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ALGEMEEN 

Deze handleiding bevat essentiële info, nodig voor het indienen van een ontvankelijke en volledige aanvraag. Wil je 

meer weten, raadpleeg dan het Kunstendecreet, het uitvoeringsbesluit en de memorie van toelichting. 

 

Residentiebeurzen kunnen worden toegekend aan een kunstenaar voor een residentie in een binnen- of buitenlandse 

residentieplek. Je kan als kunstenaar maximaal één residentiebeurs per jaar krijgen. Een residentiebeurs kan alleen 

worden toegekend aan natuurlijke personen, en dus niet aan rechtspersonen. 

De residentieplek waar je te gast bent moet wel beschikken over rechtspersoonlijkheid en moet residentieplekken 

aanbieden.  

 

Als je gekozen residentieplek in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad is 

gevestigd, moet het aanbieden van residenties een structureel uitgebouwd onderdeel van haar werking zijn. 

 

Een volledige aanvraag voor een residentiebeurs bestaat uit: 

- het aanvraagformulier (in KIOSK) 

- een actueel artistiek cv en documentatie over je artistieke werk (Word of pdf, maximaal 4 A4 en max 5MB)  

 

Als de residentieplek geen samenwerkingsovereenkomst heeft met de administratie, moet je aan je aanvraag ook 

volgende bijkomende documenten toevoegen: 

 

- een bevestiging van selectie door de gekozen residentieplek 

- een begroting met raming van de kosten en opbrengsten 

 

Let op!  

Als de residentieplek een organisatie is die in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad gevestigd is, kunnen maximaal vijf residentiebeurzen per jaar voor die residentieplek ondersteund worden. 

Vraag dit na bij je residentieplek voor je je aanvraag opstelt. 

 

Je aanvraag is enkel ontvankelijk: 

- als deze voldoet aan de vormvereisten 

- als deze tijdig wordt ingediend 

 

Voor een residentiebeurs kan je maximaal 10.000 euro ontvangen.  

1 HET AANVRAAGFORMULIER 

Een aanvraag voor een residentiebeurs dien je in via de webapplicatie KIOSK. Voor informatie over het gebruik van 

KIOSK verwijzen we verder naar de KIOSK-handleiding. 

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-07/60819130d129f6000c000353.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-07/Uitvoering%20Kunstendecreet.pdf
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5FE1BB426B34EF0008000FB8
https://kiosk.vlaanderen.be/kiosk/public/login.cjsm
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-04/KIOSK_handleiding_eindgebruikers_2021_def.pdf
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In KIOSK open je het aanvraagformulier. Bij het invullen van dat formulier krijg je de vraag om volgende verplichte 

bijlagen op  te laden: je selectieformulier van de residentieplek, je artistieke cv en bij een residentie zonder 

overeenkomst met de administratie de toegelichte begroting en een bevestiging van selectie door de gekozen 

residentieplek. Bereid deze op voorhand voor. 

 

1.1 TAAL VAN INDIENING 

In principe wordt een aanvraag steeds in het Nederlands ingediend.  

 

Een aantal residentieplekken wordt betrokken bij de beoordeling. Om deze reden moet, voor een aantal 

residentieplekken, de aanvraag in het Engels ingediend worden. Het gaat om volgende residentieplekken: 
- U-Jazdowski AIR Laboratory, Warschau 

- AIR Berlin Alexanderplatz, Berlijn 

- Residency Unlimited, New York 

- Le 18, Marrakesh 

- Tokas, Tokio 

 

1.2 ZELFPROFILERING 

Kies uit de uitvallijst ‘kunstenaar’. Een residentiebeurs kan immers alleen worden aangevraagd door kunstenaars. Ben 

je een kunstwerker of een organisatie, dan kom je niet in aanmerking voor een residentiebeurs. 

 

Let op!  

Als je een zelfstandigenstatuut hebt (eenmanszaak), kan je enkel een beurs aanvragen als natuurlijk persoon.  

Opgelet: om het indienen van je aanvraag correct in KIOSK te registreren, vul je (als natuurlijk persoon) in het 

aanvraagformulier geen KBO-nummer in.   

 

Een residentiebeurs valt binnen de functie ‘ontwikkeling’. Je moet bijgevolg zelf geen functie kiezen, dit veld wordt 

automatisch ingevuld. 

 

1.3 DISCIPLINES EN SUBDISCIPLINES 

Duid aan welke discipline(s) en subdiscipline(s) je werk tijdens je residentie omvat. Je moet minstens één discipline 

en minstens één subdiscipline kiezen. 

 

Je kan enkel voor de (sub)discipline Letteren aanvragen als je resideert in residentieplek Isola Comacina. 
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De disciplines binnen het Kunstendecreet zijn: 

 

1. Architectuur en Vormgeving 

2. Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten en Fotografie  

3. Podiumkunsten 

4. Muziek 

5. Transdisciplinaire en Cross-sectorale kunsten 

6. Letteren 

 

De subdisciplines zijn:  

 

1. Architectuur 

2. Vormgeving 

3. Beeldende kunsten 

4. Audiovisuele kunsten 

5. Experimentele mediakunst 

6. Geluidskunst 

7. Fotografie 

8. Dans 

9. Theater 

10. Muziektheater 

 

11. Pop 

12. Rock /Alternative 

13. Hiphop / R&B 

14. Dance 

15. Klassieke muziek 

16. Jazz 

17. Traditionele muziek 

18. Performance 

19. Transdisciplinaire kunsten 

20. Cross-sectorale kunsten 

21. Letteren

Performance is een presentatievorm die kan passen onder verschillende disciplines. Kies zelf binnen welke discipline 

je performance het best past. 

 

Multidisciplinaire Kunsten zijn kunsten waarbij de artistieke activiteiten zich in vrij gelijke mate binnen twee of 

meerdere (sector)specifieke disciplines (vanuit Muziek, Podiumkunsten, Architectuur en Vormgeving, Beeldende en 

Audiovisuele kunsten, Transdisciplinaire en Cross-sectorale kunsten) situeren. Daarbij valt elke activiteit op zich toe 

te wijzen aan één (sector)specifieke discipline. 
 

Transdisciplinaire kunsten verweven verschillende (sector)specifieke kunstdisciplines zodanig met elkaar dat ze in 

het eindresultaat niet meer kunnen worden onderscheiden of omschreven. De grenzen tussen de disciplines zijn 

daardoor niet langer relevant en er ontstaan nieuwe vormen van creëren en vertonen.  
 

Cross-sectorale kunsten vertrekken vanuit een te onderscheiden kunstdiscipline, maar daarbij wordt intensief 

samengewerkt met maatschappelijke domeinen buiten de kunstensector (zoals wetenschap, zorg of onderwijs). Door 

deze interactie ontstaan nieuwe vormen van creëren en vertonen.  
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1.4 RESIDENTIEPLEK 

Kies in de lijst voor welke residentieplek je deze residentiebeurs wil aanvragen. Wil je voor een residentieplek kiezen 

waarmee de administratie geen overeenkomst heeft gesloten, kies dan ‘andere residentie’.  

 

1.5 RESIDENTIEPERIODE 

Duid de mogelijke periodes aan waarvoor je deze residentiebeurs wil aanvragen. Er kan je daarvan slechts één periode 

toegekend worden. Zorg ervoor dat je residentieperiode overeen stemt met je gekozen residentieplek.  

 

Vul hier ook de start- en einddatum van je residentieperiode in. 

 

Als je geselecteerd bent door een residentieplek, laad dan op dit scherm de bevestiging daarvan op. Dit is verplicht 

als de residentieplek geen samenwerkingsovereenkomst heeft met de administratie. 

 
Let op! 

Je kan hier maar 1 document opladen, dat maximaal 5MB groot mag zijn. Heb je meerdere documenten, breng die 

dan samen in 1 pdf. Als je een nieuwe bijlage oplaadt, wordt de vorige verwijderd. 

 

1.6 ARTISTIEKE PLANNEN 

Omschrijf op welke manier je professioneel actief bent als kunstenaar. 

 

Licht je artistieke plannen toe door voldoende duiding te geven bij het doel en de opzet van de residentie en het 

werkplan dat je voor ogen hebt. Bespreek de meerwaarde die de residentie jou biedt. Vermeld de kwaliteiten van 

de residentieplek en de omkadering die ze voor jou voorziet. Geef aan welke kansen op internationale netwerking je 

krijgt door de residentie. 

 

Laad hier de volgende verplichte bijlage op: 

- Een actueel artistiek cv en documentatie over je artistieke werk  

 

Let op! 

De bijlage mag opgeladen worden in Word of pdf en mag maximaal 4 A4 bladen bevatten. Je kan per bijlage maar 1 

document opladen, dat maximaal 5MB groot mag zijn. Heb je per bijlage meerdere documenten, breng die dan samen 

in één pdf. Als je een nieuwe bijlage oplaadt, wordt de vorige verwijderd. 
 

Je kan hier ook een link toevoegen naar online documentatiemateriaal dat je subsidieaanvraag kan verduidelijken. 

Dit is niet verplicht, maar als je gebruik maakt van deze mogelijkheid, zorg er dan voor dat de info minstens 

beschikbaar blijft tot na ontvangst van de beslissing over je aanvraag. 
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Tip!   

Bijlagen mogen maximaal 5MB groot zijn. Comprimeer beeldmateriaal en bijlagen. Online zijn er tal van tools te 

vinden. 

 

1.7 BEGROTING 

Dit veld wordt automatisch ingevuld als je een residentie kiest waarmee de Vlaamse overheid een overeenkomst 

heeft. In dat geval hoef je in dit scherm niets in te vullen. 

 

Koos je voor ‘andere residentie’ in het scherm ‘Residentieplek’, geef dan hier het gevraagde subsidiebedrag op. Je 

kan maximaal 10.000 euro vragen. Voer het bedrag in deze vorm in: 1234,56. 

Laad hier dan ook je begroting op. Deze heeft een vrije vorm (Excel, Word of pdf) maar moet wel helder en 

gedetailleerd zijn. Bovendien moeten alle inkomsten en uitgaven voldoende toegelicht zijn. De begroting moet in 

euro opgesteld zijn.  

 

De begroting moet: 

- moet getuigen van realiteitszin en moet redelijk zijn opgesteld 

- helder zijn opgesteld  

- alle inkomsten en uitgaven bevatten 

- de herkomst van de inkomsten en uitgaven toelichten en duiden. 

 

Geef concreet aan waarop de je begrote inkomsten en uitgaven hebt gebaseerd. Duid het verband tussen de 

verschillende elementen van je planning enerzijds en de kosten en opbrengsten anderzijds. 

De subsidies voor een beurs zijn een vergoeding voor onkosten en zijn geen beroepsinkomsten. Beurzen zijn in 

principe vrijgesteld van belastingen. Dit heeft als nadeel dat er met een beurs geen sociale rechten kunnen worden 

opgebouwd. Een per diem kan wel als onkost ingebracht worden. Het is dus niet mogelijk om via een beurs een loon 

uit te betalen. 
 

 

Let op! 

Je kan hier maar 1 document opladen, dat maximaal 5MB groot mag zijn. Heb je meerdere documenten, breng die 

dan samen in 1 document. Als je een nieuw bestand oplaadt, wordt de vorige verwijderd. 

Vergeet niet op de knop ‘opladen’ te drukken. 

 

1.8 SUBSIDIEVOORWAARDEN 

Door de vakjes op dit scherm aan te vinken, verklaar je op eer dat je aan de subsidievoorwaarden voldoet en zal 

voldoen op het moment van de verantwoording. 

 

Meer informatie over de subsidievoorwaarden vind je in hoofdstuk 3.  
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2 TIJDSPAD 

Als de administratie een overeenkomst heeft met de residentieplek, moet je je aanvraag ten laatste zes maanden 

voor de aanvang van de residentie indienen. 

 

Als de administratie geen overeenkomst heeft met de residentieplek, moet je je aanvraag ten laatste twee maanden 

voor de aanvang van de residentie indienen. 

 

Let op! 

De beslissing over de toekenning van residentiebeurzen valt uiterlijk twee maanden na de uiterste indiendatum van 

je aanvraag en wordt vervolgens gecommuniceerd. Dien je aanvraag voor een residentie in een residentieplek zonder 

overeenkomst dus vroeg genoeg in. 
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3 VOORWAARDEN EN VERKLARINGEN 

Je mag alleen aanvragen als je een kunstenaar bent. Bovendien moet dit als natuurlijk persoon. 

 

De residentieplek moet over rechtspersoonlijkheid beschikken en moet residenties aanbieden. Als de residentie 

gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, moet het aanbieden van 

residenties een structureel uitgebouwd onderdeel van haar werking zijn. 

 

Om in aanmerking te komen voor een residentiebeurs moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. In het 

aanvraagformulier moet je op eer verklaren dat je hieraan voldoet. 

 

Je verklaart op eer dat: 

- je je aanvraag niet combineert met andere subsidies binnen het Kunstendecreet, met uitzondering van een 

internationaal presentatieproject of een tegemoetkoming voor internationaal presentatiemoment. 

 

 

Je verklaart op eer dat: 

- de subsidie niet zal worden aangewend voor activiteiten die vallen binnen het beleidsdomein van Literatuur 

Vlaanderen, behalve als je resideert in residentieplek Isola Comacina 

- de subsidie niet zal worden aangewend voor activiteiten die vallen binnen het beleidsdomein van het Vlaams 

Audiovisueel Fonds 

- de subsidie niet zal worden aangewend voor het realiseren van (experimentele) bouwprojecten 

 

Je verklaart op eer dat: 

- je niet van subsidiëring kan worden uitgesloten op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 

- er ten aanzien van jou geen bevel tot terugvordering uitstaat door een eerder besluit van de Europese Commissie, 

waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt 

- het ontvangen van de gevraagde subsidie niet leidt tot een schending van het Unierecht 

 

Let op!  

Als je een subsidie ontvangt, dan moet je in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring, 

publicatie en presentatie in het kader van de gesubsidieerde activiteit de steun van de Vlaamse Gemeenschap 

vermelden. Hiervoor gebruik je de standaardlogo's en de bijbehorende tekst en baselines die de Vlaamse Regering 

vaststelt.  

 

 

  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/over-cjm/logo
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4 BEOORDELINGSCRITERIA 

In een residentiebeurs bij het Kunstendecreet staat de artistieke ontwikkeling van jou als kunstenaar en je oeuvre 

centraal. Bijgevolg dien je in je aanvraag deze ontwikkeling te duiden. 

4.1 ARTISTIEKE BEOORDELINGSCRITERIA 

4.1.1 Kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar  

Toon aan dat je professioneel actief bent als kunstenaar. Besteed daarbij aandacht aan je positionering binnen het 

kunstenveld en de (inter)nationale netwerken waarin je een rol speelt. Beschrijf je huidige positie, belang en/of 

samenwerking met andere kunstenaars of kunstenorganisaties. Dit kan je illustreren door je bestaande 

samenwerkingen, je artistieke cv en historiek toe te lichten. 
 

4.1.2 Meerwaarde van de residentie voor de praktijk van de kunstenaar, met specifieke 

aandacht voor de kansen op internationale netwerking  

Motiveer hoe deze residentie zal bijdragen tot een substantiële (internationale) ontwikkeling van je traject als 

kunstenaar. Licht toe wat je wil ontwikkelen of onderzoeken en hoe je dit wil doen. Koppel je plannen aan een 

concreet tijdspad. Schets ook wat je (internationale) ambities zijn. 
 

Let op!  

Als je resideert in een organisatie waarmee de Vlaamse Regering geen samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, 

zijn de twee volgende bijkomende beoordelingscriteria van toepassing: 

 

4.1.3 Kwaliteit en internationale uitstraling van de residentieplek 

Motiveer je keuze voor deze residentieplek. Duid het belang, de positie en de uitstraling van de residentieplek. Verwijs 

bv. naar de programmahistoriek, de internationale inbedding en het netwerk. 

 

4.1.4 Kwaliteit van de werkcontext en de omkadering die de residentieplek aanbiedt 

Beschrijf hoe de residentieplek je onder meer financieel, logistiek, inhoudelijk, technisch, zakelijk zowel als 

organisatorisch begeleidt en ondersteunt. Licht toe, indien van toepassing, op welke manier het profiel van de 

residentieplek aansluit bij je werk als kunstenaar. 
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4.2 ZAKELIJK BEOORDELINGSCRITERIUM 

 

Dit criterium is enkel van toepassing voor residenties in residentieplekken waarmee de administratie geen 

overeenkomst heeft. In dat geval moet je een begroting met toelichting opladen. 

 

De begroting wordt beoordeeld op: 

 

- realiteitszin en redelijkheid 

- helderheid  

- volledigheid 

- kwaliteit van de toelichting over de herkomst van de inkomsten en uitgaven. 
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5 BEOORDELING 

De administratie heeft met een aantal residentieplekken een overeenkomst gesloten. Sommige van deze 

residentieplekken zorgen voor artistieke begeleiding en coaching van de residenten. In dat geval wordt de 

residentieplek betrokken bij de beoordeling. Het gaat om de volgende residentieplekken: 

- U-Jazdowski AIR Laboratory, Warschau 

- Jan Van Eyck Academie, Maastricht 

- AIR Berlin Alexanderplatz, Berlijn 

- Residency Unlimited, New York 

- Le 18, Marrakesh 

- Tokas, Tokio 

 

De residentieplek beoordeelt in welke mate het aanbod van de residentie aansluit bij je profiel en plannen en 

motiveert dit aan de administratie. Daardoor is het voor een aantal residentieplekken noodzakelijk dat de aanvraag 

in het Engels wordt ingediend (zie 1.1). 

 

De volgende residentieplekken bieden geen of een minder intensieve begeleiding. De residentieplek wordt minder of 

niet betrokken bij de beoordeling van de aanvragen. Het gaat om de volgende residentieplekken: 

- Cité Internationale des Arts, Parijs 

- Isola Comacina, Comacina 

- Academia Belgica, Rome 

 

Voor deze residentieplekken en voor de residentieplekken waarmee de administratie geen overeenkomst heeft, 

wordt de beoordeling gedaan door de administratie. 

 

De administratie neemt een beslissing voor toekenning van de residentiebeurzen. Dit voorstel houdt rekening met: 

- het uitgebrachte advies, eventueel met inbreng van de residentieplek, 

- de verenigbaarheid van de beschikbare residentieperiodes en de door de aanvrager geselecteerde 

periodes (voor residenties waar jaarlijks verschillende residentieperiodes worden aangeboden). 
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6 BUDGET  

Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de administratie geen overeenkomst heeft gesloten, dekt 

maximaal de kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de residentie. Voor de residenties met een overeenkomst is 

telkens een maximumbudget vastgelegd. 

 

Een residentiebeurs voor een residentieplek waarmee de administratie een overeenkomst heeft gesloten, dekt 

maximaal de kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de residentie als deze kosten niet opgenomen worden door 

de residentieplek zelf. 

 

Een residentiebeurs kan enkel aan een natuurlijk persoon worden uitbetaald. 

  



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
1.10.2021 Handleiding bij aanvraag van een subsidieaanvraag Residentiebeurs pagina 15 van 16 

7 VERANTWOORDING 

Dien binnen de twee maanden na de beëindiging van je residentiebeurs een verantwoordingsverslag in via KIOSK. 

Dat bestaat uit een inhoudelijk verslag van je residentiebeurs dat toelicht hoe deze heeft bijgedragen tot jouw 

professionele artistieke ontwikkeling. 

 

Let op!  

Houd alle bewijsstukken bij tot twee jaar na afloop van je residentiebeurs. Deze kunnen worden opgevraagd in functie 

van het toezicht op de aanwending van de subsidie. Ook de bewijsstukken met betrekking tot de vermelding van de 

steun van de Vlaamse gemeenschap op gedrukte en digitale communicatie, in geval van een publieke activiteit, 

kunnen worden opgevraagd. 
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8 NOG VRAGEN? 

Heb je nog vragen die deze handleiding niet beantwoordt, dan kan je contact opnemen met: 

 

• het Departement CJM, team Kunsten en Cultureel Erfgoed, voor vragen over Kiosk, de regelgeving en 

de te gebruiken modellen en documenten. 

• Kunstenpunt voor artistiek-inhoudelijke vragen van organisaties, individuen en overheden die professioneel 

actief zijn in de beeldende kunsten, podiumkunsten of klassieke muziek, over informatie, monitoring, kort- 

en langlopend onderzoek, advisering en samenbrengen van het brede kunstenveld.  

• VI.BE voor artistiek-inhoudelijke vragen van muzikanten, dj’s, producers en muziekprofessionals uit alle 

genres, behalve klassieke muziek. 

• Vlaams Architectuurinstituut voor artistiek-inhoudelijke vragen m.b.t. architectuur en vormgeving.  

• Sociaal Fonds Podiumkunsten voor vragen van organisaties en medewerkers in de podiumkunsten- en 

muzieksector over ecocheques, eindejaarspremie of vakbondspremie.  

• Cultuurloket voor eerstelijnsadvies over werken, ondernemen en financieren in de cultuursector.  

 

Raadpleeg ook de veel gestelde vragen. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt.  

 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/contactformulier
https://www.kunsten.be/contacteer-ons/
https://vi.be/contact
https://www.vai.be/wie-zijn-we/bezoek-en-contact
https://www.podiumkunsten.be/contact/108
https://www.cultuurloket.be/contact
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-06/FAQ_WS_2023-2027_KD.pdf

