
1 
 

 
 
 

REGLEMENT VAF/MEDIAFONDS:  
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
Van kracht vanaf 18 maart1 april 2022 
 

INHOUD 

 

1. Doel en toepassingsgebied ............................................................................................................. 1 

2. Welke audiovisuele creaties komen in aanmerking? ...................................................................... 2 

3. Welke creaties komen niet in aanmerking? .................................................................................... 4 

4. Rol van de Vlaamse omroeporganisatie ......................................................................................... 4 

5. Spelregels voor steunaanvragen .................................................................................................... 5 

6. Wie beslist over steunaanvragen? .................................................................................................. 7 

7. Andere bepalingen .......................................................................................................................... 7 

 

1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 

1. De reglementen van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds zijn de concretisering van wat bepaald 
is in zijn beheersovereenkomsten met de Vlaamse Gemeenschap. Ze bestaan uit Algemene 
Voorwaarden en Deelreglementen. 
 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelreglementen van de vzw Vlaams 
Audiovisueel Fonds voor wat betreft het VAF/Mediafonds (hierna ‘Fonds’ genoemd), en maken 
hier onlosmakelijk deel van uit. 

 
3. De Deelreglementen van het VAF/Mediafonds bepalen voor elk afzonderlijk Domein de 

specifieke regels voor het bekomen van financiële steun (hierna ‘steun’ genoemd). Het betreft 
volgende Domeinen: Talentontwikkeling, Creatie en Promotie.  

 
4. Deze Deelreglementen worden aangevuld met specifieke modaliteiten, vermeld op de website 

van het VAF www.vaf.be en in de digitale aanvraagmodule MyVAF (hierna ‘MyVAF’ genoemd) 
https://my.vaf.be. Daar vindt men bijvoorbeeld, naast de concrete modaliteiten, de 
indieningsdeadlines voor steunaanvragen, het digitaal in te vullen aanvraagformulier, de 
gevraagde bijlagen bij de aanvragen en de in de praktijk gehanteerde bedragen. 

 
5. Voor ad hoc oproepen (‘calls’) kunnen specifieke voorwaarden gelden. Deze staan vermeld op 

www.vaf.be en in MyVAF. 
 

6. Het VAF/Mediafonds creëert een specifiek kader voor de samenwerking rond kwalitatieve 
Vlaamse series van een hoogwaardig creatief gehalte in de categorieën animatie, 
documentaire en fictie, alsook crossmediale toepassingen en webseries, tussen de Vlaamse 
onafhankelijke creatie- en productiesector enerzijds en de Vlaamse omroeporganisaties 

http://www.vaf.be/
https://my.vaf.be/
http://www.vaf.be/
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anderzijds. Het is bestemd voor producties die niet behoren tot het doorsnee aanbod van de 
zenders. Het zijn projecten die niet of moeizaam tot stand kunnen komen binnen de huidige 
middelen van de omroepen. 

 

  
6.7. Het VAF/Mediafonds start met de ondersteuning van Vlaamse podcasts. Voor het jaar 2022 

betreft dit een pilootfase.  

2. WELKE AUDIOVISUELE CREATIES KOMEN IN AANMERKING? 

2.1 Series in de categorieën animatie, documentaire en fictie 

Dit kunnen zowel series zijn van op zich staande creaties (singles), als series van afleveringen die 
niet op zich staan. Er worden 3 categorieën onderscheiden:  

- Animatieserie: een audiovisuele creatie in de vorm van een serie, die in haar 
productieproces hoofdzakelijk gebruik maakt van beeld per beeld technieken zoals stop-
motion, klassieke tekenfilm of computer gegenereerde animatiefilm (met inbegrip van het 
gebruik van game mechanics), in al hun mogelijke vormen. Ook verfilmde poppen worden 
in deze categorie behandeld.  
Animatieseries die in aanmerking komen voor steun binnen het VAF/Mediafonds moeten 
bestaan uit minimaal 3 afleveringen met een minimale totale uitzendduur van 30’ voor de 
volledige serie.  

 

- Documentaireserie: een non-fictieserie, die een behandeling of interpretatie weergeeft van 
de realiteit, vanuit de persoonlijke betrokkenheid van de maker, met een intrinsiek lange 
termijnwaarde. Uitgezonderd zijn bijgevolg series, die louter tot doel hebben informatie te 
verstrekken of louter beschrijvend zijn, zoals bijvoorbeeld bedrijfsfilms, didactische films, 
reportages, zuiver wetenschappelijke documentaires, bijdragen voor het journaal of voor 
een actualiteitenprogramma, ….  
Documentaireseries die in aanmerking komen voor steun binnen het VAF/Mediafonds 
moeten bestaan uit minimaal 3 en maximaal 13 afleveringen met een minimale uitzendduur 
van 25’ per aflevering. Uitzondering: documentaireseries voor een doelpubliek van 
kinderen of jeugd (tot 14 jaar) moeten bestaan uit minimaal 3 afleveringen met een 
minimale totale uitzendduur van 30’ voor de volledige serie.  

 

- Fictieserie: een audiovisuele, voornamelijk live-actionserie met hoofdzakelijk denkbeeldige 
personages en gebeurtenissen.  
Fictieseries die in aanmerking komen voor steun binnen het VAF/Mediafonds moeten 
bestaan uit minimaal 3 en maximaal 13 afleveringen  met een minimale uitzendduur van 
25’ per aflevering. Uitzondering: fictieseries voor een doelpubliek van kinderen of jeugd (tot 
14 jaar) moeten bestaan uit minimaal 3 afleveringen met een minimale totale uitzendduur 
van 30’ voor de volledige serie.  
Bij fictieseries worden 5 soorten onderscheiden: experimentele series, kinderseries, 
eigenzinnige series, domestic series, high end series. Hieronder worden kenmerken 
opgesomd die kunnen helpen bepalen over welke soort het serie het gaat.. 

High end series 

• Hoge production value (v.b. historisch drama, veel SFX, topcast, veel locaties/dure 
decors, veel draaidagen, …) 

• Internationale potentie: perspectief op betekenisvolle internationale verkoop of 
internationale coproductie … 

• Productiebudget: minimum 5.000.000 EUR voor heel de serie of 750.000 EUR per 
aflevering (dit is een ontvankelijkheidsvereiste) 
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Domestic series 

• In eerste instantie hoofdzakelijk bedoeld voor de lokale markt, met slechts een 
relatief kleine kans op internationale export 

• Groot binnenlands bereik 

• Familiepubliek 

• Gericht op grote lokale herkenbaarheid (vb typische humor, actualiteit, vedetten, 
…) 

Eigenzinnige series 

• Atypisch met sterk eigenzinnige verhalen, gedurfd of compromisloos in beeld 
gebracht 

• Voor de ‘meerwaardezoeker’ 

• Minder evident qua thema, structuur of vormgeving 

• Verrassend en daagt verwachtingen/opvattingen van de kijker uit 

Experimentele series 

• Niche voor zeer specifieke doelgroep 

• Volledig buiten de lijntjes kleurend 

• Zeer grote creatieve en inhoudelijke vrijheid voor de makers 

• Productiebudget: low to no budget; maximum 1.000.000 EUR 

Kinder- en jeugdseries 

• Maatschappelijk interessant en relevant 

• Inhoudelijke en/of vormelijke meerwaarde 

• Bestemd voor jeugdig publiek van 0 tot 14 jaar 

2.2.  Innovatieve formats onder de noemer Innovatielab  

Het betreft hier 2 soorten projecten: 

- Webseries in de categorieën animatie, documentaire en fictie (zoals hierboven 
gedefinieerd): dit zijn series In de vorm van webisodes. Deze hebben meestal korte 
afleveringen en een aangepaste vertel-, verhaal- en productiestructuur. Webseries die in 
aanmerking komen moeten bestaan uit minimaal 3 afleveringen met een minimale totale 
uitzendduur van 30’ voor de volledige serie.  
 

- Crossmediale toepassingen: dit zijn interactieve, immersieve  en online audio en 
audiovisuele toevoegingen aan, of afgeleiden van, de traditionele, narratieve formats van 
documentaire-, animatie-, en fictieseries. Games die gekoppeld zijn aan een serie vallen 
evenwel onder het ondersteuningsgebied van het VAF/Gamefonds. Autonome 
interactieve en immersieve projecten, d.w.z. die geen crossmediale toepassing cf. de 
vorige paragraaf zijn, worden bij het Innovatielab ingediend via het VAF/Filmfonds. 

2.3.  Podcasts 

Het betreft hier autonoom exploiteerbare, verhalende audiocreaties – zowel fictie als non-fictie – met 
een lange termijnwaarde, in één of meerdere afleveringen en waarvan de eerste exploitatie on demand 
is.  
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3.  WELKE CREATIES KOMEN NIET IN AANMERKING? 

3.1.  Voor series en crossmediale toepassingen 

Soap, telenovelles en sitcom, in hun gangbare betekenis binnen het televisiemilieu. Concepten,  

 

TVtv-formats, series onder de vorm van reclame, bedrijfsfilms, videoclips, opdrachten besteld door een 
overheid, projecten gerealiseerd in het kader van het onderwijs, projecten met een uitsluitend educatief 
of sociaal-artistiek doeleinde, amateurprojecten, porno- en (s)exploitation, remakes. Met remake wordt 
bedoeld: een serie die reeds bestaat, adapteren, waarbij de algemene verhaallijn en /of specifieke 
verhaallijnen en personages dicht bij de originele versie blijven. Ook gelijkenissen in de 
cinematografische behandeling (bv waar de scenes zich afspelen), de visuele sfeer (licht/donker, 
gebruikte kleuren), gelijkenissen tussen de hoofd- en nevenpersonages en karakters (bv namen, 
karakteristieken, kledij, persoonlijke en professionele achtergrond, hun rol en functie in het verhaal) en 
gelijkenissen tussen specifieke scenes vormen belangrijke informatie om te bepalen of het al dan niet 
over een remake gaat. 

3.2 Voor podcasts 

 

Audiocreaties. In de loop van het jaar 2022 zal het VAF de ondersteuning van podcasts invoeren, en 

hiervoor een reglementering uitwerken en publiek maken.  Specifiek voor podcasts: Cremakes, 

concepten, formatsformats, soap, actualiteitsgebonden, journalistieke audiocreaties, en letterlijke 

adaptaties van boeken, bewerkingenprojecten besteld door een overheid, projecten besteld voor 

reclamedoeleinden of als bedrijfsinformatie, projecten gerealiseerd in het kader van het onderwijs, 

projecten met een uitsluitend educatief of sociaal-artistiek doeleinde en amateurprojecten, remakes..  

Met format wordt bedoeld: een vast weerkerend stramien zonder dat dit bij aanvraag al met concrete 

content is ingevuld. Met bewerking wordt bedoeld: voorafbestaande content (b.v. een boek) in 

podcastvorm gegoten. CPodcasts als onderdeel van crossmediale audiotoepassingen van series die 

voor het Mediafonds in aanmerking komen, worden bij Innovatielab ingediend (zie hoger, 2.2.).. 

3.3 Begrippen 

RemakeMet remake wordt bedoeld: een seriecreatie die reeds bestaat, adapteren, waarbij de 
algemene verhaallijn en /of specifieke verhaallijnen en personages dicht bij de originele versie blijven. 
Ook gelijkenissen in de cinematografische behandeling (bv waar de scenes zich afspelen), de visuele 
sfeer (licht/donker, gebruikte kleuren), gelijkenissen tussen de hoofd- en nevenpersonages en 
karakters (bv namen, karakteristieken, kledij, persoonlijke en professionele achtergrond, hun rol en 
functie in het verhaal) en gelijkenissen tussen specifieke scenes vormen belangrijke informatie om te 
bepalen of het al dan niet over een remake gaat. 

Format: een vast weerkerend stramien zonder dat dit bij aanvraag al met concrete content is ingevuld.  

 

4. ROL VAN DE VLAAMSE OMROEPORGANISATIE ALS COPRODUCENT/COFINANCIER 

VAN SERIES EN CROSSMEDIALE TOEPASSINGEN 

1. Met Vlaamse omroeporganisatie wordt in deze Algemene Voorwaarden en Deelreglementen 
bedoeld: de Vlaamse openbare omroep en/of de erkende en/of aangemelde lineaire en niet-
lineaire Vlaamse televisieomroeporganisaties.  
 

2. Een aanvraag is vanaf de fase van ontwikkelingssteun enkel ontvankelijk indien er een 
Vlaamse omroeporganisatie bij betrokken is. Voor webseries kan dit ook betrokkenheid van 
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een andere Vlaamse mediaspeler zijn. In het Deelreglement Creatie wordt deze betrokkenheid 
m.b.t. de verschillende soorten steun nader omschreven.  
 

3. De serie die aanleiding geeft tot een crossmedialuik moet beantwoorden aan het 
ontvankelijkheidscriterium voor aanvragen productiesteun bij het VAF/Mediafonds, nl. dat een 
Vlaamse omroeporganisatie als coproducent of cofinancier optreedt van de serie (zie verder). 

5. SPELREGELS VOOR STEUNAANVRAGEN 

1. Afhankelijk van het soort steun, kunnen fysieke en/of rechtspersonen aanvragen: 

- Rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel of een permanent agentschap  is 
gevestigd in  Vlaanderen op het moment van de uitbetaling van de steun. 

- Meerderjarige natuurlijke personen van elke nationaliteit, die gedomicilieerd zijn, 
permanent resideren of hun beroep uitoefenen in  de Europese Unie.  

- De steunaanvrager moet onafhankelijk zijn. Conform artikel 2, 49° van het Vlaams decreet 
betreffende radio-omroep en televisie, wordt de onafhankelijke producent gedefinieerd als 
volgt: de producent a) waarvan de rechtspersoonlijkheid onderscheiden is van die van een 
omroeporganisatie; b) die rechtstreeks noch onrechtstreeks over meer dan 15 percent van 
het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie beschikt; c) waarvan het kapitaal voor 
niet meer dan 15 percent in handen is van een vennootschap die rechtstreeks of 
onrechtstreeks meer dan 15 percent van het kapitaal van een Vlaamse omroeporganisatie 
bezit. Specifiek m.b.t. steunaanvragen voor podcasts wordt hieraan toegevoegd dat de 
steunaanvrager die de aanvraag indient ook onafhankelijk moet zijn van uitgevers van 
geschreven pers in gedrukte of digitale verschijningsvorm.  

  
2. Aanvragen voor financiële ondersteuning van het Fonds (hierna ‘aanvragen’ genoemd) kunnen 

worden ingediend met inachtneming van de door het Fonds vastgestelde indieningsdeadlines. 
De data voor het indienen van aanvragen worden uiterlijk tegen 1 november van het 
voorafgaande jaar gepubliceerd op www.vaf.be en https://my.vaf.be. Ze kunnen ook bij het 
Fonds worden opgevraagd.  
 

3. Elke natuurlijke of rechtspersoon die voor een steun in aanmerking wil komen, doet bij het 
Fonds een aanvraag via MyVAF. Aanvragen die niet tijdig via MyVAF werden ingediend zijn 
onontvankelijk. De in MyVAF bepaalde voorwaarden hebben een dwingend karakter.  
 

4. De aanvraag moet vergezeld zijn van de gevraagde stukken en informatie, zodat beoordeeld 
kan worden of de aanvrager of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet om voor steun in 
aanmerking te komen. Indien de aanvraag onvolledig is, brengt het Fonds de aanvrager hiervan 
op de hoogte per e-mail, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de ontvangst van de 
aanvraag door het Fonds. De aanvrager beschikt over een termijn van 2 werkdagen na de 
datum van kennisgeving van het Fonds om beperkte aanvullingen en/of aanpassingen te doen 
aan de aanvraag. Indien de aanvraag niet binnen de vooropgestelde termijn vervolledigd wordt 
of als één of meerdere van de hierin opgevraagde stukken en/of informatie bij de aanvraag 
ontbreken, kan het Fonds beslissen de aanvraag op formele gronden niet in behandeling te 
nemen en kan deze door het Fonds als onontvankelijk worden beschouwd. 
 

5. Wie steun aanvraagt (hierna ‘aanvrager’ genoemd), moet via zijn aanvraag kunnen aantonen 
dat hij voldoende professioneel te werk gaat, zodat redelijkerwijs mag worden verwacht dat het 
doeleinde van zijn aanvraag zal worden bereikt. Ontwikkelings- of productiesteun wordt slechts 
uitbetaald wanneer de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de financiële middelen, met 
inbegrip van de steun van het Fonds, voldoende zijn om het voorgenomen project of activiteit 
uit te voeren.  
 

6. In uitvoering van de ‘Mededeling van de Europese Commissie betreffende staatssteun voor 
films en andere audiovisuele werken’ van 14 november 2013, conform de algemene 
groepsvrijstellingsverordening (verordening nr. 651/2014 van de commissie van 17 juni 2014) 
en conform eventuele vervolgmededelingen, moet het Fonds zich voor bepaalde vormen van 
steun houden aan een maximum steunintensiteit. Dit is het totale percentage staatssteun ten 

http://www.vaf.be/
https://my.vaf.be/
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opzichte van de totale financiering van het project of de activiteit. Het betreft gecumuleerde 
steun van overheden in binnen- en buitenland. Steun via Eurimages of het MEDIA-programma 
van Creative Europe wordt hier niet bij opgeteld. Per soort steun gelden bepaalde concrete 
regels m.b.t. steunintensiteit. Ze staan expliciet vermeld in de betrokken Deelreglementen.  
 

7. Het Fonds heeft het recht om bij overheids- en/of financiële instellingen en/of informatiebureaus 
informatie met betrekking tot de aanvrager en/of de aanvraag op te vragen.  
 

8. Aan het verlenen van steun kan het Fonds nadere voorwaarden verbinden inzake om het even 
welke modaliteiten van de uitvoering van het project of de activiteit, het financieel beheer, de 
presentatie van de resultaten, de verslaggeving en de afrekening van de steun. Het Fonds heeft 
meer bepaald het recht om alle afrekeningen m.b.t. het project of de activiteit waarvoor steun 
werd verleend, volledig te controleren. Deze controles kunnen zowel worden uitgevoerd door 
personeelsleden van het Fonds als door het Fonds aangestelde derden. Het Fonds kan 
eveneens in de periode tussen de goedkeuring van een aanvraag en de afronding van het 
project of de activiteit één of meerdere malen een reële stand van zaken opvragen.  
 

9. De steun wordt verstrekt binnen de financiële mogelijkheden van het Fonds. 
10. De verleende steun moet aangewend worden voor het doel waarvoor hij werd verleend. 

 
11. Terugvordering zal gebeuren in alle gevallen waarin het Fonds steun heeft verleend, naar 

aanleiding van het kennelijk niet of slecht uitvoeren van de verplichtingen van de aanvrager ten 
aanzien van het Fonds. De steun is eveneens in zijn geheel of gedeeltelijk terugvorderbaar 
indien het project werd stopgezet of indien minder uitgaven dan begroot werden geboekt. Het 
Fonds zal het verzoek tot terugvordering gemotiveerd onderbouwen en schriftelijk bezorgen 
aan de aanvrager in kwestie. 
 

12. Het Fonds kan beslissen dat nieuwe aanvragen van aanvragers die voor vorige, door het VAF 
ondersteunde projecten niet aan hun verplichtingen t.a.v. het Fonds hebben voldaan, 
onontvankelijk zijn totdat de aanvragers zich met het Fonds in regel hebben gesteld. Dit kan 
zowel gelden voor fysieke personen als voor rechtspersonen (en eventuele hieraan verbonden 
fysieke personen). 
 

13. Zoals bepaald in de hierboven vermelde groepsvrijstellingsverordering kan er geen steun 
worden toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden. Meer informatie rond deze bepalingen 
en een rekenmodule om na te gaan of men volgens de regels van de groepsvrijstelling wordt 
aanzien als een onderneming in moeilijkheden kan men terugvinden via deze link.   
 

14. Wie steun ontvangt van het Fonds, zal de gedragsregels en engagementen uit het Sociaal 
Charter voor de Mediasector zo nauwkeurig mogelijk opvolgen en toepassen. Men engageert 
er zich ook toe om bij samenstelling van het team van makers, cast en crew rekening te houden 
met de door het VAF gevraagde inclusie-aanpak.  
 

15. Creaties Series en crossmediale toepassingen die productiesteun van het VAF/Mediafonds 
ontvangen moeten kosteloos aangeboden worden aan de Vlaamse kijker: hetzij via open net 
uitzending door een Vlaamse Omroeporganisatie, hetzij voor de kijker gratis online beschikbaar 
gesteld worden door een Vlaamse Omroeporganisatie. In het geval van webseries kan ook de 
investerende andere mediaspeler de webserie gratis online beschikbaar stellen. Met ‘open net’ 
wordt bedoeld dat de ’creatie wordt uitgezonden door een Vlaamse omroeporganisatie die 
beschikbaar is in het (analoog/digitaal) basispakket van een distributeur, zonder meerprijs op 
het basisabonnement. Met gratis online beschikbaarheid wordt bedoeld: beschikbaarheid op 
het platform van een Vlaamse omroeporganisatie voor een periode van minimaal 3 maanden. 
Modaliteiten hieromtrent zijn te vinden in het Deelreglement Creatie. 

0. Specifiek voor podcasts: creatiesPodcasts die productiesteun van het VAF/Mediafonds 
ontvangen moeten kosteloos aangeboden worden aan de Vlaamse luisteraar, na 1 jaar te tellen 
vanaf 1e dag van 1e beschikbaarstelling van de eerste aflevering aan het publiek, en moeten 
minimaal 3 jaar kosteloos beschikbaar blijven. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/strategische-transformatiesteun/voorwaarden/onderneming-moeilijkheden
https://files.mediarte.be/www.mediarte.be/production/attachment/sociaal-charter-audiovisuele-sector-design-def-pjcvtx.pdf
https://files.mediarte.be/www.mediarte.be/production/attachment/sociaal-charter-audiovisuele-sector-design-def-pjcvtx.pdf
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7.6. WIE BESLIST OVER STEUNAANVRAGEN? 

1. De Raad van Bestuur van het Fonds beslist over de steunaanvragen, op voorstel van het 
Dagelijks Bestuur, zijnde de directeur-intendant en de zakelijk leider. Afhankelijk van het soort 
steun, wordt advies ingewonnen van externe deskundigen (zogenaamde selectieve steun) of 
wordt de aanvragen enkel afgetoetst aan bepaalde regels (zogenaamde automatische steun). 
 

2. Met ‘selectieve steun’ wordt bedoeld: steun die wordt toegekend na een selectieprocedure via 
een beoordelingscommissie, schriftelijke adviezen of een jury. Met ‘automatische steun’ wordt 
bedoeld: steun die aan een aanvrager wordt toegekend indien de aanvraag voldoet aan 
specifieke, vooraf bepaalde en gecommuniceerde criteria, zonder interventie door een 
beoordelingscommissie, schriftelijke adviezen of een jury. 
 

3. De Raad van Bestuur delegeert de beslissing over automatische steun aan het Dagelijks 
Bestuur. Beslissingen over selectieve steun kunnen eveneens worden gedelegeerd aan het 
Dagelijks Bestuur, voor zover expliciet afgesproken tussen de Raad van Bestuur en het 
Dagelijks Bestuur. 

8.7. ANDERE BEPALINGEN 

1. Het Fonds of diens rechtsopvolger, is gerechtigd om alle stukken en documenten die het met 
betrekking tot een aanvraag voor een financiële bijdrage in zijn bezit heeft, na afronding van de 
aanvraag te bewaren dan wel in bewaring te geven of te schenken aan het Koninklijk Belgisch 
Filmarchief (audiovisueel materiaal) of een andere archiefdienst van de overheid (documenten 
e.a.). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Fonds en, waar nodig, van de 
rechthebbende(n) zullen deze stukken noch door het Fonds of diens rechtsopvolger, noch door 
het Koninklijk Belgisch Filmarchief  of door een andere archiefdienst van de overheid aan 
derden ter inzage worden gegeven. Het Fonds zal deze toestemming verlenen aan de 
(rechts)personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het Fonds samenwerken of dezelfde 
doelstellingen nastreven. Het Fonds zal deze toestemming niet verlenen indien het 
redelijkerwijs kan vermoeden dat het verlenen van inzage in de stukken of documenten, het 
belang van de aanvrager, of andere bij de aanvraag betrokken personen, kan schaden. 
 

2. Overdracht van goedgekeurde aanvragen van de ene naar de andere partij (d.w.z. de 
aanvrager) kan enkel mits schriftelijk akkoord tussen beide partijen en mits goedkeuring door 
de Raad van Bestuur van het Fonds. 
 

3. In alle gevallen waarin de statuten, de beheersovereenkomst met de bijlage, de reglementen, 
de aanvraagmodule MyVAF en de overeenkomst met de aanvrager en de informatie op de 
website van het VAF niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur van het Fonds. 
 

4. De Raad van Bestuur kan alleen om zwaarwichtige en goed gemotiveerde redenen afwijken 
van de Algemene Voorwaarden en Deelreglementen. 
 

5. Vanaf het moment van inwerkingtreding van een wijziging aan deze Algemene Voorwaarden 
of een Deelreglement, worden de aanvragen in principe overeenkomstig het gewijzigde 
reglement afgehandeld.  
 

6. Door steun aan te vragen, verklaart de aanvrager zich akkoord met de Algemene Voorwaarden 
en met het Deelreglement dat op zijn aanvraag van toepassing is, alsook met de privacy policy 
van het VAF. Deze bepaalt onder meer dat het VAF aan de aanvrager gerichte informatie kan 
bezorgen voor zover deze verband houdt met de doelstellingen van het VAF. 

https://www.vaf.be/privacy-policy
https://www.vaf.be/privacy-policy

