Beleidsuitgangspunten + uitleg over de ‘Uitvoeringsregeling 2018’
De ‘Bonusregeling’ werd uitgevoerd in de periode van 2009 t/m 2017.
Met ingang van 2018 geldt de ‘Uitvoeringsregeling 2018’.
De reglementen van beide regelingen kunnen via de website worden gedownload.
De Bonusregeling hield in dat een producent, op basis van zijn laatste uitgebrachte
bioscoopfilm, een bedrag per betalende bezoeker ontving. Dat bedrag per betalende
bezoeker mocht door de producent weer worden ingezet voor een nieuwe filmproduktie
met een release in de Nederlandse bioscopen of filmtheaters.
De ‘Uitvoeringsregeling 2018’ werkt anders. Een producent en distributeur dienen, binnen
de periode die daarvoor staat, gezamenlijk een aanvraag in. Een eventuele toekenning door
het Abraham Tuschinski Fonds (ATF) wordt bepaald door een puntensysteem. Het aantal
punten dat kan worden behaald is de optelsom van het produktiebudget, het aantal
behaalde bezoekers van een eerdere filmproduktie en de inbreng van de ‘MG, Equity’. Op de
website van het ATF is de download ‘bijlage horende bij de uitvoeringsregeling 2018’ te
vinden. Met behulp van de download kunnen het totaal aantal punten worden berekend.
Met de Uitvoeringsregeling wordt beoogd dat tussen de 8-12 publieksfilms per jaar
financieel door het ATF kunnen worden ondersteund.
Wie komt voor een toekenning in aanmerking? Wat is een publieksfilm?
Een producent en distributeur kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor een
financiële bijdrage bij het ATF. De aanvraag heeft betrekking op de produktie van een
publieksfilm waarbij het produktiebudget van de publieksfilm minimaal € 1.5 miljoen
bedraagt. De publieksfilm kan met of zonder selectief geld van het Nederlands Filmfonds
door het ATF worden ondersteund. In het reglement van de Uitvoeringsregeling 2018 is de
volgende definitie van een publieksfilm opgenomen:
Een bioscoopfilm waarbij de nadruk ligt op publiekspotentie, dat wil zeggen de grootte van
het publieksbereik in samenhang met de beoogde exploitatieresultaten en die daarnaast
voldoet aan het puntensysteem in het reglement inschrijving nederlands filmfestival 2017 en,
te beoordelen op grond van het scenario of filmplan, minimaal 60% nederlandstalig is.
Eventuele ontheffingen afgegeven door het nff zijn in dit kader niet van toepassing.

Hoe vindt de beoordeling plaats en wie controleert deze?
Nadat alle aanvragen zijn ingediend controleert het ATF of de aanvragen compleet zijn.
Daarna volgt een rangschikking (van hoog naar laag) op punten.
Als voorbeeld: voor een ATF-aanvraagperiode is er 1.5 miljoen euro beschikbaar. In deze
ATF - ronde zijn drie aanvragen ingediend (met alle drie een gewenste ATF-bijdrage van
€ 750.000,- ) waarbij aanvrager a. in totaal 60 punten heeft behaald, aanvrager b. 50 punten
en aanvrager c. 40 punten. Aanvrager a. en aanvrager b. zullen een bedrag toegekend
krijgen van ieder € 750.000,-. Aanvrager c. ontvangt niets maar mag wel, op grond van het
Reglement, voor de volgende ronde de aanvraag opnieuw indienen bij het ATF.
Wat gebeurt er met eventuele restgelden?
ATF-gelden die niet worden gebruikt in een ronde (bijvoorbeeld omdat er te weinig
aanvragen zijn) gaan door naar de eerstvolgende ATF - (budget) ronde.
Aanvragen worden alleen voor het volledig aangevraagde bedrag toegekend. Er worden
geen deelbedragen toegekend. Daarop is een uitzondering mogelijk (voor wat betreft deze
uitleg, zie pagina 7 (laatste alinea) van de Uitvoeringsregeling).
Na beoordeling: afwijzing of toekenning, hoe?
Op de website van het ATF worden de toekenningen vermeld (aanvrager; mede-aanvrager;
gelden) plus de behaalde punten. Alle aanvragers krijgen binnen de gestelde termijnen
( = twee tot maximaal zes (kalender) weken na sluitingsdatum van de aanvraagronde) een
schriftelijke mededeling van toe- of afwijzing.
NFPI (incentive) aanvraag
Voorzover nog niet gebeurt dient de aanvrager, na toekenning door het ATF, een aanvraag in
voor de Semiautomatische filmfondsbijdrage. Dit is een bijdrage in de realisering van een
film die door het Nederlands Filmfonds wordt verstrekt op grond van de NFPI (production
incentive).
Voor deze uitleg en voorwaarden : kijk bij artikel 5, II, a.
Uitleg over de NFPI is te vinden op de website van het Filmfonds.
Op de website van het ATF zijn naast de ATF-rondes ook de indienrondes van de NFPI
vermeld.
Tussen de ATF-ronde en NFPI-ronde zit zes weken.
Na afwijzing: opnieuw een aanvraag indienen?
Ja,- het is mogelijk om in de volgende ATF-ronde opnieuw een aanvraag in te dienen via de
aanvraagmodule van het ATF.
De MG? Waar staat dat voor?
De ATF-uitvoeringsregeling is tot stand gekomen na diverse overleggen tussen o.a.

vertegenwoordigers van Filmproducenten Nederland; Filmdistributeurs Nederland en de
Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters.
Daarbij is ook een afspraak gemaakt over wat onder een MG wordt verstaan. Een ‘MG’ is een
“Minimum Garantie, ofwel een voorschot van de mede-aanvrager ( = de distributeur) op de
netto-exploitatie-opbrengst dat geïnvesteerd wordt in de realisering van de Publieksfilm en
niet terugvorderbaar, maar verrekenbaar is met de netto-exploitatieopbrengst”.
De aanvrager en mede-aanvrager ondertekenen bij de aanvraag een waarheidsverklaring
waarin zij o.a. bevestigen wat de hoogte is van de MG (en/of equity) en dat
“de gezamenlijke investering, in de vorm van Minimum garantie en/of Equity, daadwerkelijk
onvoorwaardelijk en volledig risicodragend is én louter en alleen kan worden terugverdiend
uit de netto opbrengst van de Publieksfilm. Het risicodragende karakter en de hoogte van de
investering via de Minimum garantie en/of Equity worden op geen enkele wijze aangetast
door verrekeningen, kick backs of vergelijkbare constructies”.
De MG, in geld uitgedrukt, wordt door de mede-aanvrager ( = distributeur) overgemaakt op
het bankrekeningnummer van het ATF.
Voor deze uitleg en voorwaarden : kijk bij artikel 5, III, b.
Vervolgens wordt deze, tesamen met het toekenningsbedrag van het ATF, in verschillende
tranches betaalbaar gesteld aan de aanvrager ( = producent).
Voor deze uitleg en voorwaarden : kijk bij artikel 7 a. van de Uitvoerinsgregeling.
Accountantscontrole (intern/extern): hoe werkt dat?
Uiterlijk zes maanden nadat de film in release is gegaan dient de aanvrager een
accountantsverklaring af te geven, gericht aan het ATF. Alle toegekende aanvragen worden
gecontroleerd. Leidraad voor controle is het ATF - ‘handboek financiële verantwoording’.

