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Datum

Betreft: uw schriftelijke vraag 2017_SV_00236 betreffende Kunstwerken op de Korenmarkt
Geacht raadslid,
In antwoord op uw bovenvermelde schriftelijke vraag kan ik u het volgende melden.
1. Zijn de kunstwerken al klaar?
Neen de kunstwerken zijn op dit moment nog in productie.
2. Zo ja, waar bevinden de kunstwerken zich momenteel?
Het kunstwerk van Ann-Veronica Janssen wordt geproduceerd door de firma TotalConcept dit
werk bevindt zich momenteel in onafgewerkte vorm in het atelier in Brussel.
Het werk van Ayse Erkmen wordt geproduceerd door de firma Arnold AG en bevindt zich in
onafgewerkte vorm in het atelier in Frankfurt.
3. Zijn de kunstenaressen al (gedeeltelijk) betaald?
Ayse Erkmen bezorgde al facturen voor in totaal 43.560,00 euro en dit volledig in
overeenstemming met de overeenkomst. Die werden betaald. Ann Veronica Janssens bezorgde
nog geen facturen. Aan haar werd nog niets betaald. Beide kunstenaressen hebben
overeenkomstig de overeenkomsten nu al recht op de betaling van 87.120,00 euro elk. In totaal
bedraagt hun ereloon 130.680,00 euro elk. Al deze bedragen zijn BTW inclusief.

4. Zijn de erelonen van de kunstenaressen in al die jaren (van 2010 tot heden) ongewijzigd
gebleven?
De erelonen voor beide kunstenaars liggen vast in de overeenkomsten die werden goedgekeurd
op de gemeenteraad en bedragen 108.000 euro excl BTW (130.680 euro BTW incl). Deze
erelonen zijn ongewijzigd gebleven sinds het afsluiten van de overeenkomsten.

Met vriendelijke groeten

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

cc. de heer Daniël Termont, burgemeester
cc. de heer Paul Teerlinck, stadssecretaris

Opgelet:
Stuur uw brieven
naar het postadres!

Postadres:
Stad Gent | Stadhuis | Botermarkt 1 | 9000 Gent
Bezoekadres: Stadhuis |Botermarkt 1 | 9000 Gent | 09 266 50 30
Sven.taeldeman@stad.gent www.stad.gent
Bereikbaar: Bus 3/17/18/38/39 - Tram 1/4/24 (halte Korenmarkt)
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken.
U hebt het recht ze te raadplegen en te laten verbeteren.

