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REGLEMENT I.H.K.V. RELANCE: TOELAGE OPEN CINEMA 

5 juli 2022 

 

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/Publiek. Deze middelen worden ingezet 

ter versterking van de sector, via het herstel van de liquiditeiten (Zuurstofpremie), de inzet op 

digitale groei (Digitale Transformatiepremie) en acties rond publieksopbouw, waaronder de 

Toelage Filmwijze Initiatieven en de Toelage Open Cinema. Dit reglement regelt de Toelage Open 

Cinema, waarvoor in 2022 een maximaal budget van 55.000 euro ter beschikking staat.  

Wat? 
 
De Toelage Open Cinema ondersteunt vertoners die deelnemen aan het gezamenlijke 
publieksevenement ‘Open Cinema’, dat loopt van 1 tot 6 oktober 2022. ‘Open Cinema’ wil het 
publiek gedurende een periode van zes dagen warm maken voor culturele cinema’s als plaatsen 
van kwaliteitsvolle filmprogrammatie, waar vertoning, verdieping en ontmoeting hand in hand 
gaan. 

Voor wie? 

De Toelage Open Cinema kan aangevraagd worden door commerciële en niet-commerciële 

arthousebioscopen, bioscopen met een belangrijk aandeel van auteursfilm in de programmatie 

en culturele vertoners met een professionele vertonerspraktijk. De aanvrager dient te beschikken 

over een rechtspersoonlijkheid in de vorm van een vereniging of een vennootschap en moet 

gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Ook 

vertoners die reeds ondersteund worden via andere regelgeving binnen het beleidsveld Cultuur 

of die via het VAF meerjarige steun ontvangen voor de periode 2020-2023 kunnen een aanvraag 
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indienen voor deze toelage. Organisaties die reeds ondersteund worden via het Gemeentefonds 

komen niet in aanmerking.  

Voorwaarden 

- De aanvrager geeft blijk van een professionele vertonerspraktijk en streeft naar een zo 

kwalitatief mogelijke vertoning op het vlak van beeld en geluid. DCP geldt hierbij als de 

norm. 

- De aanvrager biedt tijdens Open Cinema een kwalitatieve programmatie aan van en rond 

de auteursfilm. 

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

bijkomende publieksactiviteiten, promotionele uitgaven en eventuele andere kosten 

verbonden aan Open Cinema. 

- De aanvrager engageert zich tot deelname aan de overkoepelende campagne. 

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

rechtstreeks bijdragen tot de uitvoering ervan. 

Maximumbedragen 
 
Een steunaanvrager kan per vertoningslocatie een tussenkomst vragen van max. 3.500 euro.  

Aanvraag, selectiemethode en uitbetaling 

De aanvraag wordt ingediend via MyVAF en wordt behandeld als een automatische 
steunaanvraag. De deadline van de indiening van de aanvraag valt op 12 augustus 2022. De steun 
wordt automatisch goedgekeurd, indien deze voldoet aan alle criteria. Het VAF zal de beschikbare 
middelen gelijkwaardig verdelen onder de aanvragers, op voorwaarde dat aan de criteria wordt 
voldaan. Bij de verdeling van de beschikbare middelen behoudt het VAF zich het recht om een 
lager bedrag toe te kennen dan het voorziene maximumbedrag, en dit naar gelang het aantal 
aanvragers. 
 
Verslaggeving 

De aanvrager rapporteert over de gerealiseerde activiteiten, en dit uiterlijk eind februari in het 

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

uitgevoerde activiteiten. 

De rapportering is in te dienen via MyVAF. Het VAF 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. 

 


