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REGLEMENT OP DE CULTUURCHEQUES 
 

 
In zijn algemene beleidsverklaring "Een toekomstgerichte gemeente", goedgekeurd in 
zitting van de gemeenteraad van 24 januari 2019, verklaart de Gemeente Ukkel de 
toegang tot culturele en artistieke praktijken op het gemeentelijk grondgebied te willen 
aanmoedigen bij jongeren met bescheiden inkomens door middel van een forfaitaire 
financiële hulp, hier "cultuurcheque" genoemd.  
 

Artikel 1 - Voorwerp 
 
Het onderhavige reglement strekt ertoe de uitgave, de verspreiding, het gebruik en de 
terugbetaling van de Cultuurcheques te organiseren. De toekenning van deze 
Cultuurcheques strekt er enerzijds toe de toegang tot cultuur en tot de beoefening van 
kunst bij jongeren met bescheiden inkomens algemeen te maken, met behoud van de vrije 
keuze, en anderzijds de steun aan de lokale culturele en artistieke structuren in Ukkel te 
versterken. 

 
Artikel 2 - Uitgave en verspreiding van de Cultuurcheques 
 
§1. De cultuurcheques worden uitsluitend door het gemeentebestuur van Ukkel 
uitgegeven en verspreid. 
 
§2. De Cultuurcheques zijn bestemd voor:  
 

- Individuen van 6 tot 26 jaar op 31 december van het lopende jaar, domicilieerd te 
Ukkel, of van wie een van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger in Ukkel 
gedomicilieerd is 
 

- En van wie een van de ouders, wettelijke vertegenwoordigers, of zijzelf in het geval 
van meerderjarige studenten die in hun eigen behoeften voorzien, moet voldoen 
aan een van de volgende voorwaarden: 

 Beschikken over het statuut verhoogde tegemoetkoming 
 Begunstigde zijn van het OCMW 
 Beschikken over inkomens die lager liggen dan de 

maximumbedragen die jaarlijks door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest vastgelegd worden voor de toegang tot een woning 
voor bescheiden inkomens en beschikbaar zijn op de website van de 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (tabel in 
bijlage 1). 



§3. Ze worden toegekend in het kader van het budget dat door het College van 
burgemeester en schepenen bepaald wordt bij de opmaak van de jaarlijkse 
gemeentebegroting. 
Zodra de cheques uitgeput zijn, kunnen ze niet meer verspreid worden, zonder 
mogelijkheid tot beroep. 
 
 

Artikel 3 - Gebruik van de Cultuurcheques 
 
§1. De Cultuurcheques kunnen gebruikt worden bij de aangesloten Ukkelse culturele 
operatoren waarmee een specifieke overeenkomst ondertekend werd volgens de 
bepalingen van artikel 6. De lijst met deze culturele operatoren wordt jaarlijks bijgewerkt 
op de website van de gemeente. 
 
§2. De Cultuurcheques mogen enkel aanvaard worden als betaling van de volgende 
activiteiten: 
 
Categorie 1: shows, concerten, vertoningen, bezoeken,… 
Categorie 2: artistieke of culturele activiteiten, animaties of lessen 
 
Enkel volwassenen die een of meerdere jongeren van minder dan 18 jaar begeleiden voor 
een activiteit van categorie 1 van het onderhavige artikel mogen gebruikmaken van 
Cultuurcheques. 
 
§3. De aangesloten Ukkelse culturele operatoren mogen meerdere cheques aanvaarden 
als betaling, ongeacht de beoogde categorie van activiteiten. Ze mogen echter geen 
contant bedrag aan de gebruiker teruggeven in geval van betaling van een bedrag lager 
dan de waarde van de cheque. 
 
§4. De Cultuurcheques mogen in geen geval ingewisseld of terugbetaald worden met geld. 
 
§5. De Cultuurcheques worden toegepast op de geldende voorkeurtarieven bij de 
aangesloten Ukkelse culturele operatoren voor de leeftijds- en inkomenscategorieën 
beoogd in artikel 2. 

 
§6. De cheques zijn een jaar geldig vanaf het moment dat ze naar de begunstigde 
verzonden worden. De geldigheidsdatum staat op de cheque vermeld. 
De aangesloten Ukkelse culturele operator verbindt zich ertoe de Cultuurcheques enkel te 
aanvaarden tijdens de geldigheidsperiode die erop vermeld staat.  
 
 

Artikel 4 - Bedrag van de cultuurcheques 
 
§1. Het bedrag van de Cultuurcheques is voor elke begunstigde en per kalenderjaar 
beperkt tot 50 euro.  
 
§2. De individuele cheques hebben een nominale waarde van 5 euro.  
 
 
 
 
 



Artikel 5 - Toekenningsvoorwaarden 

 
§1. Om te kunnen genieten van de Cultuurcheques, moet de wettelijke vertegenwoordiger 
(ouder of voogd) van het kind, of de student zelf indien hij meerderjarig is, een aanvraag 
indienen bij de dienst Cultuur van het gemeentebestuur van Ukkel op het volgende adres: 
Stallestraat, 77 - 1180 Ukkel of per e-mail: cultuur@ukkel.brussels. 
 
§2. Deze aanvraag bevat:  

1 Het ingevulde formulier "aanvraag van cultuurcheques" 
2 Een van de volgende documenten:  

a. Een attest van het OCMW, of 
b. Een attest van het ziekenfonds dat het statuut verhoogde 

tegemoetkoming van de aanvragende ouder of van het kind aantoont, of 
c. Het laatste beschikbare aanslagbiljet kohieruittreksel. 

 
§3. Na analyse van de ingediende documenten en controle of aan alle 
toekenningsvoorwaarden voldaan is, bezorgt de dienst Cultuur de cultuurcheques binnen 
10 werkdagen met de post aan de aanvragers. 
 
§4. De aanvragen kunnen elk jaar van 15 januari tot 15 november ingediend worden bij de 
dienst Cultuur. 
 
Het aanvraagformulier kan gedownload worden via de website van de gemeente Ukkel of 

per e-mail aangevraagd worden bij de dienst Cultuur via cultuur@ukkel.brussels.  

 
 

Artikel 6 - Aansluitingsvoorwaarden 
 
§1. De Ukkelse culturele operatoren zijn bij het systeem "Cultuurcheques" aangesloten via 
de ondertekening van een overeenkomst die goedgekeurd werd door de gezagdragers die 
het gemeentebestuur van Ukkel vertegenwoordigen en de vertegenwoordiger van de 
deelnemende culturele operator.  
 
§2. Worden beschouwd als culturele operator:  

- Elke culturele structuur die artistieke en culturele voorstellingen (shows, concerten, 
...), activiteiten en animaties aanbiedt en beschikt over een juridisch statuut: 
culturele centra, theaters, centra voor expressie en creativiteit, musea, instellingen 
en stichtingen, vzw's waarvan het voornaamste maatschappelijk doel betrekking 
heeft op het cultureel domein 

- Alle scholen die minstens een artistieke discipline onderwijzen en beschikken over 
een juridisch statuut, inclusief de academies in de vorm van stages en wekelijkse 
lessen 

- Elke beoefenaar van een artistieke discipline die beschikt over een statuut van 
zelfstandige. 
 

§3. De Ukkelse culturele operatoren die zich willen aansluiten bij de voorziening 
“Cultuurcheques" moeten de volgende voorwaarden naleven tijdens de volledige duur van 
hun aansluiting: 

- Een culturele operator gelegen in Ukkel zijn 
- Beschikken over een juridisch statuut waarvan het voornaamste maatschappelijk 

doel samenhangt met cultuur, kunst, cultuureducatie of kunstonderwijs, of een 

mailto:culture@uccle.brussels


beoefenaar van een artistieke discipline zijn en beschikken over het statuut van 
zelfstandige 

- Zich verbinden in een initiatief van versterking van de toegang tot cultuur, van 

ontwikkeling van een artistieke praktijk, van ondersteuning aan professionele 

kunstenaars en/of aan onderwijzers in het artistiek domein in gelijk welke 

discipline. 

§4. De aansluiting geeft aan de aangesloten Ukkelse culturele operatoren het recht om 
binnen de limieten en op de hierna beoogde voorwaarden gewag te maken van hun 
aansluiting bij de voorziening en van de gemeente de terugbetaling te krijgen van de 
cultuurcheques die door haar uitgegeven zijn en door de aangeslotene als betaalmiddel 
ontvangen werden. 
 
§5. De aangesloten Ukkelse culturele operatoren verbinden zich ertoe gewag te maken 
van hun aansluiting in hun reclame of publicaties en zijn toegestaan om hiertoe het logo 
van de Cultuurcheques te gebruiken, samen met de vermelding "een initiatief van de 
gemeente Ukkel". Het logo kan op eenvoudig verzoek bij de dienst Cultuur in digitaal 
formaat verkregen worden. 
 
 

Artikel 7 - Terugbetaling van de Cultuurcheques 

§1. De cultuurcheques kunnen uitsluitend terugbetaald worden na de overhandiging ervan 

tegen ontvangstbevestiging op tegenspraak door de aangesloten Ukkelse culturele 

operatoren bij de dienst Cultuur – Stallestraat, 77 - 1180 Ukkel, uiterlijk 2 maand na de 

vervaldatum ervan.  

§2. Enkel de daadwerkelijke overhandiging van de cheques verplicht tot de terugbetaling, 

en dit op voorwaarde dat de cheques aanvaard werden tijdens de geldigheidsperiode. 

§3. De Cultuurcheques zullen 4 keer per jaar (een keer per trimester) terugbetaald worden, 
enkel via bankoverschrijving op het rekeningnummer dat vermeld staat in de 
overeenkomst, uiterlijk op het einde van het trimester volgend op de datum van ontvangst 
ervan. 
 

Artikel 8 - Privacy 

§1. Alle gegevens die in het kader van de invoering en verdeling van de Cultuurcheques 
verzameld worden, zijn uitsluitend voorbehouden voor de toekenning en de communicatie 
met de begunstigden ervan. 
 
§2. Het gemeentebestuur van Ukkel behoudt zich het recht voor om de nodige controles 
van het gebruik te verrichten. Inbegrepen het raadplegen van het nationaal register 
 
 

Artikel 9 - Inwerkingtreding 
 

Het onderhavige reglement treedt in werking op 25 februari 2022. 


