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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20202021-0132
26-11-2020

COLLEGEBESLUIT
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten  - deel 12

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 
1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de 
gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de 
gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op de verordening nr. 03/01 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 24 april 2003 
houdende subsidiëring van kunsten;

Gelet op het collegebesluit nr. 20122013-0515 van 25 april 2013 houdende het organiek reglement op 
de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies;

Gelet op het collegebesluit nr. 20152016-0586 van 23 juni 2016 houdende de uitvoering van 
verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten;

Gelet op het advies van de werkgroep kunsten op 12 oktober en 9 november 2020 dat als geheel 
wordt onderschreven en integraal deel uitmaakt van het besluit;

Gelet op het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Cultuur, Jeugd en Sport.

Na beraadslaging,
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Besluit

Artikel 1

Aan volgende kunstenaars wordt voor het overeenstemmende traject de volgende trajectsubsidie 
voor 2020-2022 toegekend:

ON nummer Aanvrager Traject Periode € Subsidie

- Francesca Chiacchio COLORING URBAN AGENCY Dec ’20 – feb ‘22 8.000

0473.364.948 Moussem (Younes 
Khoukhou)
Ravensteinstraat 46, 
1000 Brussel

Choreografische principes, het 
lichaam, taal en referenties

Nov ’20 – nov ‘21 13.000

- Willem Vermeersch Metabolic Data Procession Jan ’21 – dec ‘22 10.000

Artikel 2

Aan volgende organisaties en kunstenaars wordt voor het overeenstemmende traject geen subsidie 
toegekend:

ON nummer Aanvrager Traject

- Davide Tidoni There is no Listening without intervention

- Giulia Vismara Sound as Space

- Nelle Hens Not Thus, Not Thus

0734.504.091 ET!KET ET!KET - impuls voor opstartfase

0719.559.955 Dagvorm Films Dagvorm_Cinema

- Maya Mertens Vieze Meisje

- Ine Claes Muzikale ontwikkeling binnen een transdisciplinair parcours

- Oan Moonens 
(Collectief Zulu)

Golven door eilanden en loodsen

- Audrey Apers ‘The dialogue Series’ Residentie
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Artikel 3

De gesubsidieerde organisaties en kunstenaars dienen voor de ondersteunde trajecten een 
inhoudelijk en financieel verslag in uiterlijk 3 maanden na het beëindigen van het traject.

Artikel 4

De subsidies worden in twee schijven uitbetaald:

- 90% na goedkeuring van het subsidiebesluit

- 10% na het tussentijds opvolgingsgesprek

Artikel 5

De gesubsidieerde organisaties en kunstenaars vermelden in hun communicatie de steun van de VGC 
via het N-brussel-logo en volgen daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op 
www.vgc.be/huisstijlgids. 

Artikel 6

De uitgaven zullen aangerekend kunnen worden op artikel 51002/332-01 “Subsidies voor kunsten” van 
de begroting 2020 waar onder voorbehoud van goedkeuring van begrotingswijzing 2 en B, een 
krediet van 2.168.500 EUR zal uitgetrokken zijn.

De collegeleden,

Pascal SMET            Sven GATZ                                 Elke VAN DEN BRANDT

http://www.vgc.be/huisstijlgids

