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Nederlands Fonds voor de Film

UITVOERINGSREGLEMENT INZAKE AANVRAGEN VOOR EEN
FINANCIËLE BIJDRAGE VOOR DE DISTRIBUTIE VAN EEN
JEUGDFILM
____________________________________________________________________________________
Ter uitvoering van het bepaalde in het Bijdragenreglement van het Nederlands Fonds voor de Film geldt
het volgende:
____________________________________________________________________________________
Artikel 1-1. Voor de distributie in Nederland van buitenlandse kinderfilms en buitenlandse jeugdfilms met
een vertoningsduur van tenminste 70 minuten kan een financiële bijdrage worden aangevraagd.
1-2. Een bijdrage als bedoeld in het eerste lid kan uitsluitend worden ingediend door een distributeur.
Artikel 2-1. Een bijdrage wordt uitsluitend verleend ter tegemoetkoming in de kosten die betrekking
hebben op prints en advertising. Deze betreffen in elk geval
• de vervaardiging van vertoningskopieën;
• de vervaardiging van trailerkopieën;
• de vervaardiging van affiches;
• de vervaardiging van persmappen;
• de vervaardiging van stills;
• de opmaak en de plaatsingskosten van advertenties;
• de werkzaamheden van een publiciteitsbureau;
• de organisatie van een persvoorstelling;
• de premièrekosten;
• de kosten van ondertiteling en nasynchronisatie;
• de kosten van vertaling;
2-2. De overhead en de fee van de distributeur bedragen maximaal 15% van de kosten die betrekking
hebben op prints en advertising.
Artikel 3-1. De kosten ten behoeve van prints en advertising worden voorafgaand aan de
distributieactiviteit door het fonds vastgesteld.
2-2. Voor overschrijding van de in het eerste lid vastgestelde kosten dient toestemming van het fonds te
worden verkregen.
Artikel 4-1. Naast de kosten ten behoeve van prints en advertising wordt de hoogte van de Minimum
Guarantee vastgesteld.
4-2. Voor deze regeling en de terugbetalingsverplichting zijn uitsluitend van belang de theatrale rechten
die de distributeur voor de exploitatie in Nederland heeft verworven.
4-3. Indien in de Minimum Guarantee ook de theatrale rechten van België zijn gerekend, wordt bij
terugbetaling een verhouding gehanteerd van twee derde Nederlands en een derde Belgisch.
Artikel 5. De aanvrager kan per aanvraagronde een of meerdere filmtitels indienen.
Artikel 6. De financiële bijdrage wordt verstrekt aan de aanvrager.
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Artikel 7-1. De financiële bijdrage voor distributie bedraagt 60% van de kosten zoals bedoeld in artikel 2
met een maximum van € 15.000,-- wanneer het een in de Nederlandse taal ondertitelde film betreft.
7-2. De financiële bijdrage voor distributie bedraagt 60% van de kosten zoals bedoeld in artikel 2 met een
maximum van € 30.000,-- wanneer het een in de Nederlandse taal nagesynchroniseerde film betreft.
Artikel 8-1. Een in de Nederlandse taal ondertitelde film mag in maximaal tien kopieën worden
uitgebracht.
8-2. Een in de Nederlandse taal nagesynchroniseerde film mag in maximaal twintig kopieën worden
uitgebracht.
Artikel 9. Bij aanvraag voor een financiële bijdrage in het kader van deze regeling dienen in elk geval de
volgende gegevens te worden overgelegd:
a. een volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend door het fonds te verstrekken
aanvraagformulier;
b. een begroting waarin de kosten ten behoeve van distributie zijn gespecificeerd;
c. een uitbrengplan waarin wordt aangegeven wie de doelgroep vormt en op welke wijze de aanvrager
de doelgroep gaat benaderen;
d. een overeenkomst met de producent van de film, dan wel diens vertegenwoordiger of salesagent,
waaruit blijkt dat de distributeur enig rechthebbende is op de theatrale rechten van de film voor
Nederland;
e. een korte samenvatting van de inhoud van de film;
f. een dvd van de film waarop de aanvraag betrekking heeft;
g. stukken waaruit de eigen investering van de distributeur, op de film waarop de aanvraag betrekking
heeft, blijkt. Deze investering bedraagt minimaal 40% van de begrote kosten ten behoeve van prints
en advertising.
Artikel 10. Indien een financiële bijdrage in het kader van deze regeling is verleend, dient de distributie
aan te vangen binnen zes maanden na verlening van de bijdrage.
Artikel 11-1. De financiële bijdrage wordt verstrekt in de vorm van een achtergestelde lening.
11-2. Er is sprake van inkomsten indien met de exploitatie van de film een aanvang wordt gemaakt.
11-3. De distributeur mag de in het kader van deze regeling gedane investeringen verrekenen voordat
met terugbetaling aan het fonds wordt begonnen.
11-4. Na verrekening zoals bedoeld in het derde lid wordt het fonds volledig terugbetaald volgens een
verhouding van drie vierde distributeur en een vierde fonds.
Artikel 12. De inleverdata die betrekking hebben op deze regeling worden op de voor het fonds
gebruikelijke publicatiekanalen bekend gemaakt.
Wijzigingen voorbehouden
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