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REGLEMENT I.H.K.V. RELANCE: ZUURSTOFPREMIE BIOSCOPEN 2022 

3 oktober 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 (Toelage Filmwijze Initiatieven en Toelage Open Cinema). Gezien de impact van de 

beperkte terugkeer van het publiek sinds COVID 19 op het culturele vertonerslandschap zullen de 

resterende middelen van de Zuurstofpremie en van de Springplankpremie 2022 ter beschikking worden 

gesteld voor een tweede oproep van de “Zuurstofpremie Bioscopen”, en dit ter ondersteuning van de 

bioscopen die door het VAF in 2022 worden ondersteund vanuit Publiek. Het maximale budget dat ter 

beschikking staat, is 135.000 euro.  

Wat? 

Om de bioscopen uit het culturele vertonerslandschap ook in 2022 meer ademruimte te geven voor de 

gevolgen van de heropening, kan opnieuw een zuurstofpremie worden aangevraagd als tegemoetkoming 

in hun financieringsbehoefte. Het betreft hier een financieringsbehoefte, die ontstaan is ten gevolge van 

de beperkte terugkeer van het publiek na de herstart van de publieke activiteiten. 

Voor wie? 

De Zuurstofpremie Bioscopen richt zich tot lokale profit en non-profit arthouses en bioscopen, die in 2022 

ofwel meerjarig ondersteund worden door het VAF als Structurele Werking ofwel in 2022 een toelage 

ontvingen i.h.k.v. de Steun aan de Vertoning van de Vlaamse Auteursfilms. Bioscopen die reeds structureel 

worden ondersteund door de Vlaamse en Franse gemeenschap of door het VAF als Grote Organisatie met 

Internationale Uitstraling komen niet in aanmerking voor deze zuurstofpremie.  
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Criteria 

De Zuurstofpremie Bioscopen is tweeledig: 

CATEGORIE 1: Structureel gesteunde arthouses: Om de vier structureel gesteunde arthouses -die deel 

uitmaken van een samenwerking met een commerciële vennootschap- meer ademruimte te geven na de 

herstart en de beperkte terugkeer van het publiek, wordt de structurele startsubsidie in het jaar 2022 

verdubbeld. 

CATEGORIE 2: Bioscopen die in 2022 een Steun aan de Vertoning van de Vlaamse Auteursfilm ontvingen: 

Als tegemoetkoming in de financieringsbehoefte die ontstaan is ten gevolge van de beperkte terugkeer 

van het publiek, voorziet het VAF voor deze bioscopen een uitzonderlijke premie van maximum 8.000 EUR. 

De aanvullende middelen mogen aangewend worden voor: 

1. inkomensverlies ten gevolge van de COVID 19-crisis en lopende verplichtingen t.a.v. derden  

2. bijkomende uitgaven sinds de heropening waaronder zowel concrete aanpassingen aan de 

coronamaatregelen (mondmaskers, CO2 meters, sneltesten, publieksonthaal, veiligheid, …) als 

organisatorische ingrepen (digitale of hybride aanpassingen, bijkomende vertoningen, 

openluchtvertoningen, …) 

Aanvraag, selectieprocedure en uitbetaling 

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

een begroting van 2022 met duiding bij de financieringsbehoefte, het omzetverlies en de lopende vaste 

lasten. De deadline van de indiening van de aanvraag valt op 10 november 2022. 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 

Het toezicht op de aanwending van de Zuurstofpremie Bioscopen zal bij de structureel gesteunde 

arthouses uit CATEGORIE 1 gebeuren bij de rapportering van de ondersteuning voor het jaar 2022 en bij 

de bioscopen uit Categorie 2 bij de rapportering van de ondersteuning van de Steun aan de Vertoning van 

de Vlaamse Auteursfilm voor het jaar 2022. 


