
 

Bijkomende informatie 

Cultuurkrediet 

Voor wie? 

De Cultuurkredieten zijn er voor kunstenaars en organisaties actief in de cultuursector.  
Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn. Ook culturele 
professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen 
vergoeding zijn welkom (via arbeidsovereenkomst, Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) of 
kleine vergoedingsregeling (KVR)). Dus zowel een culturele organisatie als de individuele 
kunstenaar komen in aanmerking. Zowel startende initiatieven, groeiprojecten als mature 
organisaties kunnen beroep doen op een de lening. 
 
De Cultuurkredieten zijn bestemd voor volgende culturele sectoren: 

• Audiovisuele sector:  zenders, productiehuizen voor radio- en televisieprogramma’s, 
licht en geluid,… 

• Boekenvak: boekverkopers (boekenwinkels, online boekenverkoop), uitgevers en 
uitgeverijen, schrijvers van boeken,… 

• Vormgeving: design- en modeontwerpers, grafische vormgevers, drukkerijen, 
fotografie, illustratoren,… 

• Gaming: ontwikkelaars, uitgeverijen, producenten,… 

• Beeldende Kunsten en nieuwe mediakunst: individuele kunstenaars, galeries, 
musea,… 

• Podiumkunsten: theaterhuizen, operahuizen, musicalproducenten, 
dansgezelschappen, acteurs, dansers, (straat)theatergezelschappen, 
poppentheater,… 

• Muziek: auteurs, producenten, uitgeverijen, concertorganisatoren, concertzalen, 
festivals, muziekgroepen, instrumentenbouwers en verkopers,… 

• Architectuur: architectuur, landschraparchitectuur, interieurarchitectuur,… 

• Cultureel roerend erfgoed: schilderijen, wandtapijten, meubelstukken, juwelen, 
werktuigen, gebruiksvoorwerpen, voertuigen, … maar evengoed documenten, 
archiefstukken of foto’s. 

• Circuskunsten: Daaronder verstaan we clowns, goochelaars, circusgroepen,… 

• Sociaal-cultureel Volwassenenwerk: organisaties die werken rond aanpak van 
maatschappelijke thema’s en uitdagingen, levensbreed leren, de creatie van 
engagement en verbinding en het bouwen van bruggen naar wie anders is. 

• Amateurkunsten: organisaties die ondersteuning bieden aan amateurkunstenaars en 
-gezelschappen. 

 
Hefboom heeft het vooralsnog recht om een aanvraag te weigeren wanneer Hefboom van 
oordeel is dat het niet past binnen de beoogde doelgroep. 



 

Waarvoor kan je een CultuurKrediet gebruiken? 

Je kan een CultuurKrediet gebruiken voor verschillende doeleinden: investeringen, aankoop 
van materiaal, werkingsmiddelen voor je organisatie of project, als overbrugging voor 
subsidies, voorfinanciering voor vakantiegeld of dertiende maand, voor renovatiewerken,… 
Je kan het CultuurKrediet zowel aanwenden voor je algemene werking als voor een specifiek 
project. 
 
Voor volgende specifieke doeleinden kan een Cultuurkrediet evenwel niet aangewend 
worden: 
• Herfinanciering van bestaande schulden; 
• Financiering van beleggingen; 
• Financiering van financieel vaste activa, met uitzondering van waarborgen;  
• Financiering van fiscale en parafiscale schulden en achterstallen. 
 
Cultuurkredieten zijn eveneens niet bestemd voor louter onderzoek en ontwikkeling, zonder 
dat hieraan ook effectief een uitgewerkte en onderbouwde go-to-market fase is gekoppeld 
die voor de terugbetalingscapaciteit moet zorgen. Dit moet blijken uit het 
ondernemingsplan. 

Modaliteiten 

 
Cultuurkrediet - 15 Cultuurkrediet – 50 Cultuurkrediet - 100 

Bedrag van 5.000 euro tot 
15.000 euro 

van 15.001 euro tot 
50.000 euro 

50.001 euro tot 
100.000 euro 

Rentevoet culturele professionals 
zonder ondernemings-
nummer en 
eenmanszaken: 0%,  
Rechtspersonen: 2% 

2% 3% 

Looptijd Van 1 jaar tot maximaal 

3 jaar  

Van 1 jaar tot 
maximaal 4 jaar  

Van 1 jaar tot 
maximaal 5 jaar  

Opnameperiode 3 maanden 6 maanden 6 maanden 

Maximale aflossingsvrije 
periode 

6 maanden 9 maanden 9 maanden 

Aflossing Vaste mensualiteiten Vaste mensualiteiten Vaste mensualiteiten 

Dossierkosten 
(maximaal) 

150 euro 250 euro 500 euro 

Wederbeleggingsvergoe
ding in geval van 
vervroegde 
terugbetaling 

3 maanden indien 
rentevoet van 
toepassing 

3 maanden intrest 3 maanden intrest 

 



 

Aanvullend aan bankfinanciering 

Dat betekent dat je kredietaanvraag niet in aanmerking mag komen voor bankfinanciering. Is 
dat wel het geval, dan zullen we je eerst doorverwijzen naar een reguliere bank.  
Je mag een Cultuurkrediet wel combineren met bestaande bankleningen wanneer je bank je 
geen bijkomende lening(en) meer kan toekennen. 

Wat heb je nodig voor een CultuurKrediet? 

Een onderbouwd inhoudelijk en financieel plan van aanpak. Aan de hand van dat plan kijken 
we of er voldoende terugbetalingscapaciteit is en schatten we de haalbaarheid van je 
plannen in. Wanneer je een kredietaanvraag doet, zal je gevraagd worden om een 
inhoudelijk en financieel plan (ondernemingsplan) in te dienen. Als je daar zelf niet over 
beschikt, kan je gebruik maken van onze sjablonen die je kan downloaden op onze website. 
 


