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ART. 1 In dit reglement wordt verstaan onder:  
  
1° Residentietoelage: Een residentietoelage die het verblijf ondersteunt van een natuurlijke 
persoon werkzaam in de cultuur-en mediasector in één van de volgende residentieplekken 
EMPAC (Troy, New York); Medialab Prado (Madrid) en Ars Electronica Futurelab (Linz); 
2° Administratie: het Departement Cultuur, Jeugd en Media;  
3° Minister: De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden.  
  
ART. 2 Via dit reglement wordt ingezet op de volgende doelstellingen:  
  
1° Tijd en ruimte bieden om buiten de vertrouwde geografische 
context ontwikkelingsgericht of aan concreet project te werken;  
2° Productionele, inhoudelijke of technische ondersteuning bieden in de context van een 
interdisciplinaire plek op de snijlijn tussen kunst, cultuur, media, wetenschap en technologie.  
  
ART.3  
§1. Om in aanmerking te komen voor een residentietoelage moet een aanvrager voldoen aan de 

volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:  
  

1° Tijdig en volledig een aanvraag indienen bij de administratie;  
2° Een natuurlijke persoon zijn die professioneel actief is in de Vlaamse cultuur en/of -
mediasector.  

  
§2. Een aanvrager kan ervoor kiezen om de residentietoelage individueel dan wel vanuit een 
samenwerkingsverband met andere professionele makers (natuurlijke personen) actief in de 
Vlaamse cultuur- of mediasector in te dienen.   
  
§3. De indiendatum van de aanvraag is afhankelijk van de gekozen residentieplek. Per jaar zijn er 
twee indiendata:één op 24 maart en één op 15 september. De residentieplek waarvoor ingediend 
kan worden zal bij de lancering van de oproep bekend gemaakt worden. De aanvraag wordt digitaal 
ingediend bij de administratie via de KIOSK-applicatie. 
  
§4. Een aanvraagdossier omvat:  
  
1° een actueel curriculum vitae;  
2° een motivatie voor de keuze voor deze residentie;  
3° een motivatie met betrekking tot de meerwaarde van de residentie voor de praktijk van 
de aanvrager.  
  
ART.4 De administratie toetst de aanvraag aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en meldt de 
ontvankelijkheid binnen een termijn van 10 dagen na de effectieve indiendatum.  
  
ART.5 De residenties starten ten vroegste 4 maanden na de indiendatum en duren maximaal 28 
nachten. De concrete duurtijd van de residentie wordt in samenspraak met de residentieplek 
vastgelegd.   
  
ART. 6 De administratie en de residentieplek geven een advies aan de minister over de 
toekenning en het bedrag van de residentietoelage.  
  
 
 
 



ART. 7 De volgende criteria zijn van toepassing voor de toekenning en het bedrag van de 
residentietoelage:  
  
1° kwaliteit van het ingediende voorstel;  
2°kwaliteit van de samenwerking;  
3° meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de aanvrager.  
  
ART. 8 De minister neemt een beslissing over de toekenning en het bedrag van de 
residentietoelage, binnen de 2 maanden na de uiterste indieningdatum van de aanvraag.  
  
De administratie brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing, uiterlijk tien werkdagen 
na de ondertekening van het gedelegeerde besluit van de minister.  
  
ART.9 De residentietoelage wordt als volgt uitbetaald:  
  
1° een voorschot van 90% wordt uitbetaald na de beslissing tot toekennen van de 
residentietoelage;  
2° een saldo van 10% wordt uitbetaald na toezicht op de aanwending van de subsidie.  
  
ART. 10. Natuurlijke personen die een residentietoelage ontvangen leggen daarover een 
verantwoording af uiterlijk drie maanden na het aflopen van de residentie. De verantwoording 
bestaat uit een inhoudelijk en productioneel verslag van de residentie.  

  
De verantwoording wordt digitaal ingediend bij de administratie via de KIOSK-applicatie.  
  
ART. 11. De administratie oefent het toezicht uit op de aanwending van de residentietoelage.  
  
  
 


