
Omzendbrief Kunsten 2022  

Brussel is na Dubai de meest internationale stad ter wereld, wat resulteert in een bruisende 

culturele scène. Dit rijke kunstenlandschap maakt onze hoofdstad tot een bijzonder 

laboratorium en een internationale vitrine. De VGC koestert een lange traditie van 

ondersteuning van de talrijke kunstenorganisaties en kunstenaars aanwezig in Brussel. Als 

bevoegd collegelid streeft Pascal Smet naar complementariteit met de beslissingen van de 

Vlaamse Overheid om budgetten en investeringen optimaal te laten renderen, met behoud van 

eigen accenten. De beslissing van de Vlaamse Overheid in uitvoering van het Kunstendecreet 

heeft een vergaande invloed op het kunstenlandschap in Brussel. Op zijn initiatief heeft de VGC 

in het overleg met de Vlaamse Overheid dan ook gepleit voor een betekenisvolle investering in 

de Brusselse kunstensector. 

In juli 2022 paste de VGC haar uitvoeringsbesluit kunsten aan, met als doel de plan- en werklast 

voor de Brusselse kunstensector te verminderen. Inhoudelijk blijven dezelfde krachtlijnen van 

toepassing, maar voor de komende indieningsdatum voor werkingssubsidies op 1 november wil 

het bevoegde collegelid via deze omzendbrief zijn beleidsaccenten expliciteren die zullen 

worden toegepast bij de beoordelingsprocedure en beslissing.  

Collegelid Smet wenst er uw aandacht op te vestigen dat het niet de bedoeling is om uw 

Kunstendecreetdossier opnieuw in te dienen. Met de VGC middelen hanteren we eigen accenten 

binnen de grootstedelijke realiteit van de kunsten in Brussel, al zullen we daarbij optimaal 

inspelen op de beslissingen van de Vlaamse Overheid. Het bevoegde collegelid hanteert het 

leidprincipe om de middelen van de VGC vooral daar in te zetten waar ze de grootste 

meerwaarde zullen hebben voor het complexe Brusselse kunstenlandschap en het eigen beleid.  

 1.  Accent op internationalisering en interculturele creatie 

Brussel is een internationaal knooppunt en een smeltkroes van culturen, wat zich weerspiegelt 

in een bruisende en zeer diverse culturele scène. Brussel is een stad van minderheden, waar elke 

cultuur tot zijn recht kan komen en waar verbinding leidt tot meerwaarde. Meerstemmigheid in 

kunstcreatie is een meerwaarde die wordt aangemoedigd. 

2. Accent op zorgzame ondersteuning 

Brussel kent een zeer grote populatie van actieve kunstenaars en bottom-up 

kunstenaarscollectieven. Die grote rijkdom vereist extra aandacht voor producties waarbij de 

kunstenaar als maker én uitvoerder centraal staat. Zorgzame ondersteuning van (jonge) 

kunstenaars door het stimuleren en toepassen van fair practices en fair pay is essentieel. Naast 

subsidies wordt ook actief de uitbouw van meer werkruimte voor kunstenaars in de stad met 

experimentele atelierplekken ondersteund. 

 3. Accent op Brussel als laboratorium 

Innovatie en kunstcreatie gaan in Brussel hand in hand. Een sterk, internationaal vertakt veld 

van baanbrekende organisaties die wetenschap, kunst en alternatieve presentatieformats 

verbinden kleuren Brussel. Dit gaat zowel over het maken als het tonen van kunst met nieuwe 

technieken, in verrassende combinaties, het verfijnen van digitale skills en over ecologisch 

handelen. Het wordt als een belangrijke doelstelling gezien om met VGC middelen het 

labogehalte van de kunstscène te stimuleren.  

  



Praktisch  

Voor de aanvragen jaarwerking bezorgt u ons naast een artistiek en financieel plan ook een 

expliciete toelichting over de Brusselse inbedding van uw organisatie. De VGC ondersteunt en 

stimuleert immers specifiek artistieke creatie en spreiding in Brussel. Alle aanvragen worden 

ingediend via het subsidieloket van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Elke aanvraag wordt 

getoetst aan de regelgeving en geadviseerd door de werkgroep Kunsten. De administratie staat 

klaar om u te informeren over de procedures en regelgeving, te contacteren via kunsten@vgc.be.  
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