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Addendum aan de beheersovereenkomst 

2018-2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap 

en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw 

met betrekking tot het VAF/Filmfonds en 

de werking van de vzw 

TUSSEN 

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van de heer Jan 
Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, 
Cultuur, ICT en Facilitair Management, wiens kabinet gevestigd is te Martelaarsplein 19, 1000 Brussel 

EN 

het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, hierna het VAF genoemd, met zetel in het Huis van de Vlaamse 
Film, te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 38, vertegenwoordigd door de heer Kenneth Taylor, voorzitter 
van de het bestuursorgaan, de heer Erwin Provoost, directeur-intendant, en de heer Frederik Beernaert, 
zakelijk leider, 

wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1. 

In artikel 2.4.1.1. wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "Het VAF heeft de opdracht om, via zijn 
afdeling Flanders Image, (voornamelijk) buitenlandse promotie van (in principe) door het VAF 
ondersteunde audiovisuele creaties te organiseren. Het VAF kan ook initiatieven op het vlak van lokale 
promotie steunen ter ondersteuning van de internationale promotie. In het kader van deze globale 
promotie zal de sector ondersteund worden voor o.a.:". 

Artikel 2. 

In artikel 9 worden volgende wijzigingen aangebracht: 

1 ° het eerste en het tweede lid worden vervangen door wat volgt: "In dit artikel wordt uitgegaan van 
referentiebedragen. Jaarlijkse afwijkingen van minder dan 10% van de referentiebedragen worden als 
normaal beschouwd. Afwijkingen vanaf 10% zijn mogelijk maar moeten worden toegestaan door de 
minister." 

2° er wordt een punt 9.3bis ingevoegd dat luidt als volgt: 

"9.3bis. De verhoging van de dotatie met 518.000 euro vanaf het begrotingsjaar 2020 zal als volgt 
aangewend worden: 

Huidig Verhoging Aanwending 
bedrag 

Creatie documentaire 1.475.000 € 100.000 € structurele maatregel 



Creatie animatie 1.475.000 € 100.000 € structurele maatregel 

Creatie Filmlab 400.000 € 50.000 € structurele maatregel 

Creatie fictie 6.910.000 € 150.000 € extra premie grote film of andere 
ondersteuning fictiefilm 

Incentives vertoning Vlaamse 0€ 50.000 € maatregel minstens 2020-2021 
Fictiefilm 

De Filmclub 0€ 50.000 € maatregel minstens 2020-2021 

diverse initiatieven 0€ 18.000 € kennisopbouw, onderzoek, ... 

TOTAAL 518.000 € 

Het VAF kan afwijken van de aanwending vermeld in de tabel indien de middelen worden ingezet voor 
specifieke maatregelen in het kader van de COVID-19 pandemie. Het VAF zal de minister op de hoogte 
brengen van deze afwijkingen". 

Artikel 3. 

Er wordt een Artikel 9bis ingevoegd, conform artikel 3, §3 van het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen 
van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de 
lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-
pandemie, dat luidt als volgt: 

"Artikel 9bis: Steun ten gevolge van de COVID-19-pandemie 

Conform het decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de 
noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de 
armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, ontvangt de vzw Vlaams Audiovisueel 
Fonds in het jaar 2020 bijkomende subsidies voor de ondersteuning van hun doelgroep ten gevolge van 
de COVID-19-pandemie. 

Het VAF/Filmfonds ontvangt 5.000.000 euro, waarvan 4.500.000 euro besteed dient te worden aan door 
het VAF ondersteunde producties en 500.000 euro ter ondersteuning komt van de publiekswerking. 

De door het VAF gehanteerde werkwijze, voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van de steun 
ten gevolge van de COVID-19-pandemie moeten voorafgaandelijk formeel gevalideerd worden door de 
Vlaamse minister van Cultuur. 

9bis.1. Steun aan producties VAF/Filmfonds 

Alle producties waarvoor het VAF in de jaren 2018, 2019 en 2020 productieondersteuning heeft 
toegekend, en producties aan dewelke in 2016 of 2017 productiesteun werd verleend, maar waarvoor, 
met goedkeuring van het VAF, de doorlooptijd uitzonderlijk werd verlengd, binnen de domeinen fictie film, 
documentaire, animatiefilm, Filmlab, lnnovatielab, komen in aanmerking voor de steun. Het VAF mag 
voor de verdeling van de steun een onderscheid maken tussen producties in verschillende fases van 
realisatie. 

De steun aan producties slaat enerzijds op de productieschade die optreedt om het lopende project af te 
kunnen maken van zodra de heropstart weer mogelijk is en anderzijds op financieringsschade. 

Steun aan kwetsbare kernspelers is voor organisaties een voorwaarde om beroep te kunnen doen op 
deze subsidies. 

9bis.2. Steun aan publiekswerking VAF/Filmfonds 

Alle organisaties met een een belangeloos doel die van het VAF binnen het domein publiekswerking van 
het Filmfonds een meerjarige subsidie ontvangen ter ondersteuning van hun werking, komen in 
aanmerking voor de steun. De steun heeft tot doel effectieve schade te dekken die de organisaties 
hebben opgelopen door de COVID-19-pandemie. 



Daarnaast is 85.000 euro van de steun voorbehouden voor de Vlaamse arthouse bioscopen. 

Steun aan kwetsbare kernspelers is voor organisaties een voorwaarde om beroep te kunnen doen op 
deze subsidies. 

9bis.3. Toezicht op de subsidies: 

Het VAF ziet toe op een correcte aanwending van de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap ter 
beschikking gesteld worden n.a.v. de COVID-19-pandemie." 

Artikel 4. 

In bijlage 1 worden volgende wijzigingen aangebracht: 

1 ° punt 2.1 .2.1 b. (1 ), 1 )-3) vervangen door wat volgt: 

"2.1.2.1 b. (1 ), 1 )-3) Scenariosteun 

Deze steun is bestemd voor het scenarioschrijven. 

Hij stelt de scenarist(en) in de mogelijkheid zijn/hun scenario volledig uit te schrijven. 

De steun kan zowel aan natuurlijke als aan rechtspersonen worden toegekend. 

De scenariosteun is beperkt tot volgende maxima: 

1) Middellange film: 

Animatie: max. 10.000 euro 

Documentaire: max. 10.000 euro 

Fictie: max. 10.000 euro 

Filmlab: max. 10.000 euro 

2) Lange film: 

Animatie: max. 15.000 euro 

Documentaire: max. 15.000 euro 

Fictie: max. 15.000 euro 

Filmlab: max. 15.000 euro 

3) lnnovatielab: max. 12.500 euro.". 

2° punt 2.1 .2.1 b. (3), 1 )-4) vervangen door wat volgt: 

"2.1.2.1 b. (3), 1 )-4) Productiesteun 

Deze steun is bestemd voor de cofinanciering van de audiovisuele productie (preproductie en 
postproductie en basispromotie inbegrepen). 

De steun kan zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen worden toegekend. Voorwaarde is 
dat de aanvragers voor het project een controleerbare boekhouding voeren. 

De productiesteun omvat de reeds eerder toegekende scenario- en/of ontwikkelingssteun. 

De productiesteun is beperkt tot volgende maxima: 

1) Korte film: 

t 



Animatie: max. 292.000 euro 

Documentaire: max. 42.500 euro 

Fictie: max. 100.000 euro 

Filmlab: max. 60.000 euro 

2) Middellange film : 

Animatie: max. 415.000 euro 

Documentaire: max. 200.000 EUR 

Fictie: max. 500.000 euro 

Filmlab: max. 130.000 euro 

3) Lange film : 

Animatie: max. 1.085.000 euro 

Documentaire: max. 300.000 euro 

Fictie: max. 1.085.000 euro 

Filmlab: max. 165.000 euro 

4) lnnovatielab: max. 165.000 euro.". 

Artikel 5. 

Dit addendum wordt integraal toegevoegd aan de beheersovereenkomst 2018-2021 tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw met betrekking tot het VAF/Filmfonds en de 
werking van de vzw en treedt in werking op 1 juli 2020, na goedkeuring door de Vlaamse regering . 

Het addendum aan de beheersovereenkomst wordt binnen de 20 werkdagen na de inwerkingtreding ter 
kennis gegeven aan de Europese Commissie. 

Opgemaakt te Brussel op O 9 OKT. 2020 
in 2 originele exemplaren, waarvan één exemplaar voor elke contracterende partij, 

Minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, 
Cultuur, ICT en Facilitair Manag ment 
Jan Jambo 



Zakelijk leider van het VAF 
Frederik Be naert 
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