Vlaamse
Regering

Addendum aan de beheersovereenkomst
2018-2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap
en het Vflaams Audiovisueel Fonds vzw
met betrekking tot het VAF/Mediafonds
TUSSEN
De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van de heer Benjamin
Daile, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, wiens kabinet gevestigd is te Koolstraat 35, 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 2.3.1. wordt het derde lid vervangen door wat volgt: “Het betreft projecten die tot stand komen in
coproductie tussen onafhankelijke producenten en de openbare en/of de erkende en/of aangemelde
Vlaamse omroeporganisaties, met uitzondering van de webseries waarvoor deze coproductie niet
verplicht is en aanvragen voor scenariosteun waarbij de betrokkenheid van een Vlaamse
omroeporganisatie nog niet verplicht is.”

Artikel 2.
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 3.
In artikel 11 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
minister van Media.

Artikel 4.
Er wordt een Artikel 11 bis 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-19pandemie, dat luidt als volgt:
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''Artikel 11 bis: 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/Mediafonds ontvangt 1.800.000 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 minister van Media.
11 bis.1. Steun aan producties VAF/Mediafonds
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,
animatie, documentaire en Innovatielab, 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.
11 bis.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 5.
In bijlage 1 wordt in bepaling 2.1.1. het tweede lid vervangen door wat volgt:
“Specifiek in het kader van het VAF/Mediafonds wordt uitgegaan van een audiovisuele reeks die
minstens vertoond moet worden in open net, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de overeenkomst.
Webseries moeten minstens niet-betalend online te zien zijn in Vlaanderen. Variaties op dit principe zijn
enkel mogelijk mits akkoord van het VAF/Mediafonds bij goedkeuring van een steunaanvraag.”

Artikel 6.
In bijlage 1 worden in bepaling 2.1.2. volgende wijzigingen aangebracht:
1° Bij scenariosteun worden de volgende bepaling geschrapt:
- “Ofwel een scenarist, op voorwaarde dat er een ervaren, onafhankelijke producent aan het
project is verbonden.”
“In beide gevallen dient er een interessebrief van één of meerdere omroeporganisaties
voorgelegd te worden.”
2° Bij productiesteun wordt de volgende bepaling:
“De productiesteun is beperkt tot volgende maxima:
•
Fictiereeksen: max. € 1.300.000
• Animatiereeksen: max. € 600.000
•
Documentairereeksen: max. € 500.000”
vervangen door wat volgt:
De productiesteun is beperkt tot volgende maxima:
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Animatie: max. € 1.000.000
Documentaire: max. € 835.000
Fictie: max. € 2.150.000
Domestic reeksen: max. € 1.300.000
Eigenzinnige reeksen: max. € 1.300.000
Experimentele reeksen: max. € 835.000
High end reeksen: max. € 2.150.000
Kinderreeksen: max. € 835.000
InnovatieLab: max. € 165.000"

3° Bij specifieke bepaling voor webseries wordt de volgende bepaling geschrapt:
“Ook hier geldt de regel dat de omroeporganisatie mee financiert. De bijdrage van het VAF bedraagt
maximaal een drievoud van de bijdrage van de omroeporganisatie (d.w.z. maximum multiplicator x 3).”

Artikel 7.
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/Mediafonds 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.
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