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Let op:
* Aan deze Q&A kunnen geen rechten worden ontleend.
* Begrippen met een hoofdletter in onderstaande tekst staan gedefinieerd in artikel 1 van de SATF
Uitvoeringsregeling 2020.

1. Wie komt voor een ATF Bijdrage in aanmerking?
Een filmproducent (Aanvrager) en filmdistributeur (Mede-Aanvrager) kunnen gezamenlijk een financiële
bijdrage aanvragen bij Abraham Tuschinski Fonds (ATF) voor de realisatie van een Publieksfilm. De Bijdrage
wordt toegekend aan de Aanvrager.
De Aanvraag heeft betrekking op de productie van een Publieksfilm, waarvan het productiebudget tenminste
€ 1,5 miljoen bedraagt. Eenmaal per jaar kunnen Aanvragen worden ingediend voor in principe drie
Publieksfilms met een lager budget dan € 1,5 miljoen. De ondergrens van het productiebudget wordt bepaald
door voorwaarden van de Netherlands Film Production Incentive (NFPI) van het Filmfonds. De Publieksfilm kan
met of zonder Selectieve filmfondsbijdrage door ATF worden ondersteund.
2. Wanneer zijn de ATF-aanvraagrondes?
Het ATF Bestuur behandelt de Aanvragen in maximaal vier (4) aanvraagrondes per jaar. In de praktijk zijn er,
naar verwachting, drie (3) rondes per jaar.
De data van de aanvraagrondes, i.c. sluitingsdata, worden gepubliceerd op de homepagina van de ATF-website.
De ATF-aanvraagrondes worden mede afgestemd op deadlines van de NFPI van het Filmfonds.
Per aanvraagronde stelt het Bestuur de hoogte vast van het totaal beschikbare budget voor ATF Bijdragen. Het
Bestuur maakt dit budget bekend op de homepagina van de ATF-website.
Voor verdere uitleg over de hoogte van de Bijdrage: zie artikel 4 Uitvoeringsregeling 2020. In artikel 5
Uitvoeringsregeling 2020 staan de criteria, voorwaarden en verplichtingen waaraan moet worden voldaan,
artikel 6 Uitvoeringsregeling 2020 beschrijft de aanvraag- en toekenningsprocedure.
3. Hoe vindt de beoordeling van een Aanvraag plaats?
Nadat alle Aanvragen zijn ingediend, controleert ATF administratief of de aanvragen compleet
gedocumenteerd zijn en – voor zover van toepassing – voldoen aan de aanvraagcriteria. Daarna wordt
administratief een rangorde van Aanvragen bepaald (van hoog naar laag) op basis van het aantal toegekende
punten. Het puntenaantal van Aanvragen bepaalt de volgorde van toekenning totdat het totaal beschikbare
budget van de aanvraagronde is uitgeput.
Bijvoorbeeld: voor een ATF-aanvraagperiode is er € 1,5 miljoen beschikbaar. In deze 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 de Uitvoeringsregeling 2020 bij een volgende ronde de Aanvraag
opnieuw indienen bij ATF.

4. Hoe wordt een Aanvraag afgewezen of toegekend?
Alle Aanvragers krijgen na de sluitingsdatum van een aanvraagronde binnen een termijn van twee tot zes
weken een schriftelijke mededeling van toe- of afwijzing. Op de ATF-website wordt onder Downloads in de
Bijlage Toegekende Bedragen vanaf 2018 alle toekenningen vermeld (Aanvrager; Mede-aanvrager; ATF
Bijdrage, puntenaantal).
5. Bij toekenning: NFPI (‘Netherlands Film Production incentive’) - aanvraag bij het Filmfonds.
Na toekenning van een ATF Bijdrage dient de Aanvrager 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 (Netherlands Film Production Incentive). Een NFPI-aanvraag kan ook worden
gedaan voordat een Aanvraag bij ATF wordt ingediend.
Voor een verdere toelichting, zie artikel 5 II sub a t/m d Uitvoeringsregeling 2020.
6. Na afwijzing: opnieuw een Aanvraag indienen?
Het is mogelijk om in de volgende ATF-ronde opnieuw een Aanvraag in te dienen via de aanvraagmodule op de
ATF-website.
7. Hoe kwalificeren (de begrippen) Minimum garantie en/of Equity in de puntentelling en de
waarheidsverklaring bij een Aanvraag?
De ATF Uitvoeringsregeling 2020 is tot stand gekomen na overleg tussen o.a. vertegenwoordigers van de
Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA; voorheen: FPN), Filmdistributeurs Nederland (FDN) en
de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). Daarbij zijn afspraken gemaakt over wat
onder een Minimum garantie (MG) en Equity wordt verstaan in het kader van de ATF Uitvoeringsregeling 2020
en hoe deze investeringen kwalificeren in de puntentelling en de waarheidsverklaring bij een Aanvraag voor
een ATF Bijdrage.
De begrippen MG en Equity zijn in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling gedefinieerd. De MG dient te worden
ingebracht door de Mede-aanvrager. De Equity kan worden ingebracht door de Aanvrager en/of Medeaanvrager en dient onvoorwaardelijk en volledig risicodragend te zijn voor deze partijen. Dit betekent dat de
Aanvrager en/of Mede-aanvrager het volledige risico dient te dragen van de betreffende investering en dat het
risico niet geheel of gedeeltelijk door derden mag worden gedragen. Equity kan uitsluitend worden
terugverdiend uit de netto-opbrengsten van de Publieksfilm.
Investeringen die door derden in de financiering van een Publieksfilmfilm worden gedaan kwalificeren
uitdrukkelijk niet als Equity en tellen niet mee in de puntentelling en de waarheidsverklaring van een Aanvraag.
Een Distributieovereenkomst dient getekend te worden door de entiteiten die als Aanvrager en Medeaanvrager in de waarheidsverklaring zijn opgenomen.
Artikel 5 I, sub f van de Uitvoeringsregeling 2020 bepaalt dat tenminste een bedrag van € 300.000, - aan MG
en/of Equity dient te worden ingebracht. Aan het bedrag kan worden voldaan door middel van:
(1) uitsluitend een MG van de Mede-Aanvrager,
(2) een combinatie van MG en Equity van Mede-aanvrager en Aanvrager
(3) uitsluitend Equity van de Mede-aanvrager en/of Aanvrager.

De Mede-aanvrager – en indien van toepassing ook de Aanvrager - tekenen bij de Aanvraag een
waarheidsverklaring waarin zij de hoogte van de MG en/of Equity bevestigen. Ook garanderen zij dat de MG
en/of Equity daadwerkelijk onvoorwaardelijke en volledig risicodragend is voor de Aanvrager en/of Medeaanvrager en uitsluitend kan worden terugverdiend uit de netto-opbrengsten van de Publieksfilm.
8. Hoe verlopen de kasstromen m.b.t. MG/Equity en de voorlopige ATF Bijdrage?
Uiterlijk tien (10) dagen voor de eerste draaidag dient het totaal aan MG/Equity op een door het ATF Bestuur
aan te wijzen bankrekening te worden gestort (zie artikel 5.III sub b Uitvoeringsregeling 2020).
Vervolgens wordt het gestorte bedrag, tezamen met de voorlopige Bijdrage van het ATF, vanaf de eerste
draaidag in tranches betaald gesteld aan de Aanvrager. Zie voor verdere uitleg en betalingstermijnen artikel 7,
sub a Uitvoeringsregeling 2020.
9. Accountantscontrole: hoe werkt dat?
Uiterlijk zes (6) maanden nadat de film in de bioscoop is uitgebracht dient de Aanvrager een Financiële
Verantwoording voorzien van een accountantsverklaring te verstrekken, gericht aan ATF. Alle toegekende
Aanvragen worden gecontroleerd. Leidraad voor controle is het ATF - ‘Handboek Financiële Verantwoording’
dat is te vinden onder Downloads op de ATF-website.
Vragen?
Mail naar info@abrahamtuschinskifonds.nl. U kunt ook het contactformulier op de ATF-website gebruiken.
Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.

