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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/Gamefonds

TUSSEN
De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering

in de persoon van de heer Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, wiens kabinet 
gevestigd is te Koolstraat 35, 1000 Brussel

in de persoon van de heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, van wie het kabinet gevestigd is te 
Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel

ENERZIJDS

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,

ANDERZIJDS

wordt overeengekomen wat volgt:

In artikel 17 worden het eerste en tweede lid 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 
ministers van Media en Onderwijs.”

Er wordt een Artikel 17bis ingevoegd, conform artikel 6 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 17bis: 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

en

en

Artikel 1.

Artikel 2.



Fonds in het jaar 2020 bijkomende subsidies voor de ondersteuning van hun doelgroep ten gevolge van 
de COVID-19-pandemie.

Het VAF/Gamefonds ontvangt 100.000 euro, dat besteed dient te worden aan de opgelopen schade bij 
door het VAF ondersteunde producties.

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 ministers van Media en Onderwijs.

17bis.1. Steun aan producties VAF/Gamefonds

Alle producties waarvoor het VAF in de jaren 2018, 2019 en 2020 productieondersteuning heeft 
toegekend, binnen de categorieën artistieke games, games gericht op het spelplezier en games met 
educatieve of maatschappelijke doelstelling, komen in aanmerking voor de noodsteun. Het VAF mag voor 
de verdeling van de noodsteun 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.

Eventuele schade door de annulatie van promotionele activiteiten van door het VAF gesteunde 
producties komt ook in aanmerking voor steun.

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

17bis.2. 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 3.

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/Gamefonds en treedt in 
werking op 1 juli 2020, na goedkeuring door de Vlaamse regering.


