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UITVOERINGSREGLEMENT INZAKE AANVRAGEN VOOR EEN
FINANCIËLE BIJDRAGE VOOR DE REALISERING VAN EEN
TELESCOOPFILM
Ter uitvoering van het samenwerkingsproject tussen het Nederlands Fonds voor de Film,
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Stichting Co-productiefonds
Binnenlandse Omroep, de Nederlandse Omroepstichting en de gezamenlijke publieke
omroepen geldt het volgende:
1. Algemeen
2. Realisering telescoopfilm
3. Bezwaar
1. Algemeen
1.1 In dit Uitvoeringsreglement wordt onder een telescoopfilm verstaan een fictiefilm met een
vertoningduur van tenminste 60 minuten, die in eerste instantie bestemd is voor vertoning in
een bioscoop- of filmtheater en in tweede instantie voor uitzending op televisie.
1.2. VERVALT
1.3.. De aanvraag voor een financiële bijdrage ten behoeve van de realisering van een
telescoopfilm wordt ingediend door een rechtspersoon, die een onderneming drijft met als
hoofddoel de productie en exploitatie van bioscoopfilms en ten tijde van de subsidieaanvraag
langer dan twee kalenderjaren is gevestigd in een Lidstaat van de Europese Unie, of in een
staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of in
Zwitserland is gevestigd. De voor het beleid verantwoordelijke natuurlijke persoon, die deze
rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt, heeft ten minste twee speelfilms gerealiseerd.
1.4 De financiële bijdrage wordt verstrekt aan de producent.
1.5 Een projectvoorstel dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. met de productie van het project wordt begonnen in het jaar waarin de aanvraag is
ingediend;
b. de telescoopfilm wordt uitgebracht in de Nederlandse taal;
c. het filmproject is gericht op een groot publieksbereik;
d. de met de voortbrenging gemoeide productiekosten van het project (exclusief de kosten
voor de uitbrengkopieën en de marketing), zijn minimaal 2.500.000 euro;
e. het projectvoorstel gaat vergezeld van een productierijpe versie van het scenario;
f. het projectvoorstel gaat vergezeld van een schriftelijke verklaring van een ervaren
distributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de marktkansen van het
project en daarvoor een distributiegarantie verstrekt van minimaal 140.000 euro;
g. VERVALT ;
h. de producent beschikt over de verfilmingrechten van het scenario;
i. de producent is aantoonbaar in staat om zelf voor een bedrag van minimaal 140.000 euro
risicodragend te participeren in de financiering van het project.
1.6 Een aanvraag zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, wordt niet in behandeling genomen
indien in de vergadering, waarin over de aanvraag wordt beslist, geen Nederlandse
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zendgemachtigde zich schriftelijk bereid heeft verklaard de telescoopfilm uit te zenden.
1.7 Dit Uitvoeringsreglement of een wijziging hiervan treedt in werking op de tweede dag na
die waarop dit Uitvoeringsreglement of de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd.
1.8 Een aanvraag zoals bedoeld in het tweede lid, die is ingediend voor de inwerkingtreding
van dit Uitvoeringsreglement of een wijziging hiervan en waarop nog niet is beslist, alsmede
andere door het Bestuur van het Fonds te nemen besluiten aangaande telescoopfilms, worden
beoordeeld overeenkomstig dit Uitvoeringsreglement.
2. Realiseringsaanvraag telescoopfilm
De hoogte van een financiële bijdrage voor de realisering van een telescoopfilm wordt door het
Bestuur per geval bepaald.
De maximale financiële bijdrage ten behoeve van de realisering van een telescoopfilm wordt
jaarlijks in een aparte bijlage vastgesteld.
2.3 VERVALT
2.4 VERVALT
2.5 Bij de aanvraag voor een financiële bijdrage voor de realisering van
een telescoopfilm dient de producent in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:
a. een ingevuld en door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier van het door het
Bestuur vastgestelde model;
b. een begroting van de totale productiekosten volgens het door het Fonds vastgestelde
model;
c. een gespecificeerd financieringsplan ter dekking van deze begroting;
d. een exemplaar van de synopsis en het scenario voor de telescoopfilm in de
Nederlandse taal;
e. een toelichting op de begrotingspost promotie en marketing van de film en een
voorlopig promotie- en marketingplan voor de film;
f. de overeenkomst tussen de producent en de auteur(s) van het scenario en - voor
zover van toepassing - van het bestaande werk waarop het scenario is gebaseerd,
waaruit blijkt dat de producent, al dan niet door middel van een exclusieve licentie,
enig rechthebbende is op de verfilmingrechten van dat werk;
g. een schriftelijk verklaring van een distributeur inhoudende een distributiegarantie
van minimaal 140.000 euro.
h. een brief van de regisseur waarin hij/zij verklaart beschikbaar te zijn, inzage heeft gehad in
het aanvraagdossier en akkoord is met de begroting van de productiekosten.
2.6 In de in artikel 2.5 sub b bedoelde begroting moeten de totale verplichte promotie- en
marketingkosten ten behoeve van de film zijn opgenomen. De post promotie en marketing op
deze begroting bevat in ieder geval de volgende onderdelen die gesplitst dienen te zijn in een
vóór en ná de oplevering werkkopie:
a. de werkzaamheden van een publiciteitsbureau;
b. EPK-productie;
c. de vervaardiging van een trailer;
d. het ontwerp van een poster;
e. stills;
f. speciale fotosessies;
g. een selectie van scènes;
h. copywriting en vertalingen;
i. externe assistentie voor ontwikkelen marketingstrategie;
j. RAS-screenings;
k. het ontwerpen van een script-cover;
l. overige promotie- en marketingactiviteiten ten behoeve van de film.
2.7 In de onder artikel 2.5 aanhef sub b genoemde begroting is voor promotie en marketing
een bedrag opgenomen van minimaal 2% van de totale productiekosten met een maximum
van 60.000 euro.
2.8 De verlening van de financiële bijdrage vindt plaats onder de voorwaarde dat de ontvanger
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daarvan meewerkt aan de ondertekening van de door het Fonds opgestelde
standaardovereenkomst ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening. In deze
overeenkomst is bepaald dat de financiële bijdrage wordt terugbetaald, zodra er opbrengsten
zijn uit de exploitatie van de film ten behoeve waarvan de bijdrage is verleend.
2.9 VERVALT
2.10 Aan de verlening van een financiële bijdrage voor de realisering van een telescoopfilm
worden de volgende verplichtingen verbonden:
a. de overige financiering van het project dient ten genoegen van het Bestuur te worden
aangetoond aan de hand van schriftelijke bewijsstukken binnen een termijn van
negen maanden na de datum van verlening van de financiële bijdrage;
b. de overeenkomst tussen de ontvanger van de financiële bijdrage en de regisseur van
het project dient te worden overgelegd binnen de sub a van dit artikellid genoemde
termijn en door het Bestuur te worden goedgekeurd;
c. aan de hand van schriftelijke bewijsstukken dient ten genoegen van het bestuur te worden
aangetoond dat de voor het project benodigde financiering voor minimaal de helft uit private
financiële investeringen bestaat.
2.11 VERVALT
2.12 Aan de verlening van een financiële bijdrage voor de realisering van een telescoopfilm
stelt het Bestuur de verplichting dat voor de realisering van de film een completion-bond wordt
afgesloten.
2.13 VERVALT
2.14 Indien de ontvanger van de financiële bijdrage de in leden 10 en 12 van dit artikel
genoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is het Bestuur bevoegd de verlening van
de financiële bijdrage in te trekken of ten nadele van de ontvanger van de financiële bijdrage
te wijzigen.
3. Bezwaar
3.1 De regels omtrent bezwaar zijn van overeenkomstige toepassing.
3.2 Het bepaalde in lid 1 geldt uitsluitend voor dat deel van de bijdrage dat afkomstig is van het
Fonds.
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