
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen; 

Overwegende dat de gemeente Ukkel zich in haar algemene beleidsverklaring ertoe verbonden heeft 

om de Ukkelse professionele kunstenaars te ondersteunen;  

Overwegende dat de professionele kunstenaars geconfronteerd worden met een zeer grote 

onzekerheid, meer bepaald ingevolge de gezondheidscrisis door de COVID-19-pandemie; 

Dat de gemeente een gestructureerder begeleidingsbeleid van de Ukkelse professionele kunstenaars 

wil opzetten, dat zich meer bepaald vertaalt in de invoering van een voorziening Hulp bij de creatie;  

Dat in het kader van deze Hulp bij de creatie bijgevolg een subsidie toegekend zal worden aan de 

kandidaten wier project geselecteerd wordt. 

 

Reglement - Projectoproep "Hulp bij de creatie" 2022 

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied 

Het onderhavige reglement beoogt de toekenning van een subsidie in het kader van het volgende 
project, meer bepaald de productie en creatie door Ukkelse professionele kunstenaars van originele 
artistieke werken die bestemd zijn voor de openbare ruimte: muurschildering, landschapskunst, 
installatie.  

Vallen niet onder het toepassingsgebied van het onderhavige reglement:  

- Aanvragen voor beurzen;  

- De volgende projectfases: opzetten van het project, prospectie en haalbaarheidsstudie; 

- Projecten van politieke of religieuze aard;  

- Reeds verwezenlijkte projecten. 

 

Artikel 2 - Ontvankelijkheidsvoorwaarden 

Om ontvankelijk te zijn, moet het project ingediend worden door: 

- Een professionele kunstenaar wiens hoofdinkomen de beoefening van een artistieke activiteit 

is; 

- Die meerderjarig is; 

- En die woonachtig is op het grondgebied van de gemeente Ukkel (ingeschreven in het 

bevolkingsregister van Ukkel). 

 

Artikel 3 - Uitsluitingen 

Kunnen geen kandidatuur indienen in het kader van de gelanceerde projectoproep: 

- Studenten; 

- Aanvragers van een subsidie toegekend door de gemeente Ukkel die de vereiste verslagen en 

bewijsstukken niet bezorgd hebben voor de eerder toegekende subsidie of die de eerder 



toegekende subsidie niet volledig of gedeeltelijk terugbetaald hebben ingevolge een negatieve 

controle; 

- Aanvragers die een andere subsidie van de dienst Cultuur genoten hebben in het kader van 

een projectoproep, gelanceerd in het lopende kalenderjaar; 

- Aanvragers die Hulp bij de creatie genoten hebben in het kader van de vorige editie. 

 

Artikel 4 - Indiening van het kandidatuurdossier 

Het projectdossier omvat: 

- Het bijhorende formulier, digitaal ingevuld, gedateerd en ondertekend, in Word of pdf; 

- De vier bijlagen in Word en/of pdf en/of JPEG: een kopie van de identiteitskaart; een 

curriculum vitae of een biografie; informatie over vorige projecten; informatie over het project 

dat bij de projectoproep betrokken is; 

- Alle andere stukken die de aanvrager relevant acht in het kader van zijn aanvraag. 

In het kader van de onderhavige projectoproep, op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet het 

volledige dossier via e-mail opgestuurd worden (cultuur@ukkel.brussels) voor de uiterste 

verzendingsdatum die vermeld staat in het formulier.  

Er wordt slechts een kandidatuur per projectoproep en per jaar aanvaard.  

 

Artikel 5 - Toekenningsprocedure van de subsidie 

Bij de verstrijking van de indieningstermijn analyseert het gemeentebestuur de ontvankelijkheid van 

de kandidaturen die op basis van het onderhavige reglement ingediend werden. In geval van niet-

ontvankelijkheid van het dossier zal er een kennisgeving naar de aanvrager gestuurd worden. 

De ontvankelijk verklaarde dossiers die in aanmerking komen worden op basis van de volgende criteria 

geanalyseerd door een jury: 

1. De integratie van het publiek in de creatie en/of verspreiding: er is een verspreiding van het 

kunstwerk voorzien (tentoonstelling, lezing, optreden, voorstelling, concert, ...), georganiseerd 

op het gemeentelijk grondgebied door de kunstenaar (desgevallend met de steun van de 

dienst Cultuur); 

2. De integratie van de lokale culturele ontwikkeling (in aanmerking nemen van het erfgoed en 

de geschiedenis, samenwerking met lokale culturele partners, verenigingen of 

onderwijsinstellingen); 

3. De artistieke kwaliteit en bijzonderheid van het project; 
4. Het project wordt uitgevoerd binnen de 12 maanden die volgen op de beslissing tot 

toekenning van de subsidie. 

 

De jury bestaat uit:  

 
a) De schepen van Cultuur; 

b) 1 lid van het college; 

c) 1 lid van de gemeenteraad van elke fractie die erin vertegenwoordigd is; 

d) 5 vooraanstaande figuren uit de culturele wereld die de diversiteit van de door de 

projectoproep vertegenwoordigde disciplines weerspiegelen en die geen bloedband mogen 



hebben met de kandidaten, inclusief twee vertegenwoordigers van Ukkelse culturele 

instellingen; 

e) 1 secretaris, personeelslid van de dienst Cultuur. 

Enkel de juryleden bedoeld in d) zijn stemgerechtigd. 

De gemeenteraad beslist om een subsidie toe te kennen of te weigeren. De kandidaat zal op de hoogte 

gebracht worden van de beslissing van de gemeenteraad binnen de 20 kalenderdagen na de zitting 

van de gemeenteraad.   

De toekenning van subsidies wordt uitgevoerd binnen de beschikbare begrotingsenveloppe.  

 

Artikel 6 - Hoogte en limiet van de subsidie 

De subsidie wordt individueel toegekend ten belope van een bedrag gelijk aan 2.000 euro. 

 

Artikel 7 - Uitvoerings- en controlemodaliteiten van de subsidie 

Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt de subsidie in twee keer aan de aanvrager uitbetaald: 

80 % na goedkeuring van de gemeenteraad en 20 % bij de afwerking van het kunstwerk.  

Ingevolge de brief met de beslissing van de gemeenteraad bezorgen de begunstigden van de 

projectoproep een uitvoeringsplanning van het project en maken ze zich beschikbaar voor een 

ontmoeting met de dienst Cultuur.  

De begunstigde van de subsidie moet de volgende verantwoordingsstukken binnen een termijn van 60 

dagen na de afwerking van het kunstwerk overmaken aan de gemeente Ukkel: 

- Foto's, scans, audio-, Word- of videobestanden of elk ander relevant element, digitaal, in de 

gebruikelijke formaten waarbij gewaakt wordt over de transcriptiekwaliteit waardoor kennis 

genomen kan worden van het afgewerkte kunstwerk; 

- Een verspreidingsproject van het afgewerkte kunstwerk op het grondgebied van de gemeente. 

De gemeente behoudt zich het recht voor op elk moment de correcte aanwending te controleren van 

de subsidie die krachtens het onderhavige reglement toegekend werd. Hiervoor kan ze de begunstigde 

van de subsidie alle bewijsstukken vragen en behoudt ze zich het recht voor ter plaatse over te gaan 

tot de controle van de aanwending van de subsidie. 

 

Artikel 8 - Sancties 

De begunstigde moet de volledige of gedeeltelijke subsidie terugbetalen: 

- Indien hij ze niet gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze hem toegekend werd; 

- Indien hij geen verantwoordingsstukken overmaakt zoals bedoeld in artikel 7 van het 

onderhavige reglement; 

- Indien hij de bepalingen van het onderhavige reglement niet naleeft.  

In de gevallen bepaald in de eerste twee punten moet de begunstigde slechts het deel van de subsidie 

terugbetalen dat niet gebruikt werd voor de doeleinden waarvoor ze toegekend werd of dat niet 

gerechtvaardigd is.  



 

Artikel 9 - Tegenprestatie 

Door de toegekende subsidie te aanvaarden verbindt de begunstigde zich ertoe Hulp bij de creatie, de 

steun van de dienst Cultuur en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ukkel 

en het logo van de gemeente Ukkel en van Hulp bij de creatie te vermelden op alle 

communicatiedragers inzake het betrokken project. Hij verzekert zich vanaf de opstart van het project 

bij de dienst Cultuur van de goede ontvangst van alle wettelijke vermeldingen in het Frans en 

Nederlands. 

 

Artikel 10 - Geschillen 

In geval van geschillen inzake de interpretatie van het onderhavige reglement zal de aanvrager pogen 

het geschil in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, zijn de 

hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel-Hoofdstad als enige bevoegd.   

 

Artikel 11 - Inwerkingtreding 

Het onderhavige reglement treedt in werking op 20 mei 2022 na de publicatie ervan overeenkomstig 

de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet. 

Het vervangt het reglement - Projectoproep "Hulp bij de creatie" van 2 oktober 2020 en trekt het in.  

 


