke entiteiten van 
het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media – het departement CJSM, het IVA Kunsten 
en Erfgoed en het IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen – het onderwerp 
kunst- en cultuureducatie geagendeerd. De administratie werd gevraagd om tegen april 2008 
een duidende nota op te maken waarin enerzijds een stand van zaken wordt gegeven aangaande 
kunst- en cultuureducatie binnen de beleidsvelden Cultuur en Jeugd en anderzijds hierrond een 
‘consistent verhaal’ te brengen, met desgevallend ook beleidsaanbevelingen naar de toekomst toe. 
Het resultaat hiervan is de beleidsnota ‘Smaakmaker’ die gerealiseerd werd door een ambtelijke 
werkgroep, waarin de verschillende entiteiten van het beleidsdomein CJSM vertegenwoordigd 
waren. Op 17 september 2008 stelde de minister ‘Smaakmaker’ voor in het Vlaams-Nederlands 
Huis deBuren. Deze beleids- en actienota over cultuureducatie voor smakers en makers binnen 
het Vlaams cultuur- en jeugdbeleid is een hanteerbaar referentiekader, een degelijk overzicht 
van de inspanningen die momenteel worden geleverd en bevat een aantal concrete actiepunten 
voor de toekomst. Gelijktijdig werd er bij onderwijs het rapport Bamford voorgesteld. Een 
onderzoeksrapport, waarbij aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria of voorwaarden voor 
effectieve kunsteducatie, een evaluatie werd gemaakt van de kunst- en cultuureducatie in het 
Vlaamse onderwijs, zowel op beleidsniveau als in de praktijk. In navolging van het onderzoek 
werd een commissie Onderwijs en Cultuur opgericht om tegen het einde van het schooljaar 
2007 – 2008 de aanbevelingen van het onderzoek te vertalen in concrete beleidsvoorstellen. 
Deze toetste haar voorstellen in de loop van het proces ook af bij een ruimere groep 
vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren (klankbordgroep). Cultuureducatie sluit aan 
bij het participatiebeleid dat accenten legt zowel op het deelhebben (makers) als deelnemen 
(smakers).

In navolging van deze beleidsnota werd een ambtelijke coördinatie cultuureducatie (ACCE) 
opgericht, waarin de verschillende entiteiten van het beleidsdomein CJSM in vertegenwoordigd 
zijn. In 2009 krijgen de rol en de doelstellingen van ACCE nog meer vorm en zullen de eerste 
acties gerealiseerd worden, n.a.v. de beleidsnota Smaakmaker.
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Onderzoek UA. In opdracht van het agentschap Kunsten en Erfgoed, CANON Cultuurcel en het 
Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) verrichtten de Universiteit Antwerpen en de 
Xios Hogeschool Limburg in 2006 een onderzoek over de plaats en de rol van erfgoededucatie in 
het Vlaamse onderwijs. De resultaten van het onderzoek werden in 2007 gepresenteerd.
Enkele conclusies die de onderzoekers op basis van een uitgebreide bevraging bij onderwijs- en 
erfgoedactoren naar voren brachten, zijn de volgende.

• Hoewel erfgoededucatie ruimschoots aanwezig is binnen de huidige 
eindtermen, ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties, hebben leerkrachten en 
erfgoedinstellingen er nog onvoldoende kennis van.

• Er wordt in het kleuter- en buitengewoon onderwijs significant minder aandacht 
besteed aan erfgoededucatie dan in het lager of algemeen secundair onderwijs.

• De samenwerking tussen de verschillende sectoren lijkt nog erg pril.

Op basis van de resultaten hebben het agentschap Kunsten en Erfgoed, CANON Cultuurcel 
en het VIOE er zich toe verbonden om in een verder structureel overleg de aanbevelingen ter 
harte te nemen. Deze drie partners hebben, samen met FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed, een denktraject opgestart rond erfgoededucatie. Zowel spelers uit de erfgoedsector als 
uit het onderwijs namen hieraan deel. Zowel de erfgoedsector als het onderwijs wil jongeren 
immers opleiden tot mondige burgers binnen een wereld van culturele diversiteit. Het 
denktraject Erfgoededucatie wil een duurzame relatie opbouwen tussen de erfgoedsector en het 
onderwijs. Deze relatie moet gebaseerd zijn op samenwerken, dialoog en concrete acties die door 
beide partners worden ondersteund. 

Het denktraject Erfgoededucatie omvatte vier studiedagen. Tijdens deze studiedagen hebben 
deelnemers uit de erfgoedsector en het onderwijs samen nagedacht over concrete acties voor 
een welbepaalde doelgroep. De eerste studiedag vond plaats in 2007. Binnen de verschillende 
werkgroepen werd een SWOT-analyse gemaakt van thema’s (diversiteit, vorming, aanbod, 
communicatie, samenwerkingsverbanden en e-cultuur). Tijdens de tweede en de derde sessie lag 
de nadruk op het brainstormen en formuleren van concrete acties voor de betreffende doelgroep. 
De finaliteit van het denktraject was te komen tot een bundeling concrete, haalbare acties, die 
effectief kunnen verwezenlijkt worden en waarnaar ook wordt gestreefd. Het voorlopige rapport 
waarin deze acties gebundeld werden, werd op 6 juni 2008 gepresenteerd tijdens de slotdag van 
het denktraject. In 2009 zal FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed een praktijkgerichte 
publicatie uitbrengen waarin de resultaten van dit traject verwerkt worden. 

Traject Beroepscompetentieprofielen. De afdeling Erfgoed startte in 2007, in 
samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een traject rond 
beroepscompetentieprofielen en opleidingen in de sector van het roerend en immaterieel 
erfgoed. Daarvoor werkt de afdeling samen met het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend 
Erfgoed). 
De erfgoedsector ziet verschillende knelpunten in het opleidingsaanbod. Sommige opleidingen 
beantwoorden niet aan de noden van het werkveld, er is onvoldoende kwaliteitscontrole en er 
zijn te grote niveauverschillen tussen de verschillende opleidingen. Voor sommige noden in het 
werkveld zijn er geen opleidingen. 

In 2008 vonden tal van overlegmomenten plaats, met het oog op informatieverzameling en 
het verder vormgeven van het traject. Zo werd opnieuw overlegd met enkele spelers in het 
erfgoedveld, met het departement CJSM, met het VIOE, met de entiteit Curriculum van het 
departement Onderwijs en Vorming, met de Nederlandse beroepsvereniging Restauratoren 
Nederland die een gelijkaardig traject voerden en met Syntra Vlaanderen. 
Op 23 oktober 2008 woonde het agentschap ook het symposium ‘beroepsprofielen’ van 
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Restauratoren Nederland in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bij, waar de administrateur-
generaal van het agentschap het traject van het agentschap toelichtte. 
De informatie die in 2008 verzameld werd, het reeds gevoerde en het nog te volgen traject, 
werden besproken op een collegagroep binnen het agentschap met het oog op de verwerking in 
de beleidsnota aan de nieuwe vakminister. 
 

8.2.3.  Interculturaliteit
Het actieplan Interculturaliteit (opstart voorjaar 2006) wil van interculturaliteit een 

thema maken waar alle gesubsidieerde organisaties verplicht over moeten nadenken en waar ze 
zich tegenover moeten positioneren. Een aantal onder hen moet expliciet acties opzetten. 

De wens dat de sectoren zich meer interculturaliseren, heeft beduidend meer kans op slagen 
als een aantal acties – waaronder het verankeren van interculturaliteit in regelgeving, de 
beoordeling ervan en het interculturaliseren van raden en commissies - integraal worden 
aangepakt. Van in het begin stelde de minister duidelijk dat het verankeren van interculturaliteit 
in decreten dode letter blijft als het niet gekoppeld wordt aan een proces waarbij interculturaliteit 
op een eenduidige manier wordt geïnternaliseerd bij alle betrokkenen. 

Concreet: als interculturaliteit in een decreet wordt opgenomen, moet er een ruim draagvlak zijn 
en een duidelijk, eenduidig beeld van wat dat voor de sector betekent. Dat referentiekader moet 
voor elke sector en elk decreet worden gedeeld door de administratie (leidinggevenden, mensen 
die beleidsplannen lezen, inspecteurs), het kabinet (onderhandelen beheersovereenkomsten), de 
advies- en beoordelingscommissies, de adviesraden en de steunpunten.

Het agentschap zetelt in de werkgroep Interculturaliteit, nam deel aan de verdere uitbouw van de 
website en aan de interculturele dag over het thema Interculturaliseren op 4 november 2008.
 

8.2.4.  De Zaak Cultuur
De culturele sector professionaliseert en verzakelijkt. Dat maakt “cultural governance” 

of goed, verantwoord en transparant management en toezicht steeds belangrijker. De Zaak 
Cultuur wil deze nieuwe maatschappelijke trend toetsen aan de huidige situatie in Vlaanderen en 
nadenken over de toekomst en de leefbaarheid van zakelijkheid binnen de culturele sector.

Op 23 september 2008 ging voor een eerste keer De Zaak Cultuur door in Vooruit te Gent. De 
Zaak Cultuur is een studie- en informatiedag over zakelijkheid binnen de culturele sector. Dit 
gebeurde met behulp van de voorstelling van de resultaten van de eerste studie in Vlaanderen 
over zakelijkheid binnen de culturele sector, voordrachten en werksessies voor de brede 
professionele kunsten- en erfgoedsector.  

De Zaak Cultuur moet uitgroeien tot een soort van “staten-generaal” van cultuur in Vlaanderen 
georganiseerd door het agentschap Kunsten en Erfgoed in samenwerking met andere partners. 
Het wordt een dag waar de organisatoren zich kunnen profileren naar “de sector” en waar ook 
andere spelers zoals steunpunten, belangenbehartigers en zo meer zich kunnen voorstellen op 
een beurs. 
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8.2.5.  Beleidsboek
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Bert Anciaux heeft aan 

het einde van de huidige regeerperiode een terugblik gemaakt op het Vlaamse cultuur- en 
jeugdwerkbeleid van het laatste decennium (1999-2009).

Het boek geeft een overzicht van tien jaar cultuur- en jeugdwerkbeleid in Vlaanderen, hoe 
het landschap in de 10 jaar geëvolueerd is en welke beleidsaccenten er gelegd zijn. Het betreft 
geen geschiedkundig boek, maar een werk voor een breed publiek met getuigenissen van 
mensen uit de cultuur- en jeugdwerksector die de beleidsinspanningen van dichtbij hebben 
meegemaakt. Tegelijk wil het boek tonen dat de Vlaamse overheid zeer actief is in het cultuur- en 
jeugdwerkbeleid. 
Per deelsector werd een rondetafel georganiseerd met deelnemers uit de betrokken sector en 
deelnemers van het agentschap die als ‘geheugen’ van 10 jaar beleid het gesprek mee vorm gaven.

Voor de aansturing van dit project werd een werkgroep samengesteld bestaande uit collega’s van 
verschillende entiteiten waaronder Gert Van Tittelboom, Wim Bogaert en Bart Van der Herten 
(projectcoördinator). Voor het agentschap nam Tim Beernaert deel. Stijn Bex en Guy Redig 
vertegenwoordigden de minister.

8.2.6.  Toerisme
Kunststeden. Op vraag van Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor 

toerisme, namen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het agentschap Kunsten 
en Erfgoed in 2008 zitting in een stuurgroep ‘Kunststedenactieplan’. Het plan moet de Vlaamse 
kunststeden beter en meer gecoördineerd promoten in het buitenland en de kwaliteit van het 
product ‘kunststad’ nog verbeteren.

Zes speerpunten bepalen de focus van de acties: 
• Innovatief cultuurtoerisme
• Bereikbaar Vlaanderen
• Congresregio Vlaanderen
• Iedereen ambassadeur
• Slagvaardig beleid
• Lerende kunststad.

Voor de uitvoering van het plan werd in 2008 8010.000 euro uitgetrokken. De kunststeden 
engageren zich organisatorisch en financieel. Toerisme Vlaanderen voert al langer een actief 
promotiebeleid rond het macroproduct Vlaamse kunststeden. Ook de steden zelf investeren in de 
uitbouw van het toeristische aanbod en in internationale promotie. Een globale langetermijnvisie 
voor het toeristische product en een gecoördineerd promotiebeleid ontbraken tot nog toe.
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8.2.7.  Kinderrechten
Als er sprake is van het Verdrag of het IVRK wordt verwezen naar het Internationaal 

Verdrag van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind, bij decreet van 15 mei 1991 door 
de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd in België in werking getreden in januari 2002.
Het decreet van 15 juli 1997 heet voluit “het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het
kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het 
kind”. Het besluit van de Vlaamse regering van 26 maart 2004 betreffende de instelling van het 
kindeffectrapport regelt de uitvoering. Dit besluit vervangt de voorgaande uitvoeringsbesluiten. 
Het is in werking getreden op 1 april 2004.
De afkorting KER staat zowel voor kindeffectrapport als voor kindeffectrapportage.
Elk ontwerp van decreet ‘voor zover de voorgenomen beslissing kennelijk het belang van het 
kind rechtstreeks raakt’ moet bij de indiening in het Vlaams Parlement vergezeld gaan van 
een KER, aldus het decreet van 15 juli 1997. Volgens artikel 2, eerste lid van het besluit van de 
Vlaamse regering van 26 maart 2004 kan een voorontwerp van decreet waarvoor die verplichting 
geldt enkel door de Vlaamse regering worden goedgekeurd als het vergezeld is van een 
kindeffectrapport dat is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet.
Op 18 februari 2008 werd er binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed bij de afdeling Erfgoed 
een KER aangemaakt bij de opmaak van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.
Elke jaar dient het agentschap Kunsten en Erfgoed de fiche in die de informatie situeert op het 
vlak van de implementatie van het IVRK en van de internationale initiatieven in het kader van 
het Jaarverslag jeugdbeleid en kinderrechten. Het gaat over: 

• de kindeffectrapportage (KER) 
• de genomen kinderrechteninitiatieven die niet aan bod zijn gekomen in het kader van 

het jeugdbeleidsplan. 
• en de internationale initiatieven genomen in het kader van het jeugd- en 

kinderrechtenbeleid. 



Agentschapswerking
negen

9.1. Beheersovereenkomst 121
9.2. Personeel 121
9.3. ICT 125
9.4. Communicatie 126

Agentschapswerking



121       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Agentschapswerking

9.1  Beheersovereenkomst

De invoering van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) voorziet onder meer in een grotere 
verzelfstandiging van de agentschappen. Nieuwe sturinginstrumenten, zoals de 
beheersovereenkomst, en in het verlengde daarvan het ondernemingsplan drongen zich op.

Een beheersovereenkomst is een samenwerkingsovereenkomst van bepaalde duur die de  
wederzijdse engagementen vastlegt tussen de politieke overheid (de functioneel bevoegde 
minister namens de Vlaamse Regering) en de ambtelijke beleidsuitvoerders (de leidend 
ambtenaar van een agentschap).  
Het ondernemingsplan is een concretisering van de beheersovereenkomst in een jaaractieplan, 
met een link naar de inzet van personele en andere financiële middelen van het agentschap. 

Op basis van een generiek sjabloon en in overleg met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media heeft het agentschap Kunsten en Erfgoed een beheersovereenkomst uitgewerkt. 
Vertrekkende vanuit de missie en de in het oprichtingsbesluit beschreven opdrachten werden 
de strategische en operationele doelstellingen van het agentschap bepaald en de wijze waarop 
uitvoering zal worden gegeven aan de generieke doelstellingen die de Vlaamse Regering 
vooropstelt. 

Zowel in de uitwerking van de operationele doelstellingen als bij de uitwerking van de 
generieke doelstellingen werd maximaal rekening gehouden met de invulling van bijzondere 
beleidsaccenten van de Vlaamse Regering en de functioneel bevoegde minister, zoals 
interculturaliteit en diversiteit, participatie, of internationaal cultuurbeleid in twee richtingen.

Op 11 januari 2008 werd de beheersovereenkomst ondertekend door de leidend ambtenaar van 
het agentschap Kunsten en Erfgoed en de functioneel bevoegde minister.

 

9.2. Personeel

9.2.1.  Personeelsgegevens
 Op 31 december 2008 werkten er 297 medewerkers binnen het agentschap Kunsten 
en Erfgoed (zie de tabellen in de bijlage 10.1.2.). Met het agentschap wordt bedoeld hoofdbestuur 
en buitendiensten (zie 1.1.1.). In 2008 maakte het KMSKA ook nog deel uit van het agentschap. 

Er zijn diverse profielen aanwezig binnen het agentschap (kunnen zowel contractuele als 
vastbenoemde ambtenaren zijn):

• Niveau A - adjunct van de directeur (universitairen met masterdiploma; 
hooggeschoolden van het lange type) 

• Niveau B - deskundige (graduaat/bachelor – korte type) 
• Niveau C - medewerker (secundair onderwijs) 
• Niveau D - (technisch) assistent (geen specifiek diploma vereist) 

Binnen het agentschap zijn er acht personeelsleden tewerkgesteld via GESCO-contracten, 
211 medewerkers hebben een contract en 144 medewerkers zijn statutair vastbenoemd.

In 2008 was er ook één startbaner in dienst binnen Alden Biesen, hij vervult een functie bij het 
technisch onderhoud. 
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9.2.2.  In- en uitstroom
In 2008 mocht Kunsten en Erfgoed de volgende medewerkers verwelkomen:

• Bart Dierick in de functie van staflid administrateur-generaal
• Hilde Coucke in de functie van stafmedewerker binnen de afdeling Kunsten
• Inge Waer in de functie van dossierbehandelaar externe aanvragen binnen het team 

Erfgoedorganisaties
• Iris Paschadilis in de functie van registrator collectiebeheer binnen het team Collecte 

Vlaanderen

In 2008 waren de volgende medewerkers tijdelijk in dienst voor specifieke projecten
• Sarah Faict in het kader van het project “De Zaak Cultuur”
• Koen Van Muylem in het kader van het project “Publicatie Topstukkencampagne”

In 2008 werden ook jobstudenten ingezet tijdens de vakantiemaanden juli, augustus en september.
• Kasteel van Gaasbeek: 2 per maand als suppoost
• Alden Biesen: 1 per maand, waarvan twee jobstudenten werden ingezet bij het 

technisch onderhoud en één als administratief medewerkster
• Frans Masereel Centrum: 1 jobstudent, die mee administratieve ondersteuning gaf bij 

de atelierwerking.

In 2008 zijn de volgende medewerkers gepensioneerd
• Dirk Van Ryckeghem – team Letteren
• Mieke Weyns - team Beeldende Kunsten

In 2008 zijn de volgende medewerkers een nieuwe uitdaging aangegaan:
• Cathleen Seculier – Kasteel van Gaasbeek
• Jens Maes – Team Erfgoedorganisaties
• Kaat Sneiders – Team Collectie Vlaanderen
• Steven Van Aken – stafmedewerker binnen de afdeling Kunsten
• Dirk Broekaert – staflid administrateur-generaal

9.2.3.  Diversiteitsplan
Ook in 2008 heeft het agentschap in samenwerking met de andere entiteiten van het 

beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media een diversiteitsplan opgemaakt. Het bevat naast 
een cijfermatige beschrijving van het personeelsbestand ook de concrete acties die genomen 
worden op het vlak van diversiteit. 

Gender. De dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid verwijst met het aspect 
‘gender’ naar de mannelijkheid en vrouwelijkheid zoals dat socio-cultureel in onze samenleving 
wordt gezien. Eigenschappen die eerder aan vrouwen worden toegewezen, zijn bijvoorbeeld 
zorg, empathie, en rust. Mannelijke eigenschappen worden meer in verband gebracht met 
doelgerichtheid, vastberadenheid, en technisch inzicht. De visie die mensen doorgaans hebben 
op mannelijkheid en vrouwelijkheid verschilt per regio en verschuift doorheen de tijd. Bij het 
streven naar een gelijke behandeling moet men verder kijken dan de biologische sekse man of 
vrouw. 

Het agentschap Kunsten en Erfgoed telt iets meer vrouwen (139) dan mannen (115). Bij de 
personeelsleden op de DAB- kredieten gaat het om 23 vrouwen tegenover 17 mannen.
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45-plussers. Bij het agentschap is 52,36 % van het personeelsbestand ouder dan 45. Bij de 
personeelsleden op de DAB- kredieten is slechts 37,50 % ouder dan 45. 

Medewerkers met een functiebeperking. Een medewerker met een functiebeperking 
wordt als volgt omschreven: persoon met een aantasting van zijn/haar mentale, psychische, 
lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden 
van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt 
is. Binnen het agentschap zijn er 5 medewerkers met een functiebeperking. Dit komt neer op 2% 
van het totale personeelsbestand van Kunsten en Erfgoed.

Medewerkers met een allochtone afkomst. De dienst Emancipatiezaken hanteert voor 
allochtoon de definitie van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (Vesoc): Persoon met 
een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of persoon van wie minstens één ouder of 
twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie.

Drie medewerkers van het agentschap zijn van allochtone afkomst. Dat komt neer op 1,18 %.  
Bij de personeelsleden op de DAB- kredieten is één medewerker van allochtone afkomst.  
Dat komt neer op 2,5 %.

Kortgeschoolden. De dienst Emancipatiezaken hanteert voor kortgeschoolden de volgende 
definitie: personen zonder diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. Binnen 
het agentschap zijn er 99 kortgeschoolden. 

Binnen Kunsten en Erfgoed worden de volgende streefcijfers voor 2010 vooropgesteld:
• maximaal twee derde van de functies op N-1 niveau worden ingenomen door personen 

van hetzelfde geslacht
• 4% personen van allochtone afkomst in het personeelsbestand
• 4,5% personen met een arbeidshandicap in het personeelsbestand
• bij de aanwervingen van nieuwe personeelsleden zal het agentschap aan de 

personeelsdienst vragen om in de selectieprocedure bijzondere aandacht te hebben 
voor de verschillende doelgroepen

• jaarlijks minstens één startbaan en/of schoolstage organiseren binnen het 
hoofdbestuur of de buitendiensten, met als doel de doelgroepen een kans te bieden om 
werkervaring op te doen en de overheid te leren kennen.

Om hier toe te komen onderneemt het agentschap onder andere volgende acties:
• opstart van een werkgroep diversiteit binnen het beleidsdomein om een forum te 

creëren voor de doelgroepen binnen de organisatie. De werkgroep richt zich ook 
naar alle medewerkers om bewustzijn te creëren rond het thema. De werkgroep 
heeft tot doel: informeren over de acties die ondernomen worden door de Dienst 
Emancipatiezaken en bespreken van actuele thema’s.

• in de periode november – december werd een nulmeting uitgevoerd binnen het 
agentschap om zo een correcter beeld te krijgen van de stand van zaken en het 
stimuleren van het registreren van alle persoonlijke gegevens in Vlimpers.

• bij vacatures wordt een mailinglist gehanteerd waarmee de organisaties voor de 
kansengroepen beter bereikt kunnen worden. 
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9.2.4.  Opleidingen
In 2008 trok het agentschap 25.904,36 euro uit voor opleidingen en studiedagen. 

Hiermee werden 59 externe vormingen en 50 interdepartementale opleidingen gevolgd door 
39 personeelsleden. Externe vorming zijn studiedagen of opleidingen rond (sector)specifieke 
wetgeving (vzw, btw, …) of rond vaktechnische specialisatie (webdesign,…).

Interdepartementale opleidingen zijn eerder gericht op technische vaardigheden 
zoals informaticatoepassingen of gericht op specifieke competenties zoals schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid, leidinggeven,…
Vanuit het beleidsdomein CJSM werden ook enkele maatopleidingen georganiseerd rond de  
wet op de overheidsopdrachten, Rijkscomptabiliteit, Outlook, beleidsadviezen schrijven,…
Dit waren gemeenschappelijke ontwikkelingsdoelstellingen die iedere medewerker in zijn/haar 
planning voor 2008 heeft opgenomen.

9.2.5.  Organisatie ontwikkelingstraject “Kunsten en Erfgoed 2015”
Het agentschap startte in 2008 een organisatie ontwikkelingstraject op waarbij de 

strategische fundamenten van de organisatie (o.a. de missie, visie, doelstellingen en processen) 
kritisch onder de loep worden genomen met het oog op de verdere ontwikkeling van het agentschap. 

Het agentschap streeft naar maximale participatie en betrokkenheid van haar medewerkers bij 
dit traject, zodat zij mee erfgenaam worden. Het agentschap wil het professionalisme van de 
medewerkers optimaliseren ten gunste van een betere dienstverlening naar zowel interne als 
externe klanten.

Dit project laat toe de organisatie stapsgewijs aan te passen aan nieuwe 
organisatieontwikkelingen. Het wil verbeteringen aanbrengen die alle medewerkers en klanten 
ten goede komen. 

De doelstellingen van het traject zijn:
• een verbetering van de klantgerichte dienstverlening
• het verhogen van de aandacht voor de waarden en normen van de organisatie
• het versterken van een pro-actief, anticiperend denken en handelen in functie van de 

klant
• het stimuleren van de zelf – regulerende capaciteiten bij de medewerkers.

Parallel met de strategische benadering kiest het agentschap ook voor een 
optimalisatiebenadering. Hiertoe worden de processen in kaart gebracht. Om hier beter 
inzicht in te krijgen wordt gedurende enkele maanden de tijdsbesteding geregistreerd. Dit is 
een objectief middel om op een verzamelde manier te kijken naar hoe het werkvolume wordt 
aangepakt, met het oog op efficiënter en effectiever werken. Deze oefening wordt afgerond in het 
najaar van 2009.

9.2.6.  Personeelspeiling 2008
Eind 2008 nam het agentschap deel aan de tweejaarlijkse personeelspeiling, 

georganiseerd door het agentschap Overheidspersoneel. Deze bevraging richt zich naar alle 
medewerkers en het management van de Vlaamse Overheid. Via een generieke vragenlijst werd 
er gepeild naar de perceptie van de medewerkers over de sterktes en zwaktes van de entiteit, 
de beleving van de belangrijkste waarden (klantgerichtheid, samenwerking en voortdurend 
verbeteren) en het arbeidsklimaat.
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Enkele opvallende resultaten:
• 89% van 102 medewerkers die de vragenlijst ingevuld hebben, gaan akkoord met de 

stelling “Ik doe mijn werk graag (inhoud)”
• 88% van de medewerkers gaat akkoord met de stelling “Mijn werk is belangrijk voor 

mijn organisatie”
• 80% van de medewerkers gaat akkoord met de stelling “In mijn directe werkomgeving 

werken we klantgericht”
• 77% gaat akkoord met de stelling “Ik werk graag voor mijn organisatie”. 
• 75% gaat akkoord met de stelling “Mijn organisatie levert waardevol werk voor de 

samenleving”.

9.2.7.  Anders werken
Naar aanleiding van de verhuis naar het Arenberggebouw in 2006 wordt Anders 

werken binnen het agentschap gehanteerd als overkoepelende term voor twee, elkaar 
aanvullende, vernieuwende tendensen in de werkomgeving: innovatieve, flexibele kantoren en 
telewerken (thuiswerk of in een satellietkantoor). Het structureel telewerken, dit wil zeggen 
minimum één en maximum twee vaste dagen per week, werd ingevoerd vanaf maart 2008.

Het aantal structurele telewerkers binnen het hoofdbestuur bedraagt 29, waarvan drie gebruik 
maken van een satellietkantoor.

9.3. ICT

In 2008 werd de analyse van het entiteitsoverschrijdend centraal identificatiebestand (CIB) 
voltooid en i.s.m. de externe ICT-dienstleverancier ontwikkeld. Deze applicatie zorgt ervoor dat 
er gegevens éénmalig worden opgevraagd en sluit aan bij het principe “vraag niet wat je al weet”. 

Kunsten en Erfgoed heeft samen met het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen en het Departement CJSM een Document Management System (DMS) aangekocht.  
Het gebruik van dit DMS en opleiding werd in 2008 voorbereid. De volledig uitrol binnen het 
agentschap is voorzien voor het eerste kwartaal van 2009.

Het agentschap heeft in 2008 het Anders Werken concept ingevoerd. Met de invoering van 
een andere manier van werken wil het agentschap het werk en de werkomgeving aanpassen 
aan de (nieuwe) noden, ICT is hierbij een ondersteunend element, o.a. voorzien van de nodige 
infrastructuur. Tevens werd in het kader van Anders Werken een opleiding MS Outlook 
georganiseerd zodat de werknemers de reeds aanwezige software optimaal kan gebruiken.
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Website. Kunsten en Erfgoed lanceerde op 15 september 2008 een eigen website, 
www.kunstenerfgoed.be. De website wordt beheerd door een Content Management Systeem.

Tussen 15 september en 31 december vonden 8.802 unieke bezoekers de weg naar de nieuwe 
website:

• 53,85% kwam via direct verkeer
• 39,97% klikte door vanop verwijzende sites
• 6,18% vond www.kunstenenerfgoed.be via zoekmachines.

In totaal werden in de periode september – december 108.677 pagina’s opgeroepen.  
Gemiddeld duurde een bezoek 4’14”. In die tijd surfte een bezoeker gemiddeld op 6,82 pagina’s van  
de nieuwe site.

Homepagina: www.kunstenenerfgoed.be

Agentschapswerking
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Huisstijl. Samen met de website lanceerde Kunsten en Erfgoed een eigen huisstijl. De huisstijl 
heeft als doel te zorgen voor eenheid en herkenbaarheid van het agentschap. Bij het ontwerp 
van de huistijl voor het agentschap wordt rekening houden met de huisstijlvoorschriften van de 
Vlaamse overheid. 

Het logo van het agentschap is een ‘typologo’. Dat betekent dat de naam ‘Kunsten en Erfgoed’ 
gebruikt wordt als beeld. Het logo bestaat uit schreef en schreefloze kapitalen, gezet uit de 
lettertypes Georgia en Verdana. In de binnenvorm van elke letter staat dezelfde letter in het 
ander lettertype. De buitenletters zijn grijs terwijl de binnenletters zwart zijn. 

Het logo van het agentschap Kunsten en Erfgoed.

Jaarverslag. Kunsten en Erfgoed publiceerde in 2008 haar eerste jaarverslag. Het jaarverslag 
is in de eerste plaats bedoeld als communicatie met het veld en al zijn actoren: de politieke 
overheden, de individuele kunstenaars, de erfgoedwerkers, de diverse kunstenorganisaties,  
de cultureel erfgoed-organisaties, de steunpunten en belangenbehartigers, en uiteraard ook de 
instanties die de werking van het agentschap monitoren en controleren.
Het eerste verslag liep eenmalig over 2 werkjaren. Deze aanzet vormde het begin van een 
jaarlijkse rapportering. Het verslag wil uitgroeien tot een instrument om inzicht te geven in 
de concrete prestaties, resultaten en effecten van de werking van het agentschap Kunsten en 
Erfgoed.

Jaarverslag 
2006/2007
Jaarverslag 
2006/2007

Agentschapswerking
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10.1.2. Personeel
  Aantal medewerkers binnen Diensten van de Vlaamse overheid  
  op 31 december 2008

entiteit MAn VrOUw tOtAAL

iva ke Hoofdbestuur 47 53 100

frans masereeL 3 3 6

kasteeL beauvoorde 1 0 1

kasteeL Gaasbeek 9 11 20

kmska 47 65 112

kantL 9 5 14

aLden biesen 16 28 44

tOtAAL 132 165 297

entiteit MAn VrOUw tOtAAL 

frans masereeL centrum 0 0 0

kasteeL beauvoorde 0 0 0

kasteeL van Gaasbeek 5 4 9

kmska 7 18 25

koninkLijke academie voor nederLandse taaL-en Letterkunde 6 1 7

Landcommanderij aLden biesen 0 3 4

tOtAAL iVA k & e 18 26 44

  Aantal medewerkers binnen de Diensten in afzonderlijk beheer  
  op 31 december 2008 

niVeAU MAn VrOUw tOtAAL

a 48 40 88

b 9 31 40

c 20 37 57

d 55 57 113

tOtAAL 132 165 297

niVeAU MAn VrOUw tOtAAL

a 7 8 15

b 2 8 10

c 1 3 4

d 8 7 15

tOtAAL 18 26 44

  Aantal medewerkers naargelang het niveau binnen Diensten van de Vlaamse  
  overheid op 31 december 2008 

  Aantal medewerkers naargelang het niveau binnen de Diensten in afzonderlijk  
  beheer op 31 december 2008 
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10.2. Commissies Kunsten

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 werd de samenstelling van de commissies op 19 september 
2008 vernieuwd. Onderstaand vindt u de samenstelling van de commissies tot en met 
18 september, de nieuwe samenstelling volgens het besluit van 19 september, alsook de 
samenstelling bij het ter perse gaan - ondertussen werden enkele leden immers opnieuw 
vervangen.

10.2.1 Adviescommissie Kunsten
Secretaris: Roel Devriendt.
T.e.m. 18 september (12 leden)
Katia Segers (voorzitter)
Klaas Tindemans (ondervoorzitter)
Jerry Aerts, Eric Antonis, Delphine Hesters, Sven Jacobs, Piet Jaspaert, Katrien
Laporte, Sharmila Niermala Rambaran, Marc Ruyters, Joannes Van Heddegem, 
Dominique Willaert (leden).
Vanaf 19 september (12 leden)
Katia Segers (voorzitter)
Jerry Aerts (ondervoorzitter)
Franky Devos, Goele Haest, Delphine Hesters, Yamila Idrissi, Klaus Ludwig, 
Els Opsomer, Marc Ruyters, Linda Suy, Theo Van Rompay, Dominique Willaert
(leden).

10.2.2  Beoordelingscommissie Architectuur en Vormgeving
Secretaris: Cecile Jacobs.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Moniek E. Bucquoye (voorzitter)
Johan Lagae (ondervoorzitter)
Chris Baelus, Oana Bogdan, Filip De Pau, Marc Dubois, Wim Supply, Kristel Van Ael,
Inge Vranken (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Jan Boelen (voorzitter)
Hilde Bouchez (ondervoorzitter)
Oana Bogdan, Gökçe Çiçek, Bernadette De Loose, Johan Lagae, Sven Sterken, 
Wim Supply, Inge Vranken (leden).

Commissies Kunsten

  Aantal medewerkers naargelang de leeftijdscategorie  
  binnen Kunsten en Erfgoed op 31 december 2008

LeeFtijdscAteGOrie MAn VrOUw tOtAAL

<20 0 0 0

20-24 2 5 7

25-29 16 11 27

30-34 16 22 38

35-39 17 22 39

40-44 15 27 42

45-49 11 23 34

50-54 17 24 41

55-59 29 21 50

60-65 8 9 17

> 65 1 1 2

tOtAAL 132 165 297
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10.2.3.  Beoordelingscommissie Audiovisuele Kunsten
Secretaris: Carlos Boerjan.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Erik Martens (voorzitter)
Nadia Abdelouafi (ondervoorzitter)
Bart Alders, Georges Kamanayo, Rik Stallaerts, Johan Swinnen, Marie-Claire Tailleu,
Brecht Van Elslande, Karen Verschooren (leden).
Vanaf 19 september (11 leden)
Karen Verschooren (voorzitter)
Erik Martens (ondervoorzitter)
Erkan Altunbay, Edwin Carels, Maja Kusmanovic, Marie Logie, Luc Pien, 
Rik Stallaerts, An Van Dienderen, Tine Van Dycke, Mayke Vermeren (leden).
Luc Pien is ondertussen vervangen door Stijn Dickel.

10.2.4.  Beoordelingscommissie Beeldende Kunst
Secretaris: Robert Michel.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Johan Pas (ondervoorzitter)
Philippe Aguirre y Otegui, Annette De Keyser, Ann Demeester, Jacques Morrens, 
Jan Mot, Dirk Snauwaert, Francis Smets (leden).
Vanaf 19 september (11 leden)
Thérèse Legierse (voorzitter)
Jacques Morrens (ondervoorzitter)
Philippe Aguirre y Otegui, Joost De Clerck, Nick Gasparotto, Aglaia Konrad, 
Tatjana Pieters, Dirk Snauwaert, Francis Smets, Etienne Van Den Bergh, 
Eva Wittockx (leden).
Aglaia Konrad is vervangen door Claudine Hellweg.

10.2.5  Beoordelingscommissie Dans
Secretaris: Filip Coppieters.
T.e.m. 18 september (7 leden)
Nora Van Dessel (ondervoorzitter)
Tom Bonte, Franky Devos, Marc Goossens, Alexandra Meijer, Indirah Osumba,
Samme Raeymaekers (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Charlotte Vandevyver (voorzitter)
Tom Bonte (ondervoorzitter)
Sonja Debal, Ugo Dehaes, Lieve Dierckx, Marc Goossens, Alexandra Meijer, 
Gustavo Miranda, Eef Proesmans (leden).

10.2.6.  Beoordelingscommissie Muziektheater
Secretaris: Karine Van Balen.
T.e.m. 18 september (7 leden)
Jan Rispens (voorzitter)
Petra Vermote (ondervoorzitter)
Joris Duytschaever, Chris Lomme, Ouafia Snauwaert, Niklaas Van Den Abeele, 
Guy Van Vliet (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Jan Rispens (voorzitter)
Ouafia Snauwaert (ondervoorzitter)
Mireille Capelle, Yamina Cheurfa, Hans Peter Janssens, Ronny Lauwers, 
Chris Lomme, Luc Van Hove, Pieter Verstraete (leden).
Ronny Lauwers is vervangen door Alex Mallems.

Commissies Kunsten
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10.2.7.  Beoordelingscommissie Theater
Secretaris: Wim Vanduffel.
T.e.m. 18 september (13 leden)
Patrick Allegaert (voorzitter)
Els De Bodt (ondervoorzitter)
Pol Arias, Roger Arteel, Chokri Ben Chikha, Evelyne Coussens, Annie Declerck, 
Mathias De Prest, Tuur Devens, Kathleen Keymeulen, Frank Peeters, 
Christel Stalpaert, Marc Vanrafelghem (leden).
Vanaf 19 september (15 leden)
Patrick Allegaert (voorzitter)
Els De Bodt (ondervoorzitter)
Eric Anthonis, Ben Benaouisse, Annie Declerck, Bob De Moor, Tuur Devens, 
Hans Dowit, Kristof Jonckheere, Frank Peeters, Dahlia Pessemiers Benamar, 
Chris Thijs, Karlien Van Hoonacker, Marc Vanrafelghem, Els Van Steenberghe (leden).
Bob De Moor, Hans Dowit en Marc Vanrafelghem zijn ondertussen niet langer lid 
van de commissie.

10.2.8.  Beoordelingscommissie Festivals
Secretaris: Tom Van Houtte
T.e.m. 18 september (9 leden)
Wim Wabbes (voorzitter)
Eva Wittockx (ondervoorzitter)
Hugo de Craen, Tinus Schneiders, Gert Van Overloop, Jos Verbist, 
Mayke Vermeren (leden).
Vanaf 19 september
Deze commissie werd opgeheven. Monodisciplinaire festivals worden voortaan
beoordeeld door de bevoegde commissie, multidisciplinaire door de commissie 
multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals.

10.2.9.  Beoordelingscommissie Sociaal-artistieke Werking
Secretaris: Pauwel De Bleser.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Marie Van Looveren (voorzitter)
Gert Van Ransbeeck (ondervoorzitter)
Saddie Choua, Katrijn D’Hamers, Els Dietvorst, Mohamed Ikoubaan, Geert Six, 
Nathalie Tabury, Roel Verniers (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Marleen Platteau (voorzitter)
Eddie Guldolf (ondervoorzitter)
Saddie Choua, Monique De Dobbeleer, Jan Knops, Hans Martens, 
Dominique Nuyttens, Nathalie Tabury, Roel Verniers (leden).
Hans Martens maakt ondertussen niet langer deel uit van de commissie.

10.2.10  Beoordelingscommissie Kunsteducatie
Secretaris: Kim Plaitsier.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Jan Jaspers (voorzitter)
Joke Quaghebuer (ondervoorzitter)
Dirk De Lathauwer, Tom Mahieu, Freddy Mariën, Luc Ponet, Josephine Schreibers,
Anna Van Waeg (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Jan Jaspers (voorzitter)
Joke Quaghebuer (ondervoorzitter)
Mathias Dusesoi, Allel El Berkani, Ann Laenen, Freddy Mariën, Peggy Saey, 
Elise Simoens, Stef Van Bellingen (leden).

Commissies Kunsten
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10.2.11  Beoordelingscommissie Multidisciplinaire Kunstencentra, Werkplaatsen 
 en Festivals

Secretaris: Kristof Uittebroek.
T.e.m. 18 september de beoordelingscommissie kunstencentra en 
werkplaatsen (11 leden)
Staf Pelckmans (voorzitter)
Barbara Vanderlinden (ondervoorzitter)
Marleen Baeten, Marc Boonen, Murat Can, Lies Cuyx, Kristien Gerets, 
Hans Op De Beeck, Els Roelandt, Hilde Teuchies, Arlette Van Overvelt (leden).
Vanaf 19 september de beoordelingscommissie multidisciplinaire 
kunstencentra, werkplaatsen en festivals (13 leden)
Dorian van der Brempt (voorzitter)
Kristien Gerets (ondervoorzitter)
Mesut Arslan, Marc Boonen, Katrien Darras, Karine Meulders, Stijn Maes, 
Indirah Osumba, Hilde Teuchies, Elke Van Campenhout, Jos Van den Bergh, 
Arlette Van Overvelt, Don Verboven (leden).

10.2.12  Beoordelingscommissie Publicaties
Secretaris: Chris Van Haesendonck.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Hendrik Defoort (voorzitter)
Relinde Raeymaekers (ondervoorzitter)
Mirek Cerny, Dirk Laporte, Joyce Naar, Chantal Pattyn, Geert Van der Speeten, 
Jo Tollebeek, Bruno Vermeeren (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Chantal Pattyn (voorzitter)
Jo Tollebeek (ondervoorzitter)
Vladimir Ionescu, Dirk Laporte, Willem Oorebeek, Geert Van der Speeten, 
Sylvia Van Peteghem, Barbara Vanderlinden, Katlijne Van der Stighelen (leden).
Sylvia Van Peteghem is vervangen door Saskia Scheltjens.

 
10.2.13  Beoordelingscommissie Muziek

Secretaris: Dominique Van Gansbeke.
T.e.m. 18 september (15 leden)
Herman Baeten (voorzitter)
Daniëlle Gielen (ondervoorzitter)
Peter Antonissen, Rik Bevernage, Moniek Darge, Gert Keunen, Frank Loosveldt, 
Luc Mishalle, Elly Rutten, Bert Schreurs, Els Vandenbulcke, Tony Van Der Eecken,
Lucienne Van Deyck, Luc Van Hove, Dirk Verstockt (leden).
Vanaf 19 september (17 leden)
Luc Mishalle (voorzitter)
Elly Rutten (ondervoorzitter)
Rik Bevernage, Julia Bucz, Dirk Coutigny, Moniek Darge, Klaartje De Bonnaire, 
Joost Fonteyne, Gé Huismans, Johan Huys, Gert Keunen, An Overbergh, 
Tatjana Scheck, Patrick Smagghe, Melike Tarhan, Veronique Verspeurt, 
Dirk Verstockt (leden).

10.2.14  Ad-hoccommissie Creatieopdrachten Muziek en Muziektheater
Secretaris: Viviane De Backer.
Luc Van Hove (voorzitter)
Petra Vermote (ondervoorzitter)
Lucienne Van Deyck, Elly Rutten, Moniek Darge, Luc Mishalle, Jan Rispens (leden).

Commissies Kunsten
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10.3. Commissies Erfgoed

Binnen het Erfgoeddecreet van 2004 waren tot augustus 2008 de volgende commissies actief:
- Adviescommissie Cultureel Erfgoed,
- Beoordelingscommissie Musea,
- Beoordelingscommissie Archieven, Bewaarbibliotheken en Documentatiecentra,
- Beoordelingscommissie Erfgoedconvenants en Projecten Cultureel Erfgoed.

Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 werden op 3 oktober 2008 de volgende 
commissies benoemd (tot 30 september 2010):

- Adviescommissie Cultureel Erfgoed,
- Beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties Volkscultuur en 

Landelijke Expertisecentra voor Cultureel Erfgoed,
- Beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties,
- Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedconvenants,
- Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten.

De periodieke wetenschappelijke publicaties over volkscultuur en geschiedenis werden in 2008 
binnen het reglement beoordeeld door de gelijknamige beoordelingscommissie.
Ook de Topstukkenraad bleef ongewijzigd.

Op basis van het reglement immaterieel cultureel erfgoed van 2008 werd er een ad hoc 
beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed opgericht.

10.3.1.  Adviescommissie Cultureel Erfgoed
Samenstelling tot augustus 2008:
Secretaris: Hans van der Linden
Manfred Sellink (voorzitter)
Andrea De Kegel (ondervoorzitter)
Eric Antonis, Piet De Gryse, Bert De Munck, Martine De Reu, Christine De Weerdt,
Fons Dierickx, Anne Milkers, An Renard, Wim Van der Elst, Tina Vanhoye
Samenstelling vanaf 3 oktober 2008:
Secretaris: Dries Van Den Broucke
Patrick Allegaert (voorzitter)
Ching Lin Pang (ondervoorzitter)
Ludo Collin, Piet De Gryse, Anne Mie Draye, Hatem El Sghiar, Mieke Renders, 
Frank Scheelings, Leen Speecke, Anouk Stulens, Sylvia Van Peteghem, Eva Wuyts

10.3.2.  Beoordelingscommissie Musea
Samenstelling tot augustus 2008:
Secretaris: Dries Van Den Broucke
Piet De Gryse (voorzitter)
Veronique Vandekerchove (ondervoorzitter)
Min De Meersman, Leo De Ren, Anna Geukens, Veerle Leysen, Chin Lin Pang, 
Adriaan Linters, Jan Raymaekers, Manfred Sellink, Steven Thielemans

Commissies erfgoed
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10.3.3.  Beoordelingscommissie Archieven, Bewaarbibliotheken 
 en Documentatiecentra:

Samenstelling tot augustus 2008
Secretaris: Cindy Zoons
Frank Scheelings (voorzitter)
An Renard (ondervoorzitter)
Bart De Keyser, Patricia Quintens, Saskia Scheltjens, Inge Schoups, 
Inge Van Nieuwerburgh, Ludo Vandamme, Jan Van Goethem, Isabelle Verheire,
Michel Vermote

10.3.4.  Beoordelingscommissie Erfgoedconvenants en Projecten Cultureel Erfgoed
Samenstelling tot augustus 2008:
Secretaris: Leen Van Wezemael
Karel Hermans (voorzitter)
Annick Boesmans (ondervoorzitter)
Annemie Adriaenssens, Werner Adriaenssens, Stefaan Decrock, Christine De Weerdt,
Elsje Janssen, Frederik Leen, Annelies Lieten, Anneke Lippens, Peter Scholliers, 
Elke Verdurmen

Peter Scholliers nam op 21 februari 2008 ontslag als lid van deze commissie.

10.3.5.  Beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties   
 Volkscultuur en Landelijke Expertisecentra voor Cultureel Erfgoed

Samenstelling vanaf 3 oktober 2008:
Secretaris: Cindy Zoons
Werner van Hoof (voorzitter)
Marijke Wienen, (ondervoorzitter)
Sarah Avci, Claire Baisier, Jamila Ben Ayata, Filip Boudrez, Johan Byttebier, 
Gita Deneckere, Sylvie Dhaene, Dries Moreels, Marc Ryckaert, Livia Snauwaert, 
Roos Van Driessche, Raf Van Laere, Tom Verschaffel

10.3.6.  Beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties
Samenstelling vanaf 3 oktober 2008:
Secretaris: Wouter Brauns
Manfred Sellink (voorzitter)
Isabel Lowyck (ondervoorzitter)
Liesbet Beyen, Mariet Calsius, Piet Coessens, Leo De Ren, Els Michielsen, Eddy Put,
Poli Roumeliotis, Steven Thielemans, Carine Van Bruwaene, Ludo Vandamme, 
Inge Van Nieuwerburgh, Isabelle Verheire, Maja Wolny

10.3.7.  Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedconvenants
Samenstelling vanaf 3 oktober 2008:
Secretaris: Leen Van Wezemael
Anneke Lippens (voorzitter)
Yves Segers (ondervoorzitter)
Sofie De Caigny, Sandrine DeWilde, Michaël Goris, Georges Kamanayo Gengoux, 
Véronique Lambert, Jef Malliet, Marijke Pruyt, Kristof Reulens, Gerardo Salinas, 
Iris Steen, Rik van Daele, Roel Vande Winkel, Eva Van Hoye, Elke Verdurmen

Commissies erfgoed
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10.3.8.  Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten
Samenstelling vanaf 3 oktober 2008:
Secretaris: Cindy Vanhove
Tina Vanhoye (voorzitter)
Werner Adriaenssens (ondervoorzitter)
Anna Bergmans, Nele Bogaert, Martine De Reu, Tonia Dhaese, Kathleen Leys,
Christos Pistolas, Greet Stappaerts, Waclaw Styranka, Johan Swinnen, 
Reinoud Van Acker, Veronique Vandekerchove, Tuur Van Hove, Henk Vanstappen,
Michel Vermote

10.3.9.  Beoordelingscommissie Periodieke wetenschappelijke publicaties over   
 volkscultuur en geschiedenis

Samenstelling 2008:
Arlette Thys (voorzitter)
Bruno De Wever, Marc Ryckaert, Alfons Thijs

Stefaan Top en Marc Jacobs (secretaris) volgen de werkzaamheden van de commissie
als door de minister aangeduide waarnemers (zonder stemrecht).

10.3.10.  Topstukkenraad
Samenstelling 2008:
Secretaris: Ingrid Depoorter 
Till-Holger Borchert (voorzitter)
Martine De Reu (ondervoorzitter)
Ludo Collin, Patrick Derom, Mark Fierlafijn, Dora Janssen, Elsje Janssen, 
Jan Pincket, Leon Smets

Paul Huvenne neemt als expert aan de vergaderingen van de Topstukkenraad deel.

10.3.11.  Ad hoc beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed
Samenstelling 2008:
Secretaris: Hans van der Linden 
Jorijn Neyrinck (voorzitter)
Stefaan De Ruyck, Jean Pierre Lehoeck, Laure Messiaen, Chin Lin Pang, 
Roland Renson, Marc Ryckaert, Katrien Schaerlaekens, Peter Scholliers, 
Myriam Stoffen, Ineke Strouken, Katrien van Effelterre, Werner van Hoof, 
Tom Wezenbeek

Commissies erfgoed
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  10.4.1.3.  Kunstenaars
       Ontwikkelingsgerichte beurzen

VOOrnAAM nAAM BedrAG in eUrO

bieke cattoor 8.000,00 

Guy cHâteL 5.000,00

tom cortoos 10.000,00

bert de muynck 3.000,00

kersten Geers 10.000,00

casimir reynders 5.000,00

romy smits 5.000,00 

sebastien wierinck 5.000,00

tOtAAL  51.000,00

  10.4.1.1.  Meerjarige werkingssubsidies

Detail subsidieoverzichten Kunsten

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

antwerpen averecHts antwerpen 2008-2009 40.198,88     

arcHipeL bruGGe 2008-2009 75.372,90     

arcHitectuurwijzer HasseLt 2008-2009 35.174,02     

desiGn pLatform LimburG HasseLt 2008-2009 30.149,16     

desiGncentrum vLaanderen Gent 2008-2009 80.397,76     

stad en arcHitectuur Leuven 2008-2009 80.397,76     

tOtAAL  341.690,48     

  10.4.1.2.  Projectsubsidies

nAAM GeMeente titeL BedrAG in eUrO

ar-tur turnHout ar-tur zoekt arcHitectuur & ar-tur refLecteert 15.000,00

informatiecentrum voor 
arcHitectuur, stedenbouw 
en desiGn - icasd

brusseL robbrecHt en daem. 6 + 1 tabLeaux vivants 25.000,00

recycLart brusseL tHe creative city 35.000,00

onderzoeksGroep stedenbouw en 
arcHitectuur (osa, asro, kuL)

Leuven LandscHap van HedendaaGse infrastructuur 5.000,00

afrika-vereniGinG van de univer-
siteit Gent (avruG)

Gent stedeLijk erfGoed en infrastructuur in 
beneden-conGo

4.000,00

oostende werft oostende barceLona in proGress, 
oostende in transformatie

20.000,00

stad Genk Genk Groot-sLedderLoo 20.000,00

vLaamse tecHniscHe krinG (vtk) HeverLee existenzmaximum 2008 500,00

kus Gent ex-Libris 2008 20.000,00

desiGnreGio kortrijk kortrijk week van Het ontwerpen kortrijk 2008 5.000,00

efemera brusseL namiddaGen van de topoGrafie 4 5.000,00

efemera brusseL picturinG fasHion: 
seam & star - manneLijke eLeGantie

5.000,00

tOtAAL  159.500,00

10.4. Subsidieoverzichten Kunsten

10.4.1. Architectuur en vormgeving
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

Projectbeurzen

VOOrnAAM nAAM prOject BedrAG in eUrO

eLs verbakeL cities across nations 8.000,00

adrien verscHuere urban portraits 3.000,00 

tOtAAL  11.000,00

  10.4.2.1.  Meerjarige werkingssubsidies

  10.4.2.2.  Projectsubsidies

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

cinema novo bruGGe 2006-2009 87.710,70

europees jeuGdfiLmfestivaL vLaanderen antwerpen 2006-2009 87.710,70

jekino distributie scHaarbeek 2006-2009 113.507,97

open doek turnHout 2006-2009 87.710,70

bevrijdinGsfiLms Leuven 2008-2009 75.404,18

cimatics anderLecHt 2008-2009 40.215,56

fiLmmaGie Laken 2008-2009 233.250,25

Lessen in Het donker bruGGe 2008-2009 85.458,07

nova brusseL 2008-2009 65.350,29

vLaamse dienst voor fiLmcuLtuur brusseL 2008-2009 130.700,57

workspace unLimited Gent 2008-2009 100.538,90

zebracinema HasseLt 2008-2009 60.323,34

tOtAAL   1.167.881,23

OrGAnisAtie GeMeente prOject BedrAG in eUrO

oudstudentenbond vub ouderGem Het Grote onGeduLd 20.000,00

offoff Gent reaLisatie voorjaar en na-
jaarsproGramma 2008 art 
cinema offoff

40.000,00

fst forward>> antwerpen Here today, Gone tomorrow 5.000,00

fiLm en cuLtuurpromotie kesseL-Lo afrika fiLmfestivaL 20.000,00

centrum voor fiLmcuLtuur antwerpen project fiLmHuis kLappei 15.000,00

poLymorfiLms sint-GiLLis sic – sound imaGe cuLture 25.000,00

odradek Gent proGrammatie tentoon-
steLLinGen intervaL 2008

15.000,00

desire productions Lokeren documentair fiLmpLatform 
zone

25.000,00

fiLmfabriek bierbeek HeLLo 20.000,00

tOtAAL   185.000,00

10.4.2. Audiovisuele kunst
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       Projectbeurzen

Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.3.1.  Meerjarige werkingssubsidies

  10.4.2.3  Kunstenaars
       Ontwikkelingsgerichte beurzen

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

museum dHondt – dHaenens deurLe 2006 – 2009 134.262,47

sint-LukasGaLerij scHaarbeek 2006 – 2009 53.704,99

c.c. strombeek/GrimberGen GrimberGen 2008 – 2009 200.994,40

ccnoa brusseL 2008 – 2009 103.512,12

croxHapox Gent 2008 – 2009 110.546,92

etabLissement d'en face projects brusseL 2008 – 2009 124.616,53

LokaaL 01 antwerpen 2008 – 2009 55.273,46

objectif_exHibitions antwerpen 2008 – 2009 110.546,92

okno sint-jans-moLenbeek 2008 – 2009 103.512,12

voorkamer Lier 2008 – 2009 55.273,46

witte zaaL Gent 2008 – 2009 51.253,57

tOtAAL   1.103.496,96

10.4.3.  Beeldende kunst

VOOrnAAM nAAM BedrAG in eUrO

brecHt debackere 3.500,00 

annemie maes 3.500,00 

waLter verdin 17.000,00 

tOtAAL  24.000,00 

VOOrnAAM nAAM prOject BedrAG in eUrO

micHieL aLberts roLLen en keren 4.000,00 

aLexandra dementieva Het Leven, een GebruiksaanwijzinG 5.000,00 

Laura coLmenares Guerra LonGen 5.000,00

tOtAAL  14.000,00
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OrGAnisAtie GeMeente prOject BedrAG in eUrO

kus Gent tentoonsteLLinGen kiosk 21.000,00

Het betoverd bos aaLter Het betoverd bos/waLd-
weben

10.000,00

poëziezomers – kunstzomers watou watou dat de verte nabijer 
dan ooit was   – Gerrit 
kouwenaar

30.000,00

warp sint-nikLaas portfoLiodaGen 2008 7.000,00

LLs 387, ruimte voor actueLe kunst antwerpen tentoonsteLLinG benjamin 
verdonck

10.000,00

brusseLs art centraL (bac) eLsene corpus deLicti 20.000,00

Hisk Gent bLok f 25.000,00

de ziener asse van stof tot asse 10.000,00

artexis sint-LambrecHts-
woLuwe

informatief pLatform 
artbrusseLs 2008

7.000,00

morGuen borGerHout tussenkomst in de jaar-
werkinG 2008 voor Het 
GeHeeL van de werkinG van 
ruimte morGuen

15.000,00

existentie (x=10c) Gent existentie 25.000,00

initia scHaarbeek nobody nowHere somebody 
somewHere

20.000,00

tOtAAL 200.000,00

Detail subsidieoverzichten Kunsten

nAAM BedrAG  
in eUrO

micHaëL aerts 7.000,00 

yves beaumont 6.000,00     

ruben beLLinkx 8.000,00     

ruben beLLinkx 5.000,00     

cHarif benHeLima 6.000,00     

eLke boon 5.000,00     

pauL casaer 10.000,00     

david cLaerbout 20.000,00     

sara cLaes 6.000,00     

marie cLoquet 4.000,00     

anton cotteLeer 5.500,00     

yves coussement 7.000,00     

aLexandra crouwers 5.500,00     

anne daems 15.000,00     

Luc de backer 7.000,00     

mano de boer 17.000,00     

anouk de cLercq 15.000,00     

peter de cupere 5.500,00     

jos de Gruyter 15.000,00     

voebe de Gruyter 5.500,00     

eLLen de meutter 5.500,00     

Gery de smet 5.500,00     

keLLy de wiLde 3.000,00     

saraH deboosere 4.000,00     

koenraad dedobbeLeer 6.000,00     

simona denicoLai 15.000,00     

ronaLd detiGe 5.500,00     

stefaan dHeedene 8.000,00     

nick ervinck 8.000,00     

cHristopH fink 5.000,00     

pieter Geenen 5.500,00     

frederic Geurts 7.000,00     

vincent Geyskens 8.000,00     

pieterjan GinckeLs 5.500,00     

wannes GoetscHaLckx 7.000,00     

manor GrunewaLd 5.500,00     

ronny Heiremans 5.000,00     

GiLLis Houben 7.000,00     

Lisa jeannin 8.000,00     

jan kempenaers 10.000,00     

ruben kindermans 7.000,00     

tHierry Lauwers 4.500,00     

tom Liekens 5.500,00     

cHarLotte Lybeer 5.500,00     

poL mattHé 5.500,00     

micHèLe matyn 5.500,00     

nadia merreGaerts-
naveau

5.500,00     

bayram meryem 5.500,00     

wesLey meuris 4.000,00     

rik moens 5.500,00     

sopHie nys 6.000,00     

ria pacquée 10.000,00     

Lieven paeLinck 5.500,00     

nicoLas provost 7.000,00     

  10.4.3.2.  Projectsubsidies

  10.4.3.3  Kunstenaars
       Ontwikkelingsgerichte beurzen
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

Gert robijns 10.000,00     

keLLy scHacHt 5.500,00     

Lieven seGers 5.500,00     

stefan serneeLs 5.500,00     

marLeen spiessens 6.000,00     

bart stoLLe 7.000,00     

steven teveLs 5.500,00     

koen tHeys 8.000,00     

ana torfs 15.000,00     

joris van de moorteL 5.500,00     

steve van den boscH 5.000,00     

Herman van inGeLGem 6.000,00     

frederik van simaey 5.500,00     

saraH vanaGt 8.000,00     

maarten vanden eynde 5.500,00     

eLs vanden meerscH 10.000,00     

caroLe vanderLinden 5.500,00     

ricHard venLet 10.000,00     

pieter vermeerscH 8.000,00     

robin vermeerscH 5.500,00     

katLeen vermeir 5.000,00     

karen vermeren 5.500,00     

anGeLo vermeuLen 7.000,00     

fiLip vervaet 5.500,00     

Heidi voet 5.000,00     

Heidi voet 5.500,00     

tim voLckaert 5.500,00     

Leon vranken 5.500,00     

miLjan vukicevic 7.000,00     

freek wambacq 15.000,00     

Hans wuyts 5.500,00     

tOtAAL 606.000,00

       Projectbeurzen

VOOrnAAM nAAM prOject BedrAG in eUrO

pHiLip aGuirre y oteGui refLectie en arcHiverinG van zijn werk 
in de vorm van een kunstenaarsboek

15.000,00

ruben beLLinkx tHe tabLe meetinG 4.000,00

marie-juLia boLLansée zone 7.000,00

karin borGHouts 5.000,00

Leen braspenninG tien Geboden 3.500,00

Leo copers musea kerkHof 17.000,00

bert danckaert simpLe present (made in cHina) 10.000,00

manon de boer portraits in time 10.000,00

anouk de cLercq Luisteren 15.000,00

jens de scHutter attitude 5.000,00

jos deLbroek ensembLe 1997 – 2007 jos deLbroek 6.000,00

doris LascH imaGinair museum (deeL 1) 4.000,00

adam LeecH speecH bubbLe 6.000,00

emiLio Lopez-mencHero pubLicatie artistieke Loopbaan 8.000,00

ives maes tHe Great exHibition: former worLd 
exHibition sites (and artefacts) 
visited by extra-terrestriaLs

3.000,00

roeLand jacobs 2.500,00

marLeen spiessens performanceproductie aLs 
voorbereidinG op een HappeninG 
vanuit de traditie van de beeLdende 
kunst, in correLatie met andere 
artistieke media

3.000,00

erik stappaerts tHe puper and tHe receiver 7.000,00

raf van ommesLaeGHe www.Honoredo.be 20.000,00

ricHard venLet Het verdwenen tuiHuisje, de bewaker 
van Het Huis der doden en andere 
kronieken

5.000,00

miet warLop somersauLt 5.000,00

fanny zaman setttinG ii 4.000,00

dirk zoete pLay-time 5.000,00

tOtAAL 170.000,00
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

       Creatieopdrachten

nAAM OpdrAchtGeVer OpdrAchtwerk BedrAG in eUrO

Luc deLeu brusseLs biennaL de wereLdLijke ruimte 10.000,00

eLs dietvorst firefLy LabyrintH 2009 - ism Hassan dirsi 6.500,00

Lawrence maLstaf rasa prik! 7.000,00

wiLfried pas beeLd voor een monument creatieopdracHt standbeeLd van juLien 
scHoenaerts in brons

8.000,00

tOtAAL 31.500,00

  10.4.4.1.  Meerjarige Werkingssubsidies

  10.4.4.2.  Projectsubsidies

10.4.4. Dans

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

kunst/werk antwerpen 2006 – 2009 232.377,36

Les baLLets c. de La b. Gent 2006 – 2009 929.509,45

rosas vorst 2006 – 2009 1.549.182,41

uLtima vez sint-jans-moLenbeek 2006 – 2009 877.870,03

zoo brusseL 2006 – 2009 232.377,36

damaGed Goods brusseL 2008 – 2009 602.983,20

deep bLue sint-jans-moLenbeek 2008 – 2009 211.044,12

peepinG tom sint-jans-moLenbeek 2008 – 2009 281.392,16

soit sint-jans-moLenbeek 2008 – 2009 200.994,40

tOtAAL 5.117.730,49

OrGAnisAtie GeMeente prOject BedrAG in eUrO

zoe vorst i died a Hundred times 60.000,00

random scream vorst savinG Lies 60.000,00

stiLLLab brusseL end 65.000,00

tHe otHer brusseL tHriLLer 35.000,00

keski e space GrimberGen supermarkt sHoppinG 35.000,00

kwaad bLoed sint-GiLLis forces 45.000,00

tinistri antwerpen a body in transLation 30.000,00

voetvoLk antwerpen bit 42.000,00

fiLter/tHeatre in motion (tim) antwerpen second Life 40.000,00

Good move brusseL at LarGe 40.000,00

kobaLt works brusseL matrix 85.000,00

fiLter/tHeatre in motion (tim) antwerpen once upon a time in petaoucHnok 30.000,00

kabinet k. Gent einzeLGänGer (-) 65.000,00

sarma scHaarbeek objects in mirror are cLoser 
tHan tHey appear

15.000,00

tOtAAL 647.000,00
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.5.1.   Meerjarige Werkingssubsidies

  10.4.4.3.  Kunstenaars
        Ontwikkelingsgerichte beurzen

10.4.5. Muziektheater

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

braakLand/zHebiLdinG Leuven 2006 – 2009 258.197,07

Lod Gent 2006 – 2009 877.870,03

muziektHeater transparant antwerpen 2006 – 2009 981.148,86

tHeater de spieGeL antwerpen 2006 – 2009 258.197,07

compaGnie kaiet! borGerHout 2008 – 2009 258.277,80

van ziLverpapier en spieGeLtjes Gent 2008 – 2009 180.894,96

pantaLone brusseL 2008 – 2009 258.197,07

waLpurGis mortseL 2008 – 2009 465.302,04

tOtAAL 3.538.084,90

       Projectbeurzen

VOOrnAAM nAAM prOject BedrAG in eUrO

Hans bryssinck to tHe Heart of entertainment 8.000,00 

Hans bryssinck werner wHat a coincidence 7.000,00

sara manente tHe democratic forest 7.500,00

HeLmut van den meersscHaut entre nous 11.500,00

tOtAAL   34.000,00

VOOrnAAM nAAM BedrAG in eUrO

cLaire croizé 10.000,00

etienne GuiLLoteau 10.000,00

jeroen peeters 12.000,00

juLie rodeyns 4.000,00 

myriam van imscHoot 12.000,00

kris verdonck 20.000,00

tOtAAL  68.000,00
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.5.2.  Projectsubsidies

OrGAnisAtie GeMeente prOject BedrAG in eUrO

tHeater taptoe Gent de vLieGende HoLLander 45.000,00

roodvonk antwerpen kom weG – kom ik ben weG, kom 
we zijn weG, kom, weG Hier

30.000,00

de daGen antwerpen abrikoosje 25.000,00

2fabrieken deurne tuninG peopLe #3 35.000,00

de koLonie mt bercHem Geen spijt 25.000,00

de eiLandverkaveLinG antwerpen kLeintje of Het verLanGen 40.000,00

muzi a zeny Lokeren kraaien – puur zintuiGLijk Genot 25.000,00

de wenteLteefjes Gent de ademtocHt van GiLberte en 
Henriëtte

40.000,00

tOtAAL 265.000,00

  10.4.5.3.  Kunstenaars       
        Ontwikkelingsgerichte beurzen

VOOrnAAM nAAM BedrAG in eUrO

eLke boon 4.000,00

sanderijn HeLsen 4.000,00 

Lot seuntjens 7.000,00 

tOtAAL  15.000,00

       Creatieopdrachten

nAAM OpdrAchtGeVer OpdrAchtwerk BedrAG in eUrO

pieter de buysser Lod judaspassie 3.000,00

kris defoort Lod muziek op tekst van yasunari kawabata 
voor sopraan, bariton, koor en orkest 
voor de muziektHeatervoorsteLLinG 
"House of tHe sLeepinG beauties"

13.000,00

tOtAAL 16.000,00
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.6.1.  Meerjarige werkingssubsidies

10.4.6.  Theater

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

comp.marius Hoboken 2006 – 2009 340.820,13

compaGnie de koe antwerpen 2006 – 2009 340.820,13

de roovers speLen antwerpen 2006 – 2009 464.754,72

de tijd antwerpen 2006 – 2009 774.591,20

ensembLe LeporeLLo sint-jans-moLenbeek 2006 – 2009 464.754,72

Het toneeLHuis antwerpen 2006 – 2009 3.098.364,81

HetpaLeis antwerpen 2006 – 2009 1.032.788,27

koninkLijke vLaamse scHouwburG brusseL 2006 – 2009 2.427.052,43

koperGietery Gent 2006 – 2009 1.084.427,68

martHa!tentatief borGerHout 2006 – 2009 247.869,19

needcompany brusseL 2006 – 2009 929.509,45

ntGent Gent 2006 – 2009 2.272.134,19

’t arsenaaL mecHeLen 2006 – 2009 1.032.788,27

tG stan antwerpen 2006 – 2009 722.951,79

tHeater antiGone kortrijk 2006 – 2009 774.591,20

tHeater maLpertuis tieLt 2006 – 2009 619.672,96

troubLeyn / jan fabre antwerpen 2006 – 2009 1.032.788,27

4HooG productieHuis Gent 2008 – 2009 231.143,56

abattoir fermé mecHeLen 2008 – 2009 258.277,80

baff (raamtHeater vzw) antwerpen 2008 – 2009 401.988,80

bronks jeuGdtHeater sint-joost-ten-noode 2008 – 2009 929.599,10

compaGnie ceciLia Gent 2008 – 2009 351.740,20

crew sint-jans-moLenbeek 2008 – 2009 258.277,80

de maan fiGurentHeater mecHeLen mecHeLen 2008 – 2009 258.277,80

de queeste Genk 2008 – 2009 301.491,60

fabuLeus Leuven 2008 – 2009 258.277,80

froe froe antwerpen 2008 – 2009 403.998,74

Het GevoLG turnHout 2008 – 2009 414.048,46

k.i.m. vzw - toneeLGroep ceremonia Gent 2008 – 2009 341.690,48

Laika antwerpen 2008 – 2009 698.455,54

LuxemburG antwerpen 2008 – 2009 258.277,80

ontroerend Goed Gent 2008 – 2009 200.994,40

skaGen antwerpen 2008 – 2009 248.228,08

tHeater zuidpooL - rvt antwerpen 2008 – 2009 502.486,00

uLtima tHuLe Gent 2008 – 2009 226.118,70

union suspecte Gent 2008 – 2009 200.994,40

tOtAAL 24.405.046,47
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.6.2.  Projectsubsidies

OrGAnisAtie GeMeente prOject BedrAG in eUrO

bLoet eLsene wintervöGeLcHen 50.000,00

de parade sint-joost-ten-noode sarajevo & waLd 75.000,00

tristero brusseL LivinG 55.000,00

aLibi coLLectief scHaarbeek radio n.r.v. 75.000,00

zeven moLenbeek creatie 2008 / naar medeia 80.000,00

Lazarus sint-nikLaas kunstwerk 60.000,00

bad van marie borGerHout vLaanderen – waLLonië 60.000,00

cindereLLa sint-joost-ten-noode krankHeit frau 35.000,00

devriendt jette aLso docH 40.000,00

de vereniGinG van entHousiasten voor 
Het reëLe en universeLe

brusseL L'oriGine du monde 30.000,00

berLin bercHem moscow [HoLoceen 4] 30.000,00

La résistance ridicuLe antwerpen LinoLeum 20.000,00

toneeLGroep nunc Gent Het GesLacHt borGia 60.000,00

action maLaise sint-joost-ten-noode Hebt Ge uw Lijf aL eens te Grab-
beL GeGooid

60.000,00

dwama antwerpen inside stories 60.000,00

Lampe brusseL isaac and aLL tHe tHinGs He doe-
sn't understand

40.000,00

tOtAAL 830.000,00

  10.4.6.3.   Kunstenaars       
        Ontwikkelingsgerichte beurzen

VOOrnAAM nAAM BedrAG in eUrO

doLores bouckaert 4.000,00 

kristien de proost 18.000,00

jan decorte 15.000,00

joHan deHoLLander 20.000,00

manaH depauw 6.000,00 

youri dirkx 16.000,00

joHan reyniers 8.000,00 

Leen roeLs 9.000,00

darren ross 9.000,00

katrien scHeir 7.000,00

ryszard turbiasz 20.000,00

pat van HemeLrijck 25.000,00

jan van outryve 6.000,00

benjamin van tourHout 16.000,00 

peter vandenbempt 20.000,00

jan vindevoGeL 6.000,00

siGrid vinks 15.000,00

HiLde wiLs 8.000,00

tOtAAL 228.000,00
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

       Projectbeurzen

VOOrnAAM nAAM prOject BedrAG in eUrO

pieter Genard mooi niet 7.000,00

GüntHer LesaGe mooi niet 7.500,00

rudi meuLemans refLectie 08 20.000,00

peter seynaeve cement 7.500,00

joris van den brande mooi niet 6.500,00 

dirk van dijck een man aLLeen aan L'oriGine du monde 20.000,00

benjamin van tourHout evariste 15.000,00

ans vroom cement 6.000,00 

tOtAAL 89.500,00

       Creatieopdrachten

VOOrnAAM nAAM OpdrAchtGeVer OpdrAchtwerk BedrAG in eUrO

nico boon tHeater antiGone GezonGen zeer 3.000,00

bart danckaert LuxemburG zucHt 2.750,00

stef de paepe compaGnie Lodewijk/
Louis 

Les petits et vuLGaires pLaisirs 3.000,00

yves de pauw compaGnie Lodewijk/
Louis 

Les petits et vuLGaires pLaisirs 3.000,00

eric de voLder k.i.m./ceremonia Les in Hysterie 2.750,00

manoe frateur LuxemburG zucHt 2.750,00

joHan HeLdenberGH compaGnie ceciLia tHe cover ups of aLabama 3.500,00

jo jocHems LuxemburG zucHt 2.750,00

dimitri Leue HetpaLeis armandus de zoveeLste 2.500,00

peter monsaert tHeater antiGone fimosis 3.000,00

Leen roeLs fabuLeus Leuke mieke 3.000,00

jan sobrie tHeater antiGone fimosis 3.000,00

Lara taveirne de werf de pLekskes van mijnen peLikaanpen 3.000,00

iris van cauwen-
berGH

compaGnie Lodewijk/
Louis 

Les petits et vuLGaires pLaisirs 3.000,00

bart van nuffeLen Het GevoLG de Goeie, de sLecHte en de LeLijke 3.000,00

bart van nuffeLen martHa!tentatief Het Grote dierenbos van Het jaar 2007 3.500,00

benjamin van tourHout raamtHeater LittLe boy 3.500,00

totaal 51.000,00
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.7.1.  Meerjarige Werkingssubsidies

10.4.7. Festivals

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

antwerpen open/zomer van antwerpen antwerpen 2006 – 2009 516.152,06

internationaaL fiLmfestivaL van vLaan-
deren

Gent 2006 – 2009 619.382,47

kunstenfestivaLdesarts brusseL 2006 – 2009 980.688,90

ars musica etterbeek 2007 – 2009 50.834,25

festivaL van vLaanderen – antwerpen antwerpen 2007 – 2009 279.588,36

festivaL van vLaanderen – bruGGe  /  
ma festivaL

bruGGe 2007 – 2009 203.336,99

festivaL van vLaanderen – 
Gent en HistoriscHe steden

afsnee 2007 – 2009 254.171,24

festivaL van vLaanderen – LimburG  /  
basiLica concerten

tonGeren 2007 – 2009 172.836,44

festivaL van vLaanderen – mecHeLen mecHeLen 2007 – 2009 177.919,87

festivaL van vLaanderen – 
vLaams-brabant

Leuven 2007 – 2009 228.754,11

festivaL van vLaanderen 
internationaaL – brusseL/europa

brusseL 2007 – 2009 457.508,23

freemusic brusseL 2007 – 2009 50.834,25

funky fun productions GeeL 2007 – 2009 40.667,40

Happy new ears kortrijk 2007 – 2009 127.085,62

jazz en muziek Gent 2007 – 2009 111.835,34

november music vLaanderen oostakker 2007 – 2009 50.834,25

personaL mountains peer 2007 – 2009 50.834,25

trefpunt Gent 2007 – 2009 91.501,65

zonzo compaGnie  (festivaL oorsmeer) antwerpen 2007 – 2009 76.251,37

0090 antwerpen 2008 – 2009 103.596,51

aLden biesen zomeropera biLzen 2008 – 2009 103.596,51

contour mecHeLen mecHeLen 2008 – 2009 207.193,03

courtisane Gent 2008 – 2009 51.295,36

festivaL ten vrede diksmuide 2008 – 2009 100.579,14

festivaLitis antwerpen 2008 – 2009 80.463,31

foLioscope brusseL 2008 – 2009 62.359,07

fonk kesseL-Lo 2008 – 2009 100.579,14

Het tHeaterfestivaL antwerpen 2008 – 2009 176.013,50

HumoroLoGie marke 2008 – 2009 201.158,28

internationaaL straattHeaterfestivaL Gent 2008 – 2009 233.343,60

ku(n)st sint-andries 2008 – 2009 150.868,71

peymey diffusion Laken 2008 – 2009 62.359,07

tartart LeffinGe 2008 – 2009 207.193,03

tHeater op de markt HasseLt 2008 – 2009 336.940,12

time festivaL Gent 2008 – 2009 207.193,03

triënnaLe HasseLt HasseLt 2008 – 2009 201.158,28

tOtAAL 7.126.906,74
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.8.1.  Meerjarige werkingssubsidies

10.4.8.  Sociaal-artistiek

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

de fiGuranten kortrijk 2006 – 2009 191.612,69

de unie der zorGeLozen kortrijk 2006 – 2009 310.723,28

de vieze Gasten Gent 2006 – 2009 310.723,28

serinG borGerHout 2006 – 2009 258.936,06

victoria deLuxe Gent 2006 – 2009 310.723,28

compaGnie tartaren Leuven 2008 – 2009 140.683,58

GLobe aroma brusseL 2008 – 2009 100.488,27

kLein verHaaL bruGGe 2008 – 2009 175.854,47

rocsa Gent 2008 – 2009 127.620,10

wit.H HareLbeke 2008 – 2009 130.634,75

tOtAAL 2.057.999,76

  10.4.7.2.  Projectsubsidies

  10.4.8.2.  Projectsubsidies

OrGAnisAtie GeMeente prOject BedrAG in eUrO

bâtard festivaL brusseLs scHaarbeek bâtard festivaL 25.000,00

durGa antwerpen indiaas fiLmfestivaL 10.000,00

europees fiLmfestivaL van brusseL eLsene europees fiLmfestivaL van brusseL 25.000,00

internationaaL mime square festivaL aarscHot internationaaL mime square 
festivaL

30.000,00

jazz bruGGe sint-kruis jazz bruGGe 25.000,00

orfeoproducties mortseL internationaaL stemmenfestivaL 10.000,00

rembetika LisseweGe bruGGes festivaL 25.000,00

sucH LonG ideas scHaarbeek momentum #3 15.000,00

tOtAAL 165.000,00

OrGAnisAtie GeMeente prOject BedrAG in eUrO

recycLart brusseL Los maroLLes 10.000,00

tutti frateLLi antwerpen tHeaterproductie en ateLiers 
rond brecHt en de "Luizenopera"

45.000,00

de briGittines brusseL buurtopera/waLter Hus 10.000,00

centrum bruno renson nieuwerkerken bibeLots uit de kast 20.000,00

zinneke brusseL zinneke parade 2008 10.000,00

brusseL beHoort ons toe brusseL stad in beweGinG/ een beweGinG 
in de stad

30.000,00

Het vervoLG Heusden-zoLder de fruitbeurs 30.000,00

voLksHoGescHooL reGio antwerpen bercHem ccmobiL 20.000,00

fiëbre antwerpen murGa 50.000,00

city mine(d) brusseL micpuc 08 35.000,00

buurtwerk postHof bercHem tzennekik 2008 15.000,00

tOtAAL 275.000,00
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.9.1.  Meerjarige Werkingssubsidies

10.4.9.  Kunsteducatie

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

de kunstbank brusseL 2006 – 2009 207.636,68

de veerman antwerpen 2006 – 2009 207.636,68

rasa sint-nikLaas 2006 – 2009 207.636,68

beLGiscH afrikaans sLaGwerk Gent 2007 – 2009 50.991,33

jeuGd en muziek vLaanderen brusseL 2007 – 2009 790.365,57

matrix, studie- en documentatiecen-
trum nieuwe muziek

Leuven 2007 – 2009 50.991,33

met-x sint-jans-moLenbeek 2007 – 2009 244.758,37

musica (impuLscentrum voor muziek) neerpeLt 2007 – 2009 713.878,58

studio noise Gate Liedekerke 2007 – 2009 50.991,33

aifoon Gent 2008 – 2009 103.528,39

art basics for cHiLdren brusseL 2008 – 2009 207.056,78

mus-e beLGium ukkeL 2008 – 2009 103.528,39

tOtAAL 2.939.000,11

  10.4.9.2.  Projectsubsidies

OrGAnisAtie GeMeente prOject BedrAG in eUrO

vorminGscentrum foyer sint-jans-moLenbeek project x: fase 2 20.000,00

cacao bLeu Gent d3d: een danseducatieve 
tentoonsteLLinG op maat van 
cuLtureLe insteLLinGen

20.000,00

artforum Leuven kraak! 20.000,00

nat Gras antwerpen scHaapweL 25.000,00

tOtAAL 85.000,00



154       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed 155       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.10.1.  Meerjarige Werkingssubsidies
         Kunstencentra

10.4.10.   Kunstencentra en werkplaatsen

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

de werf bruGGe 2006 – 2009 1.032.788,27

kaaitHeater brusseL 2006 – 2009 1.549.182,41

kunstencentrum nona mecHeLen 2006 – 2009 619.672,96

kunstencentrum vooruit Gent 2006 – 2009 2.065.576,54

monty antwerpen 2006 – 2009 547.377,78

stuk Leuven 2006 – 2009 1.549.182,41

viLLaneLLa antwerpen 2006 – 2009 485.410,49

wereLdcuLturencentrum 
zuiderpersHuis

antwerpen 2006 – 2009 1.032.788,27

arGos brusseL 2008 – 2009 621.072,70

auGustinus muziekcentrum (amuz) antwerpen 2008 – 2009 150.745,80

beHoud de beGeerte antwerpen 2008 – 2009 341.690,48

beursscHouwburG brusseL 2008 – 2009 879.350,50

buda kunstencentrum kortrijk 2008 – 2009 828.096,93

extra city antwerpen 2008 – 2009 467.311,98

kunstencentrum beLGie HasseLt 2008 – 2009 381.889,36

moussem borGerHout 2008 – 2009 200.994,40

netwerk aaLst 2008 – 2009 602.983,20

ratapLan borGerHout 2008 – 2009 414.048,46

s.m.a.k. Gent 2008 – 2009 693.430,68

victorianieuwpoort Gent 2008 – 2009 1.306.463,60

wieLs vorst 2008 – 2009 401.988,80

z33 HasseLt 2008 – 2009 103.512,12

tOtAAL 16.275.558,14
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

         Werkplaatsen

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

GentLemanaGement Gent 2007 – 2009 122.059,41

keremos Gent 2007 – 2009 101.716,18

kuLtuurburo Link Heist-op-den-berG 2007 – 2009 101.716,18

rock'o co Gent 2007 – 2009 152.574,27

air antwerpen antwerpen 2008 – 2009 50.248,60

auGuste orts brusseL 2008 – 2009 40.198,88

brusseLse werkpLaats voor podiumkun-
sten

brusseL 2008 – 2009 150.745,80

constant sint-GiLLis 2008 – 2009 124.616,53

danscentrum jette jette 2008 – 2009 100.497,20

de pianofabriek kunstenwerkpLaats sint-GiLLis 2008 – 2009 175.870,10

detHeatermaker antwerpen 2008 – 2009 120.596,64

firefLy anderLecHt 2008 – 2009 103.512,12

fLacc Genk 2008 – 2009 221.093,84

foam sint-jans-moLenbeek 2008 – 2009 103.512,12

Lab[au] brusseL 2008 – 2009 77.382,84

Les bains::connective vorst 2008 – 2009 103.512,12

marGarita production brusseL 2008 – 2009 160.795,00

nadine eLsene 2008 – 2009 258.277,80

nieuw internationaaL cuLtureeL cen-
trum (nicc)

antwerpen 2008 – 2009 100.497,20

passa porta brusseL 2008 – 2009 100.497,20

q-o2 brusseL 2008 – 2009 124.616,53

vrijstaat o. (werkpLaats exiL) oostende 2008 – 2009 251.243,00

wp zimmer antwerpen 2008 – 2009 310.536,35

tOtAAL 3.156.315,91

  10.4.11.1. Periodieke publicaties

10.4.11.  Letteren

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

a prior maGazine – mark Gent 2006 – 2009 50.573,71

de witte raaf – tHe wHite raven brusseL 2006 – 2009 70.803,28

etcetera – tHeaterpubLicaties brusseL 2006 – 2009 65.745,90

Gonzo tienen 2006 – 2009 30.344,26

orGeLkunst HoeGaarden 2006 – 2009 15.172,13

streven antwerpen 2006 – 2009 25.286,89

vLaanderen – kunsttijdscHrift 
vLaanderen

sint-andries 2006 – 2009 50.573,71

<H>art edeGem 2008 – 2009 50.000,00

GaGarin – GaGa antwerpen 2008 – 2009 25.500,00

oase – die keure bruGGe 2008 – 2009 8.000,00

okv – openbaar kunstbezit vLaanderen antwerpen 2008 – 2009 25.500,00

rekto:verso sint-amandsberG 2008 – 2009 25.500,00

tOtAAL 442.999,88
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.11.2.  Niet-periodieke publicaties

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

koen van den broek scHiLde anGLe 5.000,00

Garant antwerpen over wat ik noG wiL scHrijven 5.000,00

Lannoo tieLt ontmoetinGen met de kinder- en 
jeuGdLiteratuur

5.000,00

Lannoo tieLt Land aan de afGrond. Het maLGoverno 
van de beLGiscHe poLitiek (1978-1981)

3.500,00

mer. Gent wHy october? 5.000,00 

efemera brusseL cityGrapHy2 5.000,00

Ludion antwerpen roGer raveeL, de tekeninGen 8.000,00

Ludion antwerpen kareL dierickx 7.500,00

editions and producti-
ons

Gent de kromme weG. verzameLde opsteLLen 
1981-1989- Geert bekaert

5.000,00

ooGacHtend Leuven atLeten van Het Hart 2.000,00

petraco-pandora antwerpen oscar jespers briefwisseLinG 4.000,00

davidsfonds Leuven Hoofd- en bijzaak. portretscHiLderkunst 
in vLaanderen van 1400 tot nu

2.250,00

davidsfonds Leuven de boerGondiscHe vorsten 2.500,00

Lannoo tieLt scHeisseimer HerinnerinGen aan 
duitsLand 1944-1946

4.000,00

Lannoo tieLt wat komt na Het tHeater? een 
GescHiedenis van Het moderne toneeL 
door de oGen van antonin artaud

1.300,00

mer paper kunstHaLLe Gent benjamin verdonck werk / some work 3.500,00

snoeck Gent HuGo Heirman 1.750,00

snoeck Gent aspecten van de beLGiscHe kunst na '45. 
deeL ii

2.200,00

cimatics brusseL a/v 2.500,00

wzw editions and pro-
ductions

Gent spoorLoos. verzameLde opsteLLen Geert 
bekaert 1986 - 1990

2.000,00

davidsfonds Leuven scHoonHeid van toen. antiek in de LaGe 
Landen 800-1958

2.000,00

tOtAAL 79.000,00
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.12.1.  Meerjarige werkingssubsidies
         Muziekensembles

         Concertorganisaties

10.4.12.  Muziek

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

anima eterna bercHem 2007 – 2009 813.729,42

bLindman brusseL 2007 – 2009 178.003,31

bonk / fLat eartH society (fes) Gent 2007 – 2009 152.574,27

brusseLs jazz orcHestra mecHeLen 2007 – 2009 254.290,44

capiLLa fLamenca Leuven 2007 – 2009 203.432,36

cHamp d’action antwerpen 2007 – 2009 381.435,67

coLLeGium instrumentaLe bruGense sint-andries 2007 – 2009 254.290,44

coLLeGium vocaLe Gent Gent 2007 – 2009 1.118.877,96

emanon opdorp 2007 – 2009 127.145,22

ensembLe expLorations LovenjoeL 2007 – 2009 142.402,65

HermesensembLe bercHem 2007 – 2009 127.145,22

Het coLLectief scHaarbeek 2007 – 2009 50.858,09

Het spectra ensembLe LedeberG 2007 – 2009 254.290,44

HueLGas ensembLe Leuven 2007 – 2009 233.947,21

i soListi deL vento antwerpen 2007 – 2009 152.574,27

ictus vorst 2007 – 2009 478.066,04

iL fondamento brusseL 2007 – 2009 498.409,27

iL GardeLLino bruGGe 2007 – 2009 152.574,27

La petite bande Leuven 2007 – 2009 610.297,07

Les muzisoeurs / tribe sint-amandsberG 2007 – 2009 50.858,09

nefertiti / mâäk's spirit vorst 2007 – 2009 76.287,13

octurn vorst 2007 – 2009 101.716,18

oxaLys brusseL 2007 – 2009 223.775,59

prometHeus ensembLe LonderzeeL 2007 – 2009 386.521,48

spieGeL strinG quartet brakeL 2007 – 2009 91.544,56

symfonieorkest vLaanderen bruGGe 2007 – 2009 1.118.877,96

zefiro torna mecHeLen 2007 – 2009 122.059,41

psaLLentes Leuven 2008 – 2009 25.124,30

tOtAAL 8.381.108,32

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

(k-raa-k)³ Gent 2007 – 2009 132.231,03

concertGebouw bruGGe bruGGe 2007 – 2009 2.542.904,44

de spieGeL  sint-nikLaas 2007 – 2009 76.287,13

de vereniGde cuLtuurfabrieken Gent 2007 – 2009 101.716,18

HandeLsbeurs Gent 2007 – 2009 203.432,36

jazzLab series Gent 2007 – 2009 152.574,27

koLonie diLsen-stokkem 2007 – 2009 40.686,47

muziekcentrum de bijLoke Gent Gent 2007 – 2009 762.871,33

nmt productions koekeLberG 2007 – 2009 50.858,09

sticHtinG LoGos Gent 2007 – 2009 127.145,22

tOtAAL 4.190.706,52
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

         Muziekclubs

OrGAnisAtie GeMeente sUBsidieperiOde BedrAG in eUrO

4ad diksmuide 2007 – 2009 305.148,53

5 voor 12 antwerpen 2007 – 2009 406.864,71

ancienne beLGique brusseL 2007 – 2009 915.445,60

cactus muziekcentrum sint-andries 2007 – 2009 305.148,53

de kreun kortrijk 2007 – 2009 244.118,83

de zwerver LeffinGe 2007 – 2009 279.719,49

democrazy Gent 2007 – 2009 162.745,88

GemeenscHapscentrum de vaartkapoen  
/  vk*concerts

sint-jans-moLenbeek 2007 – 2009 152.574,27

Het depot Leuven 2007 – 2009 152.574,27

jeuGdHuis trefcentrum y'  
(kuLtuurkaffee)

eLsene 2007 – 2009 50.858,09

muziekcentrum dranouter HeuveLLand (dranouter) 2007 – 2009 55.943,90

muziekcentrum nijdrop opwijk 2007 – 2009 203.432,36

muziekodroom HasseLt 2007 – 2009 406.864,71

muziekpubLique eLsene 2007 – 2009 101.716,18

n9 (driewerf Hoera) eekLo 2007 – 2009 244.118,83

't ey beLseLe 2007 – 2009 30.514,85

't smiske asse 2007 – 2009 30.514,85

trx  (muziekcentrum trix) borGerHout 2007 – 2009 127.145,22

viLLarte sint-truiden 2007 – 2009 55.943,90

tOtAAL 4.231.393,00



160       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

OrGAnisAtie GeMeente prOject periOde BedrAG in eUrO

orkest der LaGe Landen moL werkinG januari – apriL 2008 januari – apriL 30.000,00

musiciens sans frontières mortseL tHink of one – campinG sHaâbi januari – apriL 15.000,00

b'rock Gent werkinG januari – apriL 2008 januari – apriL 60.000,00

dj biGband Gent around tHe worLd in 80 beats januari – apriL 10.000,00

zita swoon Hoboken werkinG januari – apriL 2008 januari – apriL 15.000,00

dj biGband Gent around tHe worLd in 80 beats mei – auGustus 20.000,00

zita swoon Hoboken werkinG mei – auGustus 2008 mei – auGustus 15.000,00

orkest der LaGe Landen moL werkinG mei – auGustus 2008 mei – auGustus 15.000,00

octopus antwerpen HoHe messe mei – auGustus 3.000,00

b'rock Gent werkinG mei – auGustus 2008 mei – auGustus 25.000,00

cHoux de bruxeLLes Laken werkinG jaune toujours en mec 
yek mei – auGustus 2008

mei – auGustus 15.000,00

musiciens sans frontières mortseL tHink of one presents campinG 
sHaâbi

mei – auGustus 15.000,00

GraindeLavoix antwerpen werkinG GraindeLavoix 
september – december 2008: 
cecus/missa maria maGdeLena 
en poissance d'amours

september – 
december

21.000,00

octopus antwerpen weiHnacHtsoratorium  –   
j.s. bacH

september – 
december

2.000,00

rans etterbeek kerstLiedjes en caroLs september – 
december

9.000,00

aranis sint-GiLLis-
waas

sonGs from miraGe september – 
december

5.000,00

orkest der LaGe Landen moL projectsubsidie orkest der 
LaGe Landen

september – 
december

5.000,00

tOtAAL 280.000,00

OrGAnisAtie GeMeente prOject periOde BedrAG in eUrO

de centraLe / intercuLtureeL 
centrum de centraLe

Gent orpHeus – zuid-oost europese 
muziek

januari – apriL 15.000,00

finiGo borGerHout feeLs Like Home,  
a randy newman project

januari – apriL 20.000,00

middaGconcerten van ant-
werpen

scHoten kLassieke middaGconcerten 
voor ouderen

januari – apriL 9.000,00

koorLink antwerpen koorcycLus a capeLLa  
antwerpen – kempen

januari – apriL 3.000,00

de nieuwe reeks borGerHout concertcycLus voorjaar 2008 januari – apriL 7.000,00

youkaLi antwerpen Het draaGbare paradijs januari – apriL 10.000,00

kardeLen Gent ottomaanse kLassieke muziek januari – apriL 4.000,00

antwerpse 
katHedraaLconcerten

bercHem internationaaL orGeLfestivaL 
2008

mei – auGustus 2.500,00

Gents orGeLcentrum LocHristi orGeLfestivaL mei – auGustus 2.500,00

de nieuwe reeks borGerHout newnoise 2008 mei – auGustus 4.000,00

festivaL der voorkempen scHiLde kLassieke concerten 
mei – auGustus 2008

mei – auGustus 2.500,00

orGeLkrinG LimburG HasseLt internationaLe 
orGeLconcerten HasseLt 2008

mei – auGustus 2.000,00

Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.12.2.  Projectsubsidies        
          Muziekensembles

         Concertorganisaties
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kuLtuurGemeenscHap HarinGe 
(vrienden van Het Hist. van 
peteGHemorGeL)

HarinGe  
(poperinGe)

zomerse orGeLconcerten 2008 mei – auGustus 2.500,00

odradek Gent werkinG mei-auGustus 2008 mei – auGustus 3.000,00

de centraLe / intercuLtureeL 
centrum de centraLe

Gent paroLes d'afrique mei – auGustus 15.000,00

koorLink antwerpen koorcycLus a capeLLa  
antwerpen – kempen

september – 
december

1.000,00

middaGconcerten van ant-
werpen

scHoten kLassieke middaGconcerten 
voor ouderen

september – 
december

2.000,00

festivaL der voorkempen scHiLde festivaL der voorkempen  
– orGanisatie kLassieke 
concerten in de voorkempen: 
periode september – december 
2008

september – 
december

1.500,00

morf mecHeLen dubbeL Gaan, en de tijd 
daartussen

september – 
december

1.500,00

de nieuwe reeks kesseL-Lo de nieuwe reeks: 
najaarsseizoen 2008

september – 
december

3.000,00

tOtAAL 111.000,00

OrGAnisAtie GeMeente prOject periOde BedrAG in eUrO

kinky star Gent werkinG januari – apriL 2008 januari – apriL 10.000,00

cuLtureeL pLatform buster antwerpen buster jazz januari – apriL 5.000,00

banG zoom noise produktions kortrijk werkinG januari – apriL 2008 januari – apriL 2.000,00

Hot cLub de Gand Gent werkinG januari – apriL 2008 januari – apriL 7.000,00

scHeLd'apen bercHem werkinG mei – auGustus 2008 mei – auGustus 15.000,00

recycLart brusseL tHe HoLidays mei – auGustus 15.000,00

cuLtureeL pLatform buster antwerpen buster september – 
december

2.000,00     

recycLart brusseL werkinG september – december september – 
december

9.000,00

scHeLd'apen bercHem muziekcLub scHeLd'apen  
september – december 2008

september – 
december

10.000,00

tOtAAL 75.000,00

OrGAnisAtie GeMeente prOject periOde BedrAG in eUrO

parkjazz kortrijk parkjazz 2008 mei – auGustus 5.000,00

beLGian brass tieLt-winGe ist internationaL beLGian 
brass academy

mei – auGustus 6.000,00

etoiLes poLaires temse '08 festivaL  –  montreaL – 
toronto a/r

september – 
december

10.000,00

tOtAAL 21.000,00

Detail subsidieoverzichten Kunsten

         Muziekclubs

         Muziekfestivals
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

OrGAnisAtie GeMeente prOject periOde BedrAG in eUrO

supersonic spectacuLar HoutHaLen werkinG januari – apriL 2008 januari – apriL 10.000,00

iscm-vLaanderen brusseL orGanisatie 2e iscm-daG januari – apriL 4.000,00

kinky star Gent werkinG mei – auGustus 2008 mei – auGustus 10.000,00

supersonic spectacuLar HoutHaLen werkinG mei – auGustus 2008 mei – auGustus 10.000,00

zepHyrus Gent werkinG mei – auGustus 2008 mei – auGustus 8.000,00

kinky star Gent werkinG september – december 
2008

september – 
december

7.000,00

zepHyrus Gent werkinG september – december 
2009

september – 
december

5.000,00

supersonic spectacuLar HoutHaLen werkinG september – december 
2010

september – 
december

7.000,00

tOtAAL 61.000,00

         Werkplaatsen

    Ontwikkelingsgerichte beurzen muziek

VOOrnAAM nAAM BedrAG in eUrO

kaat de windt 3.000,00 

waLter Hus 25.000,00 

tOtAAL  28.000,00 

       Projectbeurzen muziek

VOOrnAAM nAAM prOject BedrAG in eUrO

LaïLa amezian bLast 8.000,00 

       Creatieopdrachten muziek

VOOrnAAM nAAM OpdrAchtGeVer OpdrAchtwerk BedrAG in eUrO

frank aGsteribbe vocaaL ensembLe arc sonore een vocaLe compositie voor 
mannenensembLe

1.000,00

pierre bartHoLomée Gift wintry day 1.500,00

stefaan bLancke de krijtkrinG een GezamenLijk werk voor 
4 percussionisten en 5 bLazers 
(met yussif indrissu)

1.800,00

Luc brewaeys jeuGd en muziek vLaanderen sHadows witH meLodies: een werk 
voor symfoniscH orkest

1.800,00

Luc brewaeys concertGebouw bruGGe een werk voor ensembLe, voor fLuit, 
3 saxofoons, 3 trompetten, 
3 trombones, Hoorn, piano en bas

2.500,00

Ludo cLaesen internationaLe koorwed-
strijd van vLaanderen

triptiek voor koor 800,00

tom de Haes brassband buizinGen een Groot concertwerk voor 
brassband

1.200,00

tom de Haes koninkLijke fanfare moed en 
voLHardinG

een wedstrijdwerk voor fanfare 1.200,00

tom de Haes koninkLijke Harmonie de 
vereniGde sint katarina-
vrienden

tHe spiked wHeeL: een werk voor 
Harmonieorkest

1.200,00

Hans de jonG kon.fanfare de bertHout-
zonen

sax concerto i: een Groot concertant 
wedstrijdwerk voor saxofoon en 
fanfare

2.500,00
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joHan de smet de werf een werk voor tHeatermuziek 1.200,00

jean deLouvroy caLLaert Geert eisberGe: een ééndeLiGe compositie 
voor pianosoLo

1.000,00

Hanne deneire sticHtinG LoGos promenade: een muzikaLe compositie 
voor robotorkest van Het m&m 
ensembLe

2.000,00

Hanne deneire sacred pLaces kink 1:  anna - kink 2 : taiko - kink 3: 
stiLte – kink 4 : mix - een soLo voor ceLLo 
van 10', een koorwerk van 15', muziek 
voor drums en tenor van 15', en een 
compositie voor vier muzikanten van 10'

2.500,00

frans Geysen spanHove bart een werk voor bLokfLuitsoLo 500,00

norbert Goddaer koninkLijke fanfare st. 
ceciLia

sporen: een werk voor fanfare 1.200,00

jan Goovaerts zonzo compaGnie Le roi de LoGes: een oriGineeL werk 3.400,00

robin Hayward q-o2 jan van Gorp: een werk voor aLtviooL, 
Hoorn, trombone en tuba

1.200,00

kevin Houben fanfare musica nova een concertwerk voor fanfare 800,00

kevin Houben kon.fanfare kempenbLoei 
acHeL

een werk voor fanfare 1.200,00

daan janssens trefpunt verwandLunG: een muziekstuk voor 
piano

500,00

bert joris Gemeentebestuur edeGem tHeonomie: een suite voor brassen-
sembLe voor dubbeL koperensembLe

2.400,00

bert joris brusseLs jazz orcHestra ten years aGo – teuLada – taraf – 
coLoriaGe – GiséLe: vijf biGband 
composities

2.500,00

Hans LamaL deppe astrid traveLs: een suite voor Gitaarduo 1.000,00

andré Laporte emanon ensembLe Greenpiece: een werk voor 
kamermuziek voor bLaaskwintet en 
piano

2.000,00

wouter Lenaerts soc,cuLt,vereniGinG vLaan-
deren morGen rotseLaar

metamorpHosen voor Hobo en Harp: 
een kLeine frans drijverssuite voor 
Harp en Hobo

1.250,00

frank nuyts abe nozomi een werk voor een Grote 
concertmarimba voor marimba soLo

750,00

frank nuyts ensembLe LeporeLLo een werk voor piano 1.200,00

frank nuyts musa Horti tHe accidentaL martyr: een werk voor 
a capeLLa rond Het tHema van dit 
festivaL, beLijders & marteLaren, voor 
satb met een minimumduur van 6'

1.200,00

peter pieters beiaardcomité from dawn tiLL dusk: een werk voor 
beiaardsoLo

750,00

stefan prins de nieuwe reeks not i: een werk voor eLektriscHe  
Gitaar en Live-eLectronics

1.500,00

nico saLL zwerm icons of pLeasure 1.200,00

joHan sLuys orGeLkrinG brusseL Lumen de Lumine: een werk voor orGeL 
en viooL

750,00

wiLLy soenen jeuGd en muziek peer Gynt: een musicaL voor 4 zanG-
soListen, GemenGd koor en orkest

3.500,00

pauL steeGmans katHedraaLkoor een a suite met profaan karakter 
voor vier- tot acHtstemmiG GemenGd 
koor en voor piano vierHandiG

1.100,00

piet swerts brass-aux-saxes antifona: een concertwerk voor 
fanfareorkest

3.000,00

peter swinnen Het spectra ensembLe een dubbeL strijkkwartet, ensembLe 
en Live eLectronics

1.200,00

jeLLe tassyns van wauwe anneLien een werk in Het kader van de HuLsta 
internationaL woodwind competition 
2008, voor kLarinet soLo

450,00

jeLLe tassyns kon.fanfare kempenbLoei 
acHeL

een werk met de naam 'symfonie n°1' 1.200,00

Detail subsidieoverzichten Kunsten
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jeLLe tassyns HermesensembLe tHe HoLLow men: een opdracHtwerk 
voor instrumentaaL ensembLe

2.500,00

bram van camp cuLtuurcentrum de scHakeL een werk voor Hobo 500,00

bram van camp HermesensembLe voor instrumentaaL ensembLe van 19 
musici

2.200,00

Hans van daeLe woord in  beeLd die spitze: HedendaaGs kamermuziek-
werk voor zanG, dans en piano

1.700,00

jan van der 
roost

musica reservata cLarinet concerto: een concerto 
voor kLarinet en symfonieorkest

5.000,00

tom van dyck bdL productions band of birds – tradivartious – zee-
benen: drie composities voor biGband

1.700,00

Luc van Hove i soListi deL vento een werk voor instrumentaaL ensembLe 
voor 'die Harmonie' bezettinG

2.000,00

maarten van inGeLGem pamina vzw tHe entertainers: een werk voor 
fLuitenkwartet

1.200,00

jan van 
LandeGHem

beLGian brass tHe wisdom of tHe pLayinG koaLas:  
een werk voor koperensembLe

1.500,00

jan van outryve nunc koorcompositie 1.700,00

anneLies van parijs sticHtinG orkest  de voL-
HardinG

canzon: een nieuw muziekwerk voor 
fLuit, Hoorn, 3 x saxofoon, 3x trom-
bone, 3x trompet, contrabas/bas-
Gitaar en piano

3.000,00

erwin vann 
(vansLem-
brouck)

dj biGband een werk voor zoweL eLektroniscHe 
aLs akoustiscHe instrumenten

3.500,00

erwin vann 
(vansLem-
brouck)

1x2x3 compositie voor zoweL eLektroniscHe 
aLs akoestiscHe muziek

3.500,00

joris vanvincken-
roye

aranis ensembLe sonG from miraGe: een werk voor 
kamerorkest 

1.200,00

estHer venrooij kunstencentrum vooruit impromptu daHLia: een werk voor 
piano en eLektronica

1.000,00

serGe verstockt bLindman kamermuziekwerk voor saxofoon-
kwartet, 2 stemmen, contrafaGot,  
percussie, kLarinet, tuba,  
eLektronica, ceLLo, contrabas en Harp

1.200,00

steve wiLLaert Gemeentebestuur edeGem sonics for brass: een suite voor  
koperensembLe

1.500,00

stevie wisHart q-o2 een werk voor aLtviooL  
en eLectronica

800,00

tOtAAL 93.650,00

Detail subsidieoverzichten Kunsten
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Detail subsidieoverzichten Kunsten

  10.4.12.4.  Opnameprojecten

AAnVrAGer prOjectnAAM BedrAG in eUrO

aktuwa cd 'bord du nord' 2.500,00

waLpurGis cd 'cLose my wiLLinG eyes' 2.500,00

peter Hertmans quartet cd 'cadences' (voorLopiGe werktiteL) 2.500,00

aventura musica cd 'fLorizoone/massot/Horbaczewski trio' 2.500,00

de werf cd 'saxkarteL,  "yeLLow sounds & otHer coLours"  
(w.e.r.f. 066)'

4.000,00

de werf cd 'trio Grande & mattHew bourne (w.e.r.f. 067)' 4.000,00

broedbLoeders cd 'Geen HeLden meer' (Lenny & de wespen) 2.500,00

Hijaz cd 'dunes' 2.500,00

tommiGun cd 'tommiGun' 2.000,00

GraindeLavoix cd 'poissance d'amours' 2.000,00

parapLu cd 'tim vanHameL' 4.000,00

fermata cd 'bajadiLLas' 4.000,00

beLGian brass cd 'fLemisH music for beLGian brass' 4.000,00

eLeonor cd 'eLeonor' 2.500,00

artrisjok cd 'sjansons patinées' 2.300,00

cHoux de bruxeLLes cd 'mec yek' 2.300,00

fruit company cd 'Guy van nueten: piano soLo' 2.300,00

kinky star cd 'we've Got speakers on tHe outside of our spacecraft' 2.300,00

san kHapaw cd 'viLLe Luminiére' 2.300,00

enjeu cd 'wHite wircLe crime cLub: pictures of stares' 2.300,00

de werf cd 'robin verHeyen: paintinG space' 2.300,00

de werf cd 'ben sLuijs: Harmonic inteGration' 2.300,00

emmanueL durLet fonds cd 'edoardo torbianLLei vertoLkt pianowerken 
van emmanueL durLet'

2.300,00

Les muzisoeurs cd 'tHe tribe band' 2.000,00

tOtAAL 64.200,00
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Detail subsidieoverzichten erfgoed

  10.5.1.1.  Overzicht erkende musea

nAAM MUseUM stAtUUt erkend sinds niVeAU

Gent – desiGn museum Gem 22/01/1999 L

Gent – stedeLijk museum voor actueLe kunst Gem 22/01/1999 L

Gent – museum voor scHone kunsten Gem 22/01/1999 L

Gent – museum voor industriëLe arcHeoLoGie en textieL Gem 22/01/1999 L

ieper – samenwerkinGsverband stedeLijke musea ieper Gem 15/02/1999 L

Genk – openLucHtmuseum bokrijk vzw 15/02/1999 L

antwerpen – openLucHtmuseum voor beeLdHouwkunst middeLHeim Gem 15/02/1999 L

antwerpen – etnoGrafiscH museum Gem 15/02/1999 L

antwerpen – museum pLantin-moretus Gem 15/02/1999 L

deurLe – museum dHondt-dHaenens ion 22/03/1999 r

deurne – provinciaaL museum stercksHof-ziLvercentrum prov 22/03/1999 L

LommeL – museum kempenLand vzw 15/01/2006 b

tonGeren – provinciaaL GaLLo-romeins museum prov 29/03/1999 L

kortrijk – nationaaL vLas-, kant- en Linnenmuseum vzw 29/03/1999 r

bruGGe – GroeninGemuseum Gem 29/03/1999 L

bruGGe – stedeLijk museum voor voLkskunde Gem 25/05/1999 b

kortrijk – stedeLijke musea kortrijk vzw 25/05/1999 r

bruGGe – samenwerkinGsverband memLinGmuseum – 
st.-jansHospitaaL en museum onze-Lieve-vrouw ter potterie

Gem 31/05/1999 L

oostende – samenwerkinGsverband museum voor moderne kunst – 
oostende en museum constant permeke – jabbeke

prov 31/05/1999 L

GrimberGen – museum voor de oudere tecHnieken vzw 31/05/1999 r

sint-truiden – museum vLaamse minderbroeders vzw 31/05/1999 r

deinze – museum van deinze en de Leiestreek Gem 31/05/1999 r

Leuven – stedeLijke musea  Gem 29/10/1999 r

antwerpen – samenwerkinGsverband kunstmusea antwerpen Gem 20/03/2000 L

Gent – samenwerkinGsverband provinciaaL museum veLzeke – ename prov 20/03/2000 r

antwerpen – provinciaaL diamantmuseum prov 27/04/2000 r

Lokeren – stedeLijk museum Gem 27/04/2000 b

Gent – museum dr. GuisLain vzw 18/07/2000 L

HasseLt – nationaaL jenevermuseum vzw 6/04/2001 r

Gent – Huis van aLijn vzw 23/05/2001 r

Gent – de wereLd van kina Gem 23/05/2001 r

HasseLt – stadsmus Gem 8/11/2001 b

mecHeLen – stedeLijke musea Gem 8/05/2002 r

Lier – stedeLijke musea Lier Gem 8/05/2002 b

izeGem – stedeLijke izeGemse musea Gem 3/02/2003 b

moL – jacob smitsmuseum Gem 25/04/2003 b

antwerpen – modemuseum prov 28/04/2003 L

mecHeLen – speeLGoedmuseum vzw 14/07/2003 r

HasseLt – stedeLijk modemuseum Gem 3/09/2003 b

veurne – bakkerijmuseum waLter pLaetinck vzw 3/09/2003 r

tienen – museumsite tienen Gem 3/09/2003 r

10.5.  Subsidieoverzichten Erfgoed

10.5.1.  Musea
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koksijde – ten duinen 1138 Gem 28/04/2004 b

turnHout – tram 41 Gem 28/04/2004 r

maaseik – samenwerkinGsverband maaseiker musea Gem 28/04/2004 r

antwerpen – fotomuseum provincie antwerpen prov 29/11/2004 r

Leuven – sportmuseum vLaanderen vzw 30/05/2005 r

droGenbos – museum feLix de boeck vzw 30/05/2005 b

aLverinGen – museum GeorGe Grard vzw 30/05/2005 b

bruGGe – bruGGemuseum Gem 15/09/2005 r

essen – karrenmuseum vzw 8/05/2006 b

macHeLen aan de Leie – roGer raveeLmuseum ion 8/05/2006 r

poperinGe – taLbot House vzw 8/05/2006 b

roeseLare – wieLermuseum Gem 8/05/2006 b

zonnebeke – memoriaL museum passcHendaeLe 1917 Gem 29/04/2008 r

poperinGe – Hopmuseum Gem 29/04/2008 b

dendermonde – stedeLijke musea Gem 29/04/2008 b

Detail subsidieoverzichten erfgoed

  10.5.1.2.  Werkingssubsidies musea

L= landelijk niveau R= regionaal niveau B= basis niveau

 1. Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het landelijke niveau

prOVincie west-VLAAnderen GeMeente BedrAG in eUrO

GroeninGemuseum bruGGe 250.000

samenwerkinGsverband memLinGmuseum – st.-jansHospitaaL 
en museum onze-Lieve-vrouw ter potterie

bruGGe 250.000

samenwerkinGsverband stedeLijke musea ieper 250.000

samenwerkinGsverband museum voor moderne kunst – oostende 
en museum constant permeke – jabbeke

oostende 250.000

prOVincie OOst-VLAAnderen

desiGn museum Gent 250.000

stedeLijk museum voor actueLe kunst Gent 250.000

museum voor scHone kunsten Gent 250.000

museum voor industriëLe arcHeoLoGie en textieL Gent 250.000

museum dr. GuisLain Gent 250.000

prOVincie Antwerpen

openLucHtmuseum voor beeLdHouwkunst middeLHeim antwerpen 250.000

etnoGrafiscH museum antwerpen 250.000

museum pLantin-moretus antwerpen 250.000

samenwerkinGsverband kunstmusea antwerpen antwerpen 250.000

provinciaaL museum stercksHof – ziLvercentrum deurne 250.000

modemuseum antwerpen 250.000

prOVincie LiMBUrG

openLucHtmuseum bokrijk Genk 250.000

provinciaaL GaLLo-romeins museum tonGeren 250.000

tOtAAL 4.250.000
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2. Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau

3. Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het basisniveau

prOVincie west-VLAAnderen GeMeente BedrAG in eUrO

stedeLijke musea kortrijk kortrijk 50.000

nationaaL vLas- kant- en Linnenmuseum kortrijk 50.000

bakkerijmuseum waLter pLaetinck veurne 50.000

bruGGemuseum bruGGe 50.000

prOVincie OOst-VLAAnderen

museum van deinze en de Leiestreek deinze 50.000

museum dHondt-dHaenens deurLe 50.000

Huis van aLijn Gent 50.000

de wereLd van kina Gent 50.000

samenwerkinGsverband provinciaaL museum veLzeke – ename Gent 50.000

roGer raveeLmuseum macHeLen-zuLte 50.000

prOVincie Antwerpen

provinciaaL diamantmuseum antwerpen 50.000

stedeLijke musea mecHeLen mecHeLen 50.000

speeLGoedmuseum mecHeLen 50.000

tram 41 turnHout 50.000

fotomuseum provincie antwerpen antwerpen 50.000

prOVincie LiMBUrG

nationaaL jenevermuseum HasseLt 50.000

samenwerkinGsverband maaseiker musea maaseik 50.000

museum vLaamse minderbroeders sint-truiden 50.000

prOVincie VLAAMs-BrABAnt

stedeLijke musea Leuven Leuven 50.000

museum voor de oudere tecHnieken GrimberGen 50.000

museumsite tienen tienen 50.000

sportmuseum vLaanderen Leuven 50.000

tOtAAL 1.100.000

prOVincie west-VLAAnderen GeMeente BedrAG in eUrO

stedeLijke izeGemse musea izeGem 12.500

stedeLijk museum voor voLkskunde bruGGe 12.500

ten duinen 1138 koksijde 12.500

museum GeorGe Grard GijverinkHove 12.500

taLbot House poperinGe 12.500

nationaaL wieLermuseum roeseLare 12.500

prOVincie OOst-VLAAnderen

stedeLijk museum Lokeren Lokeren 12.500

Detail subsidieoverzichten erfgoed
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prOVincie Antwerpen

stedeLijke musea Lier Lier 12.500

jakob smitsmuseum moL 12.500

karrenmuseum essen 12.500

prOVincie LiMBUrG

stedeLijk modemuseum HasseLt 12.500

museum kempenLand LommeL 12.500

stadsmus HasseLt 12.500

prOVincie VLAAMs-BrABAnt

museum feLix de boeck droGenbos 12.500

tOtAAL 175.000

ViA-MiddeLen MUseA 638.000 euro 

  10.5.1.3.  Projectsubsidies ter versterking van de basisfuncties  
    van erkende musea

MUseUM GeMeente prOjecttiteL BedrAG in eUrO

samenwerkinGsverband stedeLijke 
musea ieper

ieper aankoop van Het scHiLderij "juditH en 
HoLofernes" door jan tHomas (1654)

35.000,00  

museum voor deinze en de  
Leiestreek  

deinze aankoop 102 tekeninGen van emiLe cLaus 20.000,00  

provinciaaL ziLvermuseum 
stercksHof 

antwerpen-deurne ateLierarcHief Huis woLfers (fase 3) 75.000,00  

provinciaaL GaLLo-romeins museum tonGeren arcHie; sociaL aware visits witH inter-
active artefacts. mobieLe museumGids 
voor interactief Groepsbezoek (fase 3)

18.000,00  

fotomuseum provincie antwerpen antwerpen inventarisatie, conservatie en restau-
ratie van de daGuerreotypiecoLLectie 
(fase 2)

25.000,00  

sportmuseum vLaanderen Hofstade meten met atLeten 60.000,00  

karrenmuseum essen coLLectievorminG en automatiserinG 
van de coLLectiereGistratie (fase 2)

18.000,00  

museum voor oudere tecHnieken GrimberGen smidsmerken 20.000,00  

ten duinen 1138 koksijde reGistratie en inventarisatie van de 
coLLectie (fase 2)

45.000,00  

provinciaaL GaLLo-romeins museum tonGeren aankoop coLLectie romeinse  
voorwerpen

7.000,00  

openLucHtmuseum voor 
beeLHouwkunst middeLHeim 

antwerpen bij-buurten op Het kieL. naar een wijk-
GericHte werkinG van Het middeLHeim-
museum (fase 3)

90.000,00  

museum pLantin-moretus antwerpen torad: typoGrafiscHe ornamenten 
repertorium van antwerpse drukkers 
1541-1600

40.000,00  

musea stad antwerpen antwerpen inteGraLe toeGankeLijkHeid (fase 2) 16.000,00  

stadsmus HasseLt aankoop van penduLe GesiGneerd m.  
Geraerts, HasseLt, ca.1820

39.000,00  

museum dr. GuisLain Gent project voor de aanpassinG en actuaLi-
serinG van onze pubLiekswerkinG aan de 
Groeiende diversiteit van Het pubLiek en 
de nieuwe tecHnoLoGie

10.000,00  

Het Huis van aLijn Gent uitvoerinG beHoud en beHeerspLan  
depotcoLLecties - meerjarenpLan (fase 3)

34.000,00  

Detail subsidieoverzichten erfgoed
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museum voor scHone kunsten Gent restauratie van twee zestiende eeuwse 
paneLen op zaaL

8.000,00  

museum feLix de boeck droGenbos inteGratie van de identificatie, 
reGistratie, documentatie en onLine 
presentatie van de deeLcoLLecties van 
feLix de boeck

25.000,00  

jakob smitsmuseum moL van drie naar één. een nieuwe, 
performante website voor Het jakob 
smitsmuseum

4.000,00  

museum GeorGe Grard GijverinkHove van was tot brons 7.000,00  

stadsmus HasseLt HeLikon (1960-1969): inHoud, werkinG 
en invLoed op Het kunstLandscHap in 
LimburG

39.000,00  

museum pLantin-moretus antwerpen preventieve conservatie/presentatie in 
Het museum pLantin-moretus/prenten-
kabinet, antwerpen

56.000,00  

m Leuven Leuven coLLectie in bits en bytes: 
automatiserinG van de 
coLLectiereGistratie ter bevorderinG 
van wetenscHappeLijk onderzoek en 
ontsLuitinG van de Leuvense coLLectie 
(fase 2)

85.000,00  

m Leuven Leuven kuuroord voor kunst: systematiscHe 
conservatie en restauratie van de 
coLLectie van m Leuven (fase 3)

116.000,00  

roGer raveeLmuseum macHeLen-zuLte ensor en raveeL 31.000,00  

t Grom-midzeeLHoeve sint-kateLijne-
waver

verGeten Groenten en fruit uit de 
abdijtuin in diaLooG met HedendaaGse 
tuinbouw

44.000,00  

tOtAAL 967.000,00 

Detail subidieoverzichten Erfgoed

  10.5.2.1.  Werkingssubsidies Archieven, documentatiecentra 
       en bewaarbibliotheken

10.5.2. Archief- en documentatiecentra

OrGAnisAtie GeMeente BedrAG in eUrO

kadoc vzw Leuven 1.750.000,00

amsab-isG vzw Gent 1.335.000,00

LiberaaL arcHief vzw Gent 763.000,00

advn vzw antwerpen 1.152.000,00

tOtAAL  5.000.000,00

OrGAnisAtie GeMeente BedrAG in eUrO

kadoc vzw Leuven 67.250,00

amsab-isG vzw Gent 67.250,00

LiberaaL arcHief vzw Gent 67.250,00

advn vzw antwerpen 67.250,00

tOtAAL  269.000,00

 1. Archiefinstellingen op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen

 2. Archiefbank Vlaanderen
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Detail subidieoverzichten Erfgoed

  10.5.2.2.  Projectsubsidies Archieven, documentatiecentra  
    en bewaarbibliotheken

OrGAnisAtie GeMeente BedrAG in eUrO

amvb vzw brusseL 238.000,00

dacob vzw brusseL 100.000,00

vrijzinniG studie-, arcHief- en documentatiecentrum 
‘kareL cuypers’ vzw

brusseL 75.000,00

tOtAAL  413.000,00

OrGAnisAtie GeMeente BedrAG in eUrO theMA

amvc-LetterenHuis antwerpen 280.000,00 Literair erfGoed

resonant (vLaams muzikaaL erfGoed) vzw Leuven 280.000,00 muzikaaL erfGoed

centrum vLaamse arcHitectuurarcHieven 
(vLaams arcHitectuurinstituut vzw)

antwerpen 250.000,00 arcHitecturaaL 
erfGoed

joods museum van deportatie en verzet vzw mecHeLen 450.000,00 deportatie en verzet

forum kerkeLijke arcHieven vLaanderen 
(centrum voor reLiGieuze kunst en cuLtuur vzw)

Leuven 210.000,00 kerkeLijk 
erfGoed

tOtAAL  1.470.000,00  

OrGAnisAtie GeMeente prOjecttiteL BedrAG in eUrO

Gemeente poperinGe poperinGe 100 jaar Het wekeLijkse nieuws: 100 jaar 
streek- en poLitieke GescHiedenis van zuid- en 
midden-west-vLaanderen fase 3: diGitaLiseren 
en aanzet pubLiekswerkinG arcHief "100 
jaar Het wekeLijkse nieuws". "oud nieuws 
Herbekeken" (fase 3)

40.000,00  

steenbakkerijmuseum 't GeLeeG boom de toekomst van toen. Het arcHief verstrepen 
ontsLoten door middeL van ict

20.000,00  

jeuGdbond voor natuur en miLieu Gent de uLtieme beerput (fase 2) 10.000,00  

matrix Leuven ontsLuitinG vLaams HedendaaGs muzikaaL 
erfGoed: pro-actief erfGoedbeLeid en 
vaLorisatie HedendaaGse vLaamse muziek

24.000,00  

de zonnebeekse Heemvrienden zonnebeke diGitaLe ontsLuitinG van Het zonnebeekse 
abdijarcHief

40.000,00  

west-vLaamse teLevisie omroep 
reGio zuid

roeseLare diGitaLiserinG en ontsLuitinG van een 
audiovisueeL arcHief (fase 2)

30.000,00  

aLamire foundation Leuven inventarisatie van antifonaria bewaard in 
vLaanderen

68.000,00  

documentatiecentrum en arcHief 
voor daensisme en HedendaaGse 
GescHiedenis van de denderstreek 
– aaLst

aaLst ontsLuitinG en vaLorisatie van LeerLooierij 
scHotte

43.000,00  

internationaaL 
straattHeaterfestivaL

Gent inventarisatie en diGitaLisatie saiL  
(street arts information Library) (fase 3)

33.000,00  

Hendrik consciencebibLiotHeek antwerpen een vLaamse databank voor beLGiscHe kranten 
en een portaaLsite (fase 2)

50.000,00  

diocesaan scHooLcomité 
sint-nikLaas

sint-nikLaas project arcHiefbeHeer- en educatie binnen 
vLaamse onderwijsinsteLLinGen – pavLoe  
(fase 2)

35.000,00  

 4. Nederlandstalige archiefinstellingen in Brussel

 3. Archiefinstellingen op basis van een cultureel thema
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Hendrik consciencebibLiotHeek antwerpen sHort titLe cataLoGue vLaanderen: 
Het Gedrukte boek in vLaanderen van 1600 tot 
1800 onLine (fase 2)

53.000,00  

kuLeuven Leuven ontwikkeLinG van een onLine databank van 
Leerboeken in vLaanderen en de ontsLuitinG 
van beLanGrijke LeerboekencoLLecties 
(1880-1940) (fase 3)

50.000,00  

samenwerkinGsverband vLaamse 
vereniGinGen voor famiLiekunde

Handzame coLLectieontsLuitinG van HistoriscHe, 
GeneaLoGiscHe en aanverwante tijdscHriften 
(HoofdzakeLijk verscHenen voor 1937)

17.000,00  

tOtAAL   513.000,00  

Detail subidieoverzichten Erfgoed

  10.5.3.1.  Werkingssubsidies aan organisaties volkscultuur

  10.5.3.2.  Publicaties organisaties volkscultuur

10.5.3.  Organisaties Volkscultuur

OrGAnisAtie GeMeente BedrAG in eUrO

academie voor de streekGebonden Gastronomie – 
centrum voor cuLinair erfGoed

HasseLt 43.720,00

voLkskunde vLaanderen Gent 147.555,00

Heemkunde vLaanderen mecHeLen 207.670,00

Het firmament mecHeLen 43.720,00

kant in vLaanderen diest 43.720,00

instituut voor vLaamse voLkskunst vzw stekene 43.720,00

famiLiekunde vLaanderen kortemark 147.555,00

steunpunt industrieeL en wetenscHappeLijk erfGoed Leuven 98.370,00

centrum voor sportcuLtuur zemst 142.090,00

federatie van vLaamse HistoriscHe scHuttersGiLden kinrooi 43.720,00

tapis pLein bruGGe 43.720,00

caG Leuven 43.720,00

variaties Gent 43.720,00

tOtAAL  1.093.000,00

OrGAnisAtie GeMeente BedrAG in eUrO

aarscHotse krinG voor Heemkunde vzw aarscHot 960,00

ambacHt maLdeGem vzw maLdeGem 960,00

biekorf vzw bruGGe 3.145,00

centrum voor studie en documentatie vzw scHiLde 3.145,00

de LeiGouw vzw aaLbeke 3.145,00

de oost-oudburG vzw st amandsberG 1.951,00

de roede van tieLt vzw tieLt 960,00

de twee ambacHten assenede vzw assenede 960,00

federatie van GescHied- en HeemkundiGe krinGen van LimburG vzw stevoort 1.951,00

GeeLs GescHiedkundiG GenoodscHap vzw GeeL 1.951,00

GenootscHap GescHiedenis vzw assebroek 3.145,00
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Detail subidieoverzichten Erfgoed

GescHied- en HeemkundiGe krinG Gerardimontium vzw GeraardsberGen 960,00

GescHied- en oudHeidkundiGe krinG van oudenaarde oudenaarde 1.951,00

GescHied- en oudHeidkundiGe krinG van de stad eekLo vzw eekLo 960,00

GescHied- en oudHeidkundiGe krinG van ronse vzw ronse 960,00

GescHiedkundiGe vereniGinG Land van aaLst vzw zotteGem 1.951,00

Heem- en oudHeidkundiGe krinG zeLe vzw zeLe 960,00

HeemkrinG baLen vzw baLen 960,00

HeemkrinG bos en beverveLd vzw beernem 960,00

HeemkrinG de souvereinen vzw Lokeren 960,00

HeemkrinG scHeLdeveLd vzw de pinte 960,00

HeemkundiG GenootscHap meetjesLand vzw eekLo 1.951,00

HeemkundiGe HistoriscHe krinG Gent vzw Gent 960,00

HeemkundiGe krinG artHur verHoustraete vzw aaLter 960,00

HeemkundiGe krinG de vLierbes vzw beerse 960,00

HeemkundiGe krinG dronGHine dronGen 960,00

HeemkundiGe krinG Het Land van neveLe vzw merendree 960,00

HeemkundiGe krinG kareL van de poeLe vzw LicHterveLde 960,00

HeemkundiGe krinG maLLe vzw oostmaLLe 960,00

HeemkundiGe krinG maurits van coppenoLLe vzw bruGGe 1.951,00

HeemkundiGe krinG van HuLdenberG HuLdenberG 960,00

HerentaLse GescHiedkundiGe vzw HerentaLs 960,00

HertoGeLijke HeemkundiGe krinG Het Land van beveren vzw beveren 960,00

koninkLijke GescHied- en oudHeidkundiG GenootscHap brusseL 1.951,00

koninkLijke GescHied- en oudHeidkundiGe krinG van kortrijk vzw kortrijk 1.951,00

koninkLijke HeemkundiGe krinG essen vzw essen 960,00

koninkLijke HeemkundiGe krinG sint-Hubertus tervuren vzw tervuren 960,00

koninkLijke krinG oudHeidkunde, Letteren en kunst van 
mecHeLen vzw

bercHem 3.145,00

koninkLijke oost-brabantse werkGemeenscHap GescHied- en 
HeemkundiGe krinG voor Het HaGeLand en omGevinG vzw

st joris winGe 960,00

koninkLijke oudHeidkundiGe krinG Land van waas vzw sint-nikLaas 1.951,00

krinG voor GescHiedenis en kunst van deinze en de Leiestreek vzw deinze 1.951,00

kruisHoutemse Heem- en GescHiedkundiGe krinG HuLtHeim vzw kruisHoutem 960,00

Land van dendermonde vzw dendermonde 1.951,00

maatscHappij voor GescHiedenis en oudHeidkunde te Gent vzw Gent 3.145,00

moLenzorG vzw sint-amands 1.951,00

moLse tijdinGen vzw moL 960,00

mortseLse HeemkundiGe krinG vzw mortseL 960,00

oostendse Heem- en GescHiedkundiGe krinG de pLate vzw oostende 960,00

spaenHiers, arcHeoLoGiscH-HistoriscHe krinG koekeLare vzw koekeLare 960,00

taxandria vzw turnHout 1.951,00

vereniGinG / sticHtinG zannekin vzw ieper 1.951,00

vereniGinG antwerpse bibLiopHieLen vzw antwerpen 3.145,00

vereniGinG Heemkunde meetjesLand vzw eekLo 960,00

vereniGinG voor Heemkunde in kLein-brabant vzw bornem 960,00

tOtAAL   82.000,00
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erFGOedcOnVenAnt GeMeenten BedrAG in eUrO

antwerpen antwerpen 553.782,00

bruGGe bruGGe 346.093,00

Gent Gent 449.937,00

HasseLt HasseLt 200.663,00

ieper ieper 200.663,00

interGemeenteLijk samenwerkinGs- 
verband van Het Land van waas

beveren, kruibeke, Lokeren, temse, sint-nikLaas,  
sint-GiLLis-waas, stekene, waasmunster

300.994,00

kortrijk kortrijk 200.663,00

Leuven Leuven 227.301,00

mecHeLen mecHeLen 227.301,00

projectvereniGinG cuLtuuroverLeG 
meetjesLand

assenede, eekLo, kaprijke, maLdeGem, sint-Laureins, 
zeLzate, aaLter, knesseLare, LovendeGem, neveLe, 
waarscHoot, zomerGem, everGem

300.994,00

sint-truiden sint-truiden 200.663,00

tonGeren tonGeren 227.301,00

vLaamse GemeenscHapscommissie vGc (GrondGebied 19 brusseLse Gemeenten) 300.994,00

interGemeenteLijk samenwerkinGs- 
verband voor de mijnstreek 

as, berinGen, Genk, Heusden-zoLder, HoutHaLen- 
HeLcHteren, maasmecHeLen

300.994,00

terf HooGLede, inGeLmunster, izeGem, LicHterveLde,  
moorsLede, roeseLare, staden

300.994,00

turnHout turnHout 200.663,00

tOtAAL 4.540.000,00

10.5.4.  Subsidies Erfgoedconvenants met gemeenten en VGC - 2008

10.5.5.  Cultuurhistorische tentoonstellingen

OrGAnisAtie GeMeente prOjecttiteL BedrAG in eUrO

stad ieper ieper mens cuLtuur oorLoG. muLticuLtureLe aspecten 
van de eerste wereLdoorLoG

50.000,00  

museum dr. GuisLain Gent Het speL van de waanzin 30.000,00  

stad veurne veurne merGHeLynck 25.000,00  

mmmecHeLen mecHeLen de HemeL in teGenLicHt 50.000,00  

artes Leuven roGier van der weyden 1400-1464 – de passie 
van de meester

200.000,00  

universiteit Gent – vakGroep 
arcHitectuur en stedenbouw

Gent piranesi arcHitetto dis. et inc. 50.000,00  

stad oudenaarde oudenaarde oudenaarde 1708 50.000,00  

joe enGLisH kunstscHiLder bruGGe joe enGLisH, kunstscHiLder 7.000,00  

cHirojeuGd – vLaanderen antwerpen cHiro 75. een reizende tentoonsteLLinG (fase 2) 25.000,00  

arcHiefcentrum voor 
vrouwenGescHiedenis

brusseL constructies van 'manneLijkHeid' en  
'vrouweLijkHeid' in beLGië doorHeen de 19de en 
de 20ste eeuw (fase 2)

17.000,00  

kunstHaL sint-pietersabdij Gent vLaamse wandtapijten voor de bourGondiscHe 
HertoGen, keizer kareL v en koninG fiLips ii

24.000,00  

tOtAAL   528.000,00  
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10.5.6.  Ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed

OrGAnisAtie GeMeente prOjecttiteL BedrAG in eUrO

provincie antwerpen antwerpen reGistratie van industrieeL en 
nijverHeidserfGoed in de rupeLstreek – coLibri 
(fase 2)

60.000,00  

tHersites Gent toneeLstof: pubLieksGericHte ontsLuitinG van 
visueeL erfGoed uit de vLaamse tHeater- en 
dansGescHiedenis (fase 2)

30.000,00  

kaas in passendaLe passendaLe de teruGkeer van de meLkbriGade 35.000,00  

muziekcentrum van de vLaamse 
GemeenscHap

brusseL diGitaLiserinG van Het vLaamse muzikaaL 
erfGoed 

30.000,00  

tapis pLein bruGGe nooit GenoeG (fase 2) 70.000,00  

amusee vous Leuven marceL broodtHaers 50.000,00  

centrum voor aGrariscHe  
GescHiedenis

Leuven vLasparLee 50.000,00  

studiecentrum voor vLaamse 
muziek

antwerpen studie, ontsLuitinG en verspreidinG van 
vLaamse muziek (fase 2)

44.000,00  

koGeka GeeL de spraakmakende GescHiedenis van de GeeLse 
GezinsverpLeGinG (fase 2)

50.000,00  

voLkskunde vLaanderen Gent een Hart voor voLkscafes 50.000,00  

brusseL beHoort ons toe brusseL ontsLuitinG (meta)verHaLen 50.000,00  

centrum voor reLiGieuze kunst en 
cuLtuur

HeverLee bouwstenen voor een masterpLan (fase 2) 45.000,00  

scHoLenGroep sint-micHieL roeseLare Het patrimonium van Het kLein seminarie 
roeseLare (fase 2)

25.000,00  

musea en erfGoed antwerpen antwerpen HistoriscHe Huizen vLaanderen (fase 3) 80.000,00  

musea en erfGoed antwerpen antwerpen HereniGd erfGoed (fase 2) 80.000,00  

musea en erfGoed antwerpen antwerpen mas kenniscentrum (fase 2) 50.000,00  

musea en erfGoed antwerpen antwerpen musea in jonGe Handen 50.000,00  

rijms Gent roLaroLa (fase 2) 24.000,00  

Het firmament mecHeLen bouwpLan van Het paradijs. Het onderzoek 
naar de beHoefte, de HaaLbaarHeid en de 
wenseLijkHeid van een (t)Huis voor Het 
fiGurentHeater in vLaanderen (fase 3)

72.000,00  

zwemmen in brak water Gent Het voLk en Het voLk!? (fase 2) 41.000,00  

Het vervoLG, projectencentrum 
van de mijnstreek

Genk draGers van erfGoed, een aanstekeLijke soort. 
(fase 3)

26.000,00  

stadsbestuur mortseL mortseL de Laatste GetuiGen 24.000,00  

van stoeL tot stoeL Gent vLaanderen verteLt. onderzoek naar de 
beHoefte, de HaaLbaarHeid en de wenseLijk-
Heid van een expertisecentrum verteLcuLtuur 
in Het kader van de ontsLuitinG van Het oraLe 
erfGoed in vLaanderen

31.000,00  

cHirojeuGd-vLaanderen antwerpen cHiro 75. expertiseopbouw en ondersteuninG 
van LokaLe erfGoedzorG in een jeuGdbeweGinG 
(fase 2)

26.000,00  

expertisecentrum david antwerpen diGitaaL depot: david-onderoek kwaLiteits-
eisen voor 'diGitaL born' erfGoed zodat dit 
ter bewarinG kan worden aanGeboden aan een 
diGitaaL erfGoeddepot (fase 3)

76.000,00  

samenwerkinGspLatform vLamu 
– studiecentrum voor vLaamse 
muziek

antwerpen overkoepeLende inventariserinG van vLaamse 
muzikaaL erfGoed uit verscHiLLende bewaar-
pLaatsen (fase 2)

16.000,00  

nakHLa Gent Gentse Gasten, erfGoed van een miGranten-
GemeenscHap (fase 2)

39.000,00  

fevLado-diversus Gent uit de doofpot (fase 3) 33.000,00  

centrum vLaamse arcHitectuur-
arcHieven

antwerpen Het Gekwetste Gewest. beHouw, beHeer en 
ontsLuitinG van de wederopbouwarcHieven in 
de westHoek (fase 2)

41.000,00  
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centrum voor miGratie en inter-
cuLtureLe studies, interfacuLtair 
centrum universiteit antwerpen

antwerpen ontwikkeLinG van expertise en expertise-
uitwisseLinG in verband met de ontsLuitinG 
van erfGoed over immiGratie naar vLaanderen 
en brusseL in de 20ste eeuw

37.000,00  

centrum aGrariscHe GescHiedenis Leuven uitGeLicHt & toeGeLicHt. een virtueLe voor-
beeLdcoLLectie voor Het aGrariscH erfGoed in 
beLGië (1850-1980) (fase 3)

31.000,00  

Heemkunde vLaanderen mecHeLen LokaaL GeHeuGen. Het LokaLe erfGoed aLs 
GeHeuGen voor de LokaLe samenLevinG (fase 3)

36.000,00  

centrum waerbeke Geraards-
berGen

portaaL van de stiLte (fase 2) 50.000,00  

federatie van vLaamse HistoriscHe 
scHuttersGiLden

kinrooi dvd ter ondersteuninG GiLde en 
scHutterswezen in vLaanderen

21.000,00  

Gemeentebestuur nijLen nijLen scHitterend GesLepen' of de impact van 
diamant in de kempen. inventarisatie, 
reGistratie en ontsLuitinG van Het immateriëLe 
erfGoed rond de cuLtuurHistorie van de 
diamantbewerkinG (fase 3)

39.000,00  

afrika-GetuiGenissen tremeLo afrikaGetuiGenissen (fase 4) 9.000,00  

middeLHeimmuseum antwerpen ontwikkeLinGsGericHt project cuLtureeL 
erfGoed: coLLectinG fLanders. inGediend door 
Het muHka, s.m.a.k., pmmk en Het middeLHeim-
museum

59.000,00  

stadsbestuur poperinGe poperinGe mondeLinGe GescHiedenis van de manueLe 
HoppepLuk

20.000,00  

tOtAAL   1.600.000,00  

Detail subidieoverzichten Erfgoed

10.5.7.  Overzicht Bruiklenen 2008

OrGAnisAtOr
titeL  
tentOOn- 
steLLinG

LOcAtie GeMeente BeGindAtUM einddAtUM kUnstenAAr titeL VAn  
het werk

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stefan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

carLos  
(eddy merckx 
afcionado)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stefan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

sneLLeGem 
(kermiskoers)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stefan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

scHeLLebeLLe 
(kermiskoers)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stefan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

HaveLuy  
(parcours 
paris-roubaix)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stepHan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

waLLers  
(parcours 
paris-roubaix)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stepHan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

peter van pete-
Gem (kapeLmuur 
Geraardsber-
Gen)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stepHan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

zomerGem  
(parcours 
ronde van 
vLaanderen)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stepHan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

zomerGem  
(parcours 
ronde van 
vLaanderen)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stepHan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

de panne 
(ronde van 
frankrijk)
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stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stefan

kasteeL 
wijnen-
daeLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

brakeL  
(parcours 
ronde van 
vLaanderen)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stefan

kasteeL 
wijnen-
daeLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

edeLare (café 
sint-Hermes)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stefan

kasteeL 
wijnen-
daeLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

aLbéric ‘briek’ 
scHotte

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stefan

kasteeL 
wijnen-
daeLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

sven nys

arcHief en 
musea Lier

tentoonsteL-
LinG 'de peLGrim-
beweGinG'

timmermans-
opsomer-
Huis

Lier 23/10/2008 18/01/2009 enGLisH joe veurne

arcHief en 
musea Lier

tentoonsteL-
LinG 'de peL-
GrimbeweGinG'

timmermans-
opsomer-
Huis

Lier 23/10/2008 18/01/2009 de troer 
prosper

de dode  
kardinaaL

koninkLijk  
museum scHone 
kunsten  
antwerpen

tentoonsteLLinG 
'jan cox. een 
kunstenaars-
profieL'

kmska antwerpen 15/03/2008 15/06/2008 jan cox de marteLGanG, 
de eerste vaL 
(triptiek)

koninkLijk  
museum scHone 
kunsten  
antwerpen

tentoonsteLLinG 
‘jan cox. een 
kunstenaars-
profieL’

kmska antwerpen 15/03/2008 15/06/2008 jan cox de marteLGanG, 
de tweede vaL 
(triptiek)

koninkLijk  
museum scHone 
kunsten  
antwerpen

tentoonsteLLinG 
‘jan cox. een 
kunstenaars-
profieL’

kmska antwerpen 15/03/2008 15/06/2008 jan cox de marteLGanG, 
de derde vaL 
(triptiek)

jakob smits-
museum

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
Henri-victor 
woLvens

jakob 
smits- 
museum

moL 15/03/2008 18/05/2008 Henri  
woLvens

een straat

jakob smits-
museum

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
Henri-victor 
woLvens

jakob 
smits- 
museum

moL 15/03/2008 18/05/2008 Henri  
woLvens

fiacre au  
LittoraL

jakob smits-
museum

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
Henri-victor 
woLvens

jakob 
smits- 
museum

moL 15/03/2008 18/05/2008 Henri  
woLvens

L'aiGuLLaGe

jakob smits-
museum

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
Henri-victor 
woLvens

jakob 
smits- 
museum

moL 15/03/2008 18/05/2008 Henri  
woLvens

de Lente

Gemeentebe-
stuur bredene

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
wiLLy bosscHem

staf  
versLuys-
centrum 

bredene 1/06/2008 1/09/2008 wiLLy  
bosscHem

te Gast bij 
james ensor

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
'waterverf'

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans untitLed, 1977

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans untitLed, 1978

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans arena, 1978

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans untitLed, 1981

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans untitLed, 1985

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans untitLed, 1985

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans cross, 1987

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans kniGHts, 1987
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roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans untitLed, 1988

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans untitLed, 1989

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans untitLed, 1989

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans untitLed, 1992

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans untitLed, 1995

roGer raveeL-
museum

tentoonsteLLinG 
‘waterverf’'

roGer raveeL-
museum

macHeLen-
zuLte

4/11/2007 3/02/2008 Luc tuymans aLtar, 1996

miLton keynes 
GaLLery

tentoonsteLLinG 
miLton keynes 
GaLLery

miLton 
keynes GaL-
Lery

miLton 
keynes

26/01/2008 30/03/2008 marceL 
brood-
tHaers

pense-bête

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stepHan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

bavikHove  
(kermiskoers)

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stepHan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

roGer de  
vLaeminck

stad torHout tentoonsteLLinG 
vanfLeteren 
stepHan

kasteeL 
wijnenda-
eLe

torHout 1/04/2008 31/05/2008 stepHan 
vanfLeteren

maarke-kerkem 
(3-daaGse van 
de panne)

jakob smits-
museum

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
Henri-victor 
woLvens

jakob 
smitsmu-
seum

moL 15/03/2008 18/05/2008 Henri woL-
vens

de sLaapkamer

stedeLijk 
museum voor 
actueLe kunst

overzicHtsten-
toonsteLLeinG 
GuiLLaume bijL

smak Gent 5/04/2008 6/07/2008 GuiLLaume 
bijL

17 afficHes

museum 
d'Hondt-dHae-
nens

biënnaLe van de 
scHiLderkunst

museum 
d'Hondt-
dHaenens

deurLe 29/06/2008 21/09/2008 jean brus-
seLmans

vrouw in de 
keuken

museum dr. 
GuisLain

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
marc maet

museum dr. 
GuisLain

Gent 24/05/2008 7/09/2008 marc maet ik woon in de 
scHiLderkunst 
iv, 1986

opsomerHuis 
Lier

de peLGrim- 
beweGinG 
timmermans

opsomer-
Huis

Lier 23/10/2008 18/01/2009 enGLisH joe veurne

muHka tentoonsteLLinG 
'die Lucky busH'

muHka antwer-
pen

22/05/2008 17/08/2008 oorebeek 
wiLLem

de toren 
van babeL – 
bLackout, 2004

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 1974

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

te veeL van Het 
Goede, 1974

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

ffff, 1976

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

destructief  
inteLLekt met 
te fLauw  
verLeden

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

erosie aLs  
semantiek, 1976
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centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

metamorfose 
van Haar fatum, 
1976

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 1977

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 1977

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 1977

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 1977

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

nerGens, 1985

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

Landmeermin, 
1989

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

1-10, 1990

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

1-10, 1990

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

aanGenomen 
dat de waar-
Heid een vrouw 
is (nietzscHe), 
1991

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

printinG and 
pubLisHinG 
- personaL 
contact (1-5), 
1992

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

principieeL af-
scHeid, 1993

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

wie niet Ge-
Looft Heeft 
natuurLijk ook 
eeuwiG Leven, 
1994

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

wonderLinGe 
Liefde, 1994

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 1994

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 1994
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centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 1995

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 1995

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 1994

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

dramazone, 
2002

centrum voor 
HedendaaGse 
kunsten vzw – 
brusseL

reizende over-
zicHtstentoon-
steLLinG a.m. 
van kerckHoven

wieLs brusseL 4/09/2008 2/11/2008 a.m. van 
kerckHoven

untitLed, 2002

scHerinGa 
museum voor 
reaLisme

tentoonsteLLinG 
'bevriende mees-
terscHiLders 
Gustave van 
de woestyne 
en vaLerius de 
saedeLeer'

scHerinGa 
museum 
voor  
reaLisme

span-
broek /
opmeer

12/10/2008 1/02/2009 van de 
woestijne 
Gustave

de kreupeLe

museum van 
Leuven m – 30 
cc en raouL 
maria de 
puydt-fonds

tentoonsteLLinG
'piet GiLLes 
(1908-1995) – 
animist in twee 
toonaarden'

exporuimte 
bibLiotHeek 
twee- 
bronnen

Leuven 30/08/2008 10/10/2008 GiLLes piet abdij van park 
(bij Leuven)

vzw ijzer- 
torenmuseum

tentoonsteLLinG 
'joe enGLisH, 
kunstscHiLder'

kunstGaLerij 
'montanus 5'  
- sint-
nikLaaskerk

diksmuide 23/08/2008 11/11/2008 enGLisH joe ste waLburGa-
voorpLein

vzw ijzer- 
torenmuseum

tentoonsteLLinG 
'joe enGLisH, 
kunstscHiLder'

kunstGaLerij 
‘montanus 5’  
- sint-
nikLaaskerk

diksmuide 23/08/2008 11/11/2008 enGLisH joe ooststraat

vzw ijzer- 
torenmuseum

tentoonsteLLinG 
‘joe enGLisH, 
kunstscHiLder’

kunstGaLerij 
‘montanus 5’  
- sint-
nikLaaskerk

diksmuide 23/08/2008 11/11/2008 enGLisH joe sint-nikLaas-
toren

vzw ijzer- 
torenmuseum

tentoonsteLLinG 
‘joe enGLisH, 
kunstscHiLder’

kunstGaLerij 
‘montanus 5’  
- sint-
nikLaaskerk

diksmuide 23/08/2008 11/11/2008 enGLisH joe HandbooGs-
traatje

vzw ijzer- 
torenmuseum

tentoonsteLLinG 
‘joe enGLisH, 
kunstscHiLder’

kunstGaLerij 
‘montanus 5’  
- sint-
nikLaaskerk

diksmuide 23/08/2008 11/11/2008 enGLisH joe acHterbuurtje

vzw ijzer- 
torenmuseum

tentoonsteLLinG 
‘joe enGLisH, 
kunstscHiLder’

kunstGaLerij 
‘montanus 5’  
- sint-
nikLaaskerk

diksmuide 23/08/2008 11/11/2008 enGLisH joe absis van st. 
waLburGakerk

vzw ijzer-
toren

tentoonsteLLinG 
‘joe enGLisH, 
kunstscHiLder’

kunstGaLerij 
‘montanus 5’  
- sint-
nikLaaskerk

diksmuide 23/08/2008 11/11/2008 enGLisH joe oude toren

vzw ijzer-
toren

tentoonsteLLinG 
‘joe enGLisH, 
kunstscHiLder’

kunstGaLerij 
‘montanus 5’  
- sint-
nikLaaskerk

diksmuide 23/08/2008 11/11/2008 enGLisH joe veurne

vzw ijzer-
toren

tentoonsteLLinG 
‘joe enGLisH, 
kunstscHiLder’

kunstGaLerij 
‘montanus 5’  
- sint-
nikLaaskerk

diksmuide 23/08/2008 11/11/2008 enGLisH joe ooststraat 
(vernieLde 
Huizen)

Detail subidieoverzichten Erfgoed
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stad Lier – 
arcHief en 
musea

tentoonsteLLinG 
'de peLGrimbewe-
GinG'

timmermans 
– opsomer-
Huis

Lier 23/10/2008 18/04/2009 timmermans 
feLix

Gerard  
waLscHap

werkGroep 
museum aLbert 
van dyck

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
over de 
kunstenaars-
Groep 'G58'

museum 
aLbert van 
dyck

scHiLde 4/10/2008 14/12/2008 boGaert 
andré

compositie

werkGroep 
museum aLbert 
van dyck

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
over de 
kunstenaars-
Groep 'G58'

museum 
aLbert van 
dyck

scHiLde 4/10/2008 14/12/2008 Guiette 
rené

ecran

werkGroep 
museum aLbert 
van dyck

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
over de 
kunstenaars-
Groep 'G58'

museum 
aLbert van 
dyck

scHiLde 4/10/2008 14/12/2008 Lacour  
simonne

compositie

werkGroep 
museum aLbert 
van dyck

overzicHtsten-
toonsteLLinG 
over de 
kunstenaars-
Groep 'G58'

museum 
aLbert van 
dyck

scHiLde 4/10/2008 14/12/2008 peeters 
jozef

compositie iv 
(1960)

de warande – 
turnHout

tentoonsteLLinG 
'65ste ver-
jaardaG fred 
bervoets'

de warande turnHout 5/09/2008 5/10/2008 bervoets 
fred

de scHutter – 
nevada, 1988

mecHamusica –  
zinGem

tentoonsteLLinG 
bursens orGeLs 
@ Hoboken

inkomHaL 
kasteeL 
sorGHvLiet

Hoboken 30/09/2008 19/10/2008 bursens  
orGeL- 
fabriek

draaiorGeL 
'brusiLLia'

cuLtuur- 
centrum ieper

retrospectieve 
tentoonsteLLinG  
'oorLoG-GeweLd'

LakenHaLLen 
ieper

ieper 10/07/2009 4/10/2009 van breedam 
camieL

Het conciLie 
van wounded 
knee

Detail subidieoverzichten Erfgoed
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10.5.8.  Inspecties 2008

Detail subidieoverzichten Erfgoed

dAtUM BewAArpLAAts kw

10/01/2008 vsmw – vLaamse maatscHappij voor sociaaL wonen, koLoniënstraat 40, 1000 brusseL 9

14/01/2008 vLm vLaamse LandmaatscHappij, GuLdenvLiesLaan 72, 1060 brusseL 10

23/01/2008 Go! onderwijs van de vLaamse GemeenscHap aLHambraGebouw, e.jacqmainLaan 20, 1000 brusseL 16

23/01/2008 aGentscHap voor infrastructuur in Het onderwijs aGion – koninGsstraat 94, 1000 brusseL 13

24/01/2008 departement diensten voor Het aLGemeen reGerinGsbeLeid, boudewijnLaan 30, 1000 brusseL 54

24/01/2008 interne audit van de vLaamse administratie (iava), boudewijnLaan 30, 1000 brusseL 7

24/01/2008 studiedienst van de vLaamse reGerinG, boudewijnLaan 30, 1000 brusseL 2

27/02/2008 departement internationaaL vLaanderen, boudewijnLaan 30, 1000 brusseL 51

15/04/2008 ovam – openbare afvaLstoffenmaatscHappij voor Het vLaamse Gewest, stationstraat 110, 2800 
mecHeLen

17

30/04/2008 vLao – provinciaLe directie antwerpen, LanGe Lozanastraat 223 bus 4, 2018 antwerpen 5

16/05/2008 aGentscHap economie, koninG aLbert ii-Laan 35 bus 12, 1030 brusseL 0

21/05/2008 aGentscHap jonGerenweLzijn – GemeenscHapsinsteLLinG voor bijzondere jeuGdbijstand  
'de zande', bruGGesteenweG 130, 8755 ruiseLede

5

3/06/2008 aGentscHap wonen vLaanderen, Gebr. van eyckstraat 4 – 6, 9000 Gent 5

3/06/2008 icLb, jubLiLeumLaan 215, 9000 Gent 10

3/06/2008 centrum voor LeerLinGbeGeLeidinG Gent, voskensLaan 262, 9000 Gent 21

3/06/2008 aGentscHap ruimteLijke ordeninG en onroerend erfGoed vLaanderen (r-o vLaanderen)  
afdeLinG r-o oost-vLaanderen, Gebr. van eyckstraat, 9000 Gent

0

9/06/2008 departement bestuurszaken, boudewijnLaan 30, 1000 brusseL 4

9/06/2008 aGentscHap voor binnenLands bestuur, boudewijnLaan 30, 1000 brusseL 1

9/06/2008 aGentscHap voor overHeidspersoneeL (aGo), boudewijnLaan 30, 1000 brusseL 3

9/06/2008 aGentscHap voor faciLitair manaGement, boudewijnLaan 30, 1000 brusseL 7

11/06/2008 GemeenteHuis van en te stekene, stadionstraat 2, 9190 stekene 9

11/06/2008 cLb van Het Go! waasLand, dr. a. verdurmenstraat 2, 9100 sint-nikLaas 6

11/06/2008 vLaamse miLieu maatscHappij, van benedenLaan 34, 2800 mecHeLen 14

23/06/2008 kabinet minister van financiën didier reynders, wetstraat 12, 1000 brusseL 7

25/06/2008 federaaL wetenscHapsbeLeid, wetenscHapsstraat 8, 1000 brusseL 20

1/07/2008 fod voLksGezondHeid, victor HortapLein 40, 1060 brusseL 0

11/09/2008 aGentscHap voor de bevorderinG van de LicHaamLijke ontwikkeLinG, de sport en  
de openLucHtrecreatie (ivarp) – arenberGstraat 5, 1000 brusseL

8

10/10/2008 universiteit antwerpen – prinsstraat 13, 2000 antwerpen 13

15/10/2008 reGie der Gebouwen west – vLaanderen (federaLe overHeid) – oude GentweG 75 a, 8000 bruGGe 12

15/10/2008 aGentscHap ruimteLijke ordeninG en onroerend erfGoed vLaanderen (r-o vLaanderen) 7

20/10/2008 favv – federaaL aGentscHap voor de veiLiGHeid van de voedseLketen, kruidtuinLaan 55,  
1000 brusseL

2

21/10/2008 kabinet van vLaams minister van openbare werken, enerGie, LeefmiLieu en natuur,  
koninG aLbert ii – Laan 20 bus 1, 1000 brusseL

17

4/11/2008 federaLe overHeidsdienst buitenLandse zaken, buitenLandse HandeL  
en ontwikkeLinGssamenwerkinG – ceL binnenHuisdecoratie – kunst & antiquiteiten

12

5/12/2008 arbeidsrecHtbank HasseLt 26

5/12/2008 arbeidsHof HasseLt 17

tOtAAL 2008 410
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10.5.9.  Collectie van de Vlaamse Gemeenschap 

Detail subidieoverzichten Erfgoed

kUnstenAAr titeL werk BedrAG in eUrO

antifonarium tsGrooten, 1522 400.000 

adriaen brouwer oude man in een kroeG, eerste HeLft 17e eeuw 742.990

james ensor kinderen aan Het ocHtendtoiLet, 1886 2.800.000

meester van de 
sint-LuciaLeGende

drie zijLuiken van Het retabeL van de HeiLiGe nicoLaas,  
Laatste kwart 15e eeuw

442.687 

sUBtOtAAL 4.385.677  

  10.5.9.1.  Aankopen sleutelwerken en topstukken 

  10.5.9.2.  Aankopen MuHKA 

kUnstenAAr titeL werk BedrAG in eUrO

james Lee byars

bucky scHwartz

tHe Giant, 1975 (tekeninG) 32.500

tHe inteLLectuaL murderer sHoes, 1975 (mixed media)

circLe, 1978 (instaLLatie)

waLter swennen Leeuw, 2007 (oLieverfscHiLderij) 24.641,50

jaws, 2003 (oLieverfscHiLderij)

15 tekeninGen, s.d.

vincent Geyskens royaL paLm beacH cLub, 2005 (coLLaGe) 8.988,80

n.s. HarsHa sensuaL, 2007 (mixed media) 15.000

orGasm, 2007 (mixed media)

Head, 2008 (mixed media)

adrian GHenie tHe Leader, 2008 (oLieverfscHiLderij) 6.050

GosHka macuGa wHen was modernism, 2008 (instaLLatie) 18.150

jef Geys aLLe zwart-wit foto’s tot 1998, 1998 (instaLLatie) 11.250

boran Hansda baijaL portrait, 2008 (scuLptuur) 5.000

sidHu portrait, 2008 (scuLptuur)

kanHu portrait, 2008 (scuLptuur)

pandit raGHunatH murmu portrait, 2008 (scuLptuur)

sandHuram cHand tudu portrait, 2008 (scuLptuur)

koen tHeys tHe many tHinGs sHow, 2007 (video-instaLLatie) 21.200

storyboard ‘tHe many tHinGs sHow’, 2007 (mixed media)

wiLfried vanden Hove no surrender, 2007 (Lambda print) 14.000

bLue restaurant, 2007 (Lambda print)

jan van imscHoot Ladyboy/curLieman nr 1’, 2006 (oLieverfscHiLderij) 21.730

danieL knorr tHe antwerp six or seven, 2008 (7 scuLpturen mixed media – 
editie 1/1 + 1 ann demeuLemeester-ensembLe)

5.000

imoGen stidwortHy i Hate, 2007 (instaLLatie) 35.000

sUBtOtAAL 218.510,30
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Detail subidieoverzichten Erfgoed

  10.5.9.3.  Diverse aankopen

kUnstenAAr titeL werk BedrAG in eUrO

Leo copers

marc maet

jan fabre

drie koGeLs, 1980 (scuLptuur) 60.000

bLauwe tranen, 1987 (scHiLderij)

rorscHacHt, 1995 (bic-tekeninG)

micHeLe matyn ovaL traGedy, 2005 – 2007 (Lambdaprint) 10.600

Home town story, 2005 (Lambdaprint)

joHan taHon sneeuw, 1990 (instaLLatie) 20.000

ibn arabi, 2008 (tekeninG)

marie-jo Lafontaine dance tHe worLd, 2008 (dvd) 50.000

frans wuytack Het voorLaatste GevoeL, 1996 (scuLptuur) 20.140

sUBtOtAAL 160.740
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INTERNATIONALE PROJECTEN

  10.6.1.1.  Jaarprojecten

  10.6.1.2.  Projecten januari – augustus

10.6.  Internationale Projecten 

10.6.1.  Binnen het Kunstendecreet

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

i soListi deL 
vento vzw

internationaLe werkinG 2008 vereniGd koninkrijk, 
finLand, duitsLand, 
LuxemburG, nederLand, 
frankrijk en estLand

muziek 60.000,00

koninkLijke bei-
aardscHooL jef 
denyn vzw

ondersteuninG voor 'prijs van de 
minister van cuLtuur van de vLaamse 
GemeenscHap' op de 6de inter- 
nationaLe beiaardwedstrijd  
'koninGin fabioLa'

ontvanGst in vLaanderen muziek 3.000,00

woLvin vzw europese concerten zita swoon nederLand, waLLonië, 
frankrijk, centraaL 
europa, vk, duitsLand, 
portuGaL, GriekenLand  
en itaLië

muziek 60.000,00

tOtAAL    123.000,00

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

exiL vzw projecten pHiLippe vandenberG usa beeLdende 
kunst

7.500,00

Haesaerts sofie project infinite verticaL tHouGHt indië beeLdende 
kunst

3.000,00

dockx nico tentoonsteLLinG firenze itaLië beeLdende 
kunst

3.000,00

buGGenHout peter tentoonsteLLinG HerzLiya israëL beeLdende 
kunst

5.000,00

kempenaers jan fotoproject nieuw zeeLand beeLdende 
kunst

5.000,00

mark vzw print series project berLijn duitsLand beeLdende 
kunst

8.700,00

continuum vzw internationaLe voorsteLLinGen 
quantum

spanje, buLGarije,  
sinGapore en GuadeLoupe

dans 25.000,00

p.a.r.t.s. vzw internationaLe projecten canada, japan, usa,  
duitsLand, portuGaL,  
nederLand en zweden

dans 30.000,00

cinerex (tHe wab) 
vzw

ondersteuninG buitenLandse 
promotie e-pLatform tHe wab

nvt muziek 15.000,00

styro vzw internationaLe werkinG styrofoam europa, usa, canada  
en japan

muziek 15.000,00

fLanders recor-
der quartet/vier 
op 'n rij vzw

concertreis naar zuid-korea zuid-korea muziek 4.000,00

cour & jardin vzw de voorsteLLinG "picasso, 
striptease van een Genie"

cHina tHeater 8.000,00

tOtAAL    129.200,00
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INTERNATIONALE PROJECTEN

  10.6.1.3.  Projecten september – december

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

icasd (informatie-
centrum voor 
arcHitectuur, 
stedenbouw en 
desiGn) vzw

decoLonizinG arcHitecture.  
reorientinG israeL's arcHitecture 
of occupation

ontvanGst in vLaanderen arcHitec-
tuur en 
vormGevinG

5.000,00

dockx nico productie nieuw werk manifesta itaLië beeLdende 
kunst

10.000,00

van Hees frankLin foroproject rusLand rusLand beeLdende 
kunst

3.000,00

van kerckHoven 
anne-mie

tt Luzern zwitserLand beeLdende 
kunst

5.000,00

LeGrand jozef project out of tHe studio duitsLand beeLdende 
kunst

4.000,00

Hudson vaLLey 
center for  
contemporary art 

tt patrick van caekenberGH usa beeLdende 
kunst

5.000,00

one twenty  
GaLLery /  
tatiana pieters 

deeLname kristof van GesteL aan 
artissima 2008

itaLië beeLdende 
kunst

2.500,00

manifesta 7 vLaamse deeLname itaLië beeLdende 
kunst

8.000,00

sinGapore  
biennaLe 2008 

deeLname Hans op de beeck sinGapore beeLdende 
kunst

7.000,00

museo de arte 
contemporaneo 

tt jan fabre cHiLi beeLdende 
kunst

6.750,00

contemporary 
imaGe coLLective 

tt kobe mattHys eGypte beeLdende 
kunst

4.800,00

GaLerie annette 
de keyser 

deeLname artissima  turyn itaLië beeLdende 
kunst

2.500,00

GaLerie eLisa  
pLatteau 

deeLname freek wambacq aan  
artissima 2008

itaLië beeLdende 
kunst

2.500,00

GaLerie transit deeLname wouter feyaerts aan  
artissima 2008

itaLië beeLdende 
kunst

2.500,00

styro vzw internationaLe werkinG styrofoam europa en de vereniGde 
staten

muziek 10.000,00

enjeu vzw europese concertreeks wHite circLe 
crime cLub, oktober 2008

duitsLand, nederLand, 
denemarken, frankrijk, 
zwitserLand, oostenrijk, 
itaLië entsjecHië

muziek 1.800,00

wit.H vzw for an art of tHe difference: uit-
wisseLinG tussen HonGaarse, neder-
Landse en beLGiscHe kunstenaars 
met een verstandeLijke beperkinG!

ontvanGst in vLaanderen sociaaL-
artistiek

6.000,00

compaGnie ceciLia 
vzw

franse tournee 'trouwfeesten en 
processen enzovoorts'.

frankrijk tHeater 25.000,00

tOtAAL    111.350,00
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  10.6.1.4.  Projecten buitenlandse aanvragers

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

birminGHam  
contemporary 
music Group 

kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan de productie van een 
fiLm van nicoLas provost

uk audiovisu-
eLe kunst

10.000,00

nak aacHen tt pieterjan GinckeLs duitsLand beeLdende 
kunst

1.000,00

miLton keynes 
GaLLery 

cataLoGus pascaLe martHine tayou uk beeLdende 
kunst

7.000,00

sinGuHr –  
HoerGaLerie 

tt aernoudt jacobs duitsLand beeLdende 
kunst

2.500,00

kunstverein uLm tt inGrid mostrey duitsLand beeLdende 
kunst

1.500,00

european capitaL 
of europe  
stavanGar 

tt kendeLL Geers noorweGen beeLdende 
kunst

2.500,00

fundament Lustwarande cooLen, van dyck,  
renato nicoLodi

nederLand beeLdende 
kunst

7.500,00

i c p tt jef Geys usa beeLdende 
kunst

2.500,00

museum küppers-
müHLe für  
moderne kunst 

der eiGene weG duitsLand beeLdende 
kunst

4.000,00

contemporary 
imaGe coLLective 

tt kobe mattHys eGypte beeLdende 
kunst

4.800,00

sprenGeL museum tt ana torfs duitsLand beeLdende 
kunst

10.000,00

verein zur 
forderunG von 
kunst und kuLtur 
berLijn 

tt merz in february duitsLand beeLdende 
kunst

4.000,00

HoLLand festivaL tt Location Hans op de beeck nederLand beeLdende 
kunst

15.000,00

frankfurter 
kunstverein 

tt manon de boer duitsLand beeLdende 
kunst

15.000,00

museum Het  
vaLkHof 

tt koen van mecHeLen nederLand beeLdende 
kunst

3.000,00

Haus der kunst 
stiftunG

tt Luc tuymans duitsLand beeLdende 
kunst

10.000,00

musée du Louvre tt jan fabre frankrijk beeLdende 
kunst

25.000,00

sticHtinG ons 
vLakke Land 

project twee vLaGGen, één code nederLand beeLdende 
kunst

3.000,00

berLin biennaL tt HaraLd tHys jos de Gruyter duitsLand beeLdende 
kunst

8.000,00

marta Herford tt robert devriendt duitsLand beeLdende 
kunst

2.500,00

mücsarnok tt Luc tuymans HonGarije beeLdende 
kunst

10.000,00

vox montreaL tt cHristopHe finck canada beeLdende 
kunst

3.000,00

kunstmuseum 
Luzern 

tentoonsteLLinGen anne-mie van 
kerckHoven: notHinG more naturaL 
(drawinG & fiLms 1975 – 2008)

zwitserLand, duitsLand 
en frankrijk

beeLdende 
kunst

15.000,00

museo de arte 
contemporaneo 

tt jan fabre cHiLi beeLdende 
kunst

6.750,00

oficina para 
proyectos de arte 

tt kendeLL Geers mexico beeLdende 
kunst

1.000,00
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sinGapore  
biennaLe 2008 

deeLname Hans op de beeck sinGapore beeLdende 
kunst

7.000,00

tHe necessary 
staGe Ltd 

frinGe festivaL Hans op de beeck sinGapore beeLdende 
kunst

7.000,00

manifesta 7 vLaamse deeLname itaLië beeLdende 
kunst

8.000,00

frac auverGne tentoonsteLLinG van raouL de  
keyser + pubLicatie van een boek

frankrijk beeLdende 
kunst

5.000,00

atrium tt joHan taHon nederLand beeLdende 
kunst

2.500,00

sticHtinG de 
GHuLden roos 

project tonG iii, brusseLs caLLinG nederLand beeLdende 
kunst

2.000,00

art aids Leo copers en ericH weiss tHaiLand beeLdende 
kunst

1.500,00

zacHeta tt tuymans poLen beeLdende 
kunst

10.000,00

museum kunst 
paLast 

fraGiLe beauty in tHe focus of art duitsLand beeLdende 
kunst

1.500,00

biënnaLe van 
sydney 

biënnaLe sydney francis aLys austraLië beeLdende 
kunst

3.000,00

art & industry 
biennaL trust 
(scape 2008) 

deeLname van GuiLLaume bijL aan 
"wanderinG Lines: towards a new 
cuLture of space"

nieuw-zeeLand beeLdende 
kunst

3.000,00

sonsbeek 2008 tt sonsbeek 2008:Grandeur nederLand beeLdende 
kunst

3.000,00

bLaffer GaLery tt berLinde de bruyckere usa beeLdende 
kunst

2.000,00

Hudson vaLLey 
center for con-
temporary art 

tt patrick van caekenberGH usa beeLdende 
kunst

5.000,00

riccione teatro 
associazione

focus on beLGium op ttv festivaL itaLië dans 3.000,00

GöteborG dance & 
tHeatre festivaL 

vLaamse GezeLscHappen op Het Gö-
teborG dance and tHeatre festivaL 
2008

zweden muLtidisci-
pLinair

15.000,00

comune di mon-
taLto LiGure 

concerten orkest der LaGe Landen itaLië muziek 10.000,00

coLLeGium maria-
num – tyn vocati-
onaL scHooL 

concert oLtremontane op earLy  
music praGue

tsjecHië muziek 4.000,00

tHeaterproductie-
Huis zeeLandia 
sticHtinG

vLaamse artiesten en GezeLscHappen 
op zeeLand nazomer festivaL

nederLand tHeater 15.000,00

oLdenburGiscHes 
staatstHeater 

Go west festivaL duitsLand tHeater 5.000,00

GarajistanbuL voorsteLLinGen van crew en  
abattoir fermé in istanbuL

turkije tHeater 15.000,00

tOtAAL    302.050,00

INTERNATIONALE PROJECTEN
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  10.6.1.5.  Werkverblijven

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

Hendriks keLLy staGe oma ny vereniGde staten arcHitectuur 
en  
vormGevinG

1.700,00

venrooij estHer werkverbLijf diapason, new york vereniGde staten audiovisueLe 
kunst

1.500,00

de mits trees werkverbLijf in sHiGaraki ceramic 
centre

japan beeLdende 
kunst

2.500,00

baiLLy virGinie werkverbLijf voor drie maanden, 
duo tentoonsteLLinG in ceac te 
xiamen

cHina beeLdende 
kunst

3.500,00

de boeck Lieven artist in residence kunstLerHaus 
bücHenHausen

duitsLand beeLdende 
kunst

4.500,00

Grimonprez joHan verbLijf Hammer museum usa beeLdende 
kunst

2.500,00

Huysmans debby werkverbLijf oost-rusLand rusLand beeLdende 
kunst

2.000,00

destoop aLexis werkverbLijf in artspace austraLië austraLië beeLdende 
kunst

5.000,00

La cHambre bLan-
cHe 

eLs vanden meerscH werkverbLijf canada beeLdende 
kunst

1.000,00

Luyten fabian werkverbLijf te eindHoven nederLand beeLdende 
kunst

2.500,00

snauwaert marie werkverbLijf in kaapstad zuid-afrika beeLdende 
kunst

4.500,00

verHoeven Gert werkverbLijf in Garanti istanbuL turkije beeLdende 
kunst

2.050,00

ben ari GiLad deeLname danceweb oostenrijk dans 1.850,00

ampe pieter werkverbLijf skite/sweet & tender 
2008

portuGaL dans 1.900,00

Giustino dome-
nico

werkverbLijf skite/sweet & tender 
2008

portuGaL dans 1.900,00

percivaL saraH 
betH

deeLname danceweb oostenrijk dans 1.850,00

vandendriesscHe 
koen

werkverbLijf skite/sweet & tender 
2008

portuGaL dans 1.900,00

roosens ananta arGentijnse tanGo – werkervarinGs-
reis

arGentinië muziek 1.700,00

van den eynde 
antoon

verbLijf aan de universiti teknoLoGi 
mara in maLeisië

maLeisië tHeater 3.000,00

wiLdemeerscH 
jessa

w.m.d (just tHe Low points) –  
aanvraaG voor een internationaaL 
werkverbLijf in new york

vereniGde staten tHeater 6.000,00

tOtAAL    53.350,00

INTERNATIONALE PROJECTEN
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nAAM initiAtieF discipLine BedrAG in eUrO

european festivaLs association werkinG aLs netwerk muLtidiscipLinair 10.000,00

informaL european tHeatre meetinG 
vzw

werkinG ietm muLtidiscipLinair 40.000,00

iamic (internationaL association of 
music information centres) 

jaarwerkinG secretariaat iamic muziek 30.000,00

internationaaL tHeater instituut netwerkorGanisatie vLaams centrum 
van Het internationaaL tHeater in-
stituut & symposium 'de HistoriscHe 
avant-Garde en de tHeatermaker'

tHeater 9.500,00

tOtAAL   89.500,00    

  10.6.1.6.  Netwerkorganisaties

  10.6.1.7.  Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

de muynck bert deeLname aan een worksHop aan de 
"advanced desiGn unit witHin tHe 
arcHitecture department, bezaLeL 
academy of art and desiGn,  
jerusaLem"

israeL arcHitec-
tuur en 
vormGevinG

1.000,00

rymenants jan de uitnodiGinG voor "site specific 
work"

duitsLand arcHitec-
tuur en 
vormGevinG

100,00

van Houtte frank Het op punt steLLen van Het  
uitwisseLinGsproject vLaanderen 
– finLand met de tentoonsteLLinG 
'conversation – conservation'

finLand arcHitec-
tuur en 
vormGevinG

700,00

deceuninck  
marjoLein

de deeLname aan de conferentie 
arcHitecturaL paint researcH in 
buiLdinG conservation

usa arcHitec-
tuur en 
vormGevinG

300,00

sterken sven actieve deeLname aan Het  
docomomo-conGres.

nederLand arcHitec-
tuur en 
vormGevinG

200,00

zoon Hanna de deeLname aan de fuori saLone, 
tijdens de meubeLbeurs saLone de 
mobiLe

itaLië arcHitec-
tuur en 
vormGevinG

800,00

verdonck ann de deeLname aan de conferentie 
arcHitecturaL paint researcH in 
buiLdinG conservation

usa arcHitec-
tuur en 
vormGevinG

300,00

kunstensite vzw tt "tHe worLd one minutes" cHina audiovisueLe 
kunst

3.000,00

Los motekitos 
vzw

cLubtournee van de Groep motek cHina audiovisueLe 
kunst

5.000,00

renGLé dries Het bijwonen van de uitreikinG  
awards op Het internationaL younG 
fiLm festivaL

portuGaL audiovisueLe 
kunst

170,00

quix stefaan Het Geven van een Live performance 
op Het "35ste experimentaL  
intermedia festivaL"

u.s.a. audiovisueLe 
kunst

490,00

Gobyn Luc Het Herwerken en repeteren van 
performance/concert/videoproject 
"bacH, scHumann et L'ombre de nico"

zwitserLand audiovisueLe 
kunst

500,00

Grimonprez joHan de deeLname aan art unLimited zwitsreLand beeLdende 
kunst

1.500,00

vets tim de deeLnameaan Het 404 festivaL 
voor eLectroniscHe kunst (naast 
art baseL 2008) in trieste en baseL

itaLië en zwitserLand beeLdende 
kunst

1.000,00

voets joHan de deeLname aan de Groeps- 
tentoonsteLLinG 'sexfLies'

oostenrijk beeLdende 
kunst

250,00

INTERNATIONALE PROJECTEN
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cLoquet marie de deeLname aan 10-daaGs  
muLtidiscipLinair kunstproject

ijsLand beeLdende 
kunst

450,00

HoepfL tiLman de voorsteLLinG van de door Hem 
samenGesteLde tentoonsteLLinG  
"my eyes keep me in troubLe"  
(op uitnodiGinG)

nieuw-zeeLand en  
austraLië

beeLdende 
kunst

1.300,00

beaumont yves Het Geven van een  
soLotentoonsteLLinG 'LiGHt/LicHt'

u.k. beeLdende 
kunst

500,00

HoepfL tiLman soLotentoonsteLLinG 'beyond tHe 
cube' in tHe House of art

tsjecHië beeLdende 
kunst

1.000,00

daLemans jan de deeLname aan de expo "GLobaL  
affairs" in aacHen en maastricHt

duitsLand en nederLand beeLdende 
kunst

600,00

brouckaert 
HedwiG

de deeLname aan tentoonsteLLinG 
"different points of view. visitors 
from europe'

usa beeLdende 
kunst

500,00

scHatteman  
katrijn

de beeLdende expo met de expositie 
'bekman'

nederLand beeLdende 
kunst

150,00

HoepfL tiLman Het Geven van de voorsteLLinG van 
zijn tentoonsteLLinG 'my eyes keep 
me in troubLe'

nieuw zeeLand beeLdende 
kunst

1.500,00

viktor vzw de deeLname aan Het internationaaL 
experimenteeL fiLmfestivaL

praaG beeLdende 
kunst

600,00

württemberGi-
scHer kunst-
verein stuttGart 

tentoonsteLLinG "weder entweder 
nocH oder / neitHer eitHer nor 
or – seLectie HedendaaGse kunst – 
deeLnemers uit vLaanderen:  
sven auGustijnen en renzo martens

duitsLand beeLdende 
kunst

1.200,00

HuLan doLores toonmoment verbonden aan project 
o.L.v. merLin spie

nederLand beeLdende 
kunst

120,00

keteLeer jan tentoonsteLLinG in Het icc van 
krakow

poLen beeLdende 
kunst

1.200,00

staeLens matHieu de deeLname aan de tentoonsteLLinG 
"intrude: art and Life 366"

cHina beeLdende 
kunst

700,00

nosadeLLa.due deeLname van nico dockx aan Het 
residency proGram 'bLackout'

itaLië beeLdende 
kunst

250,00

judonG irene deeLname van irene judonG en jaak 
Geerits aan de kunstmanifestatie 
'coLours of fin arts'

cHina beeLdende 
kunst

3.000,00

kunstHaLLe  
exnerGasse 

deeLname kobe mattHys aan tentoon-
steLLinG 'Have a cake and eat it too'

oostenrijk beeLdende 
kunst

1.000,00

beuten –  
scHeLLekens Liev

deeLname aan 7tH american tapestry 
biennaL (venue june – juLy)

usa beeLdende 
kunst

1.000,00

beuten –  
scHeLLekens Liev

deeLname aan 7tH american tapestry 
biennaL (venue september –  
december)

usa beeLdende 
kunst

1.000,00

de Groeve  
Hermine

tentoonsteLLinG van 8 kunstenaars cHina beeLdende 
kunst

1.200,00

fantaman produc-
tions y mateListo 
contemporary 
movements vzw

werkverbLijf/ontwikkeLinG van Het 
project fLota nfumu ii in Het centro 
cuLturaL españoL en bata

centraaL-afrika beeLdende 
kunst

1.000,00

mattHys kobe de deeLname aan een worksHop teHeran beeLdende 
kunst

500,00

vanden meerscH 
eLs

soLopresentatie pLatform Garanti 
caca i.s.m. bas

turkije beeLdende 
kunst

700,00

van den eynde 
antoon

toonmoment verbonden aan project 
o.L.v. merLin spie

nederLand beeLdende 
kunst

180,00

mariën frauke toonmoment verbonden aan project 
o.L.v. merLin spie

nederLand beeLdende 
kunst

150,00

kompLot vzw deeLname aan de berLijn biënnaLe duitsLand beeLdende 
kunst

750,00

kompLot vzw uitwisseLinGsproject tussen  
residentie in brusseL en eindHoven

nederLand beeLdende 
kunst

400,00

INTERNATIONALE PROJECTEN
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daems anne researcH ter voorbereidinG van Het 
maken van nieuw werk voor de  
tentoonsteLLinG 'a fantasy for  
aLLan kaprow' in 2009

eGypte beeLdende 
kunst

800,00

aerts LayLa Het maken van een fotoreportaGe om 
te verwerken in een fotoboek en een 
rondreizende tentoonsteLLinG + 
samenwerkinG met museum GuisLain 
in Gent in 2009

duitsLand, poLen, tsje-
cHië, oekraïne, moLdavië, 
turkije en iran

beeLdende 
kunst

3.500,00

ausLoos anne de deeLname aan een  
tentoonsteLLinG in berLijn

duitsLand beeLdende 
kunst

300,00

rooms veerLe Het Geven van tentoonsteLLinGen en 
LezinGen

zuid-afrika beeLdende 
kunst

1.000,00

de wiLde frederik de deeLname aan de rondreizende 
tentoonsteLLinG 'probe' (european 
sound deLte)

HonGarije en oostenrijk beeLdende 
kunst

180,00

van rafeLGHem 
pauL

tentoonsteLLinG 'aquatHeek' op de 
HuidiGe wereLdtentoonsteLLinG in 
zaraGoza

spanje beeLdende 
kunst

1.000,00

Ledent inGrid tentoonsteLLinG op 3e biënnaLe van 
beijinG

cHina beeLdende 
kunst

400,00

vLeescHouwer 
kris

de deeLname aan de Groepsten-
toonsteLLinG "tonspür expanded: 
ouvertüre"

oostenrijk beeLdende 
kunst

700,00

maes fred deeLname aan reizende tentoonsteL-
LinG met start in nantes

frankrijk beeLdende 
kunst

250,00

kunstHaLLe bern de tentoonsteLLinG van de  
beLGiscHe kunstenaar koenraad 
dedobbeLeer

zwitserLand beeLdende 
kunst

3.000,00

vermeuLen anGeLo de deeLname aan conferentie inter-
nationaL symposium on eLectronic 
arts en Het Geven van LezinGen over 
eiGen werk

sinGapore & fiLippijnen beeLdende 
kunst

1.000,00

andrews nick tentoonsteLLinG in tesvikiye sanat 
GaLerisi

turkije beeLdende 
kunst

200,00

andrews nick tentoonsteLLinG op 3e biënnaLe in 
beijinG

cHina beeLdende 
kunst

400,00

frac nord-pas de 
caLais 

deeLname van koen tHeys aan  
'decoLLectinG'

frankrijk beeLdende 
kunst

800,00

error one vzw de presentatie van Het arcHief van 
error one

nederLand beeLdende 
kunst

1.000,00

error one vzw ontvanGst van buitenLandse  
kunstenaars verbonden aan Het 
project error #9

ontvanGst beeLdende 
kunst

1.500,00

roaratorio deeLname 6 vLaamse kunstenaars 
(Hans op de beeck, micHaeL van den 
abeeLe, vincent meesen, joHan  
Grimonprez, nicoLas provost en 
Herman asseLberGH) aan rencontres 
internationaLes, projekt berLin

duitsLand beeLdende 
kunst

1.500,00

roaratorio de deeLname van 5 vLaamse  
kunstenaars aan rencontres  
internationaLes à paris

frankrijk beeLdende 
kunst

1.500,00

van dinGenen fiLip de deeLname aan de Groepstentoon-
steLLinG nos in museu da repubLica

braziLië beeLdende 
kunst

1.100,00

cardon eva Het Geven van een tentoonsteLLinG 
in 'ambLe GaLLery'

usa beeLdende 
kunst

400,00

vekemans jonny expo van fotoGrafiscH werk cuba beeLdende 
kunst

1.000,00

de fraeye mark de deeLname aan pHotoGrapHs of oLd 
arcHitecturaL ceramics

korea beeLdende 
kunst

1.000,00
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van oost jan deeLname aan de xiii biennaLe van 
carrara

itaLië beeLdende 
kunst

500,00

weiss ericH de deeLname aan de tentoonsteLLinG 
quaderns de viatje

spanje beeLdende 
kunst

1.000,00

rennebooG Lucie Het Geven van een tentoonsteLLinG 
in museu de beLLes arts de casteLLo

spanje beeLdende 
kunst

1.200,00

spincemaiLLe ief Het Geven van een soLo tentoon-
steLLinG in de brakke Grond

nederLand beeLdende 
kunst

400,00

serneeLs stefan Het maken van een werk voor fuLe 
internationaL ceramic art museums

cHina beeLdende 
kunst

400,00

sticHtinG tHe 
Generator 

de deeLname van vLaamse kunste-
naars aan todaysart festivaL

nederLand beeLdende 
kunst

4.500,00

Lux deeLname aan 'auGuste orts  
exHibtion' in London

u.k. beeLdende 
kunst

1.500,00

boiy tom de deeLname aan 'intrude art & Life 
366'²

cHina beeLdende 
kunst

1.000,00

op de beeck Hans de deeLname aan kunstbeurs 'art 
baseL'

zwitserLand beeLdende 
kunst

400,00

benHeLima cHarif de deeLname aan de tentoonsteLLinG 
nos – museu da repubLica

braziLië beeLdende 
kunst

1.000,00

martin pHiLLip Het maken van een muurscHiLderinG namibië beeLdende 
kunst

800,00

stevens veerLe de deeLname aan 'diGitaL imaGinG 
and printmakinG'

u.k. beeLdende 
kunst

400,00

Geys Herman Het project "interartcity" –  
verscHiLLende tentoonsteLLinGen

spanje beeLdende 
kunst

6.500,00

feremans LuciLLe de tentoonsteLLinG van Haar werk 
in Het beLGiscH paviLjoen op de  
wereLdtentoonsteLLinG in zaraGoza

spanje beeLdende 
kunst

1.000,00

spincemaiLLe ief de deeLname aan tentoonsteLLinG 
'todays art festivaL met Het werk 
a-topos

nederLand beeLdende 
kunst

200,00

ntakiyica aimé Het Geven van een tentoonsteLLinG 
in museu da repubLica

braziLLië beeLdende 
kunst

1.000,00

so-on vzw de deeLname aan de 
'upGrade!internationationaL exHi-
bition

macedonië beeLdende 
kunst

800,00

visic Loreta Het Geven van de soLotentoonsteL-
LinG 'House of fear'

sLovenië beeLdende 
kunst

1.000,00

verscHueren 
aLain

de deeLname aan Het project  
'intrude: art & Life 366'

cHina beeLdende 
kunst

900,00

tordoir narcisse de deeLname aan de tentoonsteLLinG 
'confrontinG tHe imaGe'

cHina beeLdende 
kunst

900,00

david vzw Het Geven van een LezinG beLGian 
spot tHai attack – presentatie  
beLGiscHe kunst

tHaiLand beeLdende 
kunst

800,00

de smet Gery de deeLname aan de tentoonsteLLinG 
'ontHaastinG, about sLow worLds 
and spare time'

usa beeLdende 
kunst

900,00

desmet tania Het project 'buyssen' usa beeLdende 
kunst

1.000,00

tiLLieu LyaLLoLa de deeLname aan tentoonsteLLinG 
'mordant taLes of sarcasm and LiGHt 
bitterness"

canada beeLdende 
kunst

600,00

Hyakutome takao Het toonmoment verbonden aan  
project o.L.v. merLin spie

nederLand beeLdende 
kunst

150,00

kempenaers jan Het maken van fotowerk ex-joeGosLaviscHe  
Landen en HonGarije

beeLdende 
kunst

1.200,00
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puype peter Het Geven van een foto reportaGe, 
performances op uitnodiGinG van ad 
Hoc art

usa beeLdende 
kunst

800,00

denys ward Het maken van dubbeLe soLotentoon-
steLLinG en deeLname aan internati-
onaLe reizende tentoonsteLLinG 'my 
eyes keep me in troubLe'

austraLië beeLdende 
kunst

1.000,00

sancHis saLvador Het Geven van een performance en 
worksHops op Het movement re-
searcH festivaL

usa dans 300,00

vertedance com-
pany 

de deeLname van de vLaamse kunste-
naars aan 'tHe dance of canis Lupus'

tsjecHië dans 700,00

tara.com vzw de deeLname aan festivaL van  
taforaLt en interactief videopro-
ject 'kinderen dansen de wereLd'

marokko dans 900,00

tara.com vzw Het maken van opnames met  
betrekkinG tot Het project "Liefdes-
brief in dubbeLe saLto" (kinderen 
dansen de wereLd).

itaLië dans 500,00

aL kantara voorsteLLinGen van "berLin",  
"benjamin verdonck, fumyo ikeda en 
aLain pLateL", "p.a.r.t.s." en "patricia 
porteLa (deep bLue)"

portuGaL dans 5.000,00

wp zimmer vzw de voorsteLLinG op Het compLicitats 
festivaL

spanje dans 300,00

wp zimmer vzw Het Geven van de voorsteLLinG  
"affected"

poLen dans 1.500,00

wp zimmer vzw de tournee in Het midden-oosten 
van tarek HaLaby (3 personen)

jordanië, Libanon en 
paLestina

dans 1.200,00

wp zimmer vzw voorsteLLinGen op de festivaLs  
"beLLuard boLLwerk internationaL" 
en "inequiLibrio"

zwitserLand en itaLië dans 1.000,00

wp zimmer vzw de deeLname aan 'expLore dance 
festivaL'

roemenië dans 450,00

aquiLon vzw Het Geven van de voorsteLLinG  
'sus scrofa'

frankrijk dans 1.000,00

cie 13 vzw voorsteLLinGen op Het tobav  
internationaaL jeuGd festivaL

turkije dans 3.000,00

vLaams centrum 
van Het interna-
tionaaL tHeater 
instituut 

de pLanninG van Leonardo  
(ce project) en ontmoetinG van Het 
internationaaL dans comité

cyprus dans 200,00

pLankton vzw prospectie + Live performance- en 
danswerk in combinatie met vide-
operformances

usa dans 1.000,00

stiLLLab vzw de voorsteLLinG 'i, ii, iii, iiii' op Het 
festivaL for experimantaL formats 
in tHeatre

zwitserLand dans 2.500,00

deepbLue vzw voorsteLLinG van 'box witH HoLes' spanje dans 500,00

anaraki sHiLa Het Geven van een voorsteLLinG op 
de rationaL-rec avond

uk dans 200,00

voLksHocHscHuLe 
stuttGart /  
treffpunkt  
rotebüHLpLatz 

voorsteLLinGen van céLine  
verHaeGHe en Laura vanborm

duitsLand dans 350,00

eL rumbo vzw bijwonen oscaruitreikinG n.a.v. de 
nominatie van Hun kortfiLm binnen 
de cateGorie "best Live action sHort 
movie" + LeGGen van contacten + 
eventueeL

usa dans 2.500,00

kircH marianne de deeLname van de 2 vLaamse  
kunstenaars aan de performances 
van de premiere-reeks van "de kamer 
van de verLoren betekenissen"

duitsLand muLtidisci-
pLinair

600,00

in vitro vzw voorsteLLinG van "de zandman" op 
Het festivaL "GLobaLize: coLoGne"

duitsLand muLtidisci-
pLinair

1.000,00
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fierens andy voorsteLLinG op Het woordfees 
festivaL

zuid-afrika muLtidisci-
pLinair

650,00

stevenHeydens ive deeLname aan de tokyo performinG 
arts market

japan muLtidisci-
pLinair

500,00

jacquemyn peter de performances en Het maken van 
een monumentaLe muurtekeninG op 
Het konGsberG jazzfestivaL

noorweGen muLtidisci-
pLinair

450,00

sidGwick emma de deeLname aan de subjectivity 
conference (presentatie van paper)

uk muLtidisci-
pLinair

350,00

nuyts frank Het Geven van verscHiLLende voor-
steLLinGen door de Groep 'Hardscore' 
van de wider worLd of water op de 
wereLdtentoonsteLLinG zaraGoza 
beLGiscH paviLjoen

spanje muLtidisci-
pLinair

700,00

Goeyvaerts  
consort vzw

Het Geven van een concert duitsLand muziek 700,00

kimps tom Het maken van een tournee door de 
Groep emetH

canada, usa muziek 3.000,00

sukiLove vzw Het Geven van een concert in Het 
kader van 'Het vLaams popstation'

nederLand muziek 80,00

prieur cyriL Het maken van een tournee door de 
Groep arno

nederLand, duitsLand, 
tsjecHië

muziek 4.000,00

dj biGband vzw de deeLname aan Het festivaL jazz 
internationaL met "dj GrazzHoppa's 
dj biGband presenteert around tHe 
worLd in 80 beats"

nederLand muziek 400,00

sukiLove vzw concerten van de Groep sukiLove uk muziek 500,00

deLaveGa vzw de concerten van deLaveGa nederLand en LuxemburG muziek 1.100,00

amazone mmm vzw Het Geven van verscHiLLende  
optredens en worksHops

itaLië en eGypte muziek 2.500,00

devisscHer cHris-
topHe

de concerten portuGaL muziek 800,00

devisscHer  
cHristopHe

de concerten cHina muziek 2.000,00

van Hautem  
micHeLine

Het maken van een tournee met Haar 
muziekGroep

nederLand muziek 2.000,00

van Hautem  
micHeLine

Het maken van een tournee met Haar 
muziekGroep

nederLand muziek 4.000,00

diGitaL piss  
factory vzw

de concerten van nid & sancy rusLand muziek 1.000,00

LudwiG aLbert Het Geven van worksHop/master-
cLass

kroatië muziek 250,00

et encore vzw Het optreden van de Groepen et 
encore en bLunt op Het foLkfestivaL 
in skaGen

denemarken muziek 1.000,00

HaLLein eric Het Geven van een orGeLconcert 
op Het internationaL festivaL of 
ancient music

itaLië muziek 140,00

kimps tom de concerten van de Groep emetH duitsLand en de uk muziek 400,00

musiciens sans 
frontières vzw

concert met marokkaanse  
Gastmuzikanten

japan muziek 5.000,00

via Lactea vzw Het maken van een tournee door Het 
orcHestre internationaL du vetex

bosnië-HerzeGovina,  
buLGarije en servië

muziek 3.500,00

je m'en fisH vzw concerten op Het evenement 'paard 
van troje'

nederLand muziek 120,00

Lanneau kateLijne Het maken van een concerttournee 
aLs Lid van Het b-five bLokfLuiten-
sembLe

oostenrijk, duitsLand en 
zwitserLand

muziek 300,00

tHe Go find vzw Het Geven van een concert op Het 
art festivaL

frankrijk muziek 400,00

scores vzw de residentie + concerten van  
waLter Hus en assistent op Het  
performinG arts forum

frankrijk muziek 1.000,00
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macHieLs Hans Het Geven van verscHiLLende dj-sets 
in buenos aires

arGentinië muziek 1.200,00

eL fisH vzw concerten van tHe rHytHm junks cHina muziek 5.000,00

eL fisH vzw Het Geven van concerten door tHe 
rHytHm junks

nederLand muziek 250,00

vanden eynde 
sofie

Het maken van een tournee voor 
drie concerten en een cd-opname 
met Le jardin secret en Le tendre 
amour

zwitserLand, spanje, 
oostenrijk en uk

muziek 400,00

musiciens sans 
frontières vzw

concerten samen met de  
marokkaanse Gastmuzikanten

uk muziek 2.000,00

musiciens sans 
frontières vzw

de ontvanGst van marokkaanse 
Gastmuzikanten en muzikanten van 
tHink of one voor Het concert op 
eurosonic

nederLand muziek 1.000,00

enGeLs Herman werken van vLaamse (jan van der 
roost, auGust de boeck, jef maes) en 
pooLse componisten. concert n.a.v. 
de openinG van de beLGian bussiness 
week

poLen muziek 500,00

GLasbak vzw Het concert van maskesmacHine 
op Het sapifestivaL (nord-pas-de-
caLais)

frankrijk muziek 100,00

cucs vzw de concerten van GabrieL rios usa muziek 7.000,00

bLindman vzw concert samen met Het daneL kwartet oostenrijk muziek 500,00

tscHakaLova  
LudmiLLa

recitaL in tHe HandeL House museum uk muziek 100,00

via Lactea vzw Het Geven van concerten door or-
cHestre internationaL du vetex op 
Het "cHaLons dans La rue" en  
festivaL "Les noctibuLes"

frankrijk muziek 1.000,00

vanden eynde 
sofie

concert met Het ensembLe La visione 
i.s.m. kammercHor oberaarGau

zwitserLand muziek 100,00

musiciens sans 
frontières vzw

concerten samen met de marokkaanse 
Gastmuzikanten

uk muziek 2.000,00

aventura musica 
vzw

Het Geven van concerten door de 
Groep tricycLe

poLen en duitsLand muziek 520,00

brusseLs jazz 
orcHestra vzw

Het concert in Het casa da musica portuGaL muziek 3.000,00

koninkLijke bei-
aardscHooL jef 
denyn vzw

deeLname aan beiaardfestivaL rusLand muziek 750,00

kuLtuurGemeen-
scHap HarinGe 
vzw

ontvanGst van 3 buitenLandse  
orGanisten op de zomerse  
orGeLconcerten op Het HistoriscHe 
van petHeGemorGeL te HarinGe

ontvanGst van orGanis-
ten uit nederLand, itaLië 
en tsjecHië

muziek 800,00

marimba-projects 
vzw

Het concert, de mastercLass en de 
jurerinG door LudwiG aLbert en Lin 
cHinG cHenG op Het internationaL 
festivaL "days of percussion" en de 
internationaL competition of com-
posinG and performances for per-
cussion instruments and drumset

itaLië muziek 500,00

micHieLs iGnace orGeLrecitaLs in spanje spanje muziek 200,00

vive La fête vzw de deeLname aan Het festivaL  
internationaL de jazz

canada muziek 1.500,00

Hermans joHan Het Geven van verscHiLLende  
orGeLrecitaLs

austraLië muziek 500,00

Hermans joHan Het Geven van verscHiLLende orGeL-
recitaLs, st.petersburG en moskou

rusLand muziek 220,00

HitcH vzw Het maken van een tournee met Het 
amerikaans GezeLscHap Haymarket 
riot

usa muziek 2.000,00
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noise vzw concerten van de Groep "tHou" 
aLs support van de Groep "GirLs in 
Hawai"

frankrijk muziek 450,00

brusseLs jazz 
orcHestra vzw

de voorsteLLinG van Het project 
cHanGinG faces

frankrijk muziek 1.000,00

brusseLs jazz 
orcHestra vzw

Het Geven van een concert op Het in-
ternationaaL rocceLLa jazz festivaL

itaLië muziek 3.000,00

cantate domino/
katHoLiek  
onderwijs Land 
van aaLst 

de concerten van Het koor cantate 
domino

israëL en paLestina muziek 3.000,00

brusseLs jazz 
orcHestra vzw

concertournee andorra en spanje muziek 2.500,00

mad in beLGium Het Geven van een concert door 
daau op Het spot festivaL

denemarken muziek 400,00

micHieLs iGnace Het Geven van twee orGeLconcerten usa muziek 300,00

brusseLs jazz 
orcHestra vzw

Het brenGen van Het project  
cHanGinG faces in tHéâtre de caen

frankrijk muziek 1.000,00

d'HoLLander Geert Het concert en aanweziGHeid aLs 
juryLid op Het conGres 'GuiLd of 
cariLLonneurs of nortH america"

usa muziek 500,00

van moL jan voor Het Geven van verscHiLLende 
orGeLrecitaLs

zweden, oostenrijk, 
zwitserLand, frankrijk 
en spanje

muziek 1.200,00

van moL jan Het Geven van een orGeLrecitaL rusLand muziek 350,00

sLuys jozef Het concert op Het internationaaL 
orGeLfestivaL te teramo

itaLië muziek 140,00

twee Generaties 
kuijken 

concert in de auditorio de La  
ciudad de Léon

spanje muziek 900,00

Laïs vzw annuLatie concerten op Het  
oLLinkan festivaL

mexico muziek 3.000,00

baerten aLdo Het Geven van een GaLa-concert 
voor de conventie van 2008

usa muziek 500,00

van der roost jan Het Geven van drie concerten japan muziek 700,00

van der roost jan Het Geven van drie concerten braziLië en arGentinië muziek 800,00

Het coLLectief 
vzw

Het Geven van een repertoire- 
concert

nederLand muziek 500,00

brusseLs jazz 
orcHestra vzw

de concerten op Het jazzeLLerauLt 
festivaL

frankrijk muziek 1.000,00

mintzkov Luna 
vzw

de deeLname aan Het 'La pampa  
festivaL'

duitsLand muziek 600,00

enGeLs Herman Het Geven van een concert (+ voor-
afGaande repetities)

poLen muziek 500,00

vermeerscH step-
Han

de concerten op cLarinetfest 2008 usa muziek 500,00

mintzkov Luna 
vzw

Het concert van de Groep 'mintzkov' 
op Het cLasHfestivaL

duitsLand muziek 140,00

mintzkov Luna 
vzw

Het concert van mintzkov in berLijn duitsLand muziek 500,00

van Hove fred Het orGeLconcert op Het festivaL 
van de i-and-e orGanisatie

ierLand muziek 400,00

Het coLLectief 
vzw

de concerten in amsterdam in Het 
kader van de tentoonsteLLinG rond 
kunstenaar jan smaLt

nederLand muziek 500,00

mintzkov Luna 
vzw

de concerten van de Groep  
'mintzkov'

denemarken muziek 400,00

mintzkov Luna 
vzw

Het concert van mintzkov op  
poppodium ekko

nederLand muziek 80,00

mintzkov Luna 
vzw

Het Geven van een concert op Het 
nederLandse zomerfestivaL breda 
barst

nederLand muziek 70,00
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van Hove fred de concerten op Het internationaLe 
kunstenaarsfestivaL Geïmprovi-
seerde muziek (totaL music meetinG 
berLijn)

duitsLand muziek 300,00

mintzkov Luna 
vzw

Het Geven van concerten op Het 
popfestivaL den HaaG en Het festivaL 
bruismaastricHt

nederLand muziek 170,00

micHieLs iGnace orGeLrecitaL in itaLië itaLië muziek 50,00

mintzkov Luna 
vzw

de deeLname aan Het 'festivaL rock 
im voGeLwaLd'

duitsLand muziek 450,00

enGeLs Herman Het Geven van een concert met de 
fiLmarmonica de stat oradea

roemenië muziek 250,00

majestic vzw Het optreden van dez mona op  
'eurosonic'

nederLand muziek 200,00

woLvin vzw Het optreden op jazz montréaL canada muziek 3.000,00

mintzkov Luna 
vzw

Het concert van mintzkov  
(rock around tHe bridGe)

nederLand muziek 50,00

mintzkov Luna 
vzw

concerten van mintzkov duitsLand muziek 400,00

micHieLs iGnace de recitaL tijdens Het orGeLfestivaL spanje muziek 150,00

mintzkov Luna 
vzw

de concerten door mintzkov duitsLand muziek 500,00

mintzkov Luna 
vzw

Het Geven van verscHiLLende  
concerten

duitsLand muziek 1.000,00

mintzkov Luna 
vzw

Het Geven van een concert op Het 
wantijpopfestivaL

nederLand muziek 50,00

micHieLs iGnace orGeLrecitaL in warsHau poLen muziek 90,00

van bockstaL piet Het Geven van concerten door Het 
arcana ensembLe met de fiLarmonica 
de stat oradea

roemenië muziek 250,00

van bockstaL piet Het Geven van een concert aLs  
soList met capeLLa cracoviensis

poLen muziek 600,00

mad in beLGium Het Geven van concerten door 4 
Groepen

duitsLand muziek 1.800,00

mintzkov Luna 
vzw

Het Geven van concerten op  
'appLetreeGarden', HaLdern festivaL 
en taubertaLfestivaL

duitsLand muziek 500,00

promuzik vzw concerten van de Groep "p u G G y" frankrijk muziek 1.500,00

Lenaerts anneLeen Het Geven van een recitaL samen met 
francesca canaLi

u.k. muziek 400,00

venrooij estHer de presentatie van Het werk "tHe 
spiraL staircase" op Het "festivaL 
witH no fancy name"

usa muziek 900,00

venrooij estHer de samenwerkinG met een duitse 
cHoreoGrafe voor de dansvoorsteL-
LinG "bLackmirrorsoLo"

duitsLand muziek 200,00

ponyHiLL vzw Het maken van een europese tournee 
met de Groepen 'ansatz der  
mascHine' en 'transit'

nederLand, duitsLand, 
sLovenië en kroatië

muziek 700,00

baierLein peer Het optreden van de Groep jazzis-
faction op 'centenniaL festivaL of 
sao pauLo'

braziLië muziek 1.500,00

Lauwers Henk Het Geven van een concert poLen muziek 250,00

HoLy sHit vzw Het Geven van verscHiLLende  
concerten door bLack Haven

duitsLand, frankrijk, 
itaLië en zwitserLand

muziek 1.200,00

paLLemaerts 
andré

Het Geven van twee concerten in Het 
kader van 'armistice days'  
(HerdenkinG 1e wereLdoorLoG)

usa muziek 800,00

sacred Love vzw minitournee van de Groep "creature 
witH tHe atom brain"

uk muziek 1.000,00
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ars musica e.v. concerten van capiLLa fLamenca en 
b'rock op Het berLiner taGe für aLte 
musik festivaL

duitsLand muziek 2.500,00

roose franciska Het concert door de Groep HumbLe 
GrumbLe

HonGarije muziek 800,00

Geerts raymond europese tournee van HooverpHonic LuxemburG, duitsLand, 
poLen, tsjecHië, oosten-
rijk, sLowakije, zwitser-
Land, itaLië en frankrijk

muziek 5.000,00

roose franciska concerttournee van de Groep  
'HumbLe GrumbLe'

uk muziek 3.000,00

verHoyen peter Het Geven van een recitaL en een 
twee daGen durende mastercLass 
samen met beGeLeider

tsjecHië muziek 600,00

vörös Gabor Het Geven van verscHiLLende 
concerten door de Groep HumbLe 
GrumbLe

HonGarije muziek 1.200,00

cHopstick vzw een soLoconcert van de Groep  
'moker' op Het cLusone jazz festivaL

itaLië muziek 900,00

bLomme cHris-
topHe

de concerten van de Groep 
'mise*en*scene' in ierLand

ierLand muziek 400,00

vörös Gabor Het Geven van verscHiLLende 
concerten door de Groepp HumbLe 
GrumbLe

u.k. muziek 400,00

majestic vzw concert van dez mona zwitserLand muziek 300,00

kortjakje vzw Het Geven van verscHiLLende 
concerten door Het strijkorkest 
"amadeus"

finLand muziek 2.500,00

quaGHebeur bert Het maken van een promo-tour met 
de Groep "exit on tHe Left"

u.k. muziek 400,00

tHe syria trust 
for deveLopment 

de ontvanGst van bert joris voor 
deeLname aan "damascus jazz  
festivaL"

syrië muziek 500,00

acda cHantaL Het maken van een tournee met de 
Groep sLeepinGdoG

usa muziek 600,00

percussieprojec-
ten vzw

de deeLname aan de finaLe van de tim 
competition (tournoi internationaL 
de musique) met Het percussietrio 
puLse (kamermuziek)

itaLië muziek 1.000,00

vermeerscH Hans recitaL in de uk uk muziek 200,00

devens bram Het maken van een tournee met de 
Groep 'iGnatz' (k-raa-k)³

usa, cHina, japan muziek 1.000,00

devens bram Het maken van een europese tour 
ter promotie van de fuLL-cd van 
"iGnatz"

portuGaL, spanje, 
frankrijk, zwitserLand, 
nederLand, duitsLand en 
tsjecHië

muziek 1.000,00

Hypertension vzw toernee us en europa van de Groep 
"amenra"

us, uk, frankrijk, zwit-
serLand, oostenrijk, 
duitsLand en nederLand

muziek 1.500,00

maandacHt vzw Het Geven van een optreden door 
eva de roovere op Het voorkamerfest

zuid-afrika muziek 1.500,00

pierre oLivier concerten van tHe bLack tartan 
cLan in scHotLand

uk muziek 1.000,00

bornauw birGit concerten van de Groep "Griff" in 
scHotLand

uk muziek 1.500,00

tHe mapLe room 
vzw

de promotieconcerten van tHe mapLe 
room

portuGaL muziek 750,00

Linssen jan Het maken van een promotour met 
'triumpH of tradedy' door de Groep 
tHe dyinG (f.k.a. cHimaira)

denemarken en zweden muziek 250,00

Linssen jan tournee van de Groep 'tHe dyinG' 
(f.k.a. cHimaira)

duitsLand en poLen muziek 200,00
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breuGHeLGroep 
Harmonie/katHo-
Lieke Harmonie st. 
ceciLia nieuwker-
ke f.v.

Het concert in Het kader van Het 
400-jariG bestaan van québec

canada muziek 3.000,00

venrooij estHer Het maken van een tournee met  
pipaspeeLster min xiao-fen

cHina muziek 880,00

vermeerscH Hans Het Geven van een viooLrecitaL op 
Het banGameLa muziek festivaL

usa muziek 400,00

sticHtinG parapLu uitvoerinG mariavespers van  
cLaudio monteverdi door currende

nederLand muziek 1.200,00

LowLands vzw deeLname van nid & sancy aan de 
wintermusic dance-conference ter 
promotie van Het nieuwe aLbum

usa muziek 1.200,00

exceLsior vzw sHowcase in februari + concerten 
in juLi op Het oeroL festivaL

nederLand muziek 250,00

puoane eLaine 
nontutHuzeLo

de deeLname van Het tutu puoane 
quartet aan Het capetown  
internationaL jazz festivaL

zuid-afrika muziek 3.500,00

cLuricauns vzw Het Geven van twee concerten op 
Het skaGenfestivaL

denemarken muziek 1.500,00

drumspirit vzw de deeLname aan quando La banda 
passo

itaLië muziek 1.000,00

vienne tom de mini-tour van de Groep 'bronze' frankrijk, zwitserLand 
en itaLië

muziek 350,00

deLannoye steven Het Geven van concerten met drie 
personen op verscHiLLende Locaties

portuGaL muziek 800,00

vande weGHe jan de concerten op Het winter festivaL 
sarajevo

kroatië muziek 500,00

vandenbroeck 
jonatHan

concerttournee van de Groep 
"miLow" aLs suppert van de Groep 
"racoon"

nederLand muziek 4.500,00

vandenbroeck 
jonatHan

Het concert door 'miLow' op  
eurosonic

nederLand muziek 350,00

vermeerscH Hans Het Geven van een viooLrecitaL u.k. muziek 300,00

aranis vzw de concerten op Het Gouveia art 
rock festivaL

portuGaL muziek 1.500,00

fuGitive moteL 
vzw 

Het Geven van verscHiLLende con-
certen door de Groep "HeadpHone" 
voor promotie van Het nieuwe aLbum

nederLand muziek 600,00

triGGerfinGer 
vzw

Het maken van een tournee met Het 
Live-aLbum 'wHat Grabs ya'

nederLand muziek 1.200,00

sticHtinG LaLaLa 
Live 

de concerten van deus rusLand en zweden muziek 5.000,00

tortue vzw Het Geven van concerten door an 
pierLé & wHite veLvet

denemarken en duitsLand muziek 1.000,00

Germaniac vzw Het concert van tHe Germans op de 
3e editie van 'vLaams popstation' 
(muziekGieterij)

nederLand muziek 70,00

van HaeGenborGH 
HeLeen

Het Geven van verscHiLLende soLo 
recitaLs

u.k. muziek 130,00

odradek vzw Het Geven van een optreden op Het 
sonic circuits festivaL

usa muziek 2.500,00

kooijman edward concert van de foLkGroep kandoris 
op Het skaGen festivaL

denemarken muziek 2.000,00

racines carrées 
vzw

verscHiLLende concerten van urban 
trad

frankrijk muziek 1.500,00

simoenstrio vzw de concerten van Het simoens trio duitsLand muziek 800,00

tHe van jets vzw concerten van tHe van jets duitsLand muziek 350,00

tHe van jets vzw de tournee van 'tHe van jets' aLs 
support van de zweedse Groep 'tHe 
Horror tHe Horror'

duitsLand en oostenrijk muziek 1.000,00
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tHe van jets vzw Het Geven van concerten in  
amsterdam en breda

nederLand muziek 160,00

GraindeLavoix 
vzw

Het Geven van twee concerten met 
Het 13de eeuws proGramma  
poissance d'amours

spanje muziek 2.000,00

namunkanda vzw Het Geven van en reeks worksHops 
en twee concerten door n'faLy  
kayouté & dunyakan

zanzibar muziek 2.500,00

vaLacH jan de instuderinG en Het diriGeren van 
Het oratorium voor soLi, orkest,  
GemenGd- en kinderkoor  
"de kLepper/de kLok"

sLowakije muziek 800,00

ostyn bert Het maken van een tournee door de 
Groep absyntHe minded

duitsLand muziek 1.500,00

tHe mansion vzw GezameLijke tournee van de Groepen 
"tHe kiLLbots" en "cabrón"

frankrijk muziek 700,00

mint-o-matic vzw de promotietournee van de Groep 
'mint' naar aanLeidinG van  
aLbumreLease

duitsLand muziek 400,00

fLatcat vzw de concerten in Het beLGiscH paviL-
joen op de wereLdtentoonsteLLinG 
in zaraGoza

spanje muziek 600,00

cosy brass  
quartet vzw

de deeLname aan Het "britisH open 
soLo and quartet cHampionsHips"

u.k. muziek 400,00

jeuGd en muziek 
antwerpen 

de verscHiLLende concerten spanje muziek 2.500,00

beLGian brass vzw concert op Het xxiiiièmefestivaL de 
musique du Haut-jura

frankrijk muziek 1.500,00

mint-o-matic vzw de concerten van de Groep "mint" nederLand muziek 200,00

2000 monkeys vzw Het concert van tom pintens in Het 
rozentHeater te amsterdam

nederLand muziek 60,00

mint-o-matic vzw Het Geven van verscHiLLende  
concerten

duitsLand muziek 400,00

beLGian brass vzw concert op spanisH brass festivaL spanje muziek 1.500,00

2000 monkeys vzw concert van tom pintens nederLand muziek 80,00

de briGade vzw concerten van de Groep 'quioui' scHotLand muziek 600,00

2000 monkeys vzw Het concert van tom pintens in 
kunst- en cuLtuurcentrum de spot

nederLand muziek 60,00

cambier anne voorsteLLinG muziektHeater "aben-
dempfindunG" in santiaGo

cHiLi muziektHe-
ater

500,00

vermeuLen jan voorsteLLinG muziektHeater "aben-
dempfindunG" in santiaGo

cHiLi muziektHe-
ater

500,00

tHeater de spieGeL 
vzw

voorsteLLinGen van de producties 
'de rode draad/k' en 'bramborry'

HonGarije en itaLië muziektHe-
ater

2.000,00

van bauweL tom voorsteLLinG muziektHeater  
"abendempfindunG" in santiaGo

cHiLi muziektHe-
ater

500,00

compaGnie kaiet! voorsteLLinG op Het oeroLfestivaL nederLand muziektHe-
ater

2.000,00

de cock micHaeL Het Geven van een worksHop seneGaL tHeater 1.000,00

association 
Les fiLms de 
L'imparfait 

de voorsteLLinG door cie berLin op 
Het festivaL des 7 coLLines

frankrijk tHeater 1.000,00

bueLens pauLina 
vzw

Het Geven van voorsteLLinGen door 
marijs bouLonGne in Het avantGaar-
denteater en teaterGarasjen

noorweGen tHeater 450,00

stiLLLab vzw de voorsteLLinGen op Het festivaL 
"nationaL review of Live art"

uk tHeater 2.000,00

stabada vzw voorsteLLinGen van stabada japan tHeater 4.000,00

tHe otHer vzw Het Geven van een voorsteLLinG op 
Het festivaL 'drodesera fies' in dro 
en op impuLstanz

itaLië en oostenrijk tHeater 1.000,00
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tHeater stap vzw de deeLname aan Het festivaL kuLtur 
vom rande

duitsLand tHeater 2.500,00

ruysscHaert tine annuLatie Geven van 6 voorsteLLin-
Gen op poëziefestivaL

namibië tHeater 600,00

sticHtinG tHea-
terfestivaL deLft 

de ontvanGst van de Groepen tHea-
ter toL en sHake tHat voor deeLname 
aan Het tHeaterfestivaL mooi weer 
speLen

nederLand tHeater 1.000,00

circus van vLaan-
deren (circus 
ronaLdo) vzw

Het Geven van vier voorsteLLinGen frankrijk tHeater 2.000,00

aLibi coLLectief 
vzw

de voorsteLLinG "tHe makinG of" op 
Het sHäxpir festivaL

oostenrijk tHeater 1.000,00

aLibi coLLectief 
vzw

de voorsteLLinGen 'sjoemeLaGe' en 
"tHe makinG of" op Het fiGura tHea-
terfestivaL

zwitserLand tHeater 3.000,00

seGers iwein Het maken van een tournee nederLand tHeater 500,00

Heyneman dries een tournee van 'ter bescHerminG 
van de jeuGd'

nederLand tHeater 500,00

casier kareL Het Geven van voorsteLLinGen op 
Het faki festivaL

kroatië tHeater 600,00

stiLLLab vzw Het Geven van de voorsteLLinG 'end' 
op Het 'internationaLes sommer 
festivaL'

duitsLand tHeater 1.700,00

paLindroom vzw de voorsteLLinGen van "i Have no 
tHouGHts, and tHis is one of tHem"

zwitserLand en de uk tHeater 1.000,00

circo topia vzw de deeLname aan Het festivaL cHaLon 
dans La rue en festivaL d'auriLLac en 
voorsteLLinG op de beurs 'La LLotja'

frankrijk en spanje tHeater 2.000,00

circo topia vzw deeLname aan Het internationaLe 
straattHeaterfestivaL oLaLa!

oostenrijk tHeater 450,00

circo topia vzw deeLname aan '20tH internationaL 
kuLturbörse'

duitsLand tHeater 500,00

quicksiLver vzw de voorsteLLinGen op Het 12e  
seattLe internationaL festivaL of 
improv

usa tHeater 500,00

bunker  
productions 

de deeLname van de Groep 'berLin' op 
Het festivaL mLadi Levi

sLovenië tHeater 1.000,00

de vereniGinG van 
entHousiasten 
voor Het reëLe en 
universeLe vzw 

Het Geven van de voorsteLLinG 'we 
save no Lives'

poLen tHeater 1.300,00

tHeater tinnenpot 
vzw

Het Geven van de voorsteLLinG  
"oidipoes in koLonos"

namibië tHeater 1.200,00

GiLLerot domini-
que

Het ontwikkeLen van cuLtureLe 
noord-zuid projecten en Het Geven 
van worksHops

seneGaL tHeater 600,00

ben cHikHa cHokri Het Geven van worksHops seneGaL tHeater 600,00

viLniaus festiva-
Liai 

de ontvanGst van de Groep 'berLin' 
met 'bonanza' voor deeLname aan 
Het viLnius festivaL

Litouwen tHeater 2.000,00

etabLissement  
pubLic du parc et 
de La Grande HaL-
Le de La viLette 

voorsteLLinGen van miet warLop op 
Het dessus-dessous festivaL

frankrijk tHeater 800,00

timecircus vzw voorsteLLinGen op verscHiLLende 
festivaLs

uk tHeater 3.000,00

tHe otHer vzw deeLname van Het trio anesiadou, 
bryssinck en peeters op Het premiè-
res 2008 festivaL (tHéâtre nationaL 
de strasbourG).

frankrijk tHeater 1.000,00
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La Guardia  
fLamenca vzw

Het Geven van voorsteLLinGen op 
Het straattHeater festivaL fira de 
teatro

spanje tHeater 1.000,00

abattoir fermé 
vzw

de voorsteLLinG 'moe maar op en 
doLend' in trafo House of  
contemporary arts

HonGarije tHeater 1.000,00

La Guardia fLa-
menca vzw

de deeLname aan Het tHeaterfestivaL 
oeroL

nederLand tHeater 400,00

maertens jan de deeLname aan Het project "tHe 
Loop" aLs LicHtontwerper in Het 
'konzertHaus vienna'

oostenrijk tHeater 300,00

fiLter vzw de deeLname aan Het 'wrocLaw non 
stop festivaL'

poLen tHeater 1.500,00

ctyri dny (four 
days) 

deeLname van cie berLin aan 13tH 
internationaL tHeatre festivaL 4 + 4 
+ 4 days in motion

tsjecHië tHeater 700,00

tHeater toL vzw verscHiLLende voorsteLLinGen nederLand, oostenrijk en 
israëL

tHeater 3.000,00

quicksiLver vzw de deeLname aan een internationaaL 
improvisatie festivaL

rusLand tHeater 1.000,00

tHe otHer vzw Het Geven van de voorsteLLinG 'How 
do you Like my Landscape' op Het 
'inteatro festivaL'

itaLië tHeater 700,00

tHe otHer vzw voorsteLLinGen 'How do you Like 
my Landscape' van manaH depauw en 
bernard van eeGHem

uk tHeater 1.000,00

tHe otHer vzw voorsteLLinGen "How do you Like 
my Landscape" van manaH depauw en 
bernard van eeGHem

spanje tHeater 1.000,00

cie 13 vzw de ontvanGst van de buitenLandse 
artiesten voor de voorsteLLinGen 
in beLGië en Het Geven van voorsteL-
LinGen en worksHops in Het buiten-
Land (project body babeL)

turkije en Litouwen tHeater 3.000,00

maan en zand vzw de voorsteLLinG "Les fLamicHes 
noirs"

zwitserLand tHeater 800,00

woesH vzw de deeLname van sHake tHat en  
compaGnie poL & freddy op Het 
oLaLa, internationaLes strassentHe-
ater festivaL

oostenrijk tHeater 1.200,00

iL GaviaLe Het optreden van de beLGiscHe 
Groep abattoir fermé op Het  
'drodesera fies 2008'

itaLië tHeater 2.500,00

tOtAAL    372.250,00

  10.6.1.8.  Vertalingen van artikels

nAAM initiAtieF BedrAG in eUrO

kLankendaaL vzw vertaLinG van Het artikeL 'praxiaL music education' van prof. 
dr. david j eLLiot naar aanLeidinG van 2 LezinGen van Hem in 
vLaanderen

160,00

forum de L'essaie sur L'art 
association

tussenkomst in de vertaaLkosten van vLaamse essays en de 
reiskosten van een vLaamse uitGever in Het kader van een 
forum rond kustessays naar aanLeidinG van Het franse 
eu-voorzitterscHap

1.700,00

tOtAAL  1.860,00
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10.6.2.  Buiten het Kunstendecreet  
    
  10.6.2.1.  Werkplaatsen

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

betHaniënHaus Huur ateLier vLaamse kunstenaars duitsLand beeLdende kunst 12.954,00

cité internationaLe des 
arts 

onderHoud ateLiers frankrijk beeLdende kunst 5.940,00

straetLinG cHris verbLijf in cité des arts frankrijk beeLdende kunst 500,00

Grimonprez joHan verbLijf in cité des arts frankrijk beeLdende kunst 500,00

vanpevenaeGe yves verbLijf in cité des arts frankrijk beeLdende kunst 500,00

de Gruyter voebe verbLijf in cité des arts frankrijk beeLdende kunst 500,00

scHuster aaron verbLijf in cité des arts frankrijk beeLdende kunst 500,00

sticHtinG trustfonds 
rijksacademie 
amsterdam 

jaarLijkse bijdraGe nederLand beeLdende kunst 12.500,00

sticHtinG trustfonds 
rijksacademie 
amsterdam 

tweede subsdie rijksacademie 
amsterdam 2de vLaams kunstenaar

nederLand beeLdende kunst 12.500,00

mouLaert eva verbLijf jan van eyckacademie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

mattHys kobe verbLijf jan van eyckacademie nederLand beeLdende kunst 4.500,00

jottkandt siGi verbLijf jan van eyckacademie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

battista emiLiano verbLijf jan van eyckacademie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

van imscHoot tom verbLijf jan van eyckacademie nederLand beeLdende kunst 3.750,00

wauman andy verbLijf rijksacademie amsterdam nederLand beeLdende kunst 10.000,00

van woLputte pHiLippe verbLijf rijksacademie amsterdam nederLand beeLdende kunst 10.000,00

pLatform Garanti kosten verbLijf vLaamse 
kunstenaars

turkije beeLdende kunst 2.850,00

van den abeeLe micHaëL verbLijf Garanti turkije beeLdende kunst 4.650,00

Lerooy tHomas verbLijf betHaniënHaus berLijn 
2009

usa beeLdende kunst 32.500,00

de dobbeLeer koen verbLijf iscp 2009 usa beeLdende kunst 7.000,00

mannaerts vaLerie verbLijf iscp new york usa beeLdende kunst 43.000,00

tOtAAL    191.644,00    

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

steLLa LoHaus GaLLery deeLname aan tHe armory sHow 2008 usa beeLdende kunst 4.800,00

GaLerie micHeLine 
szwacjer 

deeLname aan art 39 baseL 2008 zwitserLand beeLdende kunst 3.000,00

GaLerie micHeLine 
szwacjer 

deeLname aan frieze art fair 2008 uk beeLdende kunst 3.000,00

GaLerie micHeLine 
szwacjer 

deeLname aan fiac 2008 frankrijk beeLdende kunst 3.000,00

fifty one fine art 
pHotoGrapHy 

deeLname aan paris pHoto 2007 frankrijk beeLdende kunst 1.380,00

fifty one fine art 
pHotoGrapHy 

deeLname paris pHotot 2008 frankrijk beeLdende kunst 3.000,00

deweer art GaLLery deeLname aan arco madrid 2008 spanje beeLdende kunst 5.500,00

deweer art GaLLery deeLname aan art coLoGne 2008 frankrijk beeLdende kunst 3.000,00

  10.6.2.2.  Subsidies voor deelname aan kunstbeurzen
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GaLerie annie GentiLs deeLname aan sLick contemporary 
art fair 2008

frankrijk beeLdende kunst 3.000,00

tim van Laere GaLLery deeLname aan artforum berLin 2008 duitsLand beeLdende kunst 5.000,00

GaLerie annie GentiLs deeLname aan scope baseL 2008 zwitserLand beeLdende kunst 6.000,00

GaLerie transit deeLname aan sHow off parijs 2007 frankrijk beeLdende kunst 2.100,00

steLLa LoHaus GaLLery deeLname aan art 39 baseL 2008 zwitserLand beeLdende kunst 3.000,00

steLLa LoHaus GaLLery deeLname aan artforum berLin 2008 duitsLand beeLdende kunst 3.000,00

Hufkens xavier deeLname aan art 39 baseL 2008 zwitserLand beeLdende kunst 3.000,00

Hoet bekaert GaLLery deeLname aan artforum berLin 2008 duitsLand beeLdende kunst 2.625,00

GaLerie annette de 
keyser 

deeLname aan sLick contemporary 
art fair 2007

frankrijk beeLdende kunst 2.690,00

van daeLe jacques deeLname aan arco madrid 2008 spanje beeLdende kunst 6.000,00

map contemporary art deeLname van GaLerie dépendance 
aan Liste baseL 2008

zwitserLand beeLdende kunst 2.600,00

GaLerie daGmar de pooter deeLname aan rai 2008 itaLië beeLdende kunst 1.475,00

GaLerie annie GentiLs deeLname aan arco madrid 2008 spanje beeLdende kunst 5.200,00

tOtAAL    72.370,00

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

stiLLLab vzw projecten kris verdonck duitsLand beeLdende kunst 30.000,00

stiLLLab vzw restauratie en opsLaG van ver-
scHiLLende instaLLaties van kris 
verdonck

nvt beeLdende kunst 30.000,00

wieLs deeLname jef Geys itaLië beeLdende kunst 60.000,00

p.a.r.t.s. vzw studiebeurzen 2 marokkaanse 
studenten

ontvanGst in 
vLaanderen

dans 20.000,00

p.a.r.t.s. vzw studiebeurzen 1 zuid-afrikaanse 
en twee cHinese studenten

ontvanGst in 
vLaanderen

dans 16.000,00

Het bescHrijf kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan werkinG van Het 
LiteratuurHuis passa porta in 
brusseL en viLLa HeLLenboscH in 
voLLezeLe

ontvanGst in 
vLaanderen

Letteren 120.000,00

Het bescHrijf 10 jaar Het bescHrijf ontvanGst in 
vLaanderen

Letteren 27.000,00

stavanGer2008 iks kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan de activiteiten in 
Het kader van de residentiewer-
kinG van muziektHeater trans-
parant in stavanGer, noorweGen 
2008

noorweGen muLtidiscipLinair 50.000,00

sticHtinG internationaLe 
cuLtureLe activiteiten 
(sica)

vLaams-nederLands festivaL Low HonGarije muLtidiscipLinair 50.000,00

frans brood productions one day for anotHer worLd ontvanGst in 
vLaanderen

muLtidiscipLinair 30.000,00

paLeis voor scHone kun-
sten brusseL (bozar) nv

tussenkomst in de kosten en 
Honoraria verbonden aan bozar 
studios 2008

nvt muLtidiscipLinair 73.000,00

corban vzw worksHop video en dans in nadc, 
kaapstad

zuid-afrika muLtidiscipLinair 10.000,00

paLeis voor scHone kun-
sten brusseL (bozar) nv

vLaamse proGrammatie in Het ka-
der van bozar music

nvt muziek 350.000,00

  10.6.2.3.  Projecten internationaal cultuurbeleid
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woLvin vzw internationaLe concerten zita 
swoon

frankrijk, 
itaLië,  
portuGaL, 
GriekenLand 
en spanje

muziek 50.000,00

muziekcentrum vLaande-
ren vzw

de orGanisatie en promotie van 
de vLaamse muziekGroepen op de 
sHowcasefestivaLs popkomm (ok-
tober 2008) in berLijn, duitsLand 
en eurosonic noordersLaG (janu-
ari 2009) in GroninGen, nederLand

duitsLand, 
nederLand

muziek 50.000,00

dunia-GLobe tHe internationaLs in z-a zuid-afrika muziek 35.000,00

november music vLaan-
deren vzw

kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan samenwerkinGs-
project vLaanderen – nederLand

nederLand muziek 30.000,00

isHtar vzw voorbereidinG op en deeLname aan 
Het eurosonGfestivaL

servië muziek 25.000,00

b'rock concerten b'rock in vLaanderen, 
nederLand, oostenrijk en  
duitsLand

vLaanderen, 
nederLand, 
oostenrijk 
en duitsLand

muziek 50.000,00

paternoster jan internationaLe concerten van tHe 
bLack box reveLation

nederLand, 
duitsLand, 
uk, frank-
rijk, itaLië, 
zwitserLand, 
oostenrijk 
en usa

muziek 13.500,00

bettens artist support 
& information services 
vzw

kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan de internationaLe 
concerten van saraH bettens en 
band

duitsLand, 
oostenrijk, 
frankrijk, 
nederLand 
en zuid-
afrika

muziek 25.000,00

kabron bvba tournee en cd-reLease van sioen 
in frankrijk

frankrijk muziek 25.000,00

crossroadssa vzw kosten verbonden aan zuid-afrika 
project

zuid-afrika muziek 40.000,00

festivaL d'aviGnon (as-
sociation de Gestion du) 

tussenkomst in de reis-, verbLijf- 
en transportkosten en per diems 
verbonden aan de presentatie van 
de vLaamse artiesten op Het  
festivaL in 2008

frankrijk tHeater 120.000,00

arcHidee vzw kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan tHeater &  
educatieproject soweto

zuid-afrika tHeater 65.000,00

tHeatre in motion/fiLter project 'tim/Hub' cHina tHeater 30.000,00

tHeater aan Het vrijtHof projecten in Het kader van de 
vLaams-nederLandse  
samenwerkinG

nederLand tHeater 30.000,00

root vzw kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan de productie '2018' 
(werktiteL)

nederLand tHeater 50.000,00

tOtAAL    1.504.500,00

INTERNATIONALE PROJECTEN
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  10.6.2.4.  Vertalershuis

MAAnd nAAM nAtiOnALiteit

februari eva toufarova tsjecHiscH

maart juLio Grande moraLes spaans

apriL dadid coLmer austraLiscH

juni david joHnson amerikaans

aneta dantcHeva buLGaars

juLi maja weikert duits

 dmitri siLvestrov russiscH

auGustus ivana scepanovic serviscH/canadees

september franco paris itaLiaans

rainer kersten duits

oktober etsuko nozaka japans

november maaike LaHaise noors

december Laura vroomen nederLands

tOtAAL 39.506,67

10.6.3.  Internationale projecten Cultureel erfgoed

OrGAnisAtie GeMeente prOjecttiteL BedrAG in eUrO

koninkLijke steLtenLopers van 
mercHtem sticHtinG LanGeveLde 
1945

mercHtem Hue festivaL 2008 in viëtnam 16.000,00  

stad mecHeLen mecHeLen Huizen van papier.  diGitaLe ontsLuitinG  
bouwtekeninGen

15.000,00  

Het vervoLG, projectencentrum 
van de mijnstreek

Genk coaLface/beeLvorminG mijnstreek in  
internationaaL perspectief (fase 2)

42.000,00  

Heemkunde vLaanderen mecHeLen HeritaGe care tHrouGH active citizensHip,  
and vice versa

23.000,00  

museum feLix de boeck droGenbos ontwikkeLinG van een nederLandstaLiGe versie 
van Het educatieve Luik de tentoonsteLLinG 'Le 
cube au caree' een uitwisseLinGsproject met 
Het museum voor scHone kunsten van verviers 
(franse GemeenscHap)

12.000,00  

katHoLiek documentatie- en on-
derzoekscentrum ku Leuven

Leuven reLiGie en koLonisatie: conGo 2010. mondeLinGe 
bronnen aanGaande de receptie en perceptie van 
westerse reLiGieuze opvattinGen en praktijken in 
conGo en rwanda, 1885 –1960

49.000,00  

bruGGe pLus bruGGe kantLijnen 25.000,00  

arcHief en documentatiecen-
trum voor Het vLaams-natio-
naLisme

antwerpen nise – nationaListiscHe intermediaire structuren 
in europa. een werkinstrument voor Het onder-
zoek naar de transnationaLe en intercuLtureLe 
kenmerken van de nationaLe en reGionaLe  
beweGinGen in europa.

18.000,00  

tOtAAL   200.000,00  

INTERNATIONALE PROJECTEN
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10.7.  Derde Arbeidscircuit  
  
10.7.1.  Binnen het Kunstendecreet

10.7.2.  Buiten het Kunstendecreet*

Derde Arbeidscircuit

OrGAnisAtie tOtAAL Vte BedrAG in eUrO

ancienne beLGique 6 192.556,90

basiLica concerten tonGeren  fvv 1 41.989,01

beursscHouwburG 1 30.439,76

de spieGeL, onafHankeLijk kunstencentrum 5 155.244,04

de werf 2 63.545,96

democrazy 3,5 89.291,92

driewerf Hoera 8 224.923,80

Het GevoLG 2,5 63.790,43

jeuGd en muziek 1 36.811,36

monty 3 80.214,79

musica 2 61.908,22

nieuw ensembLe raamteater 6 165.595,47

nieuwpoorttHeater 4 124.444,82

pubLiekstHeater Gent 9 235.188,20

sfinks animatie 4 104.437,40

speeLteater – koperGietery 3 88.755,52

sticHtinG LoGos 2 55.712,85

stuk kunstencentrum 2,5 73.053,72

’t arsenaaL 11,5 269.422,19

teater maLpertuis 2,5 70.434,68

tHeater stekeLbees 3 95.348,11

tHeater taptoe 4 99.155,78

toneeLproducties de tijd 3 104.797,74

zimmer 1 29.543,01

zuiderpersHuis 8 229.394,32

tOtAAL 2.786.000,00

OrGAnisAtie tOtAAL Vte VOOrschOtten in eUrO

arioso producties 2 31.036,33     

beweGinGstHeater exces 3 74.111,06     

de waaier 1 27.871,73     

fakkeLtHeater 4 97.472,56     

noordtHeater 2 49.188,94     

paLjas producties 3 80.902,93     

poëziecentrum 3 108.420,33     

tHeater tinnenpot 4,5 108.337,00     

sint LucasGaLerie brusseL 4 145.851,63     

prentenkabinet LimburG 1 33.940,84     

tOtAAL 757.133,35

* Het betreft hier enkel het totaal van de 4 voorschotten die reeds in 2008 zijn uitbetaald. Aangezien de con-
trole van de verantwoordingsstukken voor 2008 bij het ter perse gaan nog lopende is, kunnen de definitieve 
bedragen voor 2008 pas in het jaarverslag van 2009 worden gepubliceerd.
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10.7.3.  Erfgoed

Derde Arbeidscircuit

OrGAnisAtie tOtAAL Fte 
2007

2007 BedrAG in eUrO

arcHief en museum van Het vLaamse Leven te brusseL 2 83.201,73

bakkerijmuseum waLter pLaetinck, zuidGastHuisHoeve 7 194.913,84

centrum voor muziekinstrumentenbouw 3 114.995,61

de noteLaer 1 29.429,81

de ziLverreiGer, streekmuseum van kLein brabant 2 51.251,16

ecomuseum en arcHief van de boomse baksteen 1 30.556,31

erf en Heem 2 54.397,77

erfGoed LommeL (museum de koLonie) 3 90.157,72

Gentse vereniGinG voor industrieLe arcHeoLoGie en textieL 6 146.222,31

GescHied- en HeemkundiGe krinG kinrooi 1 41.424,13

GescHied- en HeemkundiGe krinG van Landen 2 58.937,98

GescHiedkundiG museum mesen 1 31.587,75

HeemkrinG de drie rozen 2,5 78.708,94

HeemkrinG HeidebLoemke Genk 1 50.828,90

HeemkundiG museum sincfaLa voor poLder en visserij 1,5 39.371,43

HeemkundiGe krinG sint-HuibrecHts-LiLLe 1 49.143,52

HeemkundiGe krinG van maLLe 1 32.650,37

karrenmuseum essen 2 80.775,04

museum de bres 1 27.352,85

reGionaLe Heemmusea bacHten de kupe 6 140.960,82

renovatie rekem 0,5 13.468,49

s. dimpna en GastHuismuseum GeeL 3 100.180,91

sint-LukasGaLerie brusseL 4 146.155,27

speeLGoedmuseum mecHeLen 1 28.882,75

sticHtinG mevrouw juLes dHondt-dHaenens 2 46.555,88

taLbot House 2 58.674,10

vereniGinG van Het museum van Het kamp van beverLo 2 76.020,94

vereniGinG voor cuLtureLe informatie en actueeL prentenkabinet in 
LimburG

1 31.356,12

vLaams bibLioGrafiscH, documentair en dienstverLenend centrum 3 126.716,87

vLaams centrum voor GeneaLoGie en HeraLdiek 1 37.863,18

vLaamse vereniGinG voor famiLiekunde 2 73.325,80

vrienden van Het museum bardeLaere 1 31.166,95

vrienden van Het sint-GodeLievemuseum 1 43.160,30

zuidwestbrabants museum HaLLe 1 25.954,46

tOtAAL 71,5 2.266.350,01
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10.8.  Cultuurprijzen  

Met de cultuurprijzen geeft de Vlaamse Gemeenschap officieel blijk van waardering aan 
organisaties of personen die door hun artistieke activiteiten of hun opmerkelijke prestaties van 
het afgelopen jaar een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen. 
Voor de 11 categorieën zijn er telkens 3 genomineerden. De selectie is een ode aan de rijkdom en 
de kwalitatieve hoogstand van de verschillende culturele disciplines. Voor de jaarlijkse prijs voor 
de Algemene Culturele Verdienste wordt er niet genomineerd.

Aan alle prijzen hangt een bedrag van 12.500 euro vast. De Prijs voor Algemene Culturele 
Verdienste is 20.000 euro waard.
  
Laureaten

• Beeldende Kunst 
– Joëlle Tuerlinckx 

• Cultureel Erfgoed 
– Wouter Steenhaut 

• Film 
– Fien Troch 

• Jeugdtheater 
– Randi De Vlieghe 

• Muziek 
– Flip Kowlier 

• Podiumkunsten 
– Meg Stuart 

• Proza 
– Anne Provoost 

• Smaakcultuur 
– Peter Scholliers 

• Strip 
– Willy Linthout 

• Vertalingen 
– Ina Rilke 

• Vormgeving 
– Nedda El-Asmar 

• Vrijwilliger 
– Last Post Association 

• Algemene Culturele Verdienste 
– Sigiswald Kuijken

  
Meer info 

•  www.cultuurprijzen.be

Cultuurprijzen



210       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed 211       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

10.9.  Internationaal – Erratum 2006 – 2007  

In het vorige jaarverslag werden per vergissing dezelfde cijfers voor 2006 en 2007 gepubliceerd 
voor wat betreft het internationale luik van het cultuurbeleid. Daarnaast ontbraken er enkele 
gegevens. Daarom publiceren wij hierbij alsnog de correcte en volledige informatie en cijfers voor 
deze jaren. Deze vervangen de bladzijden 174 tot en met 184 van het Jaarverslag 2006 – 2007.

10.9.1.  Binnen het Kunstendecreet – 2006
  
  10.9.1.1.  Jaarprojecten

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

espace 251 nord imaGes pubLiques ontvanGst 
buitenLand-
se Gasten

beeLdende kunst 10.000,00 

sarma vzw kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan bb-kronieken

duitsLand dans 15.000,00

isme vzw reiskosten verbonden aan fLe-
misH fortniGHt – muziekfestivaL 
i.s.m. bayLoruniversity scHooL of 
music (waco-texas)

usa muziek 10.000,00

keremos vzw kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan tournee absyntHe 
minded

nederLand, 
duitsLand, 
frankrijk, 
zwitserLand 
en Luxem-
burG

muziek 10.000,00

musiciens sans  
frontières vzw

internationaLe concerten tHink 
of one

braziLië, 
spanje, 
frankrijk, 
nederLand, 
duitsLand, 
portuGaL, 
itaLië, ca-
nada en Het 
vereniGd 
koninkrijk

muziek 40.000,00

tOtAAL 85.000,00

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

coLe stijn kunstverein aHLen duitsLand beeLdende kunst 3.000,00

de boer manon project tHe disappearance of 
pubLic spHere

servië beeLdende kunst 2.487,80

kunst op maat vzw project borderLines frankrijk beeLdende kunst 7.000,00

nicodemus everLyn trauma and art: tHe Hidden scars uk beeLdende kunst 2.500,00

vLeescHouwer kris arco 06 madrid spanje beeLdende kunst 3.000,00

p.a.r.t.s. vzw reis- en verbLijfkosten + trans-
port (wijziGinG mb) verbonden 
aan internationaLe  
voorsteLLinGen 2006

spanje, 
GriekenLand, 
estLand, 
oostenrijk, 
zweden, 
roemenië, 
duitsLand, 
cHina, uk, 
zuid-korea, 
frankrijk, 
portuGaL, 
zuid-afrika

dans 20.000,00

 10.9.1.2.  Projecten januari – augustus

Internationaal – Erratum 2006 – 2007
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nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

air antwerpen vzw werkverbLijf afrikaanse  
kunstbiënnaLe dakar

afrika beeLdende kunst 13.000,00

vandenberG pHiLippe L'important c'est Le kamikaze frankrijk beeLdende kunst 10.000,00

vanommesLaeGHe raf 
(Honoré d'o)

deeLname ecHiGa tsumari art 
triennaL

japan beeLdende kunst 2.500,00

bonk vzw reis- en transportkosten  
verbonden aan buitenLandse  
concerten fes

nederLand, 
itaLië,  
duitsLand, 
japan en 
oostenrijk

muziek 12.500,00

b'rock reis-, verbLijf- en transportkosten 
verbonden aan concerten dixit 
domus in potzdam en berLijn

duitsLand muziek 10.000,00

fLanders recorder 
quartet/vier op 'n rij 
vzw

reis- en transportkosten verbon-
den aan werkinG buitenLand 2e 
periode 2006

taiwan, usa 
en mexico

muziek 15.000,00

iL GardeLLino vzw reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan concerten en mastercLasses 
in GuatemaLa en eL saLvador

eL saLvador, 
GuatemaLa

muziek 12.500,00

musea en erfGoed  
antwerpen

reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan voorsteLLinG 'portret van een 
verLoren Lente'

usa muziektHeater 10.000,00

victoria deLuxe vzw reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan internationaLe projecten

zuid-afrika sociaaL-artistiek 7.000,00

fiLter vzw kosten verbonden aan de interna-
tionaLe residentiewerkinG van de 
productie 2b verbonden aan editH 
kaLdor: 2b (werktiteL)

duitsLand en 
usa

tHeater 20.000,00

tOtAAL 112.500,00

  10.9.1.3.  Projecten september – december

circus van vLaanderen 
(circus ronaLdo) vzw

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan internationaLe 
reis-, verbLijf- en transportkosten

uk, cHina, 
spanje, 
noorweGen, 
ierLand, 
turkije, 
nederLand, 
frankrijk

muLtidiscipLinair 20.000,00

fLanders recorder 
quartet/vier op 'n rij 
vzw

reiskosten verbonden aan  
internationaLe werkinG

duitsLand, 
usa

muziek 8.000,00

iL GardeLLino vzw reiskosten verbonden aan  
concerten in frankrijk, Litouwen 
en bosnië HerzeGovina

Litouwen, 
frankrijk en 
bosnië

muziek 10.000,00

kuLtuurGemeenscHap 
HarinGe vzw

reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan reis en verbLijfkosten van 
buitenLandse orGanisten in Het 
kader van de zomerse orGeLcon-
certen in HarinGe

ontvanGst 
buitenLand-
se Gasten

muziek 1.000,00

tHeater toL vzw kosten, per diems en Honoraria 
verbonden aan Het project in costa 
rica verbonden aan corazón de 
anGeLes – project in costa rica

costa rica tHeater 18.000,00

tOtAAL 94.987,80

Internationaal – Erratum 2006 – 2007
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nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

berLin biennaL vLaamse deeLname  
(kunstwerke-berLin)

duitsLand beeLdende kunst 4.500,00

busan biennaLe 2006 a taLe of two cities cHina beeLdende kunst 7.000,00

centre for contempo-
rary arts warsaw

david cLaerbout poLen beeLdende kunst 860,00

frac iLe de france soLo carLo arocHa frankrijk beeLdende kunst 5.000,00

fri-art expo sven auGustijnen zwitserLand beeLdende kunst 10.000,00

GaLLeria d'arte moderna project cominG soon itaLië beeLdende kunst 3.000,00

GeseLLscHaft für  
aktueLLe kunst

fiGuren / projektionen –  
soLotentoonsteLLinG a. torfs

duitsLand beeLdende kunst 10.000,00

internationaL center of 
pHotoGrapHy

snap judGement usa beeLdende kunst 3.500,00

kiasma museum of  
contemporary art

participatie borremans en de 
bruyckere aan ars06

finLand beeLdende kunst 5.000,00

kunstHaLLe bern GroepstentoonsteLLinG  
pre-emptive

zwitserLand beeLdende kunst 2.500,00

kunstHaus Graz participatie kris martin in  
'protections'

oostenrijk beeLdende kunst 2.000,00

kunstverein stuttGart drawinGs (m. borremans) duitsLand beeLdende kunst 3.000,00

kunstvereniGinG  
diepenHeim

internationaLe Groepsexpositie nederLand beeLdende kunst 5.000,00

Laznia center for  
contemporary art

manipuLations on economy of 
deceit

poLen beeLdende kunst 3.000,00

macba barceLona pubLic space – two audiences spanje beeLdende kunst 20.000,00

marta Herford caHiers sur james van denny 
deprez

duitsLand beeLdende kunst 2.000,00

marta Herford connexion (4e editie) duitsLand beeLdende kunst 15.000,00

musée Grand duc jean eLdorado LuxemburG beeLdende kunst 2.000,00

museu serraLves anos 80 portuGaL beeLdende kunst 10.000,00

museum beeLden aan zee joHan taHon "in fLuidum" nederLand beeLdende kunst 7.500,00

paLais Grosser Garten pieter vermeerscH duitsLand beeLdende kunst 2.000,00

provincia di torino teksid acid (i. provoost en s. 
denicoLaï)

itaLië beeLdende kunst 3.000,00

tent. sticHtinG centrum 
beeLdende kunsten

neo beGinners – open rotterdam nederLand beeLdende kunst 3.900,00

tiLman HoepfL soLo kunstnernes Hus noorweGen beeLdende kunst 3.000,00

viafarini video H. op de beeck itaLië beeLdende kunst 7.000,00

künstLerHaus  
mousonturm

weLcome Home + twin stories 
(pHiLLippe beLouL)

duitsLand dans 1.000,00

kuLturHaLLen  
dampfzentraLe

kosten verbonden aan reis en 
promotie verbonden aan vLaamse 
artiesten in Het kader van Het 
project ‘pLan_pp’

zwitserLand muziek 5.000,00

 10.9.1.4. Projecten buitenlandse aanvragers

Internationaal – Erratum 2006 – 2007
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dupLacena reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan festivaL temps d'imaGes

portuGaL muziektHeater 9.000,00

sopHiensaeLe GmbH project Lotte van den berG duitsLand tHeater 9.000,00

sticHtinG zeeLand  
nazomer festivaL

reis,- verbLijf- en transportkosten 
verbonden aan zeeLand nazomer 
festivaL

nederLand tHeater 10.000,00

tOtAAL 173.760,00

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

de mits trees banff center for tHe arts canada beeLdende kunst 2.000,00

dietvorst eLs santa fé institute usa beeLdende kunst 2.500,00

Huysmans debby werkverbLijf roemenië roemenië beeLdende kunst 2.000,00

nijs sopHie pLatform Garanti: contemporary 
art center

turkije beeLdende kunst 3.000,00

robers perry project iron GaLLery uk beeLdende kunst 5.000,00

sanders mira werkverbLijf cHinese european 
art center

cHina beeLdende kunst 3.000,00

van dinGenen fiLip werkverbLijf HanGar spanje beeLdende kunst 2.000,00

vandekerckHove katrien youkobo art centre japan beeLdende kunst 2.500,00

ampe pieter kosten verbonden aan verbonden 
aan deeLname danceweb

oostenrijk dans 1.850,00

d.a.n.c.e. werkverbLijf cHristopHe deGeLin waLLonië dans 5.000,00

d.a.n.c.e. werkverbLijf sabin ceuLemans waLLonië dans 5.000,00

de preter koen kosten verbonden aan verbonden 
aan deeLname danceweb

oostenrijk dans 1.850,00

d'Haese caroLine facets 2006, sanctuary Labatory india dans 2.500,00

soLano scHenker Ga-
brieL

kosten verbonden aan deeLname 
danceweb

oostenrijk dans 1.850,00

vanHecke françoise kosten verbonden aan werkbeurs 
eLectrosHocked!

waLLonië, 
frankrijk, 
duitsLand, 
itaLië en 
nederLand

muziek 5.000,00

van den eynde antoon kosten verbonden aan verbonden 
aan werkverbLijf zuid-afrika

zuid-afrika tHeater 3.500,00

tOtAAL 48.550,00

nAAM initiAtieF discipLine BedrAG in eUrO

iamic (internationaL 
association of music 
information centres)

aLGemene werkinGskosten verbonden aan  
jaarwerkinG 2006

muziek 30.000,00

informaL european  
tHeatre meetinG vzw

tussenkomst in de jaarwerkinG en Het  
aziëproject verbonden aan jaarwerkinG 2006 +  
aziëproject 2006

tHeater 40.000,00

tOtAAL 70.000,00

  10.9.1.5.  Werkverblijven

  10.9.1.6.  Netwerkorganisaties
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nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

open doek vzw reiskosten verbonden aan jeuGd-
jury naar apoLLo fiLmfestivaL

zuid-afrika audiovisueLe kunst 4.000,00

advn kosten prospectiereis 2006 naar 
vLaamse arcHieven in de vn

usa beeLdende kunst 2.500,00

andrews nick reis-verbLijfskosten naar  
istanbuL voor tentoonsteLLinG in 
tesvikiye sanat GaLerisi

turkije beeLdende kunst 300,00

baiLLy virGinie reiskosten xiamen artist in  
residence

cHina beeLdende kunst 1.000,00

beke joHan reiskosten naar zuid-afrika 
voor2 medewerkers van viza vzw

zuid-afrika beeLdende kunst 2.400,00

borGHouts karin reiskosten voor tentoonsteLLinG 
in Lodz poLen

poLen beeLdende kunst 500,00

borGHouts karin reis-verbLijf- en transportkosten 
naar atHene

GriekenLand beeLdende kunst 450,00

broucke koen reiskosten voor tentoonsteLLinG 
in rauma – finLand

finLand beeLdende kunst 400,00

canninG susan reis- en verbLijfskosten voor 
researcH james ensor

ontvanGst beeLdende kunst 2.200,00

cardon eva reis- en verbLijfskosten voor de 
deeLname aan een tentoonsteL-
LinG in sHanGai

cHina beeLdende kunst 700,00

cardon eva reiskosten  naar nürnberG nav 
soLotentoonsteLLinG in tHok-Lab

duitsLand beeLdende kunst 250,00

casH robert reiskosten naar cHicaGo voor 
deeLname aan cHicaGo artist 
montH

usa beeLdende kunst 1.000,00

cLarysse joHan kosten van deeLname aan Het 
residency proGramme in caLossa 
d’en sarra

spanje beeLdende kunst 970,00

damnation bvba reis- en verbLijfskosten voor 
zijn presentatie tentoonsteLLinG 
vLaams desiGn in berLijn

duitsLand beeLdende kunst 2.000,00

danckaert bert reis-en transportkosten voor 
deeLname aan dubbeLtentoonsteL-
LinG “abwesend”

duitsLand beeLdende kunst 500,00

de cLercq anouk reiskosten  voor Haar tentoon-
steLLinG in Het safn museum in 
reykjavik

ijsLand beeLdende kunst 480,00

de cLercq anouk reis- en verbLijfstransportkosten 
voor werkverbLijf in pLatform 
cHina – bejinG

cHina beeLdende kunst 2.500,00

de cLercq anouk reiskosten voor deeLname aan 
video-tentoonsteLLinGen in  
montréaL en teL aviv

canada en 
israëL

beeLdende kunst 700,00

de fraeye mark reiskosten novosibirsk rusLand beeLdende kunst 750,00

de maeseneer martine reis- en verbLijfskosten naar 
sHanGai voor de cHinees-beLGi-
scHe arcHitectuurontmoetinG

cHina beeLdende kunst 2.000,00

de peLsmacker Hans deeLname worksHop in atHene GriekenLand beeLdende kunst 500,00

de wiLde frederik reis- en verbLijfskosten voor 
de deeLname aan worksHop in 
istanbuL

turkije beeLdende kunst 500,00

de wit dirk reiskosten naar san jose voor 
Het isea symposium

usa beeLdende kunst 500,00

  10.9.1.7  Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten

Internationaal – Erratum 2006 – 2007



216       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

deLacourt kris reis- en verbLijfstransportkosten 
voor project buiLdinG transmis-
sion in tHaiLand en cHina

tHaiLand en 
cHina

beeLdende kunst 3.000,00

dementieva aLexandra reiskosten sao paoLo braziLië beeLdende kunst 1.000,00

devriendt jos reiskosten voor tentoonsteLLinG 
van zijn werk in de matinGaLerie 
in Los anGeLes – usa

usa beeLdende kunst 1.000,00

doove editH reis-en verbLijfskosten in  
reykjavik voor deeLname aan Het 
sequences festivaL

ijsLand beeLdende kunst 400,00

error one vzw reis- en verbLijfskosten van de 
aan error #4 deeLnemende  
kunstenaars

ontvanGst beeLdende kunst 1.000,00

faes dennis reis- en verbLijfskosten naar 
massacHusets voor tentoonsteL-
LinG en LezinG

usa beeLdende kunst 500,00

fink cHristopH reiskosten Londen voor  
outdoors

uk beeLdende kunst 200,00

GaGa(rin) vzw reiskosten voor presentatie van 
tijdscHrift in HeLsinki

finLand beeLdende kunst 400,00

GeirLandt toni kosten van tentoonsteLLinG van 
diaLoGist – kantor/HaarzeLf en 
carLos montaLvo in berLijn

duitsLand beeLdende kunst 270,00

Gobyn Luc reis- en verbLijfskosten naar parijs 
voor verbLijf in cité des arts

frankrijk beeLdende kunst 500,00

Goezu andre kosten deeLname tentoonsteLLinG 
in finLand

finLand beeLdende kunst 1.500,00

Goiris Geert reis- en verbLijfskosten voor 
tentoonsteLLinG in cHapman fine 
arts

uk beeLdende kunst 250,00

Het pakt vzw reiskosten voor projecten in 
benicasim (e) en beLèm (p)

spanje en 
portuGaL

beeLdende kunst 700,00

Het pakt vzw presentatie project opus veLo in 
rennes – frankrijk

frankrijk beeLdende kunst 450,00

Hoedekie neLson reiskosten voor tentoonsteLLinG 
in insea conGres in viseu –  
portuGaL

portuGaL beeLdende kunst 277,00

Hoozee robert kosten prospectiereis uk okto-
ber 2005 – voorbereidinG britisH 
vision

uk beeLdende kunst 280,00

kempenaers jan foto-project in kroatie kroatië beeLdende kunst 1.000,00

Laboratorium voor  
arcHitectuur en  
urbanisme vzw

kosten van deeLname van 3  
medewerkers aan Het 7e eLektra 
festivaL in montreaL canada

canada beeLdende kunst 3.000,00

Lauwaert beatrijs deeLname worksHop in niGràn-
pontevedra – GaLicië spanje

spanje beeLdende kunst 400,00

maes fred transportkostern voor de ten-
toonsteLLinG in Laives-boLzano 
in itaLië

itaLië beeLdende kunst 400,00

maes ives kosten van deeLname aan resi-
dency proGramme baGfactory in 
joHannesburG zuid-afrika

zuid-afrika beeLdende kunst 1.500,00

maLstaf Lawrence reis-, verbLijf- en transportkosten 
naar berLijn voor project neveL

duitsLand beeLdende kunst 1.500,00

mast jan deeLname aan documenta 12 tHink 
tank tokyo 2006

japan beeLdende kunst 1.000,00

meuris wesLey kosten van deeLname aan  
residency proGramme in Haus der 
arcHitektur aLs Laureaat van Les 
pépinières européennes pour  
jeunes artistes

oostenrijk beeLdende kunst 1.650,00
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mic/optimo vzw reis- en verbLijfkosten naar 
miLaan voor 2 medewerkers van 
optimo vzw

itaLië beeLdende kunst 1.500,00

missotten jörGen deeLname aan Het frinGe festivaL 
sHanGai 2006

cHina beeLdende kunst 700,00

naveau nadia reiskosten voor deeLname ten-
toonsteLLinG in praaG

tsjecHië beeLdende kunst 200,00

nijs sopHie reis- en verpLaatsinGskosten 
naar en in japan (kofu)

japan beeLdende kunst 1.000,00

okno vzw reiskosten voor 2 personen voor 
tentoonsteLLinGsproject in riGa 
LetLand

LetLand beeLdende kunst 750,00

oosterLinck sabine kosten voor deeLname aan Het 
internationaL woman art festivaL 
in wenen

oostenrijk beeLdende kunst 900,00

samyn micHaeL reis-, verbLijf- en transportkos-
ten naar atHene voor Het  
mediaterra festivaL

GriekenLand beeLdende kunst 1.100,00

snauwaert ben reis-, verbLijfskosten naar parijs 
voor verbLijf in cité des arts

frankrijk beeLdende kunst 500,00

stiLLLab vzw reis- en verbLijfkosten voor 
performance van kris verdonck in 
Herford

duitsLand beeLdende kunst 860,00

swennen waLter reiskosten voor tentoonsteLLinG 
in wimbLedon scHooL of arts – uk

uk beeLdende kunst 140,00

swimberGHe GiLbert kosten van transport voor 
deeLname aan de tentoonsteLLinG 
“tHrouGH tHe LookinG GLass” in 
müncHen

duitsLand beeLdende kunst 2.000,00

tra mundi vzw reiskosten deeLnemende kun-
stenaars aan pLanet Gender in 
maastricHt

nederLand beeLdende kunst 1.000,00

trouvé rudy reiskosten aix en provence frankrijk beeLdende kunst 500,00

universitaire associatie 
brusseL

kosten van de ointvanGst buiten-
Landse Gasten voor symposium 
doctor in de kunsten

ontvanGst beeLdende kunst 2.500,00

van beLLe Guy reis- transport- en verbLijfskos-
ten voor de deeLname aan een 
project in kroatië

kroatië beeLdende kunst 400,00

van den boscH steve reiskosten new york usa beeLdende kunst 500,00

van den boscH steve deeLname tentoonsteLLinG ascen-
sion of tHe everyday

usa beeLdende kunst 500,00

van desseL kris reiskosten voor zijn verbLijf in 
de appeLboom/La pommerie in st-
setier iun frankrijk

frankrijk beeLdende kunst 400,00

van oost jan reiskosten itaLië itaLië beeLdende kunst 700,00

van stappen Lieve reiskosten voor deeLname aan 
de tentoonsteLLinG “eine fraGe 
(nacH) der Geste” in LeipzicH

duitsLand beeLdende kunst 400,00

van woenseL jan reiskosten voor presentatie en 
LezinG in sHanGai van Het samen-
werkinGsproject met kris vLees-
Houwer

cHina beeLdende kunst 1.800,00

vanden meerscH eLs reiskosten naar new york en 
aLexandrië voor worksHops, 
LezinGen en tentoonsteLLinG van 
Haar werk

usa en 
eGypte

beeLdende kunst 1.000,00
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vander veLde Luc reis-, verbLijf- en transportkos-
ten naarnew york voor rider 
project

usa beeLdende kunst 700,00

vekemans jonny reis- en verbLijfskosten voor 
tentoonsteLLinG in camaGuey – 
cuba

cuba beeLdende kunst 900,00

vermeir katLeen reis- en verbLijfskosten voor 
deeLname aan een tentoon steL-
LinG in montréaL – canada

canada beeLdende kunst 700,00

vermeire katrien reiskosten japan japan beeLdende kunst 700,00

vermeuLen anGeLo reiskosten voor de presentatie 
van zijn werk in san jose – vs en 
québec – canada

usa en ca-
nada

beeLdende kunst 1.000,00

vLeescHouwer kris reis- en transportkposten voor 
de tentoonsteLLinG in Het paLais 
de tokyo in parijs

frankrijk beeLdende kunst 200,00

wauman andy Londen voor confusion as a mode 
of sensibiLity

uk beeLdende kunst 700,00

arGos vzw reiskosten van pauL wiLLemsen 
voor presentatie/LezinG in tokio

japan beeLdende kunst 1.500,00

david astrid reis-, verbLijf- en transportkos-
ten van de kunstenaars franco 
anGeLoni en ruanGsak anuwatwi-
mon voor Het project meetkunst/
ecpo persévérance

ontvanGst 
buitenLand-
se Gasten

beeLdende kunst 2.500,00

aL kantara reis- en transportkosten verbon-
den aan vLaamse deeLname aan Het 
project encontros imediatos iii / 
cLose encounters iii 2006

portuGaL dans 900,00

bueLens pauLina vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinG endLess medication

canada dans 400,00

cie 13 vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinGen in turkije

turkije dans 1.600,00

cie 13 vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinGen in poLen

poLen dans 1.500,00

deepbLue vzw transportkosten verbonden aan 
de deeLname aan Het festivaL ok-
toberdans

noorweGen dans 1.500,00

deepbLue vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLin-
Gen box witH HoLes en some notes 
are

cHina dans 6.000,00

deepbLue vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinG in japan

japan dans 2.000,00

HeL's kitcHen vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan 2 opvoerinGen in  
frankrijk

frankrijk dans 2.000,00

joji inc. vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinGen erase-e(x) in spanje

spanje dans 2.600,00

kobaLt works vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de opvoerinG 
van Heroine op de dance trien-
naLe tokio – seouL

japan dans 4.000,00

kobaLt works vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de dansvoor-
steLLinGen

cHina dans 4.000,00

kobaLt works vzw reiskosten verbonden aan deeL-
name aan festivaL of younG cHo-
reoGrapHers in beijinG, cHina

cHina dans 1.000,00

kobaLt works vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLin-
Gen in jakarta

indonesie dans 2.000,00

kunst/werk vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinG in GLasGow

uk dans 1.100,00
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kwaad bLoed vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname aan Het festivaL 
pLatform of younG cHoreoGrap-
Hers 2006

kroatië dans 800,00

Lazic micHaeL reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan deeLname 
internationaaL dans festivaL in 
poLen

poLen dans 500,00

peepinG tom vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLin-
Gen in kaLamata

GriekenLand dans 5.200,00

peepinG tom vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinG "Le saLon" 
in denemarken

denemarken dans 1.500,00

poLydans vzw reiskosten verbonden aan zomer-
residentie voor poL cousement in 
centre tapias te rio de janeiro

braziLie dans 500,00

reynaert micHieL reis- en transportkosten verbon-
den aan case study in Lissabon

portuGaL dans 150,00

soit vzw reiskosten verbonden aan work-
sHop/voorsteLLinG in austraLië

austraLie dans 1.100,00

soit vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de voorsteL-
LinG "en servico"

oostenrijk dans 3.500,00

stiLLLab vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinG in neder-
Land

nederLand dans 1.000,00

stiLLLab vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinG van "duet" 
in Lausanne

zwitserLand dans 1.500,00

vandewaLLe benjamin reiskosten verbonden aan maken 
van productie en Geven van work-
sHops voor i.p.a.c.

zuid-afrika dans 750,00

wp zimmer vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinG "confessions" in estLand

estLand dans 750,00

wp zimmer vzw reiskosten van 4 personen ver-
bonden aan voorsteLLinGen duet 
map me in Lissabon en aveiro

portuGaL dans 500,00

wp zimmer vzw reis- en tranposrtkosten verbon-
den aan voorsteLLinG fLatLand i 
van patricia porteLa

sLovenië dans 1.000,00

wp zimmer vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinG map me

HonGarije dans 500,00

wp zimmer vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinG skènè in poLen

poLen dans 1.000,00

wp zimmer vzw reiskosten naar duistLand ver-
bonden aan voorsteLLinG map me 
– fabrik potsdam

duitsLand dans 600,00

wp zimmer vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinG duet map me (4 personen)

uk dans 750,00

antHonissen peter reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan LezinG over werk kamieL 
vanHoLe in new york

usa Letteren 650,00

bousset HuGo reiskosten verbonden aan aans-
conGres in aLbany, new york

usa Letteren 500,00

dewiLde jan reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan  LezinG op 14tH bienniaL 
internationaL conference of 
nineteentH-century music

uk Letteren 500,00

!voiLà vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLinG 
muLtidiscipLinair project 4x4 in 
noorweGen

noorweGen muLtidiscipLinair 1.500,00
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bâtard festivaL verbLijfkosten van de nederLand-
se artiesten (toneeLacademie-
maastricHt + mime opLeidinG aHk 
amsterdam)

vLaanderen muLtidiscipLinair 2.000,00

bonneau eve reis- en transportkosten verbon-
den aan worksHops

zuid-afrika muLtidiscipLinair 750,00

enGeLs Herman reiskosten verbonden aan diriGe-
ren van concert in sLovakije

sLowakije muLtidiscipLinair 200,00

ictus vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan midden-oosten 
project – israëL en paLestijnse 
Gebieden

israeL en 
paLestijnse 
Gebieden

muLtidiscipLinair 2.000,00

in utero vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Het project 2 
van poni

frankrijk muLtidiscipLinair 3.000,00

mandonx bart / zounds 
manaGement bart

reis- en transportkosten ver-
bonden aan concert “tHe neon 
judGement” in zweden

zweden muLtidiscipLinair 500,00

nardozza carLo reis- en transportkosten ver-
bonden aan de deeLname aan Het 
trempLin jazzfestivaL

frankrijk muLtidiscipLinair 1.000,00

nmt productions vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLinG 
"imprackaGe" in st. petersburG

rusLand muLtidiscipLinair 3.500,00

nmt productions vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLinG 
"naos" door "noise-maker's fifes" 
in uk

uk muLtidiscipLinair 2.000,00

nmt productions vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLinG 
"imprackaGe" door noise-maker's 
fifes in GriekenLand

GriekenLand muLtidiscipLinair 750,00

nmt productions vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinG "imprac-
kaGe" door noise-maker's fifes in 
poLen en duitsLand

poLen en 
duitsLand

muLtidiscipLinair 1.500,00

overtoon vzw reiskosten verbonden aan Het 
Geven van een muziekworksHop

braziLie muLtidiscipLinair 1.000,00

productions recto-
verso

reis- en transportkosten verbon-
den aan optreden mxHz in canada

canada muLtidiscipLinair 2.500,00

serinG vzw reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan uitbouw mondiaaL netwerk

usa en zuid-
afrika

muLtidiscipLinair 1.200,00

tsatsaboLi vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan werkbezoek 
aan scHoLen + werkrpoject

GHana muLtidiscipLinair 1.500,00

van beLLe Guy reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Het project 
udruGa uke

kroatië muLtidiscipLinair 600,00

visuaL kitcHen vzw reiskosten verbonden aan optre-
den in budapest (trafo muziekfes-
tivaL)

HonGarije muLtidiscipLinair 1.200,00

5 voor 12 vzw reiskosten verbonden aan uitno-
diGinG 3 zuid-afrikaanse Hip-Hop/
spoken word artiesten op "de 
nacHten"

zuid-afrika muziek 2.400,00

a brand vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
canada (nxne)

canada muziek 2.000,00

a brand vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan optreden in 
parijs, frankrijk

frankrijk muziek 450,00

aap vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan concert op Het cLap 
dance open air festivaL

itaLië muziek 690,00
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after aLL vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan europese concertreis

duitsLand, 
nederLand, 
uk, frankrijk, 
zwitserLand

muziek 1.000,00

aidm-kLassiek reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan Geven 
van concerten in moskou,st.
petersburG;Genève,neucHâteL

rusLand en 
zwitserLand

muziek 4.500,00

aidm-kLassiek reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan Geven 
van concerten in concertzaaL 
fiLHarmonie rjazan en dvorets 
scHeremetevo

rusLand muziek 4.000,00

aLLeGoria vzw reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan de deeLname aan Het concen-
tus moraviae festivaL

tsjecHië muziek 1.700,00

aranis vzw Het concert in duitsLand duitsLand muziek 500,00

associatie soListen van 
europa vzw

reiskosten verbonden aan de 
concerten

tunesië muziek 4.000,00

bacon fat vzw reis en transportkosten verbon-
den aan deeLname aan sxsw +  
concerten in usa

usa muziek 3.500,00

bacon fat vzw reis en transportkosten verbon-
den aan tournee noorweGen van 
"tHe seatsniffers"

noorweGen muziek 900,00

baerten aLdo reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan Het Geven van concert en 
de  jurerinG van de kamermuziek-
concours

usa muziek 2.000,00

baerten aLdo reiskosten verbonden aan Geven 
van meestercursus

mexico muziek 800,00

bateau Lavoir vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten bateau Lavoir 
in usa

usa muziek 650,00

bianco tiziana reiskosten verbonden aan  
concert in sLowakije

sLowakije muziek 200,00

bisceGLia micHeL reis- en transportkosten verbon-
den aan concert in uk

uk muziek 1.200,00

bLindman vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan de deeLname aan Het 
festivaL summer in tHe city

duitsLand muziek 300,00

bLomme cHristopHe reis- en transportkosten verbon-
den aan optredens in de uk

uk muziek 450,00

bLomme cHristopHe reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in verscHiL-
Lende Landen

kroatië, ser-
vië, bosnië, 
roemenië, 
buLGarije en 
HonGarije

muziek 750,00

bonaire vzw reiskosten verbonden aan  
concert in nederLand

nederLand muziek 250,00

bonk vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de concerten 
op Het vancouver jazz festivaL

usa muziek 4.000,00

boone Hubert reiskosten verbonden aan  
LezinGen en Lessen over de  
vLaamse voLksmuziektraditie

rusLand muziek 300,00

bourGeois HuGo reis- en transportkosten verbon-
den aan cd-voorsteLLinG in itaLië

itaLië muziek 750,00

brewaeys Luc reiskosten verbonden aan deeL-
name aan festivaL "praGue  
premieres 2006"

tsjecHië muziek 240,00

brusseLs jazz orcHestra 
vzw

reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in GöteborG 
en vara

zweden muziek 3.500,00
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brusseLs jazz orcHestra 
vzw

reiskosten verbonden aan inter-
nationaLe concerten

duitsLand, 
zweden, 
uk, itaLië, 
frankrijk en 
nederLand

muziek 500,00

cantate domino/ 
katHoLiek onderwijs 
Land van aaLst

reiskosten verbonden aan  
tournee canada en usa

canada en 
usa

muziek 1.500,00

capiLLa fLamenca vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan deeLname concentus 
moraviae festivaL

tsjecHië muziek 500,00

castermans nieLs reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan optredens in 
uk (enGeLand en scHotLand)

uk muziek 300,00

cHoux de bruxeLLes vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten jaune tou-
jours in apriL 2006, in duitsLand

duitsLand muziek 700,00

cHoux de bruxeLLes vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
duitsLand

duitsLand muziek 200,00

cHoux de bruxeLLes vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concert van arabanda in 
duitsLand

duitsLand muziek 300,00

cHoux de bruxeLLes vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
uk en oostenrijk

uk en oos-
tenrijk

muziek 1.500,00

coLLeGium instrumen-
taLe bruGense vzw

reiskosten verbonden aan  
concert in reims

frankrijk muziek 500,00

cox boudewijn reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan voorsteLLinGen werk in praaG 
(tsjecHië) en miami (usa)

tsjecHië en 
usa

muziek 800,00

cucs vzw reis-, verbLijf en transportkos-
ten verbonden aan de concerten 
van GabriëL rios

frankrijk muziek 600,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan 2 optredens 
van “GabrieL rios” in spanje

spanje muziek 3.800,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
frankrijk

frankrijk muziek 600,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten 
GabriëL rios

nederLand muziek 1.227,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
frankrijk

frankrijk muziek 1.600,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan sHowcases in 
frankrijk

frankrijk muziek 3.000,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan concert 
“GabrieL rios” in parijs

frankrijk muziek 1.600,00

cuypers tamara reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan tournee usa 
(mastercLasses en recitaLs)

usa muziek 5.000,00

de beuL kateLijne reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan soListe in operaproject 
in poLen

poLen muziek 350,00

de Geest edward reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan internationaLe 
orGeLconcerten

nederLand, 
duitsLand, 
frankrijk en 
zwitserLand

muziek 1.500,00

de Geeter tom reis- en transportkosten verbon-
den aan tournee frankrijk, zwit-
serLand, oostenrijk, nederLand 
en duitsLand

frankrijk, 
zwitserLand, 
oostenrijk, 
nederLand 
en duitsLand

muziek 1.300,00
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de Groot tinne reis-, verbLijf en transportkos-
ten verbonden aan de deeLname 
aan de vLaamse Lente in debrecen

HonGarije muziek 850,00

de Gryse Hans reis- en transport verbonden aan 
internationaLe concerten

nederLand, 
duitsLand, 
zweden, 
noorweGen, 
poLen en 
itaLië

muziek 1.000,00

de HooGHe patrick reiskosten verbonden aan 2 con-
certen in canada

canada muziek 500,00

de meuLder cristeL reiskosten verbonden aan deeL-
name aan festivaL "tHe returns" in 
Litouwen

Litouwen muziek 250,00

de noot vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten van 
janez dedt in nederLand

nederLand muziek 400,00

de smet raouL reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan deeLname componisten-
conGres in wenen

oostenrijk muziek 350,00

de vos dominique reis en transportkosten verbon-
den aan concert in oss (neder-
Land)

nederLand muziek 300,00

de vos dominique reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in nederLand

nederLand muziek 500,00

de vos wiLLem reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname aan bLuesfesti-
vaL in zweden

zweden muziek 450,00

deatH before disco vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan tournee indonesië

indonesie muziek 2.000,00

debrabandere tim reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in nederLand 
en frankrijk

nederLand 
en frankrijk

muziek 430,00

debuysere stoffeL reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan de deeLname aan Het isea 
symposium

usa muziek 800,00

decancq joHan fernand reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname foLkfestivaLs

uk en neder-
Land

muziek 500,00

deLaveGa vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten van de La veGa 
in nederLand

nederLand muziek 1.300,00

depreter jan reiskosten verbonden aan Gitaar-
concerten + mastercLasses in 
mexico en cHina

mexico en 
japan

muziek 1.200,00

desutter kLaas reis- en transportkosten verbon-
den aan europese morda tour 2006

nederLand, 
zweden, 
poLen, 
duitsLand, 
tsjecHië en 
itaLië

muziek 1.000,00

devisscHer cHristopHe reis- en transportkosten verbon-
den aan optreden in parijs

frankrijk muziek 500,00

devisscHer cHristopHe reis- en transportkosten ver-
bonden aan concertreis naar 
Lissabon

portuGaL muziek 2.000,00

diaLoGos vzw reiskosten verbonden aan de 
optredens op Het 9ième festivaL 
du baroque du pays du mont bLanc 
à cordon

frankrijk muziek 1.000,00

diGitaL piss factory vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de concerten 
van nid & sancy

duitsLand en 
nederLand

muziek 2.000,00

diGitaL piss factory vzw reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan concerttournee nid & sancy

frankrijk en 
duitsLand

muziek 2.300,00

dj biGband vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concert in 
ierLand

ierLand muziek 5.000,00
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dj biGband vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concert in 
parijs

frankrijk muziek 2.000,00

dj biGband vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concert op 
roskiLde festivaL

denemarken muziek 3.500,00

druyts katrine reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan 2 concerten in tuxtLa

mexico muziek 800,00

dsinter nieLs reis- en transportkosten verbon-
den aan promotietour uk

uk muziek 600,00

dunia-GLobe reis- en transportkosten ver-
bonden aan concerten van tHe 
internationaLs in nederLand

nederLand muziek 950,00

eL fisH vzw reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan deeLname 
worLd Harmonica festivaL in 
poLen

poLen muziek 1.000,00

eL fisH vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan optreden "tHe rHytHm 
junks"  in nederLand

nederLand muziek 450,00

eL tattoo deL tiGre vzw reis- en transportkosten  
verbonden aan Het concert op Het 
jazzfestivaL maastricHt

nederLand muziek 500,00

enGeLs Herman concert in sLovakije sLowakije muziek 170,00

enGeLs Herman concert in roemenië roemenië muziek 175,00

enGeLs Herman reiskosten verbonden aan  
concert in riGa

LetLand muziek 200,00

ensembLe expLorations 
vzw

reiskosten verbonden aan  
concert in barceLona

spanje muziek 800,00

esta beLGium-fLanders 
vzw

reis- en transportkosten verbon-
den aan optreden in taLLinn

estLand muziek 350,00

et encore vzw reiskosten verbonden aan deeL-
name van et encore en cLuricauns 
aan Het foLkfestivaL in skaGen 
(denemarken)

denemarken muziek 1.500,00

eye spy vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in uk, dene-
marken, zweden en frankrijk

uk, denemar-
ken, zweden 
en frankrijk

muziek 1.500,00

fLecijn eddy reis- verbLijfkosten verbonden 
aan deeLname aan musicaL days of 
fLanders in st. petersburG

rusLand muziek 400,00

fLuxus vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
waLes, devon en wiLtsHire

uk muziek 3.500,00

fLuxus vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concert op de 
vLaamse Lente in debrecen

HonGarije muziek 3.000,00

franscHHoek LeGaL ad-
vice centre (fLac)

transportkosten verbonden aan 
verscHepinG boeken, partituren, 
instrumente, versterkers,…

zuid-afrika muziek 2.500,00

frateur HiLde reiskosten verbonden aan  
concerttournee HiLde frateur en 
Groep door fiLippijnen

fiLippijnen muziek 1.000,00

fret toon reiskosten verbonden aan  
concert van toon fret en aranis 
in duitsLand

duitsLand muziek 200,00

frio infernaL vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
spanje en frankrijk

spanje en 
frankrijk

muziek 600,00

funeraLdress vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan tournee in usa

usa muziek 4.000,00

Garriau Greet reiskosten verbonden aan de 
concerten

tsjecHië muziek 750,00
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GeLoen Ludo reiskosten verbonden aan orGeL-
concert in noorweGen

noorweGen muziek 250,00

GHyseLs wiLLiam reiskosten verbonden aan 2  
optredens in rusLand

rusLand muziek 150,00

GLasbak vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concert maskesmacHine 
in spanje

spanje muziek 1.500,00

GoetscHaLckx koen reis- en transportkosten verbon-
den aan internationaLe concerten

nederLand, 
duitsLand, 
oostenrijk, 
sLovenië, 
joeGosLavië 
en buLGarije

muziek 600,00

GrauweLs marc reiskosten verbonden aan  
concerten in zuid-korea (seouL)

zuid-korea muziek 500,00

GriGore ionita reis- en transportkosten verbon-
den aan intaernationaL concerten

duitsLand, 
frankrijk, 
spanje en 
zwitserLand

muziek 750,00

Grosse caise vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de optredens

usa muziek 2.000,00

HaLLein eric reis- en transportkosten verbon-
den aan internationaLe orGeLcon-
certen

zwitserLand, 
duitsLand, 
noorweGen 
en frankrijk

muziek 800,00

HaLLein eric reiskosten verbonden aan mas-
tercLasses + concert in vietnam

vietnam muziek 600,00

HaLLein eric reiskosten verbonden aan  
concerten in poLen

poLen muziek 100,00

HaLLein eric reiskosten verbonden aan  
concert in itaLië (varese)

itaLië muziek 100,00

HaLLein eric reiskosten verbonden aan orGeL-
concert in itaLië (praLunGo)

itaLië muziek 100,00

Heirman kristien reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan concerten in arona, itaLië

itaLië muziek 300,00

Heirman kristien reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan concerten in Litouwen

Litouwen muziek 500,00

Henderickx wiLLem reiskosten verbonden aan  
concert + LezinG in LeipziG,  
duitsLand

duitsLand muziek 200,00

Hendrikx roeLand reis- en transportkosten verbon-
den aan recitaL op Het cLarinet-
fest in usa

usa muziek 900,00

Hermans joHan reiskosten verbonden aan con-
cert in pittsburGH

usa muziek 400,00

Hermans joHan reiskosten verbonden aan orGeL-
reciteL in finLand

finLand muziek 200,00

Hermans joHan reiskosten verbonden aan recitaL 
in poLen

poLen muziek 200,00

Hermans joHan reiskosten verbonden aan orGeL-
recitaL in edinburGH (scHotLand)

uk muziek 250,00

Hermans joHan reiskosten verbonden aan orGeL-
recitaLs in duitsLand

duitsLand muziek 200,00

Hertmans peter reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de concerten

usa, frank-
rijk en 
nederLand

muziek 2.500,00

Het coLLectief vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concertreis HonG konG

cHina muziek 5.500,00

Het coLLectief vzw reis en verbLijfkosten verbonden 
aan worksHopweek midden-oos-
ten project

paLestina muziek 440,00

Het secreet vzw reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan concerten in tsjecHië, 
frankrijk en nederLand

tsjecHië, 
frankrijk en 
nederLand

muziek 500,00
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HiGHfieLds vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan tournee "dijf sanders" in 
noorweGen

noorweGen muziek 3.000,00

HitcH vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan cd/Lp opnames en optre-
dens in kroatië

kroatië muziek 1.200,00

Hobert eLLen reis- en transportkosten verbon-
den aan optreden in frankrijk

frankrijk muziek 300,00

i soListi deL vento vzw reis-, verbLijf- en transporkosten 
verbonden aan de tournee

nederLand muziek 2.500,00

ictus vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan afrika-project 
(worksHop en concertproGramma)

zuid-afrika 
en mozambi-
que

muziek 4.000,00

ictus vzw reiskosten verbonden aan work-
sHops instrumenten stemmen in 
paLestina en israeL

paLestina en 
israeL

muziek 2.000,00

ictus vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan orGanisatie 12e work-
sHopweek

paLestina muziek 2.100,00

ictus vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan afrika-project 
- conGo

mozambique, 
zuid-afrika

muziek 2.000,00

iL fondamento vzw reiskosten verbonden aan con-
cert taLLinn

estLand muziek 4.000,00

impens serGe reis- en transportkosten verbon-
den aan tournee in braziLië

braziLie muziek 1.800,00

iscm-beLGium reiskosten verbonden aan de 
deeLname iscm worLd music days

duitsLand muziek 150,00

iscm-beLGium LidmaatscHap 2006 verbonden aan 
LidmaatscHap iscm 2006

muziek 450,00

janssens LiesbetH reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan beiaardconcerten in poLen

poLen muziek 700,00

je m'en fisH vzw reiskosten verbonden aan con-
cert in nederLand

nederLand muziek 250,00

je m'en fisH vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in nederLand

nederLand muziek 200,00

je m'en fisH vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concert in amsterdam

nederLand muziek 250,00

jeuGd en muziek vLaan-
deren

reis- en transportkosten ver-
bonden aan deeLname aan musik 
direkt in GotLand, zweden

zweden muziek 1.200,00

jeuGd en muziek vLaan-
deren

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan deeLname aan 
music Live

mozambique muziek 1.800,00

kadriL vzw reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan deeLname 
skaGen festivaL in denemarken

denemarken muziek 1.500,00

kadriL vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan deeLname aan 
festivaL musikareneGüna

frankrijk muziek 750,00

kere weerom vzw reiskosten verbonden aan con-
certen van wim mertens duo-fes-
tivaL internacionaL cervantino

mexico muziek 2.500,00

kestens tom reis- en transportkosten verbon-
den aan optredens in nederLand

nederLand muziek 1.500,00

keunen Gert reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname “briskey” aan 
festivaL jazz sous Les pommiers

frankrijk muziek 450,00

keunen Gert reis- en transportkosten verbon-
den aan optredens in amsterdam

nederLand muziek 270,00

keunen Gert reiskosten verbonden aan con-
cert in utrecHt

nederLand muziek 150,00
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keunen Gert reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in amersfoort 
(nederLand)

nederLand muziek 220,00

kimps tom reis- en transportkosten ver-
bonden aan deeLname festivaL 
GoremaGeddon

israeL muziek 500,00

kimps tom reis- en transportkosten ver-
bonden aan deeLname festivaL in 
GiebeLstadt (duitsLand)

duitsLand muziek 300,00

kinky star vzw reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan deeLname 
"needLe and tHe pain reaction" 
aan cmw

canada muziek 1.500,00

kinky star vzw reiskosten verbonden aan 3 
sHowcases “needLe an tHe pain 
reaction” in maLta

maLta muziek 600,00

knocHenbrecHer vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan optredens in nederLand

nederLand muziek 850,00

knocHenbrecHer vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan tour triGGer-
finGer

duitsLand muziek 2.700,00

knocHenbrecHer vzw reis- verbLijf en transportkosten 
verbonden aan concert in zwit-
serLand

zwitserLand muziek 1.200,00

koninkLijke beiaard-
scHooL jef denyn vzw

reiskosten verbonden aan con-
certen in rusLand (st. peters-
burG)

rusLand muziek 1.000,00

kuijken wieLand reis- en transportkosten ver-
bonden aan de deeLname aan Het 
concentus moraviae festivaL

tsjecHië muziek 1.600,00

kunstarbeiders GezeL-
scHap vzw

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan optreden in 
zweden

zweden muziek 4.500,00

kuppens stijn reiskosten verbonden aan con-
cert, recitaL, worksHops, meetinG 
en deeLname festivaL

boLivia muziek 1.200,00

L.o.L.a. vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan tournee van de Groep 
"tHe sHe" in spanje

spanje muziek 500,00

Lanneau kateLijne reiskosten verbonden aan ont-
vanGst Leden b-five voor concert 
te duffeL

duitsLand, 
zwitserLand 
en oosten-
rijk

muziek 500,00

Lanneau kateLijne reiskosten verbonden aan con-
cert in duitsLand

duitsLand muziek 150,00

Lanneau kateLijne reiskosten verbonden aan con-
cert te passau

duitsLand muziek 130,00

Lenaerts pieter reiskosten verbonden aan etHno 
project in tunesië

tunesië muziek 600,00

Lenaerts pieter reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in uGanda

uGanda muziek 500,00

Lenssens maxime reiskosten verbonden aan de mas-
tercLasses voor drum

tHaiLand muziek 500,00

macHieLs Hans reis- en transportkosten ver-
bonden aan deeLname aLkantara 
festivaL

portuGaL muziek 500,00

mad in beLGium reis- en transportkosten verbon-
den aan optredens miLLionaire in 
duitsLand en zwitserLand

duitsLand, 
zwitserLand

muziek 1.000,00

mad in beLGium reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten 
miLLionaire in usa

usa muziek 6.000,00

mad in beLGium reis- en transportkosten ver-
bonden aan worksHop + concert 
Groep “arsenaL”

noorweGen muziek 1.250,00
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mad in beLGium reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten van 
miLLionaire in itaLië en zwitser-
Land

itaLië en 
zwitserLand

muziek 2.500,00

mad in beLGium reis-, verbLijf- en transport 
verbonden aan concerten daau in 
frankrijk

frankrijk muziek 1.500,00

mad in beLGium reis, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten 
miLionaire in itaLië

itaLië muziek 1.000,00

majestic vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
roemenië

roemenië muziek 2.500,00

maLfeyt nicoLas reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan tournee 
canada

canada muziek 850,00

man on roof vzw reis-, verbLijf en transportkos-
ten verbonden aan de tournee 
van ozark Henry

nederLand muziek 3.000,00

man on roof vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname aan festivaL 
fnacindétendaces

frankrijk muziek 700,00

mandonx bart / zounds 
manaGement bart

reiskosten verbonden aan optre-
den "impLant" in frankrijk

frankrijk muziek 350,00

mandonx bart / zounds 
manaGement bart

reiskosten verbonden aan con-
cert van impLant in duitsLand

duitsLand muziek 190,00

mandonx bart / zounds 
manaGement bart

reis- en transportkosten verbon-
den aan concert in Gneve

zwitserLand muziek 600,00

marimba-projects vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan concerten en master-
cLass in pataGonië

arGentinie muziek 2.500,00

marx steven reis- en transportkosten verbon-
den aan promotietournee

frankrijk, 
itaLië, zwit-
serLand, 
oostenrijk 
en duitsLand

muziek 600,00

micHieLs iGnace reiskosten verbonden aan deeL-
name aan orGeLfestivaL te tor-
reciudad

spanje muziek 300,00

micHieLs iGnace reiskosten verbonden aan 2 con-
certen in bari

itaLië muziek 300,00

mint-o-matic vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan promotietournee in 
nederLand

nederLand muziek 130,00

mint-o-matic vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan sHowcases, opnames en 
concerten in nederLand

nederLand muziek 500,00

mintzkov Luna vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan optreden "mintzkov Luna" 
in nederLand

nederLand muziek 300,00

misotten marc reis- en transportkosten verbon-
den aan 2 concerten in zweden

zweden muziek 900,00

muziekraad voor vLaan-
deren

LidGeLd verbonden aan LidGeLd 
2006

muziek 625,00

nestas vzw reiskosten verbonden aan de 
concerten en de worksHops

cHina muziek 3.000,00

neve jef reiskosten verbonden aan con-
cert in parijs

frankrijk muziek 450,00

no circus vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan deeLname poLderpop 
festivaL

nederLand muziek 250,00

no circus vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan recitaLreis 
conGo – LubumbasHi

conGo muziek 4.000,00

Internationaal – Erratum 2006 – 2007



228       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed 229       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

nuyts frank reiskosten verbonden aan deeL-
name aan musicaL days of fLan-
ders in sint-petersburG

rusLand muziek 400,00

offene oHren e.v. reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan Het concert van fred van 
Hove

duitsLand muziek 350,00

orkest der LaGe Landen 
vzw

reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in itaLië

itaLië muziek 5.200,00

pauweLs bram reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten van tomàn in 
nederLand

nederLand muziek 350,00

pauweLs tom reiskosten verbonden aan creatie 
werk van compositiestudenten + 
concert in usa

usa muziek 900,00

peeters kris reis- en transportkosten verbon-
den aan europese tournees van 
"justice" en "truexcoLors"

duitsLand, 
uk, zweden, 
itaLië en 
nederLand

muziek 1.200,00

posman Lucien reiskosten verbonden aan deeL-
name internationaaL componisten 
conGres in oostenrijk

oostenrijk muziek 300,00

posman Lucien reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan deeLname aan musicaL days of 
fLanders in sint-petersburG

rusLand muziek 400,00

presto vivace reis- en transportkosten verbon-
den aan concert  "brusseLs pHiL-
Harmonic orcHestra" in parijs

frankrijk muziek 1.500,00

presto vivace reis- en transportkosten verbon-
den aan GaLa-concert in frankrijk

frankrijk muziek 350,00

prieur cyriL reiskosten verbonden aan con-
certen arno in usa en québec 
(canada)

usa en ca-
nada

muziek 5.900,00

quaGHebeur Hans reis- en transportkosten verbon-
den aan concert in frankrijk

frankrijk muziek 500,00

quinten joHan reiskosten verbonden aan con-
certen in Lissabon

portuGaL muziek 650,00

racines carrées vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan concert op foLk im 
scHLozHof

duitsLand muziek 200,00

racines carrées vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concert op festivaL deLLa 
musica e deLLacuLtura ceLtica in 
vaLbrenta (vicenza)

itaLië muziek 600,00

rumpLestitcHkin vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan promotour zwitserLand

zwitserLand muziek 500,00

samodaiev makcim fer-
nandez

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
mexico

mexico muziek 1.000,00

sandy HiLLs vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname "tHe kick tra-
cies” aan Het internationaL pop 
overtHrow festivaL in LiverpooL

uk muziek 450,00

sardonis vzw reiskosten verbonden aan con-
certen in de usa

usa muziek 4.600,00

scHmid micHaeL reis- en transportkosten verbon-
den aan recitaL in oostenrijk

oostenrijk muziek 200,00

sHuki weiss promotion & 
production Ltd

reis- en transportkosten ver-
bonden aan 3 concerten deus in 
israeL

israeL muziek 1.000,00

sioen frederik reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
cHina, beijinG

cHina muziek 6.000,00

skeemz vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan optreden in nederLand

nederLand muziek 150,00
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sLuys jozef reiskosten verbonden aan orGeL-
concerten

duitsLand en 
itaLië

muziek 600,00

sLuys jozef reiskosten verbonden aan Geven 
van orGeLconcerten in cHam, we-
nen, LanGenHorn,Gdansk, fusten-
feLdbrück, müncHen,LeipziG

zwitserLand, 
oostenrijk, 
duitsLand en 
poLen

muziek 800,00

sonG fanG reiskosten verbonden aan mas-
tercLass en concert in cHina

cHina muziek 1.000,00

spaepen freddy reis- en transportkosten verbon-
den aan de cd-voorsteLLinG

usa muziek 1.000,00

steppe vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname aan Het rock 
over kiebitszee festivaL

duitsLand muziek 500,00

sticHtinG LaLaLa Live reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan tournee deus in usa

usa muziek 6.000,00

sticHtinG LaLaLa Live reis- en transportkosten ver-
bonden aan concerten absyntHe 
minded in nederLand en frankrijk

nederLand 
en frankrijk

muziek 300,00

sticHtinG LaLaLa Live reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten 
sioen in duitsLand

duitsLand muziek 1.200,00

styro vzw reiskosten verbonden aan con-
certen styrofoam aLs supportact 
voor deatH cab for cutie

nederLand muziek 200,00

swinnen Guy reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan soLo-tournee 
in afrika

zuid-afrika muziek 2.500,00

tanGuedia vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan deeLname aan Het 
aventure accordeon wazemmes 
festivaL

frankrijk muziek 120,00

tarmac vzw reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan afwerkinG muzikaaL project 
2005

uGanda muziek 600,00

tempLe aLLen reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan radio inter-
view + twee optredens

finLand muziek 250,00

terium bert reiskosten verbonden aan optre-
dens in uk

uk muziek 500,00

tHe missinG Link vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan optredens in de brakke 
Grond in nederLand

nederLand muziek 250,00

tHe missinG Link vzw reiskosten verbonden aan  
concerten in duitsLand

duitsLand muziek 300,00

tooten Luc reis- en transportkosten ver-
bonden aan recitaL voor ceLLo en 
piano

spanje muziek 300,00

tooten Luc reiskosten verbonden aan recitaL 
in frankrijk

frankrijk muziek 200,00

tooten Luc reis- en transportkosten ver-
bonden aan recitaLs in biLbao en 
santander

spanje muziek 500,00

tortue vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de sHowcases

duitsLand en 
zwitserLand

muziek 4.000,00

tortue vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de tournee

nederLand, 
LuxemburG 
en frankrijk

muziek 4.000,00

tortue vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan de concerttournee van 
an pierLé

frankrijk muziek 5.000,00

triGGerfinGer vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten 
triGGerfinGer

oostenrijk muziek 750,00

Internationaal – Erratum 2006 – 2007



230       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed 231       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

triGGerfinGer vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten 
triGGerfinGer

duitsLand muziek 500,00

tscHakaLova LudmiLLa reiskosten verbonden aan con-
cert in uk

uk muziek 100,00

twee Generaties kuijken reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in mexico city 
en wasHinGton dc

usa en 
mexico

muziek 2.400,00

twee Generaties kuijken reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in ankara en 
istanbuL

turkije muziek 1.200,00

van acker Luc reiskosten verbonden aan 
tournee met revoLtinG cocks & 
ministry

usa muziek 2.000,00

van bockstaL piet reiskosten verbonden aan con-
cert in sLovakije

sLowakije muziek 250,00

van de poeL Luc reis- en transportkosten verbon-
den aan optredens frankrijk en 
nederLand

frankrijk en 
nederLand

muziek 1.200,00

van de poeL Luc reis- en transportkosten verbon-
den aan concert in zwitserLand

zwitserLand muziek 500,00

van de veLde bartHoLo-
meus-Henri

reiskosten verbonden aan con-
cert in kroatië

kroatië muziek 200,00

van de veLde bob reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan de concerten

japan muziek 1.500,00

van der eecken tony reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan coLLoquium in 
kinsHasa

conGo muziek 2.000,00

van der roost jan reiskosten verbonden aan con-
certen in japan en spanje

japan en 
spanje

muziek 900,00

van der roost jan reiskosten verbonden aan inter-
nationaLe concerten

japan muziek 1.000,00

van dyck tom reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan deeLname jazzfestivaL in 
aviGnon

frankrijk muziek 400,00

van Hautem micHeLine reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in austraLië en 
nieuw zeeLand

austraLie 
en nieuw-
zeeLand

muziek 5.000,00

van Hoey wannes reiskosten verbonden aan tour-
nee "tHe aGitators"  in usa

usa muziek 2.000,00

van Hove fred reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan opnames + concerten in 
uk en duitsLand

duitsLand 
en uk

muziek 500,00

van inGeLGem maarten reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan deeLname aan musicaL days of 
fLanders in st. petersburG

rusLand muziek 400,00

van weyenberG jan reis- en transportkosten verbon-
den aan concerts de voLLore in 
frankrijk

frankrijk muziek 500,00

vanden eynde sofie reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan concert 
in noorweGen met ensembLe 
nutmeG&GinGer

noorweGen muziek 400,00

vandenbusscHe zeGer 
GabriëL

reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan de deeLname aan de zomerses-
sies van Het centre for improvi-
sationaL music

usa muziek 1.000,00

vandenHeede jan reis- verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan repetities + 
voorsteLLinG werk met eLektroni-
scHe Harp in bourG-La-reine nabij 
parijs

frankrijk muziek 150,00

vandewaLLe daan reiskosten verbonden aan piano-
recitaLs in zuid-afrika

zuid-afrika muziek 600,00
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vaneeckHout coLLin reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in frankrijk, 
spanje en LuxemburG

frankrijk, 
spanje en 
LuxemburG

muziek 1.000,00

vanHecke françoise reiskosten verbonden aan 2 con-
certen in bari

itaLië muziek 250,00

vanHecke françoise reiskosten verbonden aan soLo-
concert in itaLië

itaLië muziek 300,00

vanHove peter reis- en transportkosten verbon-
den aan Het concert

kroatië muziek 900,00

vanoostHuyse eddy reiskosten verbonden aan con-
cert in Litouwen (diriGeren van 
Het orkest “trimitas” in viLnius – 
LitHuania)

Litouwen muziek 400,00

vansLembrouck erwin reiskosten verbonden aan ver-
zorGen van Live muziek tijdens 
dansvoorsteLLinG "Lost piGeons" 
in canada

canada muziek 500,00

verdin joris reiskosten verbonden aan de 
deeLname aan Het concentus mo-
raviae festivaL

tsjecHië muziek 300,00

verHeyen robin reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan deeLname aan muLticuLtureeL 
project

servië muziek 500,00

vermeerscH stepHan reiskosten verbonden aan con-
cert in Londen

uk muziek 300,00

vermeerscH stepHan reiskosten verbonden aan con-
cert in parijs

frankrijk muziek 120,00

vermeerscH stepHan reiskosten verbonden aan con-
cert in monGoLië

monGoLie muziek 2.100,00

versus vzw reis-, verbLijf en transportkos-
ten verbonden aan de deeLname 
van stasH aan de popkomm beurs 
in berLijn

duitsLand muziek 800,00

via Lactea vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan concerten orcHestre 
internationaL du vetex

itaLië muziek 1.000,00

via Lactea vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concertreeks 
itaLië

itaLië muziek 1.000,00

via Lactea vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerttour 
orcHestre internationaL du vetex

frankrijk, 
itaLië en 
oostenrijk

muziek 1.500,00

vocaaL coLLectief vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinGen “iL barbiere di siviGLia 
in LuxemburG

LuxemburG muziek 2.000,00

vocaaL coLLectief vzw reiskosten verbonden aan con-
cert in maGraten (nederLand)

nederLand muziek 700,00

waeLkens robert reiskosten verbonden aan cursus 
+ concert in massacHusetts

usa muziek 1.500,00

werbrouck caroLine reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in usa

usa muziek 850,00

westerLinck wiLfried reiskosten verbonden aan Geven 
van LezinGen + bijwonen van con-
certen aLs componist in usa

usa muziek 650,00

woLfcaLL vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan promotieoptreden in usa

usa muziek 1.000,00

woLvin vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
frankrijk

frankrijk muziek 4.000,00

woLvin vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan 3 optredens "zita swoon" 
in frankrijk

frankrijk muziek 2.800,00

woLvin vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concerten in frakrijk

frankrijk muziek 2.500,00
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woLvin vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concerten in 
frankrijk

frankrijk muziek 2.500,00

woLvin vzw reis-, verbLijf- en transportko-
ten verbonden aan concerten in 
frankrijk

frankrijk muziek 3.000,00

woLvin vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concert in frankrijk

frankrijk muziek 3.000,00

wuyts maaike reis- en transportkosten 
verbonden aan concert "dj 
GrassHoppaH”s dj biGband" in 
nederLand

nederLand muziek 1.650,00

zepHyrus vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concert op Het 
karnavaL der kuLturen festivaL in 
berLijn

duitsLand muziek 1.400,00

zepHyrus vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan concert van va 
fan farHe in tsjecHië

tsjecHië muziek 1.100,00

zepHyrus vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan 2 concerten 
van “va fan faHre” itaLië

itaLië muziek 1.800,00

zexy zaft vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan optreden in amsterdam

nederLand muziek 230,00

zexy zaft vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan concert in utrecHt

nederLand muziek 100,00

zweeGers joost reis- en transportkosten verbon-
den aan promotour novastar

itaLië en 
zwitserLand

muziek 4.000,00

van ziLverpapier en spie-
GeLtjes vzw

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLinG 
muziektHeaterproject in Lissabon

portuGaL muziektHeater 1.500,00

abattoir fermé vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan voorsteLLinGen in 
noorweGen

noorweGen tHeater 3.000,00

barre weLdaad vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLin-
Gen van "een ontGoocHeLinG" in 
nederLand

nederLand tHeater 2.500,00

beLLuard boLLwerk in-
ternationaL

reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan voorsteLLinGen abattoir 
fermé en marijs bouLoGne op Het 
festivaL.

zwitserLand tHeater 3.500,00

bueLens pauLina vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinG “endLess medication” 
op Het edGy women festivaL in 
canada

canada tHeater 800,00

crauweLs marc reis- en transportkosten ver-
bonden aan voorsteLLinGen in 
spanje, zuid-korea, portuGaL en 
wit-rusLand

spanje, 
zuid-korea, 
portuGaL en 
wit-rusLand

tHeater 1.000,00

deGruyter frank reiskosten verbonden aan 
voorsteLLinGen en worksHops in 
indonesië

indonesie tHeater 600,00

devriendt vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan de voorsteLLinG op Het 
inteatro festivaL

itaLië tHeater 2.000,00

duo xxi vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan de voorsteLLinG  op Het 
internationaLe podiumkunsten-
festivaL tHeater spektakeL

zwitserLand tHeater 1.400,00

encLave vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan 3 voorsteLLin-
Gen van "de farra" in spanje

spanje tHeater 3.300,00

exiLes vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan twee voorsteLLinGen is 
osLo

noorweGen tHeater 1.100,00
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koLka traktion reis- en transportkosten ver-
bonden aan voorsteLLinGen in 
oostenrijk

oostenrijk tHeater 400,00

Leper Hendrik reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLinG 
in züricH

zwitserLand tHeater 500,00

Lerno inGe reis-, verbLijf en transportkos-
ten verbonden aan de deeLname 
aan de vLaamse Lente in debrecen

HonGarije tHeater 990,00

one-off vzw verbLijfkosten verbonden aan de 
muziektHeater voorsteLLinG in 
arGentinië

arGentinie tHeater 1.000,00

quicksiLver vzw reiskosten verbonden aan deeL-
name aan improvaGanza

canada tHeater 1.500,00

quicksiLver vzw reiskosten verbonden aan deeL-
name aan "seattLe internationaL 
festivaL of improvisation x”

usa tHeater 500,00

saLomee speeLt vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan marakesH festivaL in 
marokko

marokko tHeater 1.000,00

stiLLLab vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinG "variatie iii" 
op La bâtie festivaL in Genève

zwitserLand tHeater 750,00

stiLLLab vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinG "duet" in 
itaLië

itaLië tHeater 250,00

tHe danisH nationaL 
scHooL of tHeatre – 
continuinG education

reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan worksHops en LezinGen 
van myriam van imscHoot

Litouwen tHeater 500,00

tHeater de spieGeL vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLinG 
in frankrijk

frankrijk tHeater 750,00

tHeater de spieGeL vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan tournee in 
HonGarije

HonGarije tHeater 3.450,00

tHeater stap vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinG in marokko

marokko tHeater 5.000,00

tHeater stap vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan danstHeatervoorsteLLinG 
"ook" in duitsLand

duitsLand tHeater 1.500,00

tHeater taptoe vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname festivaL mon-
diaL de tHéâtres de marionettes

frankrijk tHeater 1.000,00

tHeater tinnenpot vzw reiskosten verbonden aan uitno-
diGen zuid-afrikaanse artiesten 
voor Het "jacques breL proGram-
ma"

zuid-afrika tHeater 4.000,00

tHeater toL vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinGen corazón 
de cafe en faience in nederLand, 
poLen en oostenrijk

nederLand, 
poLen, en 
oostenrijk

tHeater 3.800,00

timecircus vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan sensatione –portuGaL

portuGaL tHeater 5.800,00

trix vzw reiskosten verbonden aan 
voorsteLLinGen in nederLand en 
zwitserLand

nederLand 
en zwitser-
Land

tHeater 1.600,00

tromp vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan deeLname aan 
tHeater spektakeL festivaL

zwitserLand tHeater 500,00

uLtima tHuLe vzw reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan deeLname 
jeuGdtHeaterfestivaL spreacHa

ierLand tHeater 1.500,00

van den eynde antoon reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan worksHop over kinder- 
en jeuGdtHeater in braziLië

braziLie tHeater 1.150,00
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van GasteL caroLine reiskosten verbonden aan  
tHeaterstaGe in maLi – kinderen 
dansen de wereLd

maLi tHeater 900,00

victoria deLuxe vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan expertise – 
uitwisseLinG zuid-afrika

zuid-afrika tHeater 2.000,00

wp zimmer vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinG van creatie "fLatLand – 
triLoGie"

frankrijk tHeater 2.500,00

wp zimmer vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorsteLLinG 
fLatLand-triLoGie op Het aL  
kantara festivaL

portuGaL tHeater 3.300,00

tOtAAL   591.824,00

nAAM initiAtieF BedrAG in eUrO

Garant uitGevers nv overGaan tot de act. fiLosoof worden en zijn-in wordinG 1.450,00

vLaams arcHitectuurin-
stituut

fLanders arcHitecture yearbook 2004-2005 / ed.2006 6.720,00

arcHives d'arcHitecture 
moderne

arcHitectures maçonniques 3.600,00

tOtAAL 11.770,00

  10.9.1.8  Vertalingen van niet-periodieke publicaties
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  10.9.2.2.  Subsidies voor deelname aan kunstbeurzen

10.9.2.  Buiten het Kunstendecreet – 2006  

  10.9.2.1.  Werkplaatsen

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

betHaniënHaus Huur en ateLier vLaamse  
kunstenaars

duitsLand beeLdende kunst 12.954,00

cHris GemercHak verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

Garanti pLatform kosten verbLijf vLaamse  
kunstenaars

turkije beeLdende kunst 6.000,00

Gon zifroni verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

iscp new york Huur ateLier ny usa beeLdende kunst 19.000,00

joris martens verbLijf rijksacademie nederLand beeLdende kunst 2.500,00

jürGen ots verbLijf rijksacademie nederLand beeLdende kunst 2.500,00

katLeen vermeir verbLijf Garanti turkije beeLdende kunst 6.000,00

kobe mattHys verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

Lieven de boeck verbLijf iscp usa beeLdende kunst 50.000,00

nico dockx verbLijf betHaniënHaus duitsLand beeLdende kunst 32.500,00

robin vanbesien verbLijf de ateLiers nederLand beeLdende kunst 3.000,00

sabine HiLLen verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

sandra fauconnier verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

steve van den boscH verbLijf rijksacademie nederLand beeLdende kunst 10.000,00

tom dries verbLijf rijksacademie nederLand beeLdende kunst 2.500,00

tom van imscHoot verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

tOtAAL 200.954,00

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

deweer art GaLLery subsidie deeLname aan art  
coLoGne 2005

duitsLand beeLdende kunst 3.000,00 

fifty one fine art pHoto-
GrapHy

subsidie deeLname aan paris 
pHoto 2005

frankrijk beeLdende kunst 3.000,00 

GaLerie annie GentiLs subsidie deeLname aan art  
coLoGne 2006

duitsLand beeLdende kunst 3.000,00 

GaLerie annie GentiLs subsidie deeLname aan arco 2006 spanje beeLdende kunst 2.500,00 

GaLerie jörG HasenbacH subsidie deeLname aan art  
coLoGne 2005

duitsLand beeLdende kunst 3.000,00 

GaLerie micHeLine 
szwacjer

subsidie voor deeLname aan art 
baseL 2006

zwitserLand beeLdende kunst 3.000,00 

GaLerie micHeLine 
szwacjer

subsidie voor deeLname aan fiac 
2005

frankrijk beeLdende kunst 3.000,00 

GaLerie micHeLine 
szwacjer

subsidie voor deeLname aan 
frieze art 2005

uk beeLdende kunst 3.000,00 

GaLerie steLLa LoHaus subsidie deeLname aan art baseL 
2006

zwitserLand beeLdende kunst 3.000,00 

GaLerij jan mot subsidie voor deeLname aan 
frieze art 2005

uk beeLdende kunst 6.000,00 

GaLerij s 65 subsidie deeLname aan art  
coLoGne 2005

duitsLand beeLdende kunst 3.000,00 

tim van Laere GaLLery subsidie voor deeLname aan arco 
2006

spanje beeLdende kunst 6.000,00 

tim van Laere GaLLery subsidie voor deeLname aan fiac 
2005

frankrijk beeLdende kunst 3.000,00 

tOtAAL 44.500,00 
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  10.9.2.3.  Projecten internationaal cultuurbeleid

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

Gomez juLiana ontvanst in Het masereeLcantrum 
iHkv Les pépinières européennes 
pour jeunes artistes

frankrijk beeLdende kunst 4.500,00 

kéri imre ontvanGst masereeLcentrum iHkv 
ca met HonGarije

HonGarije beeLdende kunst 600,00 

Locus atHens project one in tHe otHer GriekenLand beeLdende kunst 1.000,00 

samson madeLeine ontvanGst masereeLcentrum iHkv 
ca met quebec

canada beeLdende kunst 1.600,00 

trüb katHarina onvanGst masereeLcentrum iHkv 
ca met quebec

canada beeLdende kunst 100,00 

de sterck marita reiskosten 5 docenten verbonden 
aan vinGeroefeninGen noordkaap

zuid-afrika Letteren 5.000,00 

Het bescHrijf kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan werkinG van Het 
LiteratuurHuis passa porta in 
brusseL en viLLa HeLLenboscH in 
voLLezeLe

ontvanGst 
internatio-
naLe  
scHrijvers

Letteren 120.000,00 

komitee frans-vLaande-
ren

kosten verbonden aan jaarwer-
kinG 2006

frankrijk Letteren 10.000,00 

standaard uitGeverij nv reis- en verbLijfkosten rayda  
jacobs verbonden aan rayda jacobs 
– antwerpse boekenbeurs 2006

zuid-afrika Letteren 1.750,00 

van reybrouck david reiskosten + per diem verbonden 
aan verbLijf in scHrijversresidentie 
in amsterdam

nederLand Letteren 3.100,00 

vanHoLe camiLLe reiskosten verbonden aan inter-
cuLtureLe uitwisseLinG iran

iran Letteren 560,94 

vLaamse uitGevers ver-
eniGinG vzw

kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan vLaamse avond 
in Het kader van de kinder- en 
jeuGdboekenbeurs boLoGna 2006

spanje Letteren 6.000,00 

festivaL d'aviGnon (as-
sociation de Gestion du)

per diems; reis-, verbLijf-, en 
transportkosten verbonden aan 
deeLname van de GezeLscHappen 
needcompany, Les baLLets c. en 
Het toneeLHuis aan Het festivaL 
d'aviGnon

frankrijk muLtidiscipLinair 75.000,00 

bedevaart naar de Gra-
ven aan de yzer vzw

concert ten vrede 2006 ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

muziek 50.000,00 

crossroadssa vzw kosten verbonden aan opbouw 
steunpunt verbonden aan opbouw 
steunpunt voor zuid-afrikaanse 
en vLaamse muzikanten in zuid-
afrika

zuid-afrika muziek 100.000,00 

de beLGiscHe Luitaca-
demie

Honoraria artiesten + admi-
nistratiekosten verbonden aan 
internationaLe LuitdaG – 10 jariG 
jubiLeum

waLLonië muziek 2.950,00 

de krijtkrinG vzw kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan uitwisseLinGs-
project vLaanderen – marokko 
(fanfakids)

marokko muziek 6.100,00 

music fund vzw werkinGskosten verbonden aan 
internationaaL soLidariteits- 
project "music fund"

mozambique, 
zuid-afrika, 
conGo, bra-
ziLië, israëL 
en paLestina

muziek 15.000,00 

neve jef 2 optredens in mexico (eurojazz 
festivaL + concert in monterrey) 

mexico, 
mexico-city 
en monterrey

muziek 1.960,95 
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  10.9.2.4.  Vertalershuis

tHe factory (pukkeLpop) 
vzw

wabLief 2006 – uitwisseLinG  
oppikoppi

zuid-afrika 
(uitwisse-
LinG)

muziek 25.000,00 

tHe factory (pukkeLpop) 
vzw

wabLief project – pukkeLpop zuid-afrika muziek 25.000,00 

vrt kate ryan – eurosonG GriekenLand muziek 60.000,00 

arcHidee vzw kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan tHeater &  
educatieproject soweto 2006

samenwer-
kinG  
nederLand

tHeater 80.000,00 

art basics for cHiLdren 
vzw

kosten verbonden aan verbonden 
aan kamisHibai project

zuid-afrika tHeater 15.000,00 

bronks jeuGdtHeater kosten aLGemeen verbonden aan 
vuurtoren 2006

samenwer-
kinG neder-
Land

tHeater 7.428,57 

cuLtuurcentrum kor-
trijk vzw

kosten aLGemeen verbonden aan 
vuurtorens 2006

samenwer-
kinG  
nederLand

tHeater 7.428,57 

de warande c.c. vzw kosten aLGemeen verbonden aan 
vuurtoren 2006

samenwer-
kinG  
nederLand

tHeater 7.428,57 

HasseLt c.c. kosten aLGemeen verbonden aan 
vuurtoren 2006

samenwer-
kinG  
nederLand

tHeater 7.428,57 

monty vzw kosten aLGemeen verbonden aan 
vuurtoren 2006

samenwer-
kinG  
nederLand

tHeater 7.428,57 

stuk kunstencentrum 
vzw

kosten aLGemeen verbonden aan 
vuurtoren 2006

samenwer-
kinG  
nederLand

tHeater 7.428,57 

vooruit kunstencen-
trum vzw

kosten aLGemeen verbonden aan 
vuurtoren 2006

samenwer-
kinG  
nederLand

tHeater 7.428,57 

tOtAAL 662.221,88 

MAAnd nAAM nAtiOnALiteit

februari zofia kLimaszewska pooLs

apriL dimitri siLvestrov russiscH

aneta dantcHeva buLGaars

mei vLadimir oscHis russiscH

 iLja braun duits

juni fernando Garcia de La banda spaans

juLi jan mysjkin beLGiscH

pierre GaLissaires frans

auGustus baGreLia borissova buLGaars

ivana scepanovic canadees/serviscH

september ida mursida indonesiscH

franco paris itaLiaans

oktober rainer kersten duits

bradLey straHan amerikaans

december cHristina supriHatin indonesiscH

GHeorGHe nicoLaescu roemeens

tOtAAL 44.415,00
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10.9.3.  Binnen het Kunstendecreet – 2007
  
 10.9.3.1. Jaarprojecten

  10.9.3.2.  Projecten januari – augustus

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

arocHa carLa de tentoonsteLLinG  
"metamorpHosis iii"

frankrijk, 
spanje

beeLdende kunst 10.000,00

fundacion carLos de 
amberes

tentoonsteLLinG Hans  
vandekerckHove en juan munoz

spanje beeLdende kunst 5.000,00

mark vzw deeLnamekosten documenta 12 duitsLand beeLdende kunst 13.000,00

pHidias-HeLikon vzw metamorpHosis iii verbonden aan 
metamorpHosis LLL

frankrijk en 
spanje

beeLdende kunst 10.000,00

i soListi deL vento vzw reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan internationaLe werkinG 2007

frankrijk, 
nederLand 
en uk

muziek 40.000,00

victoria deLuxe vzw reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan infowarroom – LookaGain 
– trono2007 + Honorarium zuid-
afrikaanse projectmedewerker

zuid-afrika 
en boLivië

socio-artistiek 13.000,00

maan en zand vzw reis-, verbLijfkosten en per diems 
verbonden aan fait drivers

frankrijk tHeater 13.000,00

tOtAAL 104.000,00

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

prokc vzw (de werft) project "identities" ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten + 
expositie in 
duitsLand

beeLdende kunst 10.000,00

beeLdend oudenaarde unknown pLeasures zwitserLand beeLdende kunst 4.000,00

vLeescHouwer kris aLGemene kosten mbt dit project 
verbonden aan project  
"a retrospective"

cHina beeLdende kunst 13.000,00

nobeLs GoedeLe me and my paradisebird duitsLand beeLdende kunst 2.500,00

pauweLs marieke deeLname brick project rotterdam nederLand beeLdende kunst 3.000,00

Heiremans ronny air extension in Genève zwitserLand beeLdende kunst 5.000,00

de inventie vzw promotie diGitaLe kunst usa beeLdende kunst 2.800,00

continuum vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan vier voorsteLLinGen van 
de productie quantum op Het fes-
tivaL trans amériques, montréaL

canada dans 13.000,00

radicaL Low / cyz vzw reiskosten en per diems verbon-
den aan onr-i, aLLeGory of niGHt

usa dans 3.500,00

entre ii cuLtures vzw kosten verbonden aan Het  
uitwisseLinGsproject verbonden 
aan anvers – dakar  
uitwisseLinGsproject

seneGaL kunsteducatie 13.000,00

musiciens sans frontiè-
res vzw

reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan werkinG tHink of one eerste 
periode

ontvanGst 
marokkaanse 
artiesten,  
portuGaL, 
frankrijk, 
duitsLand, 
nederLand, 
Het vereniGd 
koninkrijk 
en itaLië

muziek 25.000,00
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marimba-projects vzw reis-, verbLijfkosten en per diems 
verbonden aan universaL marimba 
competition & festivaL, beLGium 
2007 (3e editie)

ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

muziek 7.000,00

woLvin vzw reis-, transportkosten en per 
diems verbonden aan verscHiL-
Lende internationaLe concerten

oostenrijk, 
tsjecHië, 
kroatië, sLo-
venië, itaLië 
en frankrijk

muziek 30.000,00

fLanders recorder 
quartet/vier op 'n rij 
vzw

reiskosten verbonden aan wer-
kinG buitenLand

duitsLand, 
mexico en de 
vereniGde 
staten

muziek 7.000,00

jeuGd en muziek  
antwerpen

kosten verbonden aan dzjem  
festivaL internationaL

ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

muziek 5.000,00

fiLter vzw reis-, verbLijfskosten, per diems 
en Honoraria verbonden aan 2b

frankrijk en 
duitsLand

tHeater 13.000,00

tOtAAL 156.800,00

  10.9.3.3.  Projecten buitenlandse aanvragers

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

berLaGe institute kosten verbonden aan de ten-
toonsteLLinG, Het symposium en 
Het boek van Het project verbon-
den aan a vision for brusseLs. 
imaGininG tHe capitaL of europe

nederLand arcHitectuur 25.000,00

tHe one minutes foun-
dation

tussenkomst in de kosten verbon-
den aan de reaLisatie van tHe one 
minutes beLGian open in 2007

ontvanGst 
uit  
nederLand

audiovisueLe kunst 1.000,00

artspeak GaLLery tt HaraLd tHys en jos de Gruyter canda beeLdende kunst 5.000,00

casino LuxembourG tentoonsteLLinG wim deLvoye LuxemburG beeLdende kunst 10.000,00

centraaL museum tt Hans op de beeck nederLand beeLdende kunst 10.000,00

centro de arte burGos tHe LeadinG tHread spanje beeLdende kunst 25.000,00

circuit association 
d'art contemporain

strike a pose zwitserLand beeLdende kunst 8.000,00

douaL'art tt pascaLe martHine tayou cameroon beeLdende kunst 2.500,00

eacc tentoonsteLLinG anGeL verGara spanje beeLdende kunst 15.000,00

fotomuseum wintertHur tentoonsteLLinG ana torfs zwitserLand beeLdende kunst 4.000,00

frac iLe de france société anonyme met nico dockx frankrijk beeLdende kunst 5.000,00

frac iLe de france tt jos de Gruyter en HaraLd tHys frankrijk beeLdende kunst 5.000,00

fundacion carLos de 
amberes

tentoonsteLLinG Hans vande  
kerckHove en munos

spanje beeLdende kunst 5.000,00

Hammer museum tentoonsteLLinG francis aLys usa, braziLië, 
japan

beeLdende kunst 5.000,00

HereistHere  
(aanGerekend op anouk 
de cLercq)

anouk de cLercq, anton aeki, 
Heidi voet

mondiaaL beeLdende kunst 8.000,00

institut d'art  
contemporain

tentoonsteLLinG jef Geys frankrijk beeLdende kunst 14.000,00

internationaL istanbuL 
bienniaL

deeLname vLaamse kunstenaars 
istanbuL biënnaLe

turkije beeLdende kunst 25.000,00

kunstHaLLe bern project "words"narcisse tordoir zwitserLand beeLdende kunst 5.000,00

La biennaLe di venezia deeLname vLaamse kunstenaars itaLië beeLdende kunst 12.000,00

Le mois de La pHoto deeLname david cLaerbout canada beeLdende kunst 6.000,00

mit List visuaL arts 
center

david cLaerbou ttentoonsteLLinG usa beeLdende kunst 25.000,00
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mücsarnok tt tHe projection project HonGarije beeLdende kunst 4.500,00

musées d'anGers soLotentoonsteLLinG marie-jo 
Lafontaine

frankrijk beeLdende kunst 7.500,00

orcHard 47 tentoonsteLLinG jef Geys usa beeLdende kunst 1.500,00

pinakotHek der moderne tentoonsteLLinG joHan  
Grimonprez LookinG for aLfred

duitsLand beeLdende kunst 20.000,00

skuLptur munster 07 deeLnameGuiLLaume bijL aan 
skuLptur projekte münster 07 
verbonden aan tentoonsteLLinG 
GuiLLaume bijL

duitsLand beeLdende kunst 25.000,00

stedeLijk museum de 
LakenHaL Leiden

tentoonsteLLinG joHan creten nederLand beeLdende kunst 10.000,00

sticHtinG de appeL soLotentoonsteLLinG micHaeL 
borremans

nederLand beeLdende kunst 7.500,00

transmediaLe 07 unfinisH Herman asseLberGs en 
kurt d'HaeseLeer

duitsLand beeLdende kunst 7.000,00

wHite LiGHt tentoonsteLLinG kobe mattHys duitsLand beeLdende kunst 1.000,00

tHeatre in a suitcase reiskosten verbonden aan marc 
vanrunxt op festivaL sofia

buLGarije dans 3.000,00

musikscHuLe und kon-
servatorium wintertHur

festivaL oHrkan (zonzo  
compaGnie)

zwitserLand muziek 8.500,00

cuLturaL front beLGrade refract festivaL servië tHeater 1.500,00

pusH internationaL  
performinG arts festivaL

reis- en transportkosten verbon-
den aan victoria op pusH festivaL

canada tHeater 3.000,00

zürcHer tHeaterspektakeL kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan de voorsteLLinG 
van marijs bouLoGne in züricH, 
zwitserLand

zwitserLand tHeater 6.500,00

tOtAAL 327.000,00

  10.9.3.4.  Werkverblijven

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

adriaensen katHLeen werkverbLijf academia beLGica 
rome

itaLië beeLdende kunst 2.500,00 

brouckaert HedwiG werkverbLijf usa usa beeLdende kunst 1.500,00 

cakeHouse verbLijf in cHina cHina beeLdende kunst 5.000,00 

campens anGéLique werkverbLijf wHitney isp proGram usa beeLdende kunst 20.000,00 

cooLen caroLine verbLijf keramiscH centrum  
's HertoGenboscH

nederLand beeLdende kunst 2.500,00 

daems anne opa-tisHa-woka-Locka project 
miami

vsa beeLdende kunst 4.000,00 

deLrue ronny werkverbLijf europees keramiscH 
centrum

nederLand beeLdende kunst 2.500,00 

dHeedene stefaan werkverbLijf keramiscH centrum 
's HertoGenboscH

nederLand beeLdende kunst 2.500,00 

eL kHadraoui samira werkverbLijf academia beLGica 
rome

itaLië beeLdende kunst 2.500,00 

Grimonprez joHan verbLijf Le pLateau parijs frankrijk beeLdende kunst 8.000,00 

LaGast katie verbLijf 's HertoGenboscH nederLand beeLdende kunst 2.500,00 

ots jürGen verbLijf in artists appartment 
reykjavik

ysLand beeLdende kunst 2.000,00 

marinus tuur deeLname danceweb oostenrijk dans 1.850,00 

poreLLo frederica deeLname danceweb oostenrijk dans 1.850,00 

wp zimmer vzw werkverbLijf sujata GoeL en tarek 
HaLaby in indië

indië dans 3.000,00 
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Lommee tHomas kosten verbonden aan verbonden 
aan werkverbLijf toronto, canada

canada desiGn 1.500,00 

rouffaer peter inscHrijvinGskosten verbonden 
aan werkverbLijf in new york

vsa kunsteducatie 2.600,00 

vansLembrouck erwin kosten verbonden aan Het  
werkverbLijf verbonden aan  
compositie soundtrack voor de 
fiLm viva riva

conGo muziek 8.000,00 

dwama vzw werkverbLijf afrika in Het kader 
van de monoLooG "zoaLs de din-
Gen Gaan"

burkina 
faso, ivoor-
kust, GHana

tHeater 7.000,00 

nunc vzw kosten verbonden aan Het werk-
verbLijf verbonden aan werkver-
bLijf aan de academia beLGica in 
rome

itaLië tHeater 1.000,00 

van den eynde antoon werkverbLijf stavanGer,  
noorweGen

noorweGen tHeater 5.000,00 

tOtAAL 87.300,00 

  10.9.3.5.  Netwerkorganisaties

  10.9.3.6.  Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

Heynen HiLde reiskosten verbonden aan keyno-
te Lecture in zuid-afrika

zuid-afrika arcHitectuur 800,00

Hruby jodie Het Geven van een tentoonsteL-
LinG

cHina arcHitectuur 1.000,00

Laboratorium voor ar-
cHitectuur en urbanisme 
vzw

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de worksHop, 
tentoonsteLLinG en audiovisueLe 
voorsteLLinGen op transmediaLe / 
cLubtransmediaLe

duitsLand arcHitectuur 2.000,00

aeims reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan maken audiovisueeL document 
in boston tGv internationaaL 
conGres in antwerpen

usa audiovisueLe kunst 750,00

mutek reis,transport- en verbLijfkosten 
van boris en brecHt debackere 
verbonden aan optreden op Het  
"festivaL mutek" in montréaL

canada audiovisueLe kunst 1.500,00

paLindroom vzw Het Geven van een concert op Het 
"festivaL witH no fancy name"

usa audiovisueLe kunst 800,00

roaratorio reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan vLaamse 
artiesten op internationaaL  
festivaL van nieuwe cinema en 
HedendaaGse kunst in berLijn

duitsLand audiovisueLe kunst 2.000,00

nAAM initiAtieF discipLine BedrAG in eUrO

european festivaLs  
association

internationaLe netwerkorGanisatie festivaL 10.000,00

younG arab tHeatre fund 
vzw

werkinGskosten verbonden aan jaarwerkinG 
2007

muLtidiscipLinair 15.000,00

iamic (internationaL 
association of music 
information centres)

werkinGskosten verbonden aan jaarwerkinG 
2007

muziek 30.000,00

informaL european  
tHeatre meetinG vzw

werkinGskosten verbonden aan jaarwerkinG 
2007

tHeater 30.000,00

tOtAAL 85.000,00

Internationaal – Erratum 2006 – 2007



242       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed 243       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

roaratorio de ontvanGst beLGiscHe artiesten 
voor deeLname aan rencontres 
internationaLes

frankrijk audiovisueLe kunst 1.000,00

viktor vzw de deeLname aan Het internatio-
naaL fiLmfestivaL "voLtes-faces"

duitsLand audiovisueLe kunst 600,00

adem vzw reis-en verbLijfskosten aLexan-
dra dementieva verbonden aan 
de deeLname aLs curator aan de 
tentoonsteLLinG vLaamse kunste-
naars iHkv 2de biennaLe moskou

rusLand beeLdende kunst 1.000,00

aLiaj robert reiskosten verbonden aan Het 
project "atHos.Le désir de Lea 
vierGe"

GriekenLand beeLdende kunst 500,00

andrews nick deeLname tentoonsteLLinG  
transLations in zuG

zwitserLand beeLdende kunst 120,00

beekman foundation vzw reiskostyen r.scHuurman + c. 
beekman verbonden aan bijwonen 
officiëLe overHandiGinG in new 
york van portret mandeLa aanvn

usa beeLdende kunst 1.000,00

berGé david fotoreportaGe voor europees 
dansmaGazine

usa beeLdende kunst 250,00

boGaerts rudi voorsteLLinG artistiek werk met 
ooG op tentoonsteLLinG in ny

usa beeLdende kunst 750,00

corban vzw reiskosten 2 personen: waLter 
verdin + assistent saraH kesenne 
verbonden aan de worksHop 
"video dance" in nationaL scHooL 
for visuaL arts maputo

mozambique beeLdende kunst 2.500,00

daems anne reis-, transport- en verbLijfkos-
ten verbonden aan de tentoon-
steLLinG van nieuwe tekeninGen in 
de Laura bartLett GaLLery

uk beeLdende kunst 350,00

daems anne reiskosten verbonden aan de  
tentoonsteLLinG in drawinG  
center new york

usa beeLdende kunst 350,00

daems anne voorsteLLinG van boek in Het icp 
in new york

usa beeLdende kunst 500,00

daLemans jan de deeLname van twee personen 
aan de tentoonsteLLinG  
"sprakeLoos – spracHLos"

nederLand, 
duitsLand

beeLdende kunst 800,00

dauwe jan de deeLname van drie vLaamse 
kunstenaars in asociation cuLtu-
raL "distrito quinto" – barceLona

spanje beeLdende kunst 1.000,00

de boeck Lieven de tentoonsteLLinG van zijn werk 
in de pm GaLerie van Het HdLu  
museum in zaGreb

kroatië beeLdende kunst 500,00

de cLercq anouk reis-en verbLijfkosten verbon-
den aan tentoonsteLLinG in piano 
nobiLe in Genève

zwitserLand beeLdende kunst 350,00

de vries erki reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan de deeLname aan L'oevre 
ouverte in montréaL (zie ook  
dossier 460 van tim vets)

canada beeLdende kunst 800,00

de vries iLke reiskosten verbonden aan deeL-
name european media art festivaL 
osnabruck

duitsLand beeLdende kunst 80,00

de wiLde frederik de deeLname aan de tentoonsteL-
LinG idat

sinGapore beeLdende kunst 800,00

decock neLe reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan deeLname 
tentoonsteLLinG encontres in 
boston,

usa beeLdende kunst 800,00

decock neLe reis- en transportkosten  
verbonden aan tentoonsteLLinG 
rasa utrecHt

nedreLand beeLdende kunst 200,00
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decock neLe de deeLname aan de tentoonsteL-
LinG encounters ii in HeerLen

nederLand beeLdende kunst 250,00

desmet stief de uitnodiGinG voor deeLname 
aan "internationaL artist in resi-
dency proGram"

usa beeLdende kunst 1.000,00

devos danny reis- en verbLijfskosten  
verbonden aan deeLname perfo in 
pori in finLand

finLand beeLdende kunst 360,00

d'Hondt Lieve videopresentatie/performance in 
experimentaL intermedia new york

vs beeLdende kunst 1.000,00

error one vzw ontvanGst 2 nederLandse  
kunstenaars (tt error #7)

nederLand beeLdende kunst 600,00

faes dennis reiskosten verbonden aan per-
formance + LezinGen in new york

usa beeLdende kunst 330,00

fierens kris reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan de voorbereidinG van de 
tentoonsteLLinG in de university 
of mancHester

uk beeLdende kunst 350,00

fink cHristopH kosten deeLname istanbuL turkije beeLdende kunst 750,00

fink cHristopH de voorbereidinG tentoonsteL-
LinGsproject

canada beeLdende kunst 700,00

frac nord-pas de caLais de tentoonsteLLinG van koen 
tHeys i.s.m. nord-pas de caLais

frankrijk beeLdende kunst 200,00

frac nord-pas de caLais transportkosten verbonden aan 
de rondreizende tentoonsteLLinG 
beautifuLL peopLe (et La bLessure 
secrète)

frankrijk – 
nederLand 
– spanje 
(cataLonië)

beeLdende kunst 1.000,00

frac nord-pas de caLais reis verbLijf transpor deeLname 
Leo copers aan ombres au paradis

frankrijk beeLdende kunst 1.000,00

GaGa(rin) vzw presentatie van tijdscHrift op de 
new york art book fair

vereniGde 
staten

beeLdende kunst 1.000,00

GaLLeria kLerkx reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Groepsten-
toonsteLLinG in miLaan met 24 
vLaamse kunstenaars

itaLië beeLdende kunst 3.370,00

Geeurickx etienne deeLname biennaLe firenze itaLië beeLdende kunst 1.000,00

GeirLandt toni reis- en verbLijfkosten 2 perso-
nen verbonden aan deeLnameper-
fo7 in pori finLand

finLand beeLdende kunst 500,00

GeirLandt toni reiskosten toni GeirLandt en car-
Los montaLvo (diaLoGist-kantor) 
verbonden aan de deeLname aan 
de triënnaLe van Luanda – anGoLa

anGoLa beeLdende kunst 1.000,00

GosseLé carina de deeLname aan Het festivaL brak 
2,4 in LjubLjana

sLovenië beeLdende kunst 500,00

Gypex vzw deeLname tentoonsteLLinG La  
ricarda in aLbi en castres

frankrijk beeLdende kunst 1.000,00

HaLsberGHe nicoLe de tentoonsteLLinG Grafiek en 
fotoGrafie in osaka

japan beeLdende kunst 1.000,00

Heiremans ronny reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan voorbereidinG 
biënnaLe istanbuL

turkije beeLdende kunst 500,00

Het pakt vzw project surround in rennes  
(4 personen)

frankrijk beeLdende kunst 500,00

Het pakt vzw reiskosten verbonden aan pre-
sentatie van Het project "Geroe-
zemoes in d'oaze" in terscHeLLinG

nederLand beeLdende kunst 500,00

HoGer instituut voor 
scHone kunsten  
vLaanderen vzw

de participatie van 5 kandidaat-
Laureaten en 1 artistiek di-
recteur van Het H.i.s.k.aan Het 
project "santiaGo manifest"

cHiLi beeLdende kunst 2.000,00
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LandscHap & portret 
vzw

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan soLotentoon-
steLLinG van eLs vanden meerscH 
in Lieu d'art contemporain te 
siGean

frankrijk beeLdende kunst 500,00

Lauwaert beatrijs Het Geven van een soLo-tentoon-
steLLinG in rennes Les bains

frankrijk beeLdende kunst 400,00

Ledent inGrid deeLname van de tentoonsteLLinG-
tHe faLun triennaL, contemporary 
print art en derived from print-
makinG at tHe edGe

zweden beeLdende kunst 600,00

Ledent inGrid de deeLname aan de tentoonsteL-
LinG impact5

estLand beeLdende kunst 300,00

LericHe caro Het bekomen van een muLtimediaaL 
kunstproject

cuba beeLdende kunst 500,00

Lerooy tHomas reis- en verbLijf verbonden aan 
deeLname tentoonsteLLinG "GeGen 
der stricH" betHaniën berLijn

duitsLand beeLdende kunst 420,00

maes ives soLo-tentoonsteLLinG in 03one beLGrado beeLdende kunst 275,00

martens joris de tentoonsteLLinG impact5 estLand beeLdende kunst 300,00

martens joris  deeLname van de tentoonsteL-
LinGtHe faLun triennaL, contem-
porary print art en derived from 
printmakinG at tHe edGe

zweden beeLdende kunst 600,00

meuris wesLey de tentoonsteLLinG "House trip" 
– berLijn

duitsLand beeLdende kunst 1.000,00

micHieLs stani tentoonsteLLinG in boston usa usa beeLdende kunst 800,00

micHieLsen Ludo reis-, verbLijfs- en transportkos-
ten verbonden aan deeLname new 
york no fun festivaL

usa beeLdende kunst 500,00

mostrey inGrid reis- en verbLijfskosten verbon-
den aan tentoonsteLLinGsproject 
"HoteL van de veLde" in weimar

duitsLand beeLdende kunst 750,00

nandi aLok b. reis- verbLijfs- en transportkos-
ten verbonden aan deeLname media 
art conference mit5 in boston

usa beeLdende kunst 700,00

oosterLynck LeopoLd de tentoonsteLLinG Grafiek en 
fotoGrafie in osaka

japan beeLdende kunst 1.000,00

opsomer Geert de deeLname aan tHe v novosi-
birsk internationaL biennaL of 
contemporary GrapHic art

rusLand beeLdende kunst 1.500,00

ots jürGen reis- en verbLijfskosten verbon-
den aan kosten voor verbLijf in 
cité des arts

frankrijk beeLdende kunst 500,00

overtoon vzw pHantom meLodies tentoon steLLen 
in een GroepstentoonsteLLinG 
"kLanGraume sibiu"

roemenië beeLdende kunst 500,00

paeLinck Lieven werkverbLijf cittadeLLarte –  
fondazione pistoLetto

itaLië beeLdende kunst 500,00

peeters GoedeLe vLieGtuiGticket verbonden aan 
de tentoonsteLLinG in enGramme 
québec

canada beeLdende kunst 700,00

roGGHe kristin Het Geven van een artist's presen-
tation en een tentoonsteLLinG van 
Hun videowerk

usa beeLdende kunst 700,00

ronsse mattHieu reis-, transport- en verbLijfs-
kosten verbonden aan deeLname 
praGuebiennaLe 3

tsjecHië beeLdende kunst 1.000,00

rooms veerLe reis- en transportkosten verbon-
den aan voorbereidinG e-pos ii

zuid-afrika beeLdende kunst 1.000,00

scHatteman katrijn reis/verbLijf verbonden aan 
werkverbLijf (met uitvoerinG van 
een werk) in seattLe usa

usa beeLdende kunst 1.000,00

spiessens marLeen Het bijwonen van een LezinG op 
Het perfomancefestivaL performa

usa beeLdende kunst 1.500,00
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sticHtinG de appeL a1 project nederLand beeLdende kunst 250,00

tate modern de deeLname van 3 vLaamse arties-
ten aan  art summer university

uk beeLdende kunst 1.800,00

tHe joHannesburG art 
GaLLery

tentoonsteLLinG van pascaLe 
martHine tayou en aime ntakiyica

zuid-afrika beeLdende kunst 1.000,00

tHe otHer vzw reiskosten merLin spie verbonden 
aan de deeLname van merLin spie 
aan "festivaL en tout Genres"  in 
Lausanne

zwitserLand beeLdende kunst 700,00

van Lancker Laurent residentie van "maki" in dakar seneGaL beeLdende kunst 350,00

van oost jan soLotentoonsteLLinG in nca/ni-
cHido contemporary art in tokyo

japan beeLdende kunst 1.000,00

vandekerkHove Henk reis- en verbLijfkosten 2 perso-
nen verbonden aan Geven van 
worksHops, LezinGen aan univer-
siteiten, kunst- en fiLmscHoLen

cuba beeLdende kunst 1.000,00

vanden meerscH eLs reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname fotofestivaL 
naarden

nederLand beeLdende kunst 500,00

vanden meerscH eLs de deeLname tentoonsteLinG 
"House trip" – berLijn

duitsLand beeLdende kunst 1.000,00

vanden meerscH eLs de deeLname aan de aLumniten-
tenttoonsteLLinG in new york

vereniGde 
staten

beeLdende kunst 800,00

vanommesLaeGHe raf 
(Honoré d'o)

reis- en transportkosten  
verbonden aan de uitnodiGinG 
voor Het kunstenaarsverbLijf in 
buena bista curaçao

curaçao beeLdende kunst 1.500,00

vantzou cHristina Het Geven van een tentoonsteL-
LinG in cHameLeon arts project

usa beeLdende kunst 800,00

vekemans bruno Het bekomen van een muLtimediaaL 
kunstproject

cuba beeLdende kunst 500,00

vets tim de deeLname aan L'oevre ouverte 
in montréaL (zie ook dossier 424 
van erki de vries)

canada beeLdende kunst 800,00

voet Heidi reis- en verbLijfskosten verbon-
den aan de tentoonsteLLinG in Het 
museum of contemporary art in 
sHanGai cHina

cHina beeLdende kunst 800,00

voets joHan fototentoonsteLLinG mannHeim-
LudwiGsHofen – HeideLberG

duitsLand beeLdende kunst 400,00

wastijn koen transportkosten verbonden aan 
transport kunstwerk

austraLië beeLdende kunst 840,00

wastijn koen reiskosten verbonden aan Het 
project "atHos.Le désir de La 
vierGe"

GriekenLand beeLdende kunst 500,00

weyts saskia reis-, verbLijfs- en transportkos-
ten voor deeLname zaan tentoon-
steLLinG verbonden aan de deeL-
name aan Het forum internacionaL 
de Las cuLturas in monterey

mexico beeLdende kunst 1.200,00

cie 13 vzw reis- en transportkosten  
verbonden aan deeLname aan Het 
faki festivaL in zaGreb

kroatië dans 1.500,00

contemporary dance 
trust/tHe pLace

reis- en verbLijfkosten  
verbonden aan de uitnodiGinG 2 
vLaamse dansers

uk dans 1.000,00

deepbLue vzw Het Geven van voorsteLLinGen – 
trondHeim

noorweGen dans 2.000,00

deepbLue vzw Geven van verscHiLLende voor-
steLLinG in jakarta

indonesië dans 2.500,00

deepbLue vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van verscHiLLende 
voorsteLLinG in osLo

noorweGen dans 1.000,00
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deepbLue vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan de voorsteLLinG "some 
notes are"

noorweGen dans 2.000,00

ennesima vzw Het optreden op Het festivaL "met-
tre en scène"

frankrijk dans 1.500,00

Giustino domenico reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de  
performance van de Groep "tHe 
rabbit HoLe coLLective" op Het 
scotLand internationaL festivaL 
of Live arts

uk dans 700,00

kobaLt works vzw Het optreden "festivaL contemo-
raneo danzaLborde" in vaLparaiso 
en worksHopreeks in santiaGo

cHiLi dans 2.500,00

kobaLt works vzw de deeLname op Het internationaL 
festivaL on contemorary  
performinG arts – jakarta

indonesië dans 3.000,00

kobaLt works vzw de voorsteLLinG "buLLet Live" portuGaL dans 4.000,00

kunst/werk vzw ars & Labor in tanzfabrik potsdam duitsLand dans 330,00

kwaad bLoed vzw Het Geven van een voorsteLLinG in 
boekarest

roemenië dans 450,00

kwaad bLoed vzw Het optreden op Het "naGib-
festivaL" maribo

sLovenië dans 500,00

La Guardia fLamenca vzw reiskosten verbonden aan de 
voorsteLLinGen op reykjavik  
winter LiGHt festivaL

ijsLand dans 1.200,00

p.a.r.t.s. vzw reiskosten vier personen  
verbonden aan ontvanGst 4 z-
afrikaanse artiesten – deeLname 
aan "LivinG on a contruction site"

zuid-afrika dans 1.500,00

passereLLe vzw reis- en transportkosten  
verbonden aan voorsteLLinG  
(première) van "deatH in tHe count 
of 9" in saLzburG

oostenrijk dans 500,00

passereLLe vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van voorsteLLinGen 
in cuLturaL center of banco in rio 
de janeiro

braziLLië dans 2.200,00

peepinG tom vzw Het Geven van de voorsteLinG  
"Le jardin"  iLe de réunion

frankrijk dans 1.500,00

peepinG tom vzw Het Geven van de voorsteLLinG  
"Le sous soL" boedapest

HonGarije dans 1.000,00

peepinG tom vzw Het Geven van de voorsteLLinGen 
"Le jardin", "Le saLon" en "Le sous 
soL" in poznan

poLen dans 2.500,00

peeters jeroen reis- en verbLijfkosten  
verbonden aan Geven van  
worksHop backtrackinG in caïro

eGypte dans 300,00

poLariteit vzw worksHops + voorsteLLinG zuid-afrika dans 2.000,00

stiLLLab vzw reis- en transportkosten  
verbonden aan deeLname aan 
dansfestivaL fest in seviLLa en 
dansfestivaL in barceLona

spanje dans 2.000,00

tara.com vzw reiskosten twee personen ver-
bonden aan deeLname aan festivaL 
"de vrouw in de kunst" marrakecH

marokko dans 500,00

ward ward vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname aan festivaL 
"fest in seviLLa"

spanje dans 800,00

wp zimmer vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan voorsteLLinG van 
de creatie "fLatLand triLoGiy" in 
GLasGow

uk dans 1.800,00

wp zimmer vzw Het optreden op Het  
"fuLL moon dance festivaL"

finLand dans 380,00
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wp zimmer vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan voorsteLLinG van de  
creatie "fLatLand i" op Het  
bastard festivaL

noorweGen dans 1.500,38

wp zimmer vzw Het maken van een tournee in new 
york, pHiLadeLpHia, portLand voor 
in totaaL 10 voorsteLLinGen

usa dans 1.000,00

fLoré fredie reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan onderzoek desiGn arcHives

uk desiGn 400,00

wierinck sebastien reis/verbLijf verbonden aan  
deeLname desiGnmai berLin

duitsLand desiGn 500,00

ackenHausen jan reis-, verbLijf- en/of tranport-
kosten verbonden aan deeLname 
aan praGue quadrenniaL

praaG Letteren 120,00

aLLiance beLGo-roumaine 
vzw

de presentatie van tweetaLiGe 
bundeL nederLands/roemeens van 
anton van wiLderode met Lezin-
Gen

roemenië Letteren 250,00

bastt vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan deeLname 11e 
quadriënnaLe voor scenoGrafie 
en tHeaterarcHitectuur en parti-
ciperen aan Het aLGemeen conGres 
van oistat

praaG Letteren 1.500,00

internationaLe vrien-
denkrinG "anton van 
wiLderode"

de presentatie tweetaLiGe bundeL 
nederLands/roemeens van anton 
van wiLderode in sibiu

roemenië Letteren 250,00

van woenseL jan werkreis new york in Het kader 
van een LezinGenreeks

usa Letteren 300,00

vLaams-zuidafrikaanse 
cuLtuursticHtinG vzw

reiskosten verbonden aan 
woordfees met aLs tHema  
"Landskappe van Liefde"

zuid-afrika Letteren 800,00

a room vzw reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan voorsteLLinG van Het muLti-
discipLinaire project in berLijn

duitsLand muLtidiscipLinair 1.200,00

bâtard festivaL de uitnodiGinG van de buiten-
Landse artiesten

nederLand, 
oostenrijk, 
LuxemburG, 
canada en 
duitsLand

muLtidiscipLinair 2.000,00

circo topia vzw Het Geven van voorsteLLinG 
op "festivaL internationaL de 
tHéâtre de rue" in auriLLac en 
"cHaLon de La rue" in cHaLon-sur-
saone

frankrijk muLtidiscipLinair 1.000,00

etabLissement pubLic 
du parc et de La Grande 
HaLLe de La viLette

twee voorsteLLinGen van  
"bonanza" door de vLaamse Groep 
"berLin"

frankrijk muLtidiscipLinair 440,00

fiebre vzw Het Geven van worksHops n.a.v. de 
creatie van de eerste zuid-afri-
kaanse murGa (uitnodiGinG door 
ipeLenGe community centre)

zuid-afrika muLtidiscipLinair 2.000,00

in utero vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Geven van poni 
concert in Het kader van La  
viLLette sonique in parijs

frankrijk muLtidiscipLinair 2.000,00

keunen siGrid de voorsteLLinGen op Het junc-
tion arts festivaL in toronto

canada muLtidiscipLinair 800,00

mundiaaL vzw reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan onvanGst 9 zuidafrikaanse 
artiesten op Het mano mundi  
festivaL in vLaanderen

zuid-afrika muLtidiscipLinair 4.000,00

2000 monkeys vzw Het optreden op "stormfestivaL" 
in cadzand

nederLand muziek 50,00

2000 monkeys vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van een concert 
door tom pintens in den HaaG

nederLand muziek 100,00
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5 voor 12 vzw reiskosten verbonden aan de uit-
nodiGinG van een zuid-afrikaanse 
artiest op "de nacHten"

zuid-afrika muziek 1.500,00

a brand vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de reLease-
tournee van Het aLbum "Hammer-
Head" van de Groep "a brand"

frankrijk muziek 2.000,00

after aLL vzw de europese tournee duitsLand, 
nederLand, 
zwitserLand, 
frankrijk, 
spanje,  
itaLië,  
GriekenLand, 
macedonië, 
buLGarije, 
roemenië, 
servië, 
sLovenië en 
oostenrijk

muziek 2.000,00

arcana vzw Het Geven van concerten door 
"duo dicto"

u.k. muziek 250,00

arcana vzw concerten van Het tHeLema trio in 
mexico city en moreLia

mexico muziek 1.000,00

arcana vzw reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan Geven van een concert 
door duo dicto in bosendorfer 
HaLL in wenen

oostenrijk muziek 250,00

ars musica e.v. de concerten van wieLand en piet 
kuijken en fLorian Heyerick op 
Het berLiner taGe für aLte musik 
festivaL

duitsLand muziek 800,00

association earLy music 
in jarosLaw

Het concert van de Groep  
GraindeLavoix op Het festivaL

poLen muziek 2.000,00

bacon fat vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van concerten op 
Het rockin' 50's fest iiiin Green 
bay, wisconsin

usa muziek 2.000,00

biLLie kinG vzw Het concert op Het zeeLand  
nazomer festivaL

nederLand muziek 100,00

biLLie kinG vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Het concert 
van de Groep "biLLie kinG" op 
eurosonic

nederLand muziek 280,00

bLomme cHristopHe reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van 8 concerten

u.k. muziek 850,00

bodixcHeL vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Geven van 
concerten in saints-setiers

frankrijk muziek 500,00

bossu dieter reiskosten verbonden aan de 
concerten en radio-optreden van 
de Groep kraafs in itaLië

itaLië muziek 500,00

casteeLe marLeen Het Geven van een optreden door 
Het GitarenensembLe aLeGria

itaLië muziek 1.000,00

cHopin associatie vLaan-
deren

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan ontvanGst van 
buitenLandse musici

servië, 
duitsLand, 
fiLipijnen

muziek 1.000,00

cHopstick vzw Het optreden van de Groep moker 
op "trampLin jazz d'aviGnon"

frankrijk muziek 700,00

cHoux de bruxeLLes vzw reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan Geven van 
concerten door jaune toujours 
op verscHiLLende pLaatsen

itaLië muziek 1.200,00

cHoux de bruxeLLes vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de concert-
tournee van "jaune toujours"

uk, duits-
Land en 
nederLand

muziek 1.000,00
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cHoux de bruxeLLes vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Het concert van de Groep 
"jaune toujours"

denemarken muziek 600,00

contour vzw concert in marokko (5 personen) marokko muziek 1.700,00

contour vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van een concert op 
"veneto jazzfestivaL"

itaLië muziek 900,00

contour vzw Het Geven van een concert in de 
befaamde jamboree jazzcLub

spanje muziek 800,00

contour vzw Het Geven van twee concerten 
op Het prestiGieuze London jazz 
festivaL

u.k. muziek 500,00

contour vzw Het Geven van een concert op Het 
festivaL "jazz à juan"

frankrijk muziek 1.000,00

contour vzw reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan Geven van 
een concert op paris jazz festivaL

frankrijk muziek 500,00

contour vzw reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan Geven 
van concerten op montreaL jazz 
festivaL

canada muziek 2.000,00

contour vzw reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan Geven van 
een concert op festivaL jazz au 
cHeLLaH in rabat

marokko muziek 700,00

contour vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van een concert in 
berLijn

duitsLand muziek 800,00

contour vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Het Geven van een  
concert op "european jazz 
festivaL" in atHene

GriekenLand muziek 3.000,00

cosy brass quartet vzw de deeLname aan de wedstrijd 
"britisH open soLo and quartet 
cHampionsHips"

u.k. muziek 750,00

cucs vzw Geven van concerten op "festivaL 
HaLdrn" en "festivaL café de Lété"

duitsLand, 
frankrijk

muziek 1.500,00

cucs vzw Het Geven van verscHiLLende  
concerten door GabriëL rios

frankrijk muziek 1.000,00

cucs vzw Het Geven van verscHiLLende  
concerten van GabriëL rios

frankrijk, 
zwitserLand

muziek 1.500,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de tournee 
van de Groep "GabriëL rios"

duitsLand muziek 2.000,00

cucs vzw Het Geven van een concert door 
GabrieL rios op Het bestivaL

roemenië muziek 2.000,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Geven van een 
concert op "fête de La musique" in 
sainte-maxime

frankrijk muziek 2.000,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan optreden van 
GabrieL rios in parijs

frankrijk muziek 1.200,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Geven van een 
concert door GabrieL rios

LetLand muziek 2.500,00

cucs vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Het concert 
van GabriëL rios op eurosonic

nederLand muziek 1.000,00

cuypers tamara reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan een soLo- 
recitaL tamara cuypers

usa muziek 825,00

de bièvre Guy Het Geven van concerten in new 
york en wasHinGton dc

usa muziek 600,00
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de bièvre Guy Het Geven van twee concerten duitsLand muziek 180,00

de bLaere Geert reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan optreden van de Groep sweet 
coffee in amsterdam en enscHede

nederLand muziek 800,00

de bLaere Geert reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan optreden 
van de Groep sweet coffee – 
voorproGramma LioneL ricHie

LuxemburG muziek 400,00

de cLerck patrick reiskosten verbonden aan Geven 
van mastercLasses en een work-
sHop in viLnius

Litouwen muziek 300,00

de Gryse Hans reiskosten verbonden aan de 
tournee van de Groep "justice"

duitsLand en 
nederLand

muziek 500,00

de Gryse Hans reis- en transportkosten verbon-
den aan maken van een tournee 
van de Groep justice

nederLand, 
duitsLand, 
u.k., frank-
rijk, spanje 
denemarken, 
zweden, 
noorweGen

muziek 700,00

de HooGHe patrick Het Geven van een recitaL in  
canada

quebec muziek 300,00

de krom dries reis- en transportkosten verbon-
den aan maken van een tournee

nederLand, 
duitsLand, 
itaLië,  
frankrijk, 
zwitserLand

muziek 600,00

de Loecker patrick reis-, transport en verbLijfkos-
ten verbonden aan Het concert 
van "Les tisserands" in viLnius

LitHouwen muziek 1.000,00

de smet raouL Het concert voor de wereLdcreatie 
van rapsodie voor  
symfonieorkest – sibiu

roemenië muziek 450,00

de vieze Gasten vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Het concert op Het inter-
nationaLe festivaL van torroeLLa 
di montGri

spanje muziek 2.500,00

deatH before disco vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de tournee van 
de Groep "deatH before disco"

duitsLand, 
zwitserLand 
en  
LuxemburG

muziek 500,00

deatH before disco vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de 2 tournees 
van de Groep "deatH before disco"

duitsLand muziek 400,00

demeyere fiLip reiskosten verbonden aan deeL-
name aan "internationaL cLarinet-
fest" in vancouver

canada muziek 1.500,00

denys caroLine Het Geven van een concert op tHe 
verbier fest'off

zwitserLand muziek 700,00

depaepe peter reiskosten verbonden aan  
optreden aLs dj op de Loveparade 
in caracas

venezueLa muziek 300,00

depreter jan reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan deeLname 19de 
festivaL internacionaL de musica 
de moreLia

mexico muziek 1.000,00

devisscHer cHristopHe reis- en transportkosten ver-
bonden aan concerten van pascaL 
scHumacHer quartet op festivaLs 
+ aantaL cLubconcerten

canada muziek 3.000,00

dewaeLe GiLbert reiskosten twee personen  
verbonden aan Het Geven van een 
concert

oostenrijk muziek 170,00

dewit jimmy Geven van concerten door de 
Groep sHameboy in amsterdam

nederLand muziek 400,00
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d'HuLst tom reiskosten verbonden aan de 
concerten van de Groep "one fine 
cast"

spanje en 
portuGaL

muziek 250,00

diGitaL piss factory vzw Het Geven van concerten in  
jakarta en baLi

indonesië muziek 5.000,00

dockx bert Het optreden op Het "trempLin 
jazz festivaL" – aviGnon

frankrijk muziek 430,00

downsaLL pLastics vzw reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan vierdaaGse 
promotourtokyo

japan muziek 800,00

dsinter nieLs Het maken van een tournee door 
de muziekGroep tHe mapLe room

nederLand, 
frankrijk, 
duitsLand, 
noorweGen 
en zweden

muziek 900,00

eLskens cHristopHe Het Geven van een concert door 
motek op "sdsm-festivaL"

itaLië muziek 700,00

enGeLs Herman Het Geven van drie concerten sLovakije muziek 500,00

enGeLs Herman Het openinGsconcert in Het kader 
van Het project vLaamse kunst 
van sibiu cuLtureLe Hoofdstad 
van europa

roemenië muziek 500,00

enGeLs Herman reiskosten verbonden aan Het 
diriGeren van Het sLovak sinfo-
nietta (staatsorkest ziLina)

sLowakije muziek 200,00

enGeLs Herman reiskosten verbonden aan  
optreden aLs diriGent van Het 
proGramma uitsLuitend met 
vLaamse componisten

roemenië muziek 350,00

enjeu vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan de tournee van de Groep 
"wHite circLe crime cLub" aLs 
voorproGramma van de  
amerikaanse Groep "tHe bLood  
brotHers"

nederLand, 
duitsLand, 
denemarken, 
zweden, 
noorweGen, 
zwitserLand, 
itaLië, spanje 
en portuGaL

muziek 1.000,00

eye spy vzw Geven van verscHiLLende con-
certen door de Groepen "bLack 
Haven" en "scHredder"

u.k., duits-
Land, 
nederLand, 
tsjecHië, 
poLen

muziek 1.000,00

fLuxus vzw Het Geven van drie concerten op 
Het festivaL "sidmoutH foLkweek"

u.k. muziek 500,00

foLk vzw de concerten van munneLLy  
fLaHerty masure op Het ceLtic 
cLassic festivaL

usa muziek 1.000,00

foton vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan deeLname aan eLektra 
festivaL in montréaL

canada muziek 600,00

funeraLdress vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan maken van een 
tournee

mexico en 
usa

muziek 3.500,00

Goeyvaerts consort vzw reiskosten verbonden aan deeL-
name aan "Gaude mater festivaL" 
in czetocHowa

poLen muziek 2.500,00

Goeyvaerts consort vzw verscHiLLende concerten (27 
personen)

poLen muziek 3.000,00

Guns jan reiskosten verbonden aan Geven 
van een concert in caracas en 
mastercLasses

venezueLa muziek 450,00

HaLLein eric reiskosten verbonden aan Geven 
van een concert in miLano,  
marittima en in sant pere

spanje en 
itaLië

muziek 180,00
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Heeren stef Het maken van een tournee  
promotie 2de cd van kiss tHe anus 
of a bLack cat

nederLand, 
duitsLand, 
denemarken, 
zweden en 
oostenrijk

muziek 1.000,00

HeidbucHeL GoedeLe reiskosten 2 personen verbon-
den aan Geven van een concert in 
krakow

poLen muziek 220,00

Hendrikx roeLand reiskosten verbonden aan Geven 
van een mastercLass + concert in 
atLanta

usa muziek 320,00

Hermans joHan Het Geven van verscHiLLende  
orGeLconcerten

poLen en 
frankrijk

muziek 400,00

Hermans joHan Geven van verscHiLLende orGeL-
recitaLs

u.k. muziek 130,00

Hermans joHan Het Geven van concerten op Het 
internationaaL orGeLfestivaL 
"arte orGanica"

spanje muziek 120,00

Hermans joHan de orGeLconcerten duitsLand en 
itaLië

muziek 100,00

Het coLLectief vzw de voorsteLLinG van de produc-
tie "cLose my wiLLinG eyes" in de 
brakke Grond

nederLand muziek 2.200,00

Het coLLectief vzw Geven van concerten rond de 
titeL " ..décLic écLectique in 
dornacH

zwitserLand muziek 1.900,00

Het coLLectief vzw Het maken van een concertreis duitsLand en 
oostenrijk

muziek 1.400,00

Hobert eLLen de concerten van speedbaLL jr. frankrijk muziek 150,00

je m'en fisH vzw Het Geven van verscHiLLende con-
certen

portuGaL, 
frankrijk

muziek 700,00

kadriL vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Het concert van de Groep 
"kadriL" in kLepp

noorweGen muziek 2.000,00

kapotski vzw Het Geven van een concert op Het 
internationaL noize summit

duitsLand muziek 190,00

kapotski vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Live improvisatieconcert 
in künstLerHaus – dormund

duitsLand muziek 120,00

kimps tom reiskosten verbonden aan optre-
den op Het festivaL "deatH feast 
open air"

duitsLand muziek 120,00

kimps tom reiskosten verbonden aan Geven 
van verscHiLLende optredens

canada muziek 1.000,00

kimps tom reiskosten verbonden aan Het 
optreden van de Groep "emetH" op 
Het "souLGrindinG festivaL vii"

frankrijk muziek 200,00

kimps tom reiskosten verbonden aan Het 
optreden van de Groep "emetH" op 
Het "essen deatH fest iv"

duitsLand muziek 100,00

kimps tom reis- en transportkosten verbon-
den aan Het concert van de Groep 
"emetH" op Het festivaL winter-
breatH

duitsLand muziek 180,00

kimps tom optreden tijdens Het festivaL – 
napeLs

itaLië muziek 500,00

kinky star vzw de deeLname aan "canadian music 
week 2007" en promotietour LanGs 
montréaL en toronto

canada muziek 1.000,00

koninkLijke beiaard-
scHooL jef denyn vzw

reiskosten verbonden aan speLen 
op  beiaardkunst in sint petersburG

rusLand muziek 500,00
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koninkLijke beiaard-
scHooL jef denyn vzw

Het speLen van zomeravondcon-
certen op de vLaamse beiaard – 
sint-petersburG

rusLand muziek 450,00

kooijman edward reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname aan Het skäGen 
festivaL

denemarken muziek 600,00

kuLtuurGemeenscHap 
HarinGe vzw

ontvanGst buitenLandse orGanisten nederLand, 
oostenrijk, 
zwitserLand

muziek 500,00

La foLata vzw reiskosten verbonden aan Geven 
van concerten op "earLy music 
festivaL"

stockHoLm muziek 400,00

Lanneau kateLijne reiskosten verbonden aan Het 
concert met Het ensembLe b-five 
in inGenboHL

zwitserLand muziek 100,00

Lanneau kateLijne Het Geven van een concert in 
kyburG en repetities voor Het 
nieuwe concertproGramma van 
b-five

zwitserLand muziek 100,00

Lanneau kateLijne Het Geven van bLokfLuitconcerten zwitserLand, 
oostenrijk 
en duitsLand

muziek 170,00

LesaGe vincent reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan ontvanGst buitenLandse 
muscisi voor deeLname aan kamer-
muziekproject

duitsLand, 
nederLand, 
zwitserLand

muziek 600,00

mad in beLGium reis- en transportkosten verbon-
den aan de concertenreek daau

frankrijk muziek 1.000,00

mad in beLGium reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan optreden van 
"daau" festivaL d'ott, festivaL in-
ternationaL de musique de fiLms, 
festivaL à viLLeneuve d'asq

frankrijk muziek 650,00

man on roof vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de promotour 
van de Groep "ozark Henry" (voor-
steLLinG nieuwe aLbum tHe soft 
macHine)

nederLand 
en  
LuxemburG

muziek 700,00

mandonx bart / zounds 
manaGement bart

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Geven van een 
concert door neon eLectronics 
in barceLona

spanje muziek 300,00

mandonx bart / zounds 
manaGement bart

reiskosten verbonden aan Het 
concert van de Groep "impLant"

denemarken muziek 130,00

manitoba vzw reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan deeLname 
aan internationaLe muziekwed-
strijd in biLbo rock in biLbao

spanje muziek 1.000,00

manitoba vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Het Geven van 
concert in biLborock – La merced 
HaLL in biLbao

spanje muziek 600,00

marimba-projects vzw reiskosten verbonden aan op-
treden "pataGonia internacionaL 
percusion festivaL"

mexico muziek 4.000,00

marimba-projects vzw reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan frankfurt

duitsLand muziek 600,00

mecHeLs kamerorkest  
"a de montea"

reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan Geven van voorsteLLinGen in 
cataLunya

spanje muziek 4.000,00

meyLaers stefan reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan deeLname aan benefietconcert

new york muziek 1.200,00

micHieLs iGnace 2 recitaLs op Het orGeLfestivaL in 
Het baskenLand

spanje muziek 250,00

micHieLs iGnace de recitaL op Het 2e orGeLfestivaL 
in meoLo

itaLië muziek 80,00

Internationaal – Erratum 2006 – 2007



254       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed 255       Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

micHieLs iGnace Geven van een recitaL op "8ste 
orGeLfestivaL

andorra muziek 250,00

micHieLs iGnace reiskosten verbonden aan Het 
Geven van een orGeLrecitaL in 
santuario te torreciudad

spanje muziek 250,00

minnen marian Het Geven van een concert met Le 
jardin secret

zwitserLand muziek 100,00

mint-o-matic vzw Het Geven van sHowcases door 
de Groep "mint" op "meetinG deLLe 
eticHette indipendenti"

itaLië muziek 400,00

mint-o-matic vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan de dubbeLconcerten van 
de Groep "mint" met de nederLandse 
Groep "cooL Genius" + awardsHow 
kinkfm in paradiso

nederLand muziek 400,00

mintzkov Luna vzw concert van mintzkov in cLub 013 
in tiLburG

nederLand muziek 50,00

mintzkov Luna vzw Het concert op Het festivaL de 
bescHavinG in utrecHt

nederLand muziek 100,00

mintzkov Luna vzw Het concert in de bibeLot in  
dordrecHt

nederLand muziek 100,00

mintzkov Luna vzw Het concert van mintzkov op Het 
poppodium rotown rotterdam

nederLand muziek 50,00

mintzkov Luna vzw Het Geven van een concert op  
"La fLecHe d'or" in parijs

frankrijk muziek 150,00

mintzkov Luna vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van een concert in 
breda

nederLand muziek 100,00

muziekraad voor vLaan-
deren

LidGeLd 2007 verbonden aan voor 
Het LidmaatscHap van de interna-
tionaLe muziekraad  2007

nvt muziek 570,00

nacHterGaeLe ruben Het Geven van een performance 
voor Het GeLuidfestivaL

turkije muziek 457,23

neve jef reiskosten verbonden aan de drie 
concerten van Het jef neve trio in 
Lissabon

portuGaL muziek 300,00

neve jef reis- en transportkosten verbon-
den aan Het promotieconcert in 
"tHe sunside" in parijs

frankrijk muziek 500,00

nijs joHan reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan diriGeren van drie van zijn 
werken op de "vLaamse Lente"

HonGarije muziek 170,00

no circus vzw Het Geven van concerten van aram 
van baLLaert, aLfredo marcucci en 
ensembLe piacevoLe op Het inter-
nationaaL GitaarfestivaL

oekraïne muziek 1.000,00

obLobotomie vzw worksHop + concerten van  
casamance in dakar

seneGaL muziek 2.000,00

octopus vzw reiskosten verbonden aan Het 
concert van octopus kamerkoor 
(westerse versie van die  
sHöpfunG van Haydn)

rusLand muziek 1.500,00

odradek vzw concert op Het "festivaL sonic 
circuits" in wasHinGton

usa muziek 1.000,00

orkest der LaGe Landen 
vzw

de concerten nederLand muziek 1.200,00

ouderits Leo de deeLname aan "percussive arts 
internationaL convention" in 
coLumbus

usa muziek 350,00

ouderits tom de deeLname aan "percussive arts 
internationaL convention" in 
coLumbus

usa muziek 350,00
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paLomine vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan de promotournee  
enGeLand

uk muziek 500,00

paternoster jan concert van tHe bLack box  
reveLation in Londen

uk muziek 500,00

pauweLs bram reis- en transportkosten verbon-
den aan de tournee van de  
Groepen tomàn en madensuyu

duitsLand, 
nederLand, 
oostenrijk, 
itaLië, zwit-
serLand en 
LuxemburG

muziek 1.000,00

ponet Luc reiskosten verbonden aan Geven 
van orGeLconcerten

mexico en 
braziLië

muziek 1.000,00

prieur cyriL reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan optreden 
op "moscow open book festivaL"

moskou muziek 2.500,00

promuzik vzw concerten van de Groep p u G G y:  
voorproGramma van de  
amerikaanse band incubus

spanje, 
itaLië, 
duitsLand, 
frankrijk, uk 
en ierLand

muziek 3.000,00

racines carrées vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de sHowcase 
van de Groep "urban trad" op 
muziekbeurs

duitsLand muziek 500,00

racines carrées vzw Het Geven van een concert in 
HaarLem en een concert in Les 
ponts de ce

nederLand 
en frankrijk

muziek 400,00

rat records vzw reis-, transport- en verbLijfkos-
ten verbonden aan optreden van 
de Groep otHin spake

Londen,  
kopenHaGen

muziek 1.000,00

ritzen peter de concerten vereniGde 
staten

muziek 1.700,00

rodriGues eLaine reiskosten verbonden aan deeL-
name aan internationaL cHamber 
music festivaL in sint petersburG

rusLand muziek 600,00

rumpLestitcHkin vzw reiskosten verbonden aan Geven 
van worksHops en twee  
optredens

paLestina muziek 1.500,00

savaLas vzw reis-  en transportkosten ver-
bonden aan maken van een  
tournee naar duitsLand, zwitser-
Land en nederLand

duitsLand, 
zwitserLand, 
nederLand

muziek 2.500,00

scHmid micHaeL reis- en transportkosten  
verbonden aan deeLname aan "tHe 
nattjazz festivaL" in berGen

noorweGen muziek 200,00

simoens veerLe Het Geven van een concert door 
Het trio simoens – vaLencia

spanje muziek 1.000,00

sLuijs ben reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van een concert 
op Het europese jazz-festivaL te 
müncHen

duitsLand muziek 500,00

smetryns tHomas reiskosten twee personen ver-
bonden aan uitnodiGinG "nortH 
western university" cHicaGo

usa muziek 1.000,00

sonG fanG reiskosten verbonden aan Geven 
van mastercLassen concerten in 
sHanGHai

cHina muziek 800,00

spaepen freddy reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de tournee 
van de Groep "merceLis"

duitsLand muziek 1.000,00

spaepen freddy reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan maken van een tournee met de 
Groep Los venturas

GriekenLand muziek 1.500,00
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spaepen freddy reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de tournee 
van de Groep "Los venturas"

duitsLand en 
zwitserLand

muziek 1.000,00

spanHove bart reis- en verbLijfkosten verbon-
den aan deeLname aLs juryLid 
intern. concours bLokfLuit, Geven 
van soLoconcert, worksHop en 
mastercLass

montréaL, 
canada

muziek 500,00

staLemate vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan maken van een 
concerttournee met de Groep 
naiLpin

nederLand, 
duitsLand, 
u.k.

muziek 2.000,00

styro vzw reiskosten verbonden aan Het 
concert van de Groep "styrofoam" 
op eurosonic

nederLand muziek 130,00

sukiLove vzw reiskosten verbonden aan 2 dou-
bLebiLL concerten van de Groep 
"sukiLove" met de nederLandse 
Groep "coparck"

nederLand muziek 100,00

sukiLove vzw Het Geven van twee concerten u.k. muziek 150,00

sukiLove vzw reiskosten verbonden aan de 
2 doubLebiLL concerten van de 
Groep "sukiLove" met de neder-
Landse Groep "coparck"

nederLand muziek 100,00

sukiLove vzw reiskosten verbonden aan Het 
doubLebiLL concert van de Groep 
"sukiLove" met de nederLandse 
Groep "coparck"

nederLand muziek 50,00

superjane music vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan minitournee 
van marjan debaene

u.k. muziek 600,00

superjane music vzw maken van een tournee van 7 con-
certen met de Groepen "marjan 
debaene" en "bruno deneckere"

bosnië-Her-
zeGovina

muziek 1.500,00

tack dries reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan de deeLname aan internatio-
naLe kLarinetconcours "saverio 
mercadante"

itaLië muziek 280,00

tanGuedia vzw reiskosten verbonden aan Het 
reLeaseconcert van de Groep "or-
questa tanGuedia"

nederLand muziek 100,00

terium bert reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan maken van 
een tournee

u.k. muziek 400,00

terra notta vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname van briskey aan 
Het skiffestivaL in sint-peters-
burG

rusLand muziek 2.000,00

tHe bony kinG vzw Het Geven van 6 verscHiLLende 
sHowcases in combinatie met an 
pierLe

frankrijk muziek 900,00

tHe Go find vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van optreden in 
ekko utrecHt

nederLand muziek 100,00

tHe Go find vzw Het Geven van verscHiLLende con-
certen door "tHe Go find"

duitsLand muziek 600,00

tHe Go find vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan deeLname aan Het Het 
spink festivaL in eindHoven

nederLand muziek 60,00

tHe Go find vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan Het Geven van een 
concert in parijs

frankrijk muziek 60,00

tHe mansion vzw Het maken van een tournee door 
de Groep cLoon

duitsLand, 
zwitserLand, 
oostenrijk

muziek 2.000,00
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tHe missinG Link vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van verscHiLLende 
concerten

duitsLand, 
frankrijk, 
nederLand

muziek 450,00

tHe setup vzw reis- en transpportkosten ver-
bonden aan promotie-tour

uk,  
zwitserLand, 
oostenrijk, 
duitsLand, 
nederLand

muziek 1.000,00

tHe van jets vzw Het Geven van een concert in 
maastricHt

nederLand muziek 50,00

tHe van jets vzw Geven van een concert op  
"La fLecHe d'or" in parijs

frankrijk muziek 117,65

tooten Luc reiskosten 2 personen + trans-
port ceLLo verbonden aan Geven 
van een kLassiek concert met 
stépHane de may in firenze

itaLië muziek 600,00

tortue vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de voorjaars-
tournee van an pierLé & wHite 
veLvet

duitsLand muziek 4.000,00

triGGerfinGer vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan maken van een tournee

nederLand, 
duitsLand, 
LuxemburG

muziek 750,00

triGGerfinGer vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de tournee 
van de Groep "triGGerfinGer"

frankrijk muziek 2.000,00

tscHakaLova LudmiLLa reiskosten verbonden aan Geven 
van een recitaL in "tHe HandeL 
House museum" te Londen

Groot-brit-
tannië

muziek 70,00

van beLLe bert Geven van verscHiLLende concerten frankrijk, 
spanje, 
zwitserLand, 
oostenrijk, 
itaLië

muziek 1.000,00

van bockstaL piet reiskosten verbonden aan op-
treden aLs soList bij Het oradea 
state pHiLHarmony orcHestra 
tijdens een concert in oradea

roemenië muziek 200,00

van cauwenberGHe jakob reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Het concert op 
de "aikamme kamarimusiikkia"

finLand muziek 600,00

van de poeL Luc reiskosten verbonden aan de 
internationaLe concerten van tHe 
kids

duitsLand en 
itaLië

muziek 900,00

van der roost jan reiskosten verbonden aan première 
van nieuw werk in medford

usa muziek 1.000,00

van der roost jan reiskosten verbonden aan de 
concertreis in naGoya (cd-opname 
+ concert)

japan muziek 700,00

van der roost jan Het Geven van een concert op 
"midwest cLinic"

usa muziek 600,00

van Hautem micHeLine reis- en transportkosten verbon-
den aan Het concert aLs openinG 
van Het eerste kabarett fête 
festivaL

usa muziek 800,00

van moL jan Het Geven van een concert samen 
met cristeL de meuLder

portuGaL muziek 280,00

van weyenberG jan reis- en transportkosten ver-
bonden aan Geven van een reeks 
concerten

cHina muziek 2.500,00

vanden eynde sofie reis- en verbLijfkosten verbonden 
aan de concerten van Het ensem-
bLe "Le jardin secret"

nederLand, 
zwitserLand 
en duitsLand

muziek 350,00

vanden eynde sofie de 2 concerten nederLand 
en zwitser-
Land

muziek 150,00
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vanden eynde sofie Het Geven van een concert met  
"Le jardin secret"

zwitserLand muziek 200,00

vanden eynde sofie reis- en transportkosten ver-
bonden aan de vertoLkinG van  
enGeLse LutesonGs samen met de 
britse sopraan rebecca ockenden

enGeLand en 
zwitserLand

muziek 200,00

vandewaLLe daan reiskosten verbonden aan de 
besprekinGen met componist 
cHarLes cammiLeri + recitaL in Het 
teatro manueL

maLta muziek 180,00

vandewaLLe daan Geven van concerten op Het "new 
music festivaL" in ostrava

tsjecHië muziek 250,00

vandeweyer eLs reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van concerten

usa muziek 400,00

vanoostHuyse eddy reiskosten verbonden aan Geven 
van concerten door  verscHiL-
Lende studenten tijdens de nerv 
conventie in utrecHt

nederLand muziek 500,00

vanoostHuyse eddy reiskosten en vervoer ter pLaatse 
verbonden aan deeLname aan  
"cLarinetfest 2007" in vancouver

canada muziek 800,00

vansLembrouck erwin reiskosten verbonden aan Het 
concert in itaLië met itaLiaanse 
musici

itaLië muziek 150,00

vansLembrouck erwin  concertenreeks met de bLood 
sweat drum 'n' bass biG band + 
concerten met 6-koppiGe GeLeGen-
Heidsband

denemarken muziek 200,00

vansLembrouck erwin reiskosten verbonden aan optre-
den op Het festivaL internationaL 
de jazz de montréaL

canada muziek 500,00

vansLembrouck erwin reiskosten verbonden aan Geven 
van een concert met canadese 
jazzdrummers in montréaL

canada muziek 360,00

veekmans katia reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan Geven van 
verscHiLLende mastercLass en 
concerten

uk,  
nederLand, 
duitsLand

muziek 450,00

verbruGGHe wim reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Het concert 
van mo&Grazz op eurosonic

nederLand muziek 500,00

vercaemer Hannes reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Geven van 
concerten en worksHops

macedonië muziek 1.500,00

verHeyen robin Het Geven van concerten in  
kuopio, HeLsinki en turku  
(+ cd-opname)

finLand muziek 150,00

vermandere wiLLem reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan Geven van 
een concert met 2 beGeLeiders  in 
spinoza Haz in boedapest

HonGarije muziek 1.100,00

vermeerscH stepHan reiskosten verbonden aan Geven 
van concerten in syracusa

itaLië muziek 650,00

vermeerscH stepHan reiskosten verbonden aan deeL-
name aan cLarinetfest 2007 in 
vancouver

canada muziek 600,00

vermeerscH stepHan Het Geven van een concert op  
"internationaL festivaL of 
contemorary music is arti"

Litouwen muziek 300,00

via Lactea vzw  Het Geven van concerten door 
"orcHestre internationaL du 
vetex" siciLië

itaLië muziek 800,00
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via Lactea vzw Het maken van een tournee  
"orcHestre internationaL du 
vetex"

oostenrijk, 
duitLsand, 
poLen

muziek 1.000,00

vLeminckx isabeLLe reis en verbLijfkosten verbonden 
aan Geven van een concert door 
fLanders trumpet quartet in Het 
kader van "festivaL des abbayes"

frankrijk muziek 800,00

vocaaL coLLectief vzw Het Geven van een concert in 
marGraten

nederLand muziek 400,00

voet pauL reiskosten verbonden aan Geven 
van mastercLasses, LezinG en een 
soLoconcert op Het "inter music 
centre brass conGress" in 
steLLenboscH

zuid-afrika muziek 500,00

voordeckers bert concert in us (internationaaL 
benefietconcert everytHinG is 
possibLe in 2007)

us muziek 2.500,00

zepHyrus vzw Het Geven van verscHiLLende  
concertendoor va fan faHre

itaLië muziek 1.000,00

zepHyrus vzw reis-, verbLijf- en/of transport-
kosten verbonden aan optreden 
op "wiener festwocHen"

oostenrijk muziek 2.000,00

zepHyrus vzw Geven van een concert op  
"festivaL pour L'enfant-idekLic"

frankrijk muziek 500,00

zweeGers joost reis-, verbLijf- en transport-
kosten verbonden aan werken 
aan nieuwe sonGs voor aLbum 
van novastar samen met GarLand 
jeffreys en tracy bonHam in new 
york + sHowcases

usa muziek 1.000,00

van ziLverpapier en  
spieGeLtjes vzw

de ontvanGst van cHantaL wiLLie 
uit cape town voor Het muziek-
tHeaterproject "HarLem paLace"

zuid-afrika muziektHeater 500,00

abattoir fermé vzw reiskosten verbonden aan voor-
steLLinG in teatro comandini, 
cesena

itaLië tHeater 1.500,00

beLLuard boLLwerk in-
ternationaL

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan optreden van 
de Groep berLin in fribourG

zwitserLand tHeater 500,00

bLoet vzw reis- en verbLijfkosten ver-
bonden aan Het creëren van de 
voorsteLLinG, de repetities en de 
voorsteLLinG "sonG of sonGs" in 
LjubLjana

sLovenië tHeater 3.000,00

bueLens pauLina vzw de opvoerinG van marijs bouLoGne 
en juLia cLever

canada tHeater 800,00

bueLens pauLina vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan de opvoerinG van marijs 
bouLoGne en juLia cLever

zwitserLand tHeater 300,00

bueLens pauLina vzw Het Geven van voorsteLLinGen van 
"tHe anatomy Lesson"

oostenrijk tHeater 125,00

circus van vLaanderen 
(circus ronaLdo) vzw

reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan Geven van 
optredens op Het terscHeLLinGs  
oeroL festivaL

nederLand tHeater 3.000,00

circus van vLaanderen 
(circus ronaLdo) vzw

reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van een optreden 
op "norfoLk & norwicH festivaL

u.k. tHeater 3.200,00

cirq vzw de voorsteLLinG van batacLan 
2007 op "ummi Gummi festivaL, 
oLaLa" – Lienz

oostenrijk tHeater 1.000,00

cornette cHarLes reiskosten 2 personen verbonden 
aan Geven van voorsteLLinGen in 
sint-petersburG

rusLand tHeater 300,00
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de vos karLien Het Geven van tHeaterworksHops 
binnen Het kader van vLaamse 
werkinG

zuid-afrika tHeater 650,00

exiLes vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan maken van een 
tournee

frankrijk tHeater 2.500,00

tHe primitives vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan optreden op Het festivaL 
of fooLs

ierLand tHeater 700,00

tHeater de spieGeL vzw Het Geven van acHt voorsteLLin-
Gen op Het internationaaL poppen-
tHeaterfestivaL

spanje tHeater 2.500,00

tHeater stap vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van voorsteLLinGen 
op Het internationaaL tHeaterfes-
tivaL "okkupation" in züricH

zwitserLand tHeater 1.500,00

tHeater stap vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan Geven van voorsteLLinGen 
in mainz (GmbH kunst und kuLtur)

duitsLand tHeater 500,00

tHeater stap vzw reis- en transportkosten  
verbonden aan Geven van dans-
tHeatervoorsteLLinG "ook" in 
nantes, GrenobLe

frankrijk tHeater 2.500,00

tHeater taptoe vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan deeLname aan 
materinka festivaL in Liberec

tsjecHië tHeater 1.500,00

tHeater taptoe vzw de voorsteLLinG (5 personen) spanje tHeater 1.300,00

tHeater tinnenpot vzw reiskosten verbonden aan 
ontvanGst vijf zuid-afrikaanse 
artiesten

zuid-afrika tHeater 2.500,00

tHeater toL vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan optredens in porsGrunn, 
oeroLfestivaL, amersfoort, breda, 
GreenwicH/docLands festivaL

noorweGen, 
nederLand, 
Londen

tHeater 1.000,00

tHeatre in motion/fiLter de deeLname aan "performance 
studies internationaL #13 confe-
rentie" (fiLter vzw/wp zimmer)

usa tHeater 600,00

to be 2 vzw reis- en transportkosten verbon-
den aan optreden op Het "festivaL 
d'été internationaL de québec"

canada tHeater 2.000,00

to be 2 vzw reis- en transportkosten ver-
bonden aan optreden op Het "Leu 
tempo festivaL" in iLe de reunion

frankrijk tHeater 2.500,00

tristero vzw reis-, verbLijf- en transportkos-
ten verbonden aan de week van 
tristero in de brakke Grond

nederLand tHeater 2.500,00

union suspecte reis- en transportkosten verbon-
den aan deeLname aan internatio-
naaL tHeaterfestivaL van  
sterijino pozorje in novi sad

servië tHeater 2.500,00

verstockt dirk uitvoeren van de reGie van de 
tweede versie van empire, Love to 
Love you baby

braziLLië tHeater 800,00

tOtAAL 384.070,26

  10.9.3.7.  Vertalingen
 Niet-periodieke publicaties

nAAM initiAtieF BedrAG in eUrO

arcHives & musée de La 
Littérature

vertaaLkosten verbonden aan vertaLinG naar frans van "masereeL, 
een bioGrafie"

7.500,00

petraco-pandora vertaaLkosten verbonden aan vertaLinGen naar frans en enGeLs van 
"de dynastie woLfers 1850 – 1958"

20.000,00

tOtAAL 27.500,00
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10.9.4.  Buiten het Kunstendecreet – 2007 
 
  10.9.4.1.  Werkplaatsen

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

betHanienHaus Huur ateLier vLaamse kunstenaars duitsLand beeLdende kunst 15.000,00

cité des arts internati-
onaLes

kosten vLaamse kunstenaars frankrijk beeLdende kunst 4.784,00

GiLLen tina verbLijf iscp ny usa beeLdende kunst 7.000,00

GiLLen tina verbLijf iscp ny usa beeLdende kunst 43.000,00

Gon zifroni verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

iscp ny Huur ateLier ny usa beeLdende kunst 20.000,00

jottkandt siGi verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

maes ives verbLijf betHaniënHaus berLijn duitsLand beeLdende kunst 32.500,00

mannaerts vaLerie verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 2.500,00

mannaerts vaLerie verbLijf iscp ny usa beeLdende kunst 6.000,00

mattHys kobe verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 4.500,00

my private verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 5.000,00

peeters juLie verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

pLatform Garanti kosten vLaamse kunstenaars turkije beeLdende kunst 2.850,00

sticHtinG trustfonds kosten vLaamse kunstenaars nederLand beeLdende kunst 10.000,00

van imscHoot tom verbLijf jan van eyck academie nederLand beeLdende kunst 9.000,00

vanden meerscH eLs verbLijf pLatform Garanti turkije beeLdende kunst 6.000,00

wauman andy verbLijf rijksacademie amsterdam nederLand beeLdende kunst 2.500,00

tOtAAL 197.634,00

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

deweer art GaLLery deeLname art coLoGne 2007 frankrijk beeLdende kunst 2.500,00

deweer art GaLLery deeLname art coLoGne 2006 frankrijk beeLdende kunst 4.000,00

fifty one fine art pHoto-
GrapHy

deeLname art coLoGne 2007 frankrijk beeLdende kunst 2.000,00

fifty one fine art pHoto-
GrapHy

deeLname aan paris pHoto 2006 frankrijk beeLdende kunst 2.000,00

GaLerie annie GentiLs deeLname art coLoGne frankrijk beeLdende kunst 5.000,00

GaLerie annie GentiLs deeLname aan art forum berLin duitsLand beeLdende kunst 2.500,00

GaLerie annie GentiLs deeLname puLse new york 2007 usa beeLdende kunst 2.000,00

GaLerie annie GentiLs deeLname aan scope baseL zwitserLand beeLdende kunst 2.500,00

Artikels

nAAM initiAtieF BedrAG in eUrO

de witte raaf vzw vertaLinG van artikeL en toeGevoeGde voetnoten 2.500,00

editions L'entretemps vertaaLkosten verbonden aan vertaLinG 2 artikeLs voor een frans-
vLaamse pubLicatie

600,00 

tOtAAL 3.100,00

  10.9.4.2.  Subsidies voor deelname aan kunstbeurzen
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GaLerie micHeLine 
szwacjer

deeLname aan art baseL 38 zwitserLand beeLdende kunst 6.000,00

GaLerij s 65 deeLname art coLoGne 2007 frankrijk beeLdende kunst 2.500,00

Hoet bekaert GaLLery deeLname art rotterdam 2007 nederLand beeLdende kunst 1.875,00

Hoet bekaert GaLLery deeLname aan artissima turijn 14 itaLië beeLdende kunst 2.000,00

Hoet bekaert GaLLery deeLname artissima 13 turijn itaLië beeLdende kunst 2.000,00

Hufkens xavier deeLname aan art baseL miami 
beacH 2006

usa beeLdende kunst 5.000,00

kusseneers pauL deeLname La art fair new york 
2007

usa beeLdende kunst 2.500,00

kusseneers pauL deeLname aan art coLoGne 2006 frankrijk beeLdende kunst 4.000,00

maes & mattHys GaLLery deeLname artissima 13 turijn itaLië beeLdende kunst 2.000,00

steLLa LoHaus GaLLery deeLname artforum berLin 2007 duitsLand beeLdende kunst 2.500,00

steLLa LoHaus GaLLery deeLname aan baseL voLtasHow zwitserLand beeLdende kunst 2.500,00

steLLa LoHaus GaLLery deeLname aan art forum berLin 
2006

duitsLand beeLdende kunst 2.000,00

tim van Laere GaLLery deeLname art forum berLijn 2007 duitsLand beeLdende kunst 2.500,00

tim van Laere GaLLery deeLname arco 2007 spanje beeLdende kunst 5.000,00

tim van Laere GaLLery deeLname art forum berLin 2006 duitsLand beeLdende kunst 2.000,00

tOtAAL 66.875,00

nAAM initiAtieF LAnden discipLine BedrAG in eUrO

desiGnmuseum Gent opdracHt LezinG toyo ito ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

arcHitectuur 10.000,00

enGramme kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan de deeLname van 
vLaamse kunstenaars aan project 
transbordements in 2008

canada beeLdende kunst 5.000,00

panos pictures tussenkomst in de tentoonsteL-
LinG "fLandrien" van stepHan 
vanfLeteren

vk beeLdende kunst 17.625,00

soos kataLin ontvanGst in fm kasterLee van 
GrafiscH kunstenares uit  
HonGarije

HonGarije beeLdende kunst 700,00

universiteit Gent LeerstoeL kareL GeirLandt ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

beeLdende kunst 10.000,00

p.a.r.t.s. vzw studiebeurzen aan nicHoLas  
apHane en Guo rui

ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

dans 12.000,00

deburen vzw aankoopkosten verbonden aan 
aankoop 1000 exempLaren van Het 
tHemanummer "veranderLijk" van 
Het tijdscHrift Het LieGend konijn 
in Het kader van GedicHtendaG 
2007

nvt Letteren 3.500,00

Het bescHrijf "koerdiscHe Literatuur in 
brusseL"

ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

Letteren 20.000,00

Het bescHrijf contract: vier auteurs te Gast in 
vLaanderen

ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

Letteren 15.000,00

Het bescHrijf kosten verbonden aan verbonden 
aan werkinG van Het Literatuur-
Huis passa porta in brusseL en 
viLLa HeLLenboscH in voLLezeLe

ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

Letteren 120.000,00

  10.9.4.3.  Projecten internationaal cultuurbeleid
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komitee frans- 
vLaanderen

kosten verbonden aan  
jaarwerkinG 2007

frankrijk Letteren 10.000,00

La Lettre voLée vertaaLsubsidie "rondom 
pasoLini’s saLò of de 120 daGen 
van sodom"

nvt Letteren 3.900,00

petry yves residentie in Het kader van de sa-
menwerkinG vLaanderen – quebec

canada Letteren 789,72

museum van HedendaaGse 
kunst antwerpen vzw

kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan internationaaL 
uitwisseLinGsproject vLaanderen 
– marokko: project zonder titeL 
(moussem festivaL Lente 2007)

marokko muLtidiscipLinair 65.000,00

sticHtinG internationaLe 
cuLtureLe activiteiten 
(sica)

vLaams-nederLands festivaL Low HonGarije muLtidiscipLinair 50.000,00

tHeater aan Het vrijtHof vLaamse proGrammatie nederLand muLtidiscipLinair 50.000,00

tHeatre in motion/fiLter een Hub voor de vLaamse podium-
kunsten in cHina

cHina muLtidiscipLinair 8.000,00

younG arab tHeatre fund 
vzw

opdracHt: de orGanisatie van Het 
Luik beeLdende kunsten van Het 
festivaL meetinG points 5 in brus-
seL vorm te Geven. Het festivaL 
Gaat door van 10 tot 20 januari

nvt muLtidiscipLinair 12.000,00

younG arab tHeatre fund 
vzw

meetinG points 5 festivaL ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

muLtidiscipLinair 60.000,00

bedevaart naar de Gra-
ven aan de yzer vzw

kosten Honoraria en per diems 
verbonden aan Het internationaLe 
Luik van Het festivaL ten vrede 
2007

ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

muziek 125.000,00

crossroadssa vzw structureLe operator z-a zuid-afrika muziek 40.000,00

crossroadssa vzw kosten verbonden aan Het ver-
bonden aan Het project soutHern 
winds

zuid-afrika muziek 30.000,00

de muziekfaktorij vzw kosten en Honoraria voor de 
voorbereidinG van de tournee van 
tone cLusters in 2009

zuid-afrika muziek 20.000,00

dunia-GLobe project z-a structureLe operator zuid-afrika muziek 20.000,00

HeLicopter bvba kosten verbonden aan verbonden 
aan internationaLe werkinG van 
an pierLé & wHite veLvet van  
februari 2007 tot en met apriL 
2008

frankrijk, 
duitsLand, 
nederLand, 
rusLand, 
denemarken 
en itaLië

muziek 60.000,00

ictus vzw kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan de projecten in 
zuid-afrika en midden-oosten

zuid-afrika, 
paLestina

muziek 10.000,00

jazz bruGGe vzw tussenkomst in de onkostenver-
GoedinGen van de muzikanten op 
de fLemisH jazz meetinG

ontvanGst 
buitenLandse 
Gasten

muziek 7.875,00

music fund vzw werkinGskosten verbonden aan 
internationaaL soLidariteits- 
project "music fund"

mozambique, 
zuid-afrika, 
conGo, bra-
ziLië, israëL 
en paLestina

muziek 15.000,00

muziekcentrum  
vLaanderen vzw

jurerinG prijs HedendaaGse  
muziek vLaanderen – québec

canada muziek 612,25

muziekcentrum  
vLaanderen vzw

orGanisatie en promotie van 
vLaamse muziekGroepen op  
popkomm 2007

duitsLand muziek 42.000,00
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neve jef impuLssubsidie buitenLandse con-
certen jef neve trio

nederLand, 
portuGaL, 
frankrijk, 
LuxemburG, 
itaLië, 
duitsLand, 
GriekenLand, 
marokko, 
oostenrijk, 
canada en 
de uk

muziek 25.000,00

november music vLaan-
deren vzw

kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan samenwerkinGs-
project vLaanderen – nederLand

ontvanGst 
buitenLand-
se Gasten

muziek 30.000,00

van de veLde bob Geven van concerten in osaka, mi-
toya, HirosHima, naGasaki, tokyo

japan muziek 5.000,00

woLvin vzw internationaLe werkinG frankrijk, 
itaLië, 
oostenrijk, 
turkije en 
canada

muziek 60.000,00

arcHidee vzw project z-a – structureLe opera-
tor

zuid-afrika tHeater 50.000,00

HumoroLoGie zeven prospectiereizen in Het 
buitenLand

frankrijk, 
spanje, ne-
derLand en 
scHotLand

tHeater 5.000,00

internationaL tHea-
trescHooL festivaL 
amsterdam(its)

kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan samenwerkinG 
vLaanderen – nederLand

nederLand tHeater 15.000,00

koninkLijke vLaamse 
scHouwburG

kosten, Honoraria en per diems 
verbonden aan conGo-project

conGo tHeater 50.000,00

tOtAAL 1.084.001,97

  10.9.4.4.  Vertalershuis

MAAnd nAAM nAtiOnALiteit

februari eva toufarova tsjecHiscH

urban Lindström zweeds

maart vLadimir oscHis russiscH/duits

mei marLene müLLer-Haas duits

svetLana knyazkova russiscH

aneta dantcHeva buLGaars

auGustus GabreLia borissova buLGaars

ivana scepanovic serviscH/canadees

september franco paris itaLiaans

oktober smitri siLvestrov russiscH

rainer kersten duits

tOtAAL 39.139,23
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10.10.  Loopbaangerichte stimulans 

kUnstenAAr BeUrs ViA BedrAG in eUrO

aerts micHaëL kd 700,00

beLLinkx ruben kd 400,00

beLLinkx ruben kd 800,00

beLLinkx ruben kd 500,00

bLondeeL cHarLes kd 400,00

boLLansée marie-juLia kd 700,00

boon eLke kd 500,00

borGHouts karin kd 500,00

bryssinck Hans kd 700,00

bryssinck Hans kd 800,00

casaer pauL kd 1.000,00

cHâteL Guy kd 500,00

copers Leo kd 1.700,00

cortoos tom kd 1.000,00

cotteLeer anton kd 550,00

coussement yves kd 700,00

de backer Luc kd 700,00

de boer manon kd 1.700,00

de boer manon kd 1.000,00

de Gruyter jos kd 1.500,00

de Gruyter voebe kd 550,00

de proost kristina kd 1.800,00

de smet Gery kd 550,00

de windt kaat kd 300,00

decorte jan kd 1.500,00

deHoLLander joHan kd 2.000,00

deLbroek jos kd 600,00

dementieva aLexandra kd 500,00

dirkx youri kd 1.600,00

ervinck nick kd 800,00

Geenen pieter kd 550,00

Genard pieter kd 700,00

Geurts frederic kd 700,00

Geyskens vincent kd 800,00

GuiLLoteau etienne kd 1.000,00

Heiremans ronny kd 500,00

Hus waLter kd 2.500,00

jacobs roeLand kd 250,00

kempenaers jan kd 1.000,00

Lauwers tHierry kd 450,00

LeecH adam kd 600,00

LesaGe GuntHer kd 750,00

maes annemie kd 350,00

manente sara kd 750,00

matyn micHèLe kd 550,00

merreGaerts nadia kd 550,00

meuLemans rudi kd 2.000,00

moens rik kd 550,00

nys sopHie kd 600,00

pacquée ria kd 1.000,00

paeLinck Lieven kd 550,00

reyniers joHan kd 800,00

scHeir katrien kd 700,00

seynaeve peter kd 750,00

teveLs steven kd 550,00

tHeys koen kd 800,00

tHys HaraLd kd 1.500,00

torfs ana kd 1.500,00

turbiasz ryszard kd 2.000,00

van de moorteL joris kd 550,00

van den brande joris kd 650,00

van den meersscHaut 
HeLmut

kd 1.150,00

van HemeLrijck patrick kd 2.500,00

van imscHoot myriam kd 1.200,00

van inGeLGem Herman kd 600,00

van outryve jan kd 600,00

van tourHout benjamin kd 1.600,00

van tourHout benjamin kd 1.500,00

vanaGt saraH kd 800,00

vanden eynde maarten kd 550,00

vanden meerscH eLs kd 1.000,00

vandenbempt peter kd 2.000,00

vanommesLaeGHe raf kd 2.000,00

venLet ricHard kd 400,00

venLet ricHard kd 1.000,00

vermeerscH pieter kd 800,00

vermeir katLeen kd 500,00

vermeren karen kd 550,00

vinks siGrid kd 1.500,00

voet Heidi kd 500,00

voet Heidi kd 550,00

voLckaert tim kd 550,00

vranken Leon kd 550,00

vukicevic miLjan kd 700,00

wiLs HiLde kd 800,00

wuyts Hans kd 550,00

zaman fanny kd 400,00

beLLinkx ruben vaf 1.413,90

biLsen kristof vaf 750,00

bLondeeL maria vaf 3.572,60

borGHs peter vaf 750,00
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croLs bram vaf 750,00

defurne bavo vaf 625,00

d'Hiet rik vaf 1.250,00

d'Hiet rik vaf 1.250,00

dupont tom vaf 625,00

Heiremans ronny vaf 600,00

HeLsen sanderijn vaf 400,00

joos carL vaf 1.250,00

joos carL vaf 1.250,00

Lanssens manno vaf 750,00

meuLemans niko vaf 1.500,00

monsaert peter vaf 625,00

nys sofie vaf 427,00

reynders micHaeL vaf 1.250,00

tHeys frank vaf 750,00

tHeys koen vaf 2.345,80

toye patrice vaf 1.250,00

van den bempt bart vaf 1.500,00

vandeveLde joHan vaf 625,00

vanHecke stefanie vaf 850,00

verbraeken yves vaf 625,00

vermeer bart vaf 625,00

vermeir katLeen vaf 600,00

waLLyn wiLLem vaf 1.250,00

adam frank vfL 900,00

aertssen kristien vfL 404,00

beauprez veronique vfL 225,00

boGaert pauL vfL 1.350,00

boonen Heide vfL 450,00

candaeLe an vfL 675,00

cLement sabien vfL 1.350,00

cneut carL vfL 1.800,00

daem Geertrui vfL 900,00

de boose joHan vfL 450,00

de coster saskia vfL 1.125,00

de kinder jan vfL 450,00

de Leeuw jan vfL 1.125,00

de poortere pieter vfL 1.125,00

de preter Gerda vfL 675,00

de sterck marita vfL 1.575,00

deviLLé stijn vfL 675,00

devrome joHan vfL 450,00

dieLtiens kristien vfL 675,00

dupont tom vfL 450,00

Gisquiere stijn vfL 675,00

Godon inGrid vfL 1.575,00

Goeminne siska vfL 900,00

Gruwez Luc vfL 1.350,00

HarinG abke vfL 675,00

HoLvoet peter vfL 1.125,00

Horemans mark vfL 900,00

Hoste pauL G.j. vfL 900,00

janssen jeroen vfL 675,00

keteLeer HiLde vfL 450,00

Lauwerys kris vfL 620,20

Lemmens Harrie vfL 490,00

Lemmens riske vfL 450,00

mannaert wauter vfL 450,00

meuLeman bart vfL 1.575,00

meuLemans rudi vfL 900,00

noLens Leon vfL 1.800,00

note joris vfL 450,00

oLysLaeGers jeroen vfL 675,00

paauwe Hanneke vfL 675,00

paquet pHiLip vfL 900,00

petry yves vfL 1.125,00

pLateL pascaLe vfL 430,92

pLeysier Leo vfL 1.350,00

provoost anne vfL 675,00

reuGebrink marc vfL 1.125,00

sax aLine vfL 675,00

scHamp tom vfL 1.315,45

seynaeve peter vfL 450,00

sierens arne vfL 1.350,00

snick eLs vfL 370,00

spaey kristof vfL 675,00

speLiers HedwiG vfL 675,00

terrin peter vfL 1.350,00

tHeunissen jeroen vfL 900,00

tHeunynck peter vfL 900,00

tritsmans marc vfL 675,00

uniGwe cHika vfL 675,00

van cauwenberGe con-
stantijn

vfL 900,00

van daeLe Henri vfL 900,00

van de perre GeroLf vfL 900,00

van de wieLe maarten vfL 1.125,00

van den berG maria vfL 675,00

van den bosscHe bart vfL 1.125,00

van den brande joris vfL 450,00

van den broeck waLter vfL 510,37

van doninck sebastiaan vfL 675,00

van Haute Luk vfL 1.350,00

van keymeuLen annie vfL 675,00

van LaerHoven bob vfL 450,00

van Lierde bart vfL 450,00

van paemeL monika vfL 900,00

Loopbaangerichte stimulans
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van reybrouck david vfL 1.350,00

vandenabeeLe isabeLLe vfL 1.350,00

vandermeeren HiLde vfL 675,00

vandermeerscH jen vfL 450,00

vanderstraeten marGot vfL 675,00

vanistendaeL Gerardus vfL 900,00

vanistendaeL Gerardus vfL 468,00

vereecken katHLeen vfL 675,00

verHeLst peter vfL 1.002,90

verLooy Laurentius vfL 900,00

verpLancke kLaas vfL 2.250,00

verrept pauL vfL 1.350,00

vLaminck erik vfL 675,00

vonck bart vfL 1.800,00

tOtAAL 182.721,14

10.11.  Eregelden

kUnstenAAr BedrAG in eUrO

baete marceLLa 7.500,00

casteLyns frank f. 7.500,00

ceuppens Henri 7.500,00

courteaux wiLLy 7.500,00

de Hert robin françois 7.500,00

deGeLin emiLe 7.500,00

dubois pauL 7.500,00

GLorieux françois 7.500,00

koeck pauL 7.500,00

marcucci aLfredo 7.500,00

ruysscHaert tine 7.500,00

servais raouL 7.500,00

stassaert Lucienne 7.500,00

tanGHe jenny 7.500,00

van den eynde antoon 7.500,00

van Haverbeke roGer 7.500,00

van Hove fred 7.500,00

van maeLe marceL 7.500,00

verHavert roLand 7.500,00

waGemans emiLius 7.500,00

tOtAAL 150.000,00 

Eregelden
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