CVDR

Nr.
CVDR36177_1
3 oktober
2017

Officiële uitgave van Rijswijk.

De gemeenteraad van de gemeente Rijswijk, bijeen in openbare vergadering
op 1 november 2001; Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester
en Wethouders, nr. 01-118, ; BESLUIT vast te stellen de volgende verordening:

Verordening inzake subsidiëring kunstaankopen door particulieren (1.853.11 (1) )
Artikel 1.
1.

a. Aan Rijswijkse ingezetenen van 18 jaar en ouder kan op verzoek een subsidie worden toegekend
in de aankoopkosten van kunstwerken, voorzover het een kunstwerk betreft dat de betrokken
kunstenaar in eigendom toebehoort en voorzover de aankoop plaatsvindt in een erkende, in
Rijswijk gevestigde galerie, expositieruimte en dergelijke.
b. Voor subsidiëring komen slechts in aanmerking de onder a. bedoelde kunstwerken van kunstenaars die wonen in een van de gemeenten behorend tot het Stadsgewest Haaglanden of in een
aan Rijswijk grenzende gemeente.

2.

Onder "erkend", als bedoeld onder 1.a, worden in dit verband verstaan, door burgemeester en
wethouders, op advies van de Gemeentelijke Commissie voor Beeldende Kunsten en Stadsverfraaiing (GCBKS), als zodanig aangemerkte galeries, expositieruimten en dergelijke die:
a. ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel;
b. minstens 15 uren per week geopend zijn en wel op zodanige tijden dat een redelijk deel van
de bevolking in de gelegenheid is de expositie te bezoeken;
c. geen toegangsprijzen vragen;
d. in voldoende mate de mogelijkheid tot presentatie van de kunstwerken bieden;
e. duidelijk als expositieruimten herkenbaar zijn;
f. tijdens de openstellingsuren van de tentoonstelling voorzien zijn van een functionaris die
voorlichting kan geven over het geëxposeerde werk;
g. tijdens de openstellingsuren van de tentoonstelling voorzien zijn van een in die ruimte aanwezige catalogus/lijst met daarop vermeld de titels, de techniek/het materiaal en de verkoopprijzen
van de geëxposeerde kunstwerken.
Ook komen voor subsidiëring in aanmerking aankopen, als hiervoor in lid 1 bedoeld, van kunstwerken die zich in de hiervoor onder 1. en 2. bedoelde ruimten in consignatie bevinden, voorzover
dit consignatiebestand tevoren, binnen de daarvoor in artikel 9, lid b, gestelde termijn door de
galeriehouder/ beheerder van de expositieruimte aan burgemeester en wethouders is opgegeven.
Burgemeester en wethouders kunnen, doch alleen indien zwaarwegende omstandigheden huns
inziens daartoe aanleiding geven, op advies van eerdergenoemde GCBKS, al of niet tijdelijk,
ontheffing verlenen van een of meer voorwaarden, zoals hiervoor in lid 2, onder a. tot en met g.,
vermeld zijn.

3.

4.

Artikel 2
Onder kunstwerken worden ondermeer verstaan olieverven, aquarellen, gouaches, tekeningen, grafische
werken, kleine objecten (metaal, keramisch, hout en dergelijke), beeldhouwwerken, klein plastieken en
vergelijkbare kunstvormen.

Artikel 3
De vervaardigers van de kunstwerken dienen 18 jaar of ouder te zijn. Zij dienen voorts duidelijk ingesteld
te zijn op het als beroep uitoefenen van beeldende kunst, dit mede blijkende uit opleiding en aantoonbare professionele activiteiten op het gebied van kunstbeoefening, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, gehoord de GCBKS.

Artikel 4
a.

b.

1

Het per aankoop te verlenen subsidie bedraagt:
20% van de koopprijs bij prijzen van € 45,38 tot € 1.361,34, met dien verstande dat op aankopen
boven € 1.361,34 maximaal € 272,27 (20% van € 1.361,34) subsidie wordt toegekend.
Het subsidiebedrag wordt naar boven op hele guldens afgerond.
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c.
d.

Op verkoopprijzen van onder de € 45,38 wordt geen subsidie verleend.
Geen subsidie wordt toegekend indien op de aankoop op grond van een andere regeling subsidie
wordt verkregen.
De koper en galeriehouder zijn verplicht bij de subsidie-aanvraag een verklaring te ondertekenen
dat in de aankoop geen ander subsidie wordt ontvangen.

Artikel 5.
Onder koopprijs wordt verstaan de (netto) catalogusprijs van het kunstwerk zonder lijst, doch inclusief
BTW.

Artikel 6.
a.

b.
c.

Voor de subsidietoekenning, als bedoeld in artikel 1, gelden de volgende maxima: tien (gesubsidieerde) kunstverkopen per Rijswijkse kunstenaar per jaar, vijf (gesubsidieerde) kunstverkopen
voor een niet-Rijswijkse kunstenaar, zoals bedoeld in artikel 1, lid b en vijf (gesubsidieerde)
kunstaankopen per Rijswijkse ingezetene per jaar.
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, dient een expositie gedurende minimaal 14 dagen
plaats te vinden.
Van subsidiëring zijn uitgesloten aankopen van kunstwerken, voorzover deze plaatsvinden door:
de kunstenaar zelf danwel door diens echtgenoot/ echtgenote, partner of bloed- en aanver1.
wanten in de eerste graad;
de galeriehouder zelf danwel door diens echtgenoot/ echtgenote, partner of bloed- en aan2.
verwanten in de eerste graad.

Artikel 7.
Een koper verplicht zich het door hem in het kader van deze regeling ontvangen subsidiebedrag aan
de gemeente Rijswijk terug te betalen indien hij het door hem aangekochte kunstwerk binnen drie jaren
na aankoop aan een derde verkoopt.

Artikel 8.
Galeriehouders die hun galerie in aanmerking willen brengen voor erkenning, zoals bedoeld in artikel
1, dienen hun aanvraag daartoe bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Artikel 9.
a.

Kunstenaars/galeriehouders die een expositie in aanmerking willen laten komen voor toepassing
van de onderhavige aankoopsubsidieregeling dienen hun verzoek daartoe uiterlijk veertien dagen
voor aanvang van de expositie bij burgemeester en wethouders ingediend te hebben door middel
van daarvoor bestemde formulieren, voorzien van een lijst van de te exposeren kunstwerken met
bijbehorende (verkoop)prijzen.

b.

Galeriehouders die de in hun expositieruimte inconsignatiebestand aanwezige kunstwerken, die
overigens voldoen aan het bepaalde in artikel 1, lid 3, in aanmerking willen brengen voor toepassing
van de onderhavige regeling, dienen, steeds tevoren, halfjaarlijks een gespecificeerd overzicht
bij burgemeester en wethouders in te dienen van de in hun galerie in consignatiebestand aanwezige kunstwerken.
De voor afrekening van het subsidie door burgemeester en wethouders vastgestelde formulieren
dienen uiterlijk drie weken na het einde van de desbetreffende expositie, c.q. na de verkoopdatum
- in geval het een kunstwerk uit het consignatiebestand betreft - bij burgemeester en wethouders
te worden ingediend.

c.

Artikel 10.
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders, gehoord
de GCBKS.

Artikel 11.
Deze verordening kan worden aangehaald als de "gemeentelijke kunstaankoop-subsidieregeling".
Zij treedt in werking met ingang te rekenen van 1 januari 1993.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van 29 juni 1993
en gewijzigd 1 november 2001.
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