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SAMENVATTING
DE MAATREGEL (Netherlands Film Produc3on Incen3ve) STIMULEERT DE BESTEDINGEN IN DE NEDERLANDSE
FILMINDUSTRIE ALS VOLGT:
•

De Netherlands Film Produc4on Incen4ve is een regeling in de vorm van een zogenaamde cash rebate:
een produc4emaatschappij kan voor een produc4e een ﬁnanciële bijdrage in de kwaliﬁcerende
produc4ekosten ontvangen, indien deze aantoonbaar in Nederland worden besteed. De regeling is sinds 1
oktober 2017 verbreed met een pilot voor high-end TV-series.

•

In de periode juli 2014 - december 2019 zijn aan 397 produc4es ﬁnanciële bijdragen voor in totaal € 111,9
miljoen verleend, waardoor meer dan € 489,2 miljoen in de Nederlandse ﬁlmindustrie wordt besteed. Dit
betekent dat voor elke, door het Filmfonds, op grond van de maatregel toegekende euro in de periode juli
2014 tot en met december 2019 gemiddeld € 4,37 aan produc4e-uitgaven in Nederland wordt besteed.

•

De gemiddelde begro4ng van alle beschikte projecten is € 2,8 miljoen, waarvoor door het Filmfonds
€ 282k ter beschikking wordt gesteld, waardoor er gemiddeld € 1,2 miljoen in Nederland wordt besteed:

•

Van de 397 produc4es zijn er 237 interna4onale co-produc4es, die verantwoordelijk zijn voor 57,8%,
zijnde € 282,7 miljoen, van de totale bestedingen in Nederland.

•

Van alle produc4es zijn inmiddels 192 produc4es volledig afgerond en er kan in het algemeen worden
geconcludeerd dat het gehele beoordelingsproces (vooraf en achteraf) niet tot verassingen leidt bij zowel
het Fonds als de aanvrager, aangezien 97,2% van het beschikte bedrag ook daadwerkelijk kan worden
uitgekeerd.

Onderverdeling naar ﬁlm en high-end TV series:
A. FILM
•

In totaal hebben 359 ﬁlmprojecten tussen juli 2014 en december 2019 € 90,3 miljoen ontvangen in de
vorm van cash rebates op grond van de Netherlands Film Produc;on Incen;ve.

•

Door de regeling wordt € 399,2 miljoen euro aan produc4e uitgaven via de ﬁlmproduc4es in Nederland
besteed, waarvan € 301,5 miljoen direct gerelateerd is aan de regeling.
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•

Door aanvragende producenten wordt van elke toegekende euro gemiddeld € 4,42 aan produc4euitgaven in Nederland besteed.

•

Door de introduc4e van de regeling wordt er signiﬁcant meer in de Nederlandse ﬁlmindustrie besteed,
aangezien meer dan 60% (in aantallen) van de gehonoreerde projecten (sterk) interna4onaal zijn opgezet
en de betrokken producenten zonder de regeling naar verwach4ng niet in deze mate in Nederland
zouden hebben geproduceerd:
o

Van de 359 ﬁlmprojecten zijn in totaal en 216 interna4onale coproduc4es (60%) en 143
na4onaal geﬁnancierde projecten (40%).

o

De totale bestedingen van na4onaal geﬁnancierde produc4es in Nederland is meer dan
verdubbeld: van € 19,6 miljoen in 2014 naar 49,2 miljoen in 2019. Het aantal na4onaal
geﬁnancierde produc4es s4jgt van 13 in 2014 naar 36 produc4es in 2019.

o

De totale bestedingen van interna4onale coproduc4es voor ﬁlmproduc4es in Nederland s4jgt
signiﬁcant: van € 38,9 miljoen in 2014 naar € 68,0 miljoen in 2019 (+74,9%):
▪

De bestedingen van minoritaire produc4es in Nederland zijn in de afgelopen periode
meer dan vervijfvoudigd. Deze zijn van € 4,7 miljoen in 2014 gestegen naar € 26,6
miljoen in 2019. Het aantal minoritaire coproduc4es steeg van 10 (2014) naar 26
(2019).

▪

De bestedingen van majoritaire coproduc4es in Nederland s4jgt van € 34,1 miljoen in
2014 naar € 41,4 miljoen in 2019.

B. HIGH END TV-SERIES
•

In totaal ontvingen 38 produc4es (waarvan 11 minoritair, 55%) een ﬁnanciële bijdrage van € 21,6 miljoen

•

Door de maatregel wordt € 90,0 miljoen euro aan produc4e uitgaven in Nederland besteed, waarvan €
72,9 miljoen direct gerelateerd is aan de S4muleringsmaatregel.

•

Door de aanvragende producenten wordt van elke toegekende euro gemiddeld € 4,16 aan produc4euitgaven in Nederland besteed.

•

Van alle TV-series komt ruim de helX (21 produc4es) in interna4onale coproduc4e tot stand met onder
meer België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Noorwegen en de Verenigde Staten:
o

De bestedingen van de 11 minoritaire coproduc4es in Nederland zijn in totaal € 28,4 miljoen.

o

De bestedingen van de 10 majoritaire coproduc4es in Nederland zijn in totaal € 21,0 miljoen.

o

De bestedingen van 17 na4onaal geﬁnancierde produc4es in Nederland zijn in totaal € 40,5
miljoen.
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C.
•

ONTWIKKELING MULTIPLIER

De bedoelde economische impact van de maatregel wordt gemeten door een zogenoemde mul4plier:
hoeveel geld wordt er in Nederland in de produc;esector besteed als gevolg van de door het Filmfonds
aan de producent ter beschikking gestelde bedrag. Door de aanvragende producenten wordt van elke
toegekende euro gemiddeld € 4,37 aan produc4e-uitgaven in Nederland besteed.

•

De mul4plier is door meerdere factoren de afgelopen jaren gedaald van € 5,05 in 2014 naar € 3,91 in
2019 (gemiddeld € 4,37), de belangrijkste redenen zijn:

o

Aanpassing maatregel: De minimale mul4plier is gelijk aan € 3,33, aangezien de bijdrage is
vastgesteld op 30 % van de aantoonbaar bestede en kwaliﬁcerende Nederlandse
produc4ekosten. Er wordt aldus meer in Nederland besteed dan strikt noodzakelijk zou zijn op
grond van de maatregel: namelijk gemiddeld € 4,37 per toegekende euro. Sinds oktober 2017
kan de bijdrage worden verhoogd naar 35% (mul4plier € 2,86) indien de aanvrager geen andere
realiseringsbijdrage(n) ontvangt die word(t)en aangemerkt als Nederlandse staatssteun en/of bij
een aanvraag voor een interna4onale coproduc4e waarvan voor een, per categorie bepaald
percentage van de digitale produc4ekosten in Nederland wordt besteed, welk eﬀect zichtbaar is
vanaf 2018.
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o

Ontwikkeling soort produc;es: Het aandeel van minoritaire coproduc4es1 is sinds start van de
maatregel sterk gestegen, conform de primaire doelstelling van de regeling, namelijk
bevordering van interna4onale samenwerking en de mul4plier van minoritaire coproduc4es is
gemiddeld 14% lager dan majoritaire coproduc4es, wat een verlagend eﬀect heeX op de
gemiddelde ontwikkeling van de mul4plier.

•

1 Een minoritaire coproduc4e is een interna4onale samenwerkingsverband tussen Nederlandse en buitenlandse

producenten, waarbij de Nederlandse produc4emaatschappij, in beperkte mate beslissingsbevoegd en
verantwoordelijk is en een minderheid van de ﬁnanciering van de ﬁlmproduc4e bijeen heeX gebracht (of zal brengen).
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I.

INTRODUCTIE

In de periode juli 2014 – december 2019 is er door de maatregel meer dan € 489,2 miljoen in
Nederland besteed
•

Voor de S4muleringsmaatregel Filmproduc4e in Nederland (of “Netherlands Film Produc4on
Incen4ve”) wordt jaarlijks € 19,25 miljoen voor de Nederlandse ﬁlmsector gereserveerd voor
ﬁnanciële bijdragen in de vorm van een zogenaamde cash rebate: een produc4emaatschappij kan
voor een produc4e een ﬁnanciële bijdrage in de kwaliﬁcerende produc4ekosten ontvangen,
indien deze aantoonbaar in Nederland worden besteed. Het Filmfonds is verantwoordelijk voor
het beheer en de uitvoering van de regeling en de Netherlands Film Commission, die in
samenhang met de maatregel is opgezet.

•

Aan de veelal interna4onale coproduc4es zijn in de periode juli 2014 - december 2019 ﬁnanciële
bijdragen verstrekt voor in totaal € 111,9 miljoen, waardoor meer dan € 489,2 miljoen in de
Nederlandse ﬁlmindustrie wordt besteed. Door de S4muleringsmaatregel wordt door de
aanvragende producenten van elke toegekende euro in de periode juli 2014 tot en met december
2019 in totaal gemiddeld € 4,37 aan produc4e-uitgaven in Nederland besteed.

•

De S4muleringsmaatregel heeX als doel Nederland als ﬁlm- en produc4eloca4e duurzaam op de
kaart te zecen en de interna4onale concurren4eposi4e van de Nederlandse ﬁlmindustrie met
haar professionals te versterken. Dankzij de instelling van de S4muleringsmaatregel wordt
Nederland als produc4eloca4e aantrekkelijk voor zowel interna4onale ﬁlmproduc4es, als voor
na4onale produc4es in verschillende categorieën (speelﬁlm, lange documentaire, lange
anima4eﬁlm) en van verschillende genres (arthouse, crossover en mainstream). Via de pilot
voor high-end TV-series, die sinds oktober 2017 onderdeel van de regeling is, zijn in lijn met het
doel van de regeling de categorieën uitgebreid naar drama-, documentaire- en anima4eseries.
De pilot is nu nog 4jdelijk van aard. Adankelijk van aanvullende middelen wordt de regeling van
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high-end TV-series voortgezet.
•

Door de beschikbare extra middelen, het interna4onale netwerk en de gecreëerde
werkgelegenheid zal naar verwach4ng blijvend worden geïnvesteerd in
(post)produc4eondernemingen en in de branche werkzame ZZP-ers, waardoor er ruimte is om
talent (verder) te ontwikkelen, te innoveren en te kunnen voldoen aan de (technische)
kwaliteitsnormen van de 21ste eeuw. Het Britse onderzoeksbureau Olsberg SPI concludeerde in
de “Evalua;on of the Film Produc;on Incen;ve Scheme in the Netherlands” (november 2018)
over de periode juli 2014 tot en met december 2017 dat:

•

De Incen;ve bijdraagt aan toenemende interna;onale samenwerking: Nederland wordt
aantrekkelijker als produc4eloca4e en Nederlandse producenten werken in toenemende mate
samen met buitenlandse partners, onder meer uit België, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten
en Zuid-Afrika. Dankzij de Incen4ve is het aantal Nederlandse minoritaire coproduc4es
verdubbeld. Ook zijn er een aantal grote interna4onale produc4es deels in Nederland gedraaid,
zoals Dunkirk, The Hitman’s Bodyguard, The Lyrebird, The Goldﬁnch en de series Undone, Van der
Valk en Killing Eve II.

•

De Incen;ve een posi;eve invloed heeP op de kwaliteit van de ﬁlms. Dit komt onder meer tot
uitdrukking in de toename met een derde van het aantal Nederlandse ﬁlms op interna4onale
fes4vals, dat zowel met selec4eve bijdragen als de Incen4ve is gerealiseerd. Daarnaast ziet de
sector in de projecten die nog in ontwikkeling zijn de diversiteit van ﬁlms in zowel onderwerp als
in genre toenemen.

•

De regeling de bestaande capaciteit in de markt heeP vergroot; De inzet van ﬁlmcrew is licht
toegenomen en Heads of Department hebben dankzij de Incen4ve kunnen werken aan
interna4onale produc4es waar zij in het verleden geen toegang toe hadden. Wel wordt
gesignaleerd dat verdere investering in ontwikkeling van talent en vaardigheden noodzakelijk is
om verder te kunnen groeien en interna4onaal aan te sluiten.

•

De verbreding van de Incen;ve naar high-end TV-series heeP tensloQe al sinds de eerste ronde een
belangrijke invloed gehad op de Nederlandse TV-sector, die een posi4eve groei doormaakt. Gezien
de 4jd die nodig is om een interna4onaal netwerk op te bouwen en series te ontwikkelen en
realiseren, zeker op het gebied van anima4e, is het belangrijk om de regeling voor TV-series te
bestendigen.

Opzet rapport
•

De Monitor S4muleringsmaatregel Filmproduc4e in Nederland beschrijX de (s4mulering van)
bestedingen in de Nederlandse ﬁlmindustrie.
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•

De Monitor wordt jaarlijks in opdracht van het Filmfonds uitgevoerd en de uitkomsten worden
betrokken in de vierjaarlijkse evalua4e van de regeling.

•

Dit rapport beschrijX de gehele periode (van juli 2014 tot en met december 2019) dat de
S4muleringsmaatregel van kracht is, waardoor dit rapport niet in samenhang met de Monitors die in
voorliggende jaren zijn gepubliceerd hoeX te worden gelezen.

II.

RESULTAAT PER JAAR

Aantal beschikkingen
•

Dit hoofdstuk presenteert de 397 beschikte aanvragen tussen juli 2014 en december 2019,
uitgesplitst naar jaar. Dit zijn alle 454 posi4ef beschikte produc4es minus de 57 ingetrokken
produc4es tot en met 31 december 2019.

•

Het komt voor dat een producent de in het vooruitzicht gestelde ﬁnanciële bijdrage alsnog
moet terugtrekken, bijvoorbeeld doordat de ﬁnanciering (nog) niet op 4jd is geregeld,
doordat het project wordt uitgesteld of doordat het project niet doorgaat. Sinds de invoering
van de maatregel zijn in totaal 57 aanvragen na beschikking teruggetrokken voor een
totaalbedrag van € 17,2 miljoen. De teruggetrokken aanvragen en daarmee samenhangende
middelen zijn in de berekeningen gesaldeerd en worden in dit rapport verder buiten
beschouwing gelaten.

•

In dit rapport wordt een nader onderscheid gemaakt tussen:

o

FilmproducPes: 359 ﬁlmproduc4es, welke worden gepresenteerd naar de
respec4evelijke categorie (documentaire, lange anima4e en speelﬁlm) en het soort
produc4e (na4onaal geﬁnancierd, majoritaire en minoritaire coproduc4e).

o

High-end TV-Series: 38 high-end TV-series, welke eveneens worden gepresenteerd
naar de respec4evelijke categorie (documentaireserie, anima4eserie en dramaserie) en
soort produc4e (na4onaal geﬁnancierd, majoritaire en minoritaire coproduc4e).

•

Er zijn tussen juli 2014 en december 2019 397 aanvragen gehonoreerd in 33 verschillende
aanvraagronden (24 ﬁlmproduc4es en 9 High-end TV-series).

o

FilmproducPes: in totaal 216 interna4onale coproduc4es, waarvan 101 minoritair en
115 majoritair geﬁnancierde ﬁlmproduc4es en 143 na4onaal geﬁnancierde

8

ﬁlmproduc4es.

o

High-end TV-series: in totaal 21 interna4onale coproduc4es, waarvan 11 minoritaire en
10 majoritaire coproduc4es en 17 na4onaal geﬁnancierde high-end TV series.

Bestedingen in Nederland
•

Graﬁek 1: Totale bestedingen in Nederland per jaar
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Door de maatregel wordt € 489,2 miljoen euro, waarvan € 374,5 miljoen kwaliﬁcerende
produc4ekosten (i.c. direct aan de S4muleringsmaatregel gerelateerde kosten), via de produc4es
in Nederland besteed:
1) Graﬁek 2: Bestedingen in Nederland juli 2014 – december 2019, verdeling naar ﬁlm en
series2:

2 De S4muleringsmaatregel is sinds 1 oktober 2017 verbreed met een pilot voor high-end TV- series.
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2) Graﬁek 3: Bestedingen in Nederland juli 2014 – december 2019, verdeeld naar genre (ﬁlm:
documentaire, lange anima;e en speelﬁlm):

3) Graﬁek 4: Bestedingen in Nederland juli 2014 – december 2019, verdeeld naar genre
(serie: anima;eserie, documentaireserie en dramaserie):
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• In totaal ontvingen 397 produc4es een ﬁnanciële bijdrage van circa € 111,9 miljoen.

o

In 2014 ontvingen 45 produc4es een ﬁnanciële bijdrage van in totaal circa € 11,6
miljoen,

o

In 2015 bedroeg dit aantal 73 produc4es voor € 14,7 miljoen,

o

In 2016 waren het 57 produc4es voor ruim € 13,7 miljoen,

o

In 2017 waren het 66 produc4es voor ruim € 17,3 miljoen,

o

In 2018 waren het 77 produc4es voor € 24,6 miljoen en

o

In 2019 waren het 84 produc4es voor € 30,0 miljoen.

• Het gemiddelde percentage bestedingen in Nederland ten opzichte van het produc4ebudget is
43,3% en het gemiddelde percentage van kwaliﬁcerende kosten (op basis waarvan de cash
rebate wordt bepaald) 33,2%. Er wordt meer in Nederland uitgegeven dan alleen de minimale
kwaliﬁcerende kosten, aangezien niet alle kosten kwaliﬁcerend zijn en aanvragers meer
uitgegeven dan het maximale bedrag dat zij aanvragen. Dit betekent dat er € 114,7 miljoen meer
in Nederland wordt besteed dan op grond van de maatregel is voorgeschreven.
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•

Door de S4muleringsmaatregel wordt door de aanvragende producenten van elke toegekende
euro gemiddeld € 4,37 aan produc4e-uitgaven in Nederland besteed.

De regeling in 2019

•

Van alle produc4es die in 2019 een beschikking hebben ontvangen, hebben er 17 betrekking op
high-end TV-series en 67 op ﬁlmproduc4es.

•

Er zijn in 2019 56 produc4es in première3 gegaan.

•

Er is in 2019 een recordbedrag van € 117,2 miljoen (t.o.v. gemiddeld € 74,4 miljoen in de jaren
hiervoor) aan bestedingen in Nederland vastgelegd.

•

De projecten waarvoor is in 2019 een beschikking is afgegeven hebben een totale projectbegro4ng
van € 226,6 miljoen, waardoor de totale begro4ng van alle 397 projecten tezamen groter is dan 1
miljard euro, waarvan 43,3% wordt besteed in Nederland.

3

Bij High-End TV-series geldt de datum waarop de eerste aﬂevering is vertoond in Nederland
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III.

RESULTAAT NAAR CATEGORIE (FILM)

Dit hoofdstuk presenteert de uitsplitsing van de 359 ﬁlmproduc4es naar de respec4evelijke
categorie (documentaire, lange anima4e en speelﬁlm) en de soort produc4e (na4onaal
geﬁnancierd, majoritaire en minoritaire coproduc4e).

•

Van de 359 beschikte ﬁlmproduc4es zijn 88 ﬁlmproduc4es gehonoreerd onder de categorie
Documentaire met een totale begro4ng van € 45,3 miljoen. Hiervoor is € 7,3 miljoen ter
beschikking gesteld en wordt € 36,0 miljoen in Nederland besteed. De bestedingen in
Nederland voor de documentaires zijn vanaf 2014 vergroot van € 1 miljoen naar € 4,4 miljoen in
2019, het aantal documentaires is gestegen van 3 in 2014 naar 10 in 2019.

•

Van de 359 beschikte ﬁlmproduc4es zijn 13 ﬁlmproduc4es gehonoreerd in de categorie Lange
Anima4e met een totale begro4ng van € 55,1 miljoen. Hiervoor is € 5,5 miljoen ter beschikking
gesteld en wordt € 20,6 miljoen in Nederland besteed. De bestedingen in Nederland zijn
gemiddeld € 3,4 miljoen per jaar.

•

Van de 359 beschikte ﬁlmproduc4es zijn 258 ﬁlmproduc4es gehonoreerd in de categorie
Speelﬁlm met een totale begro4ng van € 852,0 miljoen. Hiervoor is € 77,4 miljoen ter
beschikking gesteld en wordt € 342,6 miljoen in Nederland besteed. De bestedingen in
Nederland zijn gemiddeld € 57,1 miljoen per jaar.
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IV.
•

RESULTAAT NAAR SOORT PRODUCTIE (FILM)

De 359 beschikte ﬁlmproduc4es worden opgesplitst in interna4onale coproduc4es en
na4onaal geﬁnancierde produc4es. Interna4onale coproduc4es worden vervolgens
onderverdeeld in minoritaire en majoritaire coproduc4es. Coproduc4es zijn interna4onale
samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse producenten, waarbij de
Nederlandse produc4emaatschappij,

o

[Minoritaire coproduc;e]: in beperkte mate beslissingsbevoegd en verantwoordelijk is en
een minderheid van de ﬁnanciering van de ﬁlmproduc4e bijeen heeX gebracht (of zal
brengen);

o

[Majoritaire coproduc;e]: hoofdverantwoordelijk is, in doorslaggevende mate
beslissingsbevoegd is en een meerderheid van de ﬁnanciering van de ﬁlmproduc4e
bijeen heeX gebracht (of zal brengen).

•

Van de 359 beschikte ﬁlmproduc4es worden 216 ﬁlmproduc4es geclassiﬁceerd als interna4onale
coproduc4e met een totaal aan produc4ekosten van € 775,7 miljoen. Hiervoor is € 51,6 miljoen ter
beschikking gesteld en wordt € 233,2 miljoen in Nederland besteed (30,1% van de totale begro4ng).
o

Het totaal aan produc4ekosten van de minoritair Nederlandse coproduc4es bedraagt €
516,4 miljoen. Hiervoor is € 17,0 miljoen ter beschikking gesteld en wordt € 70,2 miljoen in
Nederland besteed (13,6 % van de totale begro4ng).

o

Het totaal aan produc4ekosten van de majoritair Nederlandse coproduc4es bedraagt €
259,3 miljoen. Hiervoor is € 34,6 miljoen ter beschikking gesteld en wordt € 163,1 miljoen
in Nederland besteed (62,9% van de totale begro4ng).

•

Van de 359 beschikte ﬁlmproduc4es worden 143 ﬁlmproduc4es geclassiﬁceerd als na4onaal
geﬁnancierde produc4es met een totaal aan produc4ekosten van € 176,8 miljoen. Hiervoor is €

14

38,7 miljoen ter beschikking gesteld en wordt € 166,0 miljoen in Nederland besteed (93,9% van
de totale begro4ng).

•

De gemiddelde begro4ng van minoritaire ﬁlmproduc4es (€ 5,1 miljoen) ligt fors hoger dan de
gemiddelde begro4ng van majoritaire ﬁlmproduc4es (€ 2,3 miljoen) en na4onaal geﬁnancierde
ﬁlmproduc4es (€ 1,2 miljoen).

Graﬁek 5: Bestedingen in Nederland naar soort ﬁlmproduc;e

Bron: Filmfonds (cijfers * € 1.000)

•

De totale bestedingen van interna4onale coproduc4es voor ﬁlmproduc4es in Nederland s4jgt
van € 38,9 miljoen in 2014 naar € 48,0 miljoen in 2019 (+ 23%).
o

De bestedingen van minoritaire produc4es in Nederland s4jgt van € 4,7 miljoen in 2014
naar € 13,1 miljoen in 2019. Het aantal minoritaire coproduc4es s4jgt van 10 in 2014

15

naar 20 in 2019.
o

De bestedingen van majoritaire coproduc4es in Nederland s4jgt licht van € 34,1 miljoen in
2014 naar € 34,9 miljoen in 2019, maar is aanzienlijk hoger dan in 2017 en 2018
(respec4evelijk € 22,4 en € 22,2 miljoen). Het aantal majoritair Nederlandse coproduc4es
daalt van 22 in 2014 naar 19 in 2019.

•

De totale bestedingen van na4onaal geﬁnancierde produc4es in Nederland s4jgt van € 19,6
miljoen in 2014 naar € 32,6 miljoen in 2019. Het aantal na4onaal geﬁnancierde produc4es s4jgt
van 13 produc4es in 2014 naar 28 produc4es in 2019.

•

In de periode juli 2014 – december 2019 zijn 13 coproduc4es met een totaal ﬁlmproduc4ebudget
van € 10 miljoen en meer beschikt. Van de totale produc4ekosten van deze produc4es ter hoogte
van € 357 miljoen wordt € 33,6 miljoen in Nederland besteed.

•

De rela4ef grote budgetomvang van deze 13 produc4es ten opzichte van de respec4evelijke
bestedingen in Nederland heeX een grote invloed op het totaal van het percentage bestedingen in
Nederland in rela4e tot het produc4ebudget, met name in de jaren 2016 en 2017, zoals hieronder
in de tabel is aangegeven.

V.

RESULTAAT NAAR SOORT PRODUCTIE (HIGH-END TV-SERIES)

•

De S4muleringsmaatregel is sinds 1 oktober 2017 verbreed naar high-end TV- series.

•

De pilot voor high-end TV-series loopt in principe totdat de beschikbare middelen uit de
voorliggende jaren waarop geen aanspraak is gemaakt is uitgeput. In 2019 is voor het tweede
opeenvolgende jaar meer beschikt, € 32,5 miljoen) dan het Fonds jaarlijks beschikbaar heeX
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(19,25 miljoen), waardoor € 13,2 miljoen aan reserves in uitgekeerd. Of de pilot wordt omgezet
in een structurele regeling, hangt af van de ervaringen gedurende deze pilot-periode en of er
extra middelen beschikbaar komen.
•

In totaal ontvingen 38 produc4es een ﬁnanciële bijdrage van € 21,6 miljoen.

•

Het gemiddelde percentage bestedingen in Nederland voor high-end TV-series ten opzichte van het
produc4ebudget is 51,1%

•

Door de S4muleringsmaatregel wordt door de aanvragende producenten van elke toegekende euro
gemiddeld € 4,16 aan produc4e-uitgaven in Nederland besteed.

•

Er zijn 38 produc4es gehonoreerd, waarvan 7 anima4eseries, 9 documentaireseries en 22
dramaseries.

•

Meer dan de helX (21) van deze series komen in interna4onale coproduc4e tot stand met onder
meer België, Duitsland, Noorwegen en de Verenigde Staten:

•

o

De bestedingen van de 11 minoritaire coproduc4es in Nederland zijn in totaal € 28,4 miljoen.

o

De bestedingen van de 10 majoritaire coproduc4es in Nederland zijn in totaal € 21,0 miljoen.

De bestedingen van 17 na4onaal geﬁnancierde produc4es in Nederland zijn in totaal € 40,5 miljoen.
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VI.

•

SAMENVATTING BESCHIKKINGEN PER CATEGORIE, UITSPLITSING NAAR JEUGD:

Van de 397 beschikte produc4es worden 59 produc4es geclassiﬁceerd als produc4es met als
doelgroep jeugd:
o

Het totaal aan produc4ekosten voor series met als doelgroep jeugd bedraagt € 57,2
miljoen. Hiervoor is € 7,7 miljoen ter beschikking gesteld en wordt € 30,8 miljoen in
Nederland besteed.

o

Het totaal aan produc4ekosten voor ﬁlms met als doelgroep jeugd bedraagt € 85,5 miljoen.
Hiervoor is € 11,8 miljoen ter beschikking gesteld en wordt € 53,9 miljoen in Nederland
besteed.

VII.

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Uitvoeringsovereenkomsten
In totaal is voor 324 van de 397 produc4es een uitvoeringsovereenkomst getekend. Van het
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produc4evolume van alle produc4es met een getekende uitvoeringsovereenkomst wordt € 370,4
miljoen (44,6%) van de totale produc4ekosten ad € 868,8 miljoen besteed in Nederland:

•

De meeste majoritaire Nederlandse coproduc4es worden met België gerealiseerd.

•

Het totaal van € 498,5 miljoen aan bestedingen buiten Nederland wordt grotendeels uitgegeven in
de UK/ USA (€ 113,3 miljoen) en België (€ 108,2 miljoen).

•

De totale produc4ekosten van na4onaal geﬁnancierde produc4es worden nagenoeg volledig in
Nederland besteed. Dat er toch kosten buiten Nederland worden gemaakt heeX met name
betrekking op researchkosten of kosten gerelateerd aan noodzakelijke opnames in het buitenland
(bijvoorbeeld bij documentaires).

•

Het percentage bestedingen in Nederland per kostencategorie postproduc4e is rela4ef hoog bij
minoritaire produc4es:

•

Het percentage bestedingen in Nederland per kostencategorie neemt vanaf 2017 weer toe. De
verhouding werd in 2016 sterk beïnvloed door de eerdergenoemde produc4es met een totaal
produc4ebudget van meer dan € 10 miljoen:
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•

Het totale produc4ebudget van minoritair Nederlandse coproduc4es wordt met name in
Nederland en België, Duitsland en buiten Europa (m.n. in de Verenigde Staten) besteed.

•

Er wordt verreweg het meest samengewerkt met Belgische en Duitse producenten, buiten
Europa wordt samengewerkt met de USA en Zuid-Afrika, maar bijvoorbeeld ook Taiwan,
Mexico, Canada, Jordanië.

VIII.VASTSTELLINGSBESCHIKKINGEN: GEHEEL AFGERONDE PRODUCTIES
•

Van alle 397 produc4es die zijn beschikt zijn inmiddels 192 produc4es afgerond middels een
vaststellingsbeschikking (hieronder in de tabel gerangschikt op jaar van aanvraag). Op basis van de
daadwerkelijk gerealiseerde en betaalde kwaliﬁcerende kosten wordt de incen4vebijdrage
vastgesteld. De vaststelling kan conform de regeling nooit hoger zijn dan de ini4ële beschikking.
Wel kan de bijdrage lager worden vastgesteld indien niet aan het minimum van kwaliﬁcerende
kosten wordt voldaan. In dit geval wordt het project lager vastgesteld dan ini4eel beschikt. Het
totaal aan vastgestelde bijdragen is 2% lager dan de ini4ële beschikkingen.

•

Dit houdt in dat over het algemeen nagenoeg het volledige beschikte bedrag ook daadwerkelijk
uitgekeerd kan worden bij vaststelling, wat er op duidt dat de er niet veel verschil zit tussen de
informa4e zoals die ter beschikking is gesteld vóór de vaststelling van de ini4ële beschikking én de
informa4e zoals die ter beschikking wordt gesteld over de daadwerkelijke realisa4e van de
betaalde kwaliﬁcerende kosten achteraf. Het gehele beoordelingsproces leidt derhalve niet tot
verassingen bij zowel het Fonds als de aanvrager.
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