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REGLEMENT
Verwerving Beeldende Kunst door het Gemeentebestuur van Herk-de-Stad
Dit reglement bevestigt een aantal afspraken als houvast voor het beleid, dat wordt gevoerd bij aankoop van
kunstwerken in opdracht van de gemeente.
1. DOELSTELLINGEN
Het verwerven van kunst heeft tot doel:
a. het gemeentelijk kunstpatrimonium uit te bouwen door:
- het vermeerderen van het kunstbezit in de gemeentelijke instellingen;
- het verfraaien van het straatbeeld;
b. het tegemoetkomen aan een kwalitatief hoogstaand tentoonstellingsbeleid;
c. het ondersteunen van kunstenaars, zowel plaatselijk, nationaal als internationaal.
2. OMSCHRIJVING
Onder Beeldende Kunst verstaan we objecten die:
a. behoren tot de meest uiteenlopende disciplines: schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek,
fotografie en alle andere kunstvormen;
b. het werk zijn van al dan niet levende kunstenaars.
Hierbij horen ook archieven, materialen, gebruiksvoorwerpen, enz., die nodig zijn (geweest) voor
de creatie van de kunstwerken.
3. VERWERVING
De verwerving van kunstwerken kan gebeuren:
a. door aankoop;
b. door aanvaarding van een legaat of schenking;
c. door opdrachten;
d. door wedstrijden.
De verworven kunstwerken blijven gemeentelijk eigendom.
Legaten en schenkingen worden in dank aanvaard, mits voorafgaande gesprekken en afspraken in
verband met de verwerving.
4. CRITERIA EN STRATEGIE
De Commissie voor Beeldende Kunsten Herk-de-Stad wordt opgericht door het Gemeentebestuur. Ze adviseert
het Gemeentebestuur omtrent de te verwerven kunstwerken.
De deskundigheid van de Commissie voor Beeldende Kunsten Herk-de-Stad wordt gewaarborgd door
haar samenstelling en ze wordt verder bewerkstelligd door:
a. het volgen van tentoonstellingen in culturele centra en galeries;
b. het ingaan op uitnodigingen van kunstenaars, het afleggen van atelierbezoeken en aandacht te
hebben voor creaties van jonge kunstenaars.

De kunstenaars en kunstgroepen waarvan de kunstwerken in aanmerking komen voor verwerving dienen
aan één of meer criteria te voldoen:
a. kwaliteit;
b. nationale en/of internationale belangstelling genieten door middel van
tentoonstellingen, opdrachten en/of publicaties;
c. een actieve loopbaan kunnen bewijzen;
d. het behaald hebben van belangrijke prijzen.
5. BESLISSINGSPROCEDURE
Het advies van de Commissie voor Beeldende Kunsten Herk-de-Stad aan het Gemeentebestuur
wordt bekrachtigd mits akkoord van de helft +1 van de stemgerechtigde leden. Minstens 2/3 van
de stemgerechtigde leden moet aanwezig zijn om geldig advies uit te brengen.
In buitengewone omstandigheden worden alle commissieleden bij hoogdringendheid verwittigd. De
beslissing tot verwerven van een kunstwerk is dan geldig, mits het akkoord van 2/3 van de aanwezige
leden.
Indien het gemeentebestuur het advies van de Commissie niet volgt, geeft het hierover een gemotiveerd
antwoord.
6. PLAATSING
Het kunstwerk wordt tentoongesteld in:
a. gemeentelijke instellingen, zoals stadhuis, de bibliotheek, gemeentelijke kantoren
en tentoonstellingsruimten;
b. open ruimten ter verfraaiing van het stadsbeeld, zoals parken, pleintjes, straten en aan
gemeentelijke gebouwen;
In geval van een vraag tot uitlening van het kunstwerk geeft de Commissie voor Beeldende
Kunsten Herk-de-Stad advies over deze uitlening aan het gemeentebestuur.
7. EDUCATIEVE INVENTARIS
Van alle verworven kunstwerken wordt een gegevensbank aangelegd met alle nuttige informatie
over het werk van de kunstenaar om een latere publieksgerichte werking (catalogi, uitleningen,
auteursrechten) gemakkelijker te maken.
8. ONVERENIGBAARHEDEN
a. Leden van de Commissie voor Beeldende Kunsten kunnen niet voorgedragen worden voor individuele
tentoonstellingen zoals georganiseerd door de Commissie. Dit verbod blijft gelden tot drie jaar na het
einde van het lidmaatschap of tot één jaar in het geval van het overlijden van het betrokken lid. Dit
geldt eveneens voor de aankoop van een kunstwerk, gecreëerd door een CBK-lid.
b. Ieder commissielid verlaat de vergadering bij beraadslagingen waarbij hijzelf of één van zijn bloed- of
aanverwanten tot en met de derde graad een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft.
c. Deze regels gelden voor het vastleggen van tentoonstellingen vanaf de goedkeuring van dit reglement.

Het Gemeentebestuur en de adviesraden kunnen de Commissie raadplegen bij bepaling van hun beleid
op het gebied van beeldende kunst in al haar aspecten.

