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Algemeen 

In het kader van het relanceplan “Vlaamse Veerkracht” neemt de Vlaamse Regering 

ondersteunende maatregelen voor de heropstart van de audiovisuele en gamesector. Concreet 

ontvangt het VAF voor zowel het Filmfonds (beleidsdomein Cultuur) als het 

Mediafonds/Gamefonds (beleidsdomein Media) 10 miljoen euro, gespreid over 2021 en 2022. 

Vanuit het VAF/Filmfonds is 1 miljoen bestemd voor VAF/Publiekswerking. Hiervan wordt 40.000 

euro ingezet als een Toelage voor Filmwijze Initiatieven. Dit bedrag wordt verdubbeld met 

bijkomende middelen vanuit VAF/Publiekswerking. 

Wat? 
 
De Toelage Filmwijze Initiatieven wil vertoners stimuleren om het filmbezoek na de heropening 
van de zalen extra te omkaderen met een publieksactiviteit rond toeleiding, educatie of reflectie. 
Mogelijke publieksactiviteiten die in aanmerking komen voor deze premie zijn bv. een inleiding 
door de filmmaker, een Q&A met de componist, een nabespreking met de acteur(s), een lezing 
door een filmexpert, een filmeducatief atelier rond een filmscreening, …  

Voor wie? 

De Toelage Filmwijze Initiatieven kan aangevraagd worden door arthouses, onafhankelijke 

bioscopen en culturele vertoners uit het Vlaamse en Brusselse Gewest, die in 2021 en 2022 

gesteund worden door het VAF via de Stimulansregeling (Steun Vertoning Vlaamse Auteursfilm 

en Springplankpremie). Ook culturele vertoningsplekken, waaraan door het VAF meerjarige steun 

werd toegekend voor de periode 2020-2023 als Structurele Werking, kunnen een aanvraag 

indienen voor deze toelage. 

Voorwaarden 

- De steunaanvrager geeft blijk van een professionele vertonerspraktijk en vertoont 

auteursfilms. 

- Deze toelage wordt ingezet voor de uitbreiding van de bestaande werking met 

bijkomende activiteiten rond publieksomkadering. 

- De uitgaven moeten duidelijk verband houden met de vermelde doelstellingen en moeten 

rechtstreeks bijdragen tot de uitvoering ervan. 

- Als uitgaven worden aanvaard:  

• kleine materiaalkosten ter ondersteuning van de publieksactiviteiten  

• verplaatsingskosten en diensten van derden die nodig zijn voor de uitvoering van de 

publieksactiviteiten.  



- Komen niet in aanmerking voor deze toelage: Huurkosten voor infrastructuur/materiaal, 

lopende vaste kosten, loonkosten van de vaste medewerkers en andere kosten verbonden 

aan de reguliere werking. 

Maximumbedragen 
 
Het totaal beschikbare bedrag is 80.000 euro en wordt gespreid over 2 oproepen, waarvan één 
voor activiteiten in 2021 en één voor activiteiten in 2022. Een steunaanvrager kan per activiteit 
een tussenkomst vragen van max. 500 euro en dit tot een jaarlijks maximum van 1.500 euro per 
aanvrager. 

Aanvraag, selectiemethode en uitbetaling 

De aanvraag wordt ingediend via MyVAF. Het aanvraagdossier bevat het ingevulde 

aanvraagformulier, een overzicht van de geplande publieksactiviteiten en een bijhorende 

begroting. De deadline van de indiening van de aanvraag valt op 6 augustus 2021. De goedkeuring 

van de steun wordt genomen door het bestuur van het VAF binnen de budgettaire ruimte van de 

ter beschikking gestelde middelen en dit tot de uitputting ervan. Na ondertekening van de 

overeenkomst ontvangt de aanvrager 100% van de toegekende steun. 

Verslaggeving 
 

De aanvrager rapporteert jaarlijks over de gerealiseerde activiteiten, en dit uiterlijk eind januari 

(steunontvangers van Steun aan Vertoning van Vlaamse Auteursfilm), eind februari 

(steunontvangers van Springplankpremie) of eind maart (structureel gesteunde vertoners) in het 

jaar volgend op het jaar van de aanvraag. De rapportering geeft een beschrijving van de 

uitgevoerde activiteiten en een rapportering van de gemaakte kosten. 

Deze documenten zijn in te dienen via MyVAF, samen met de rapportering van de 

Stimulansregeling 2021/2022 of met de jaarlijkse rapportering van de structureel gesteunde 

organisaties. Het Fonds heeft het recht om te allen tijde de boekhouding bij de aanvrager m.b.t. 

het project waarvoor steun werd verleend, te controleren indien het dit nodig acht. 

 


