
Circusartiest Bram Dobbelaere interviewt Fernand De Vliegher, voorzitter van de Commissie 

Kunstenaars, vanuit zijn ervaring met het aanvragen van een kunstenaarsvisum. 

 

Bram: Wat was het verschil tussen mijn eerste aanvraag die geweigerd werd en mijn tweede 

aanvraag die goedgekeurd werd? Welke criteria hanteert de commissie? 

Fernard De Vliegher: Tussen de eerste en de tweede aanvraag hadden we contact met de directeur 

van Circuscentrum. Zij kwam ons wat meer uitleg geven over wat de circusactiviteiten juist inhouden 

en zo konden we met een betere kennis van zaken oordelen bij de tweede aanvraag. Sommige 

commissieleden kenden het circusdecreet zelfs niet, al die extra info in acht genomen, konden we 

het visum wel toekennen. 

Bij elke aanvraag die voorligt, gaan we eerst kijken of we voldoende informatie hebben om te 

oordelen. Soms hebben we niet genoeg, of zelfs tegenstrijdige informatie. Dan stel ik een vragenlijst 

op en stuur ik die naar de persoon in kwestie. Onlangs bracht ik zelfs een bezoekje aan de mensen 

die les geven aan dj’s in wording.  

Nog even meegeven dat coaching nooit aanvaard wordt. We gaan ervan uit dat coaching niet dient 

om je artistiek te ontplooien, maar om andere mensen te helpen. 

Bram: Wordt er een verschil gemaakt tussen uitvoerende en creërende artiesten? 

Fernand De Vliegher: Dat is van minder belang. Het is eerder de grens tussen animatie en artistieke 

circusactiviteit die moeilijk is. We zullen in de toekomst dan ook de aandacht van de commissieleden 

meer vestigen op het circusdecreet. Het decreet is voor ons een belangrijke bron van 

achtergrondinformatie, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat enkel artiesten die subsidies krijgen 

via dat decreet zullen aanzien worden als artiesten die artistieke activiteiten uitoefenen. De 

boodschap die we aan artiesten zeker willen meegeven: geef voldoende informatie en illustreer die 

informatie ook. We houden zeker wel rekening met de evoluties die er zijn en de nieuwe technische 

en virtuele snufjes in de kunstenwereld, maar het is aan de aanvrager zelf om ons te overtuigen. 

Bram: Stel. Mijn aanvraag wordt geweigerd. Hoe kan ik te weten komen waaraan dat ligt? De 

feedback is vaak erg summier. 

Fernand De Vliegher: Je hebt gelijk. Bij delicate activiteiten waar we twijfels over hebben, worden 

aanvragers ontboden. Maar je kan in je aanvraag ook zelf aangeven dat je tekst en uitleg wilt komen 

geven en je kan je dan laten bijstaan door iemand, bijvoorbeeld door iemand van Circuscentrum.  

Bram: wie zit er in de commissie? Hoe worden de leden verkozen? 

Fernand De Vliegher: RSZ, RVA en zelfstandigen (RSVZ) hebben elk één vertegenwoordiger, alle drie 

de vakbonden, werkgevers uit de kunstensector en vertegenwoordigers van de kunstensector zelf. 

Als iemand vindt dat die een plaats verdient binnen de commissie, kan die zich steeds kandidaat 

stellen. Mensen uit het veld zouden beter lid worden van de commissie, dat zou onze taak 

vergemakkelijken. Zo hebben we wel iemand van de beeldende kunsten in de commissie. Dus 

mensen uit het circusveld, een oproep: je kan je kandidaat stellen via ons secretariaat. Het is dan 

uiteraard wel de bedoeling dat je wekelijks aanwezig bent. De commissie telt een 20-tal leden en 

komt wekelijks samen. We behandelen wekelijks een 200-tal dossiers. 

Fernand De Vlieger stelde op zijn beurt een vraag over enkele circusdisciplines. Zo vroeg hij zich af 

hoe hij jonglerie als iets artistiek moet interpreteren. 

 

Bram: Er zijn verschillende manieren om naar jongleren te kijken. Er zijn jongleurs die naar sport 



neigen en die zoveel mogelijk ballen zo lang mogelijk in de lucht houden, er zijn zelfs competities 

voor. Maar er zijn ook jongleurs die onderzoeken hoe objecten en het lichaam zich tot elkaar 

verhouden, die nadenken over welke emotie jonglerie kan teweegbrengen bij het publiek of bij de 

uitvoerder. Ik ken jongleurs die het publiek vijf volle minuten met één bal kunnen intrigeren. Ik denk 

dat het opgaat voor heel veel circusdisciplines: elke aanvraag vraagt een persoonlijke interpretatie 

over het artistieke karakter. 

 


