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Aanwezig 
 
Voor het Fonds: Pierre Drouot, Marijke Vandebuerie, Karla Puttemans, Christian De 
Schutter, Jan Roekens, Erik Martens, Siebe Dumon (verslag) 
 
Voor de sector: Eric Goossens (Flanders Doc), Viviane Vanfleteren (Anim.be), Marie 
Renier (Creative Europe Desk), Jin Berghmans (Unie van Regisseurs – zetel fictie), Jan 
Bultheel (Unie van Regisseurs – zetel animatie), Peter Bouckaert (VFPB), Walter Verdin 
(Filmlab regisseurs), Ruth Renders (Scenaristengilde), Marc Boonen (Verspreiding 
Filmcultuur) 
 
Verontschuldigd 
 
Marie Logie (FilmLab producenten), Peter Krüger (Unie van Regisseurs – zetel 
documentaire) 
 
Afwezig 
  
/ 
 
 
Pierre Drouot zit de vergadering voor en verwelkomt de aanwezigen.  
 
1. Verslag vorige vergadering 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
 
2. Vorming – stand van zaken (door Siebe Dumon) 
 
Tot 2014 was er voor Vorming en Onderzoek €650.000 voorzien (€610.000 voor Vorming 
en €40.000 voor Onderzoek). In 2015 is er €589.000 voorzien (€576.500 voor Vorming 
en €12.500 voor Onderzoek). 
 
Voor ‘De Werkvloer Op’ werden recent vijf stagiairs geselecteerd. Dit jaar zijn er 10 
stageplaatsen voorzien i.p.v. 15, bij zeven studio’s i.p.v. bij vijf studio’s vorig jaar. 
Omdat er in 2014 slechts 12 van de 15 plaatsen ingenomen werden reduceerden we dit 
jaar het aantal plaatsen. In het najaar volgt er een tweede ronde voor de laatste vijf 
plaatsen. Indien er op dat moment nog voldoende budgettaire ruimte is, kunnen we in 
alsnog meer plaatsen aanbieden. 
 
Voor het ontwikkelingsatelier animatie werden twee pas afgestuurde animatiefilmmakers 
geselecteerd. De voorbije jaren waren er telkens drie plaatsen. Het aantal kandidaturen 
was doorgaans beperkt. Daarom voorzagen we in 2015 slechts twee plaatsen i.p.v. drie. 
Net dit jaar waren er veel en sterke kandidaturen. 
 
In het kader van de samenwerking met het TorinoFilmLab zouden er sowieso twee 
Vlaamse deelnemers geselecteerd worden voor deelname aan twee verschillende 
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programma’s: (1) Script&Pitch (scenario ontwikkeling) en (2) Audience Design 
(publieksstrategieën, sales en marketing). TorinoFilmLab selecteerde evenwel drie (of 
eigenlijk zelfs vier) Vlamingen. Nicolas Provost (Exodus) en Gilles Coulier en Tom Dupont 
(Cargo) kunnen deelnemen aan Script&Pitch. Riema Reybrouck werd geselecteerd voor 
Audience Design. De eerste workshops vonden plaats in Gent in de week van 16 maart. 
Er was ook een druk bijgewoonde masterclass over Audience Design. De samenwerking 
met TorinoFilmLab wordt verdergezet, maar in afgeslankte verzie. In 2014 en 2015 
hostten we telkens twee workshops. In 2016 host het VAF enkel nog Script&Pitch. De 
voorkeur ging uit naar dit programma omdat scriptbegeleiding een essentieel 
aandachtspunt blijft. 
 
Tijdens het MOOOV-festival vindt Good Mooov plaats, een pitching event waarbij 
documentaires m.b.t. de derde wereld, sociale ongelijkheid in eigen land en 
milieuproblematiek worden voorgesteld aan een multidisciplinair panel van NGO’s, 
ondernemers, de media en andere organisaties die een inhoudelijke, logistieke of 
financiële meerwaarde kunnen bieden. Zes projecten werden weerhouden. De pitching 
vindt plaats op 27 april. Vorig jaar was de NGO-sector beperkt vertegenwoordigd. Om dit 
euvel op te vangen investeren Mooov, Kauri en andere partners dit jaar sterk in de 
communicatie met deze partijen. 
 
Sarita Christensen van Copenhagen-Bombay ontwikkelde een interessant productiemodel 
voor lowbudget animatiefilms. We onderzoeken of we haar kunnen uitnodigen om een 
masterclass en workshopreeks te geven voor de Vlaamse animatiefilmsector 
(producenten, studio’s, scenaristen, regisseurs, …). Erik Goossens noemt ook Manuel 
Christobal, die in Spanje een mooi project maakte over ouderen met Alzheimer en 
eveneens een interessante spreker kan zijn. 
 
 
3. e-Mission – stand van zaken (door Siebe Dumon) 
 
De voorbije twee jaar werd een sterke methodologie ontwikkeld. De eerste resultaten zijn 
veelbelovend. 
 
De CO2-uitstoot van de vier films die we tijdens de ontwikkelingsfase van het project 
researchten lag gemiddeld op 89 ton per film. Sinds september 2013 coachen we elke 
fictie speelfilm en –reeks die productiesteun krijgt. We vragen van deze projecten ook 
dat ze hun uitstoot bijhouden in een CO2-calculator die we ontwikkelden. We ontvingen 
op dit moment slechts één ingevulde calculator, de andere zijn work in progress, maar de 
tussenstanden zijn beloftevol: het ziet ernaar uit dat geen enkele gecoachte speelfilm 
nog meer dan 50 ton uitstoot. ‘Black’ bv. zit zoals het er nu uitziet op 30 ton. De reeks 
‘voor wat hoort wat’ (6 afleveringen van 50 minuten per aflevering, dus 300 minuten in 
het totaal) lijkt af te stevenen op een totale uitstoot van 90 ton. 
 
De internationale interesse voor e-Mission is groot. De uitnodigingen om te spreken op 
internationale congressen zijn talrijk. Er kwam zelfs een uitnodiging van de Wereldbank 
om een presentatie te geven op het Green Film Forum in Mexico. Europese 
opleidingsinitiatieven (EAVE, MAYA, TorinoFilmLab) wensen ‘green film making’ te 
integreren in hun opleidingsprogramma, en kloppen daarvoor aan bij ons. 
 
e-Mission kampt evenwel met een financieringsprobleem. Door de besparingen is er 
binnen het vormingsbudget onvoldoende ruimte voor dit project. Idealiter kunnen we 
iemand aanwerven die verder kan blijven inzetten op e-Mission. 
 
e-Mission werd voorgesteld aan Karel Debeuf, raadgever Klimaat, Lucht en Hinder op het 
Kabinet Schauvliege. Hij vond het een interessant en sterk project, maar was heel 
duidelijk over de financieringsmogelijkheden vanuit het Kabinet: deze zijn onbestaand. 
Andere financieringspistes moeten onderzocht worden. 
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Peter Bouckaert vraagt zich af of het niet de bedoeling is dat iedereen zo stilaan opgeleid 
is. Siebe Dumon antwoordt dat dit zeker de ambitie is, maar dat we pas in september 
2013 startten, en dat er nu nog heel wat mensen zijn die nog niet met e-Mission in 
aanraking kwamen. Bovendien is er inhoudelijk nog heel wat werk te doen (uitbreiding 
naar andere genres en formaten, samenwerking opzetten met filmscholen zodat 
studenten al tijdens hun opleiding duurzaam leren werken, bijsturing CO2-calculator, 
opvolging resultaten CO2-calculator e.a.) 
 
 
4. Kennisopbouw (door Marijke Vandebuerie) 
 
De ontwikkeling van de database verloopt volgens de voorziene timing. Over een zestal 
weken wordt het systeem opgeleverd en start de testfase. In het beste geval kunnen de 
indieningen vanaf september via het portaal gebeuren. 
 
In een tweede fase neemt het VAF contact op met de beroepsorganisaties. We zullen 
bekijken hoe de externe data die beroepsorganisaties aanleveren (cf. protocol) op te 
nemen in de database. 
 
 
5. Promotie (door Christian De Schutter) 
 
De distributiesteun werd uitgebreid naar Franstalig België. De verschillende condities om 
distributiesteun te ontvangen voor films die in Franstalig België en Brussel uitgebracht 
worden zijn terug te vinden in het Reglement. 
 
De regels voor distributiesteun in het buitenland zijn aangepast. De periode waarin een 
film aangekocht dient te worden is licht verlengd omdat het soms wat langer duurt 
vooraleer films in het buitenland opgemerkt en aangekocht worden. Ook moet de 
majoritair Vlaamse producent nu de distributiesteun aanvragen i.p.v. de buitenlandse 
distributeur. We hopen dat de producent hierdoor sterker betrokken zal worden bij de 
buitenlandse distributie, en dat de doorstroming van informatie over de resultaten beter 
wordt. 
 
Momenteel vindt in Straatsburg een Vlaamse filmweek plaats. Een heel aantal Vlaamse 
films wordt gescreend in aanwezigheid van regisseurs en acteurs. De week is goed van 
start gegaan, de zaal zat vol, behalve voor de middagvertoningen. Daar wordt nu extra 
promotie rond gevoerd. Le Film Français was mediasponsor en het evenement werd 
opgepikt in de meeste Franstalige consumentenmedia. De Vlaamse vertegenwoordiging 
in Parijs is zeer tevreden en toont zich bereid om in de toekomst meer te organiseren 
m.b.t. de Vlaamse film. 
 
Flanders Image zal aanwezig zijn op MIP TV. Geïnteresseerden kunnen zich via Flanders 
Image inschrijven voor de beurs en een korting van €300 ontvangen op hun accreditatie. 
Inschrijven kan tot een week voor MIP TV van start gaat. 
 
Flanders Image zal ook aanwezig zijn op het Filmfestival Cannes. Ook hiervoor is korting 
mogelijk voor marktpassen via Flanders Image. Goedkopere festivalpassen moeten 
rechtstreeks via de organisatie aangevraagd worden. Er komt ook een nieuwe stand. 
 
Een aantal festivalcuratoren komen langs. We verwachten de mensen van Karlovy Vari, 
Locarno, Toronto en Palm Springs. Mogelijk komen ook Sundance en San Sebastian.  
 
De nieuwe screener.be is up and running, afgezien van een aantal technische problemen 
die binnen twee weken weggewerkt zouden moeten zijn. 
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Christian De Schutter vraagt aan de mensen die met sales agents werken om ook 
rechtstreeks info over films door te geven. Aangezien Flanders Image geen rechtstreeks 
betrokken partij is, is het soms moeilijk om sales agents ertoe te bewegen info te 
verschaffen. 
 
Viviane Vanfleteren vraagt of Flanders Image ook aanwezig zal zijn in Annecy. Christian 
De Schutter antwoordt dat dit nu bekeken wordt. De stand trok vorig jaar weinig 
bezoekers. Daarom overweegt Flanders Image om in plaats van een stand een 
coproductiediner of –evenement te organiseren, zoals vroeger ook al gebeurde. 
 
 
6. Verspreiding Filmcultuur (door Erik Martens) 
 
‘Verspreiding Filmcultuur’ krijgt waarschijnlijk een andere label (t.b.c.): 
‘Publiekswerking’. Ook filmeducatie zou hier ondergebracht worden. We merken nl. dat 
filmeducatie sterk verweven is met distributie en vertoning. Het kluwen blijkt 
onontwarbaar te zijn, en de dossiers zullen allemaal door één commissie beoordeeld 
worden. 
 
Met de ondertekening van de nieuwe Beheersovereenkomst verhuisden een aantal 
dossiers rond publiekswerking van het Kunstendecreet naar het VAF. Deze dossiers volgt 
het VAF dit jaar en volgend jaar verder op. Eind 2014 ontvingen een aantal projecten 
subsidies van het VAF. Begin april is er nog één deadline voor microprojecten, zeer 
beperkte dossiers die zeer beperkte steunbedragen kunnen ontvangen. 
 
Verder maakt het VAF werk van het beleid rond structurele erkenningen. Alle 
organisaties die eerder steun ontvingen via het Kunstendecreet moeten vanaf 2017 een 
steunaanvraag indienen bij het VAF. Intern heerst er consensus over de grote lijnen van 
het beleid. Vorige week ging Erik Martens op bezoek bij alle grote spelers om over deze 
grote lijnen te spreken, eventuele denkfouten te elimineren, en te checken of iedereen 
bereid is mee te stappen in dit verhaal. Iedereen blijkt akkoord, zelfs al is er een 
beperkte inkrimping van het budget o.w.v. herstructurering. De komende maanden 
wordt het beleid fijner afgestemd en gecheckt met het Kabinet. In juni wordt dit in een 
reglement gegoten, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur en verspreid. 
 
Erik Martens maakt momenteel ook kennis met culturele centra en gemeenschapscentra. 
Binnen dit circuit zijn een aantal grote vertoners en werden verrassend veel DCP’s en 
2K’s aangekocht. Een aantal centra doet aan structurele arthouseprogrammatie voor 
meestal volle zalen. Via dit onderzoek wil Erik Martens deze mensen leren kennen en 
zicht krijgen op de aard van de vertoningen en het publiek in 2014.  
 
Op Filmfest Gent wordt er een evenement georganiseerd rond ‘het publiek van morgen’, 
i.s.m. de Creative Europe Desk. Bedoeling is alle mensen van de culturele centra in de 
zaal te hebben om met hen een gesprek op te starten en verdere samenwerking op te 
zetten. 
 
 
7. Veranderende boekhoudkundige regels (door Karla Puttemans/Marijke 
Vandebuerie) 
 
Het boekhoudkundig-financieel keurslijf waarin het VAF zich bevindt wordt strakker dan 
in het verleden het geval was. Door striktere regels en controles zoals die op Vlaams 
niveau bepaald zijn in het Rekendecreet, maar ook door de opname in de 
consolidatiekring waardoor het VAF ook gehouden is aan de afspraken die gemaakt zijn 
op vlak van opmaak van begroting en rapportering op Europees niveau. Hierdoor is de 
flexibiliteit in de financiële werking grotendeels weggevallen en moeten overdrachten van 
niet bestede middelen zoveel mogelijk worden vermeden.  
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Om verlies van middelen te vermijden werden een aantal herschikkingen ingevoerd 
binnen de commissiewerking. Deze moeten ervoor zorgen dat de kans groter wordt dat 
de middelen tegen het einde van het jaar effectief opgebruikt zijn. Bij het 
Filmfonds/Creatie werd beslist om op de eerste deadline van het jaar twee keer 40% van 
de middelen in de commissie beschikbaar te stellen en in de laatste commissie 20% plus 
eventuele overschotten uit de eerste commissievergaderingen. Als er slechts twee 
deadlines per jaar zijn bedraagt de verdeling 60%-40%.  Bij het Mediafonds is de 
verdeling 45-45-10. Bij de laatste deadline kunnen enkel scenario- en 
ontwikkelingssteunaanvragen worden ingediend, tenzij er nog voldoende middelen 
overblijven om ook productie-aanvragen te behandelen. Het is de bedoeling om voor de 
laatste deadline kenbaar te maken hoeveel middelen er nog beschikbaar zijn, waardoor 
een producent kan beslissen om al dan niet nog in te dienen op de laatste deadline of zijn 
aanvraag uit te stellen tot de eerste deadline van het nieuwe jaar. 
Peter Bouckaert oppert om te schuiven met de timing van de deadlines, en bv. de laatste 
deadline van het jaar en de eerste van het nieuwe jaar dicht op elkaar te laten vallen, of 
de deadlines van september en december dichter bij elkaar te leggen, en deze in één 
beweging door één commissie te laten behandelen. In theorie zou je dan de volledige pot 
kunnen opgebruiken op het einde van het jaar, maar is er geen vertraging voor projecten 
met een strikte timing. Dit is volgens het VAF echter niet werkbaar en houdt andere 
problemen in.  Het lijkt meer werkbaar om per categorie te bekijken wat de stand van 
zaken is in het najaar, en dan waar nodig bij te sturen.  
 
 
8. Coproductieakkoorden met het buitenland (door Pierre Drouot) 
 
Het VAF ging in gesprek met Christine Claus en Carolien Van Loon - die Adriaan Heirman 
opvolgt bij CJSM – over de coproductieakkoorden met het buitenland. In tegenstelling tot 
vroeger is er meer overleg met de Franse gemeenschap. Twee grote werven tekenen zich 
af: de lopende onderhandeling van de nieuwe Europese conventie en de onderhandeling 
van bilaterale coproductieakkoorden. 
 
De nieuwe Europese conventie voor audiovisuele werken regelt niet alles en is sowieso 
nog in bespreking. Frankrijk bv. wil in geval van coproductie tussen twee landen de 
Europese conventie niet gebruiken als juridische basis, maar verlangt een bilateraal 
coproductieakkoord met elk land. Aangezien Vlaanderen geen bilateraal 
coproductieakkoord heeft met Frankrijk zou Vlaanderen, in geval van een Vlaams-Franse 
coproductie, eigenlijk via het coproductieakkoord van de Franse gemeenschap moeten 
passeren, en dus met een Franstalige producent moeten werken, wat niet wenselijk is. 
Peter Bouckaert merkt op dat het niet nodig is om via een Franstalige coproducent te 
passeren omdat er ook een Belgisch coproductieakkoord bestaat. Pierre Drouot 
antwoordt dat dit dateert van 1962, en dat Frankrijk zich hier absoluut niet in vindt. Zelfs 
het coproductieakkoord van 2004 met de Franse gemeenschap vindt Frankrijk al 
verouderd, omdat ze zeer specifieke regels willen voorzien in hun bilaterale 
coproductieakkoorden. Een bijkomend probleem is dat niemand kan zeggen wanneer de 
nieuwe regels van de Europese conventie van start zullen gaan. Dit zou nog wel eens een 
aantal jaar kunnen duren. CJSM, dat bevoegd is voor deze materie, weet dat het dossier 
urgent is. 
 
Het VAF heeft bij CJSM kenbaar gemaakt dat het de wens is van de sector om nieuwe 
bilaterale akkoorden te onderhandelen naast de Europese conventie, bv. ook met Canada 
– die enkel met de federale overheid wil onderhandelen - en China. Peter Bouckaert 
vraagt zich af hoe sterk onze onderhandelingspositie is, en of Frankrijk bv. niet kan 
opleggen wat zij willen of een bilateraal akkoord eenzijdig kan opzeggen. Volgens Pierre 
Drouot is dit vanzelfsprekend, aangezien Frankrijk een sterk systeem heeft met veel 
geld. Frankrijk stelt zich  protectionistisch op en wil zijn middelen niet zomaar te grabbel 
gooien. Frankrijk heeft al bilaterale akkoorden afgesloten met een 50tal landen, hun 
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positie is sterk, maar als alle anderen de akkoorden aanvaard hebben, waarom zou 
Vlaanderen dit dan niet doen? Peter Bouckaert geeft aan dat ook Italië een prioriteit is. 
Het bestaande bilateraal akkoord uit 1954 is veel strenger dan de Europese conventie. 
 
 
9. Publieke presentaties jaarverslagen + case studies (door Karla Puttemans) 
 
Karla Puttemans deelt het programma van de VAF-dag uit. De jaarverslagen van de drie 
fondsen worden voorgesteld op maandag 27/04. Door alles op één dag te bundelen 
hopen we dat mensen uit verschillende sectoren kennis kunnen maken met elkaar. De 
presentatie van de cijfers en resultaten van het VAF wordt heel summier gehouden. Deze 
informatie staat uitgebreid in de verschillende jaarverslagen. In plaats daarvan gaat er 
veel ruimte naar de presentatie van projecten die net af zijn of in volle ontwikkeling zijn, 
opdat de VAF-dag een actievere, interactievere en gevarieerdere dag wordt. 
 
 
10. Screen Flanders - stand van zaken (door Jan Roekens) 
 
Uit het overzicht van 2014 blijkt dat de sector Screen Flanders weet te vinden: 

- In 2013 waren er 29 indieningen, in 2014 waren er 42. 
- In 2013 werden 22 projecten goedgekeurd, in 2014 waren dat er 24. 
- De hefboom steeg tot 4,8 in 2014. 

 
De jury kijkt niet alleen naar het cijfer van de bestedingen, maar naar het hele pakket, 
dus bestedingen én partners én talent above the line én festivalpotentieel e.a. De 
bestedingen blijven uiteraard zeer belangrijk. 
 
Voor het eerst in de korte geschiedenis van Screen Flanders werd het volledige budget 
besteed. Bij de opstart van Screen Flanders werden ongeveer evenveel fictieprojecten als 
animatieprojecten gesteund. Vorig jaar ging 92% van de steun naar fictie, 4% naar 
animatie en 4% naar documentaire. 
 
In het kader van de algemene besparingen wordt het budget van Screen Flanders in 
2015 gereduceerd van €5 mio naar €4,5 mio. De derde call staat voorlopig on hold. De 
eerste call is net voorbij, we ontvingen 14 dossiers, waarvan er 9 ontvankelijk zijn. De 
tweede call is voorzien in september. De derde call is dus nog in onderhandeling. 
 
Peter Bouckaert had een onderhoud met het Kabinet Muyters. Hij nam contact op met 
het Kabinet voor de besparing werd aangekondigd, omdat de VFPB destijds ook 
pleitbezorger was voor Screen Flanders bij de vorige minister. De VFPB wou weten wat 
de visie was van minister Muyters op middellange termijn. Het gesprek vond plaats op 
het goede moment. De eerste besparingsronde gebeurde lineair, terwijl de volgende in 
functie van visie en beleid zal gebeuren. Het Kabinet had betrekkelijk weinig kennis over 
de functie en de rol van Screen Flanders, en het economisch fonds stond dus zwak op de 
radar. Tijdens het onderhoud werd geschetst hoe Screen Flanders funtioneert, wat de 
dynamiek is en welke impact dit heeft: 1 euro aan Screen Flanders heeft 4 à 5 euro 
impact in het audiovisuele landschap. Na een uitvoerig gesprek was de reactie positief, al 
ging de VFPB buiten zonder enige garantie. Peter Bouckaert heeft de indruk dat het 
Kabinet Screen Flanders gunstig genegen is, aangezien het een instrument is met impact 
op tewerkstelling en return. 
 
Jan Roekens voegt toe dat er eind maart nieuws verwacht wordt m.b.t. de derde call. 
Aangezien de derde call onzeker is, is het aangewezen om aanvragen richting september 
te plannen zolang er geen nieuws is over december.  
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Jan Roekens roept potentiële indieners andermaal op om de handleiding en richtlijnen 
aandachtig te lezen, vooraf langs te komen en te zorgen dat het dossier helemaal in orde 
is. 
 
Screen Flanders wil Belgische producenten regelmatig in contact brengen met 
buitenlandse producenten. Vorig jaar gebeurde dit nog met Duitsland. Op de initiatieven 
die dit jaar genomen worden komt weinig respons. De ontmoeting met Denemarken in 
Cannes lijkt bv. op een sisser uit te lopen. Jan Roekens vraagt de bonden om hierover te 
overleggen: is hier (nog) interesse voor, en zo ja, onder welke vorm? 
Peter Bouckaert merkt op dat het beter is om dergelijke ontmoetingen buiten het 
Filmfestival van Cannes te organiseren, omdat niet iedereen daar op hetzelfde moment 
is. Jan Roekens merkt op de meeste producenten er wel zijn op de voorziene datum 
(maandag 18/05 van 16h00-18h00). 
Peter Bouckaert verwacht dat er zeker 8 mensen geïnteresseerd zouden zijn, en vindt het 
geen goed idee om het initiatief af te blazen. Jan Roekens vraagt om het initiatief via de 
bonden te verspreiden en te bespreken. 
 
Jan Roekens vraagt zich af of het zinvol is om de samenwerking met het Producers 
Network in Cannes voort te zetten. Het is een dure samenwerking, en Jan Roekens 
twijfelt aan de relevantie. Als de samenwerking stopgezet wordt kunnen producenten 
zich nog rechtstreeks inschrijven, maar is er geen spotlight meer voor vijf producenten. 
Jan Roekens bekijkt of het niet interessanter is om een gerichter initiatief op touw te 
zetten. 
 
 
11. Uitbreiding Algemene Vergadering (door Karla Puttemans) 
 
Het VAF werkt aan een statutenwijziging die o.a. tot doel heeft om de statuten, die 
grotendeels dateren van 2002, aan te passen aan de huidige situatie. In het kader 
hiervan werd ook de samenstelling van de Algemene Vergadering bekeken. Momenteel is 
er geen exit-scenario voor leden voorzien. Wie ooit in de Algemene Vergadering zat, blijft 
daar zitten tot hij/zij zelf ontslag neemt of 70 wordt. Nu werd een systeem ontwikkeld 
waarbij er een doorstroming is en mensen max. twee keer een mandaat van drie jaar 
kunnen hebben. Voor de instroom zouden we te rade gaan bij de beroepsverenigingen, 
die op een gegeven moment de vraag zullen krijgen om iemand af te vaardigen. De 
workload en de inhoudelijke rol van de Algemene Vergadering is beperkt, de 
bevoegdheden zijn eerder formeel, bv. goedkeuring van de jaarverslagen, financiële 
verslagen en statuten, of bekrachtiging van de voorgedragen bestuurders. Desondanks is 
het belangrijk dat de Algemene Vergadering een representatief orgaan is. 
 
 
12. Creative Europe programma en Eurimages - stand van zaken (door Marie 
Renier en Pierre Drouot) 
 
Creative Europe programma 
 
Begin dit jaar verhuisde de Creative Europe Desk van het VAF naar CJSM. Er is een 
nieuwe locatie, een nieuw team, een nieuwe flow, en de ambitie om een aantal nieuwe 
zaken te realiseren. De nieuwe website bv. wordt normaalgezien eind april gelanceerd. 
 
Marie Renier overloopt de MEDIA deadlines: 

- Deadline ontwikkelingssteun single projects:16 april  
- Deadline productiesteun TV-producties: 28 mei 

 
De resultaten van de calls van de voorbije maanden zullen pas vanaf mei 2015 
gepubliceerd worden. 
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Marie Renier overloopt de activiteiten die de Creative Europe Desk plant of waar de Desk 
bij betrokken is: 

- Tijdens Filmfest Gent 2014 was er een event gepland rond internationale 
distributie- en marketingstrategieën. Door ziekte kon dit niet doorgaan. Het 
thema wordt dit jaar hernomen in verschillende workshops, met een opdeling per 
genre. Tijdens Anima in februari vond de workshop voor de animatiesector plaats, 
tijdens Docville is ‘distributie en outreach’ het thema van Day of the Doc, waar de 
Desk partner in is, en tijdens het Filmfestival van Oostende of Gent zal een 
soortgelijke sessie voor fictie georganiseerd worden. 

- De Desk steunt de workshop ‘On & For Production’, een initiatief van A. Orts dat 
gericht is op de productie van kunstenaarsfilms. 

- I.s.m. het VAF organiseert de Desk eind oktober een audience development day 
(cf. supra). 

- Eind dit jaar werken de Vlaamse en de Franstalige Desk samen met Bozar voor 
het festival ‘Are You Series’ festival. 

 
Erik Goossens voegt toe dat Creative Europe een studie rond animatie voerde. Deze 
wordt gepresenteerd in Annecy. 
 
Eurimages 
 
Bij de laatste sessie lagen geen majoritair Vlaamse producties voor. Er waren wel drie 
minoritaire producties met Nederland, waarvan er twee gesteund werden. 
 
De bijdrage voor Eurimages bedroeg in 2014 €420.216. Voor 2015 stijgt dit tot 
€481.246. Dit komt op het budget van CJSM. In 2014 al bleek dat het moeilijk zou zijn 
om dit geld te vinden voor 2015, uiteindelijk is dit toch gelukt. De berekening van de 
Belgische bijdrage (50% Vlaanderen, 50% Wallonië) gebeurt sinds jaren volgens nieuwe 
barema’s. Voor 2016 zou de bijdrage €709.919 bedragen. Pierre Drouot heeft dit gemeld 
aan het Kabinet. Na de paasvakantie is hierover een gesprek nodig. Er zullen 
waarschijnlijk alternatieve scenario’s moeten komen. Volgens Pierre Drouot is het politiek 
ondenkbaar dat België uit Eurimages stapt. Belangrijk element is ook dat Vlaanderen 
nooit verlies leed aan Eurimages. Het resultaat is, gemiddeld over de jaren heen, positief. 
In 2014 heeft Vlaanderen er voor het eerst een positiever resultaatgehaald dan Franstalig 
België. Er werd €1.087.827 gegeven aan Vlaamse producenten, middelen die voor een 
groot deel aan majoritaire projecten toegekend werden, terwijl het meeste geld dat naar 
Franstalig België terugvloeit via minoritaire films loopt. Alle aanwezigen op de 
Overlegcomité benadrukken dat het lidmaatschap van Eurimages belangrijk is. 
  
 
13. Archivering Vlaamse scenario’s (door Ruth Renders) 
 
De Scenaristengilde zet sinds enige tijd in op de ontsluiting van scenario’s. De scenario’s 
van de films die de Scenarioprijs wonnen worden sinds vijf jaar beschikbaar gesteld op 
de website. Sinds dit jaar worden ook de scenario’s van Vlaamse TV-series ontsloten. De 
Scenaristengilde zou deze ontsluiting graag ruimer maken. Daartoe werd een werkgroep 
opgericht. 
 
Eind oktober vorig jaar kwam de eerste werkgroep een eerste keer samen. Betrokken 
partijen waren, naast de Scenaristengilde zelf, Roland Geerts (VUB) en Els Steegmans 
(schrijverspodium). Na een eerste bevraging bleek dat scenario’s nergens systematisch 
bewaard worden. Een aantal nieuwe partners werd aangesproken. Bij het tweede overleg 
begin maart was Cinematek betrokken, en er is overleg met een aantal professoren 
Filmstudies aan universiteiten. 
 
Er werd besloten om twee sporen te onderzoeken en de mogelijkheden in kaart te 
brengen: 
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1) Actualiteit: de mogelijkheden onderzoeken om systematisch nieuwe scenario’s te 
verzamelen.  

2) Historiek: alles wat al werd geschreven in kaart brengen en inventariseren. Het 
Letterenhuis heeft een aantal scenario’s van literaire auteurs, Cinematek heeft 
een aantal scripts. 

 
Begin april is er een nieuw overleg waarop ook Erik Martens aanwezig zal zijn. Het valt te 
verwachten dat een heel aantal juridische vragen zullen opduiken. Karla Puttemans 
suggereert om iemand met een auteursrechtelijke achtergrond te betrekken. 
 
Het is de bedoeling om twee stagiairs aan te trekken via de afdeling Filmstudies aan 
universiteiten. Eén stagiair zou aan de slag gaan bij Cinematek, een tweede bij de 
Scenaristengilde.  
 
Anderhalf jaar geleden diende de Scenaristengilde een dossier in bij Kunsten en Erfgoed 
om een digitaal inventarisatieparcours op te starten. Dit gebeurde toen overhaast. De 
Gilde overweegt om een nieuwe aanvraag te doen. 
 
Er waren ook contacten met VIAA, maar hun budget is veel beperkter dan voorzien, 
waardoor vooral reeds opgestarte projecten opgevolgd worden en er weinig ruimte is om 
nieuwe trajecten op te starten. Vanaf juni starten politieke debatten om te bepalen wat 
VIAA vanaf 2016 kan en mag doen. De kans is klein dat dit thema meegenomen wordt 
omdat VIAA in eerste instantie ontwikkeld is voor het bewaren van audiovisuele 
bestanden. De Koninklijke Bibliotheek toonde zich bereid om het project te steunen, 
maar de Scenaristengilde denkt dat het daarvoor nog te vroeg is. 
 
Peter Bouckaert merkt op dat hij als producent niet zou willen dat een scenario al van in 
de scenariofase in dit kader gedeponeerd wordt. Aanlevering van het definitief scenario 
zou wel opgenomen kunnen worden bij de deliverables. Dit zou een kleine ingreep 
kunnen zijn die waarschijnlijk snel geïmplementeerd kan worden. Ook een oproep naar 
alle producenten voor films die de afgelopen tien jaar gemaakt zijn zou niet moeilijk 
moeten zijn. In de context van de Cinematek ziet hij geen probleem, omdat het doel 
louter bewaring is, en de scenario’s enkel binnen een onderzoekscontext opgevraagd 
kunnen worden. Scenario’s online ontsluiten is evenwel een andere kwestie. 
 
Peter Bouckaert vraagt of alle gedeponeerde scenario’s niet beschikbaar zijn via Sabam 
en SACD. Ruth Renders antwoordt dat de Auteurs niet verzamelen, dat Sabam deels 
verzamelt, maar dat de scenario’s verzegeld zijn en enkel ontzegeld worden in geval van 
juridische geschillen. Het kan wel zinvol zijn om de inventaris op te vragen bij de 
beheersvennootschappen. 
 
 
14. Varia en rondvraag 
 
Karla Puttemans meldt dat Marie Logie een aantal vragen had doorgemaild, maar dat – 
zeker gezien het late uur - het niet zinvol lijkt om deze te bespreken terwijl zij er zelf niet 
is. De vragen zijn ook niet hoogdringend en kunnen eventueel later worden bekeken.  
 
Jin Berghmans informeert naar de stand van zaken m.b.t. de dienstenverdelers. Marijke 
Vandebuerie antwoordt dat alle dienstenverdelers behalve Belgacom/Proximus hun 
bijdrage in het Mediafonds storten, net zoals in 2014. Bovenop de dotatie is er dus 2,8 
mio euro ter beschikking. Het totaalbedrag ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. Er zijn wat 
meer abonnees, maar er was ook een lichte desindexatie. Telenet is evenwel vragende 
partij voor een herziening van het uitvoeringsbesluit. Indien de systematiek niet 
besproken kan worden, is de kans reëel dat zij volgend jaar niet meer zullen storten. 
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