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1. Introductie
Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma’s op ‘Aanvraag starten’ klikt, wordt u
doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/. Deze biedt toegang tot Frame, ons
digitaal projectenbeheersysteem.
Om een aanvraag te doen, heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Heeft u al inloggegevens, dan kunt
u deze direct invullen in het inlogscherm, waarvan u hieronder een afbeelding ziet.
Heeft u nog geen inloggegevens, klik dan op de link ‘Vraag nieuw account aan’ of ga naar
http://www.filmfonds.nl/digitaal-aanvragen.
U kunt een individueel account aanvragen of een organisatie account (dat aan een individueel account gekoppeld
wordt)
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2. Inloggen

Tip: Voeg de inlogpagina direct toe aan de Favorieten van uw browser(s), nog voordat u inlogt.
Eenmaal ingelogd verschijnt de Inbox (Inbox Takenlijst).
De Inbox-Takenlijst geeft een overzicht van uw nog niet voltooide taken van aanvragen waar u mee bezig bent. Dat
kunnen gedeeltelijk ingevulde aanvraagformulieren zijn of formulieren voor het aanleveren van contractgegevens en
dergelijke. Als u een aanvraag hebt aangemaakt en opgeslagen, maar nog niet hebt ingediend, dan vindt u deze terug
in uw Inbox-Takenlijst.
U kunt uw taken (her)openen door te klikken op de actieve taak in de kolom ‘Actieve taak openen/heropenen’.

Door te klikken op het Projectnummer (aanvraagnummer) in de eerste kolom kunt u de Samenvatting van de
aanvraag raadplegen.
U komt daarmee echter niet bij het formulier dat u moet invullen. Daar komt u alleen door te klikken op de Actieve
taak.
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U keert terug naar uw Inbox-takenoverzicht door te klikken op het icoontje met het postbakje linksboven.
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3. Mijn gegevens / Aanvragenhistorie
Door in uw Inbox aan de onderzijde te klikken op de blauwe balk ‘Mijn gegevens / Aanvragenhistorie’ navigeert u
naar uw Contactgegevens en eerder ingediende aanvragen van uw persoonlijke account en – indien van toepassing –
van uw eventuele organisatie account(s).

Indien u zowel een persoonlijke als organisatie account(s) heeft volgt eerst een selectiescherm waarin u de account
kiest waarvan u de gegevens wilt inzien. (Heeft u enkel een persoonlijke account dan wordt dit scherm overgeslagen.)

Klik op de knop ‘Selecteren’ achteraan de regel om de gegevens van de gewenste account in te zien.
Het scherm opent met het tabblad met gegevens van de gekozen account.
U kunt een beperkt aantal contactgegevens zelf wijzigen. Als u andere wijzigingen wilt aanbrengen in uw account
gegevens kunt u contact opnemen met het filmfonds via e-mailadres info@filmfonds.nl .
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Door te klikken op het tweede tabblad ‘Aanvragen’ komt u in het historisch overzicht van aanvragen van de
geselecteerde account. Dit zijn zowel eerder ingediende nog lopende aanvragen, oudere afgeronde aanvragen als
nog niet ingediende aanvragen. De nog niet ingediende aanvragen zijn ook zichtbaar in de Inbox. Van nog niet
ingediende aanvragen is de titel nog niet zichtbaar.
Een aanvraag kan geopend worden door te klikken op de knop ‘Bekijk’ achteraan de regel.

De projecttitel wordt in dit scherm overigens pas zichtbaar nadat de aanvraag is ingediend.
Ingediende aanvragen verdwijnen dan uit de Inbox omdat de taak van de aanvrager door indiening voltooid is. Na
indiening is de aanvraag alleen nog zichtbaar in het bovenstaande historische Overzicht van ingediende aanvragen.
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4. Nieuwe aanvraag starten
Navigeer zo nodig terug naar uw Inbox-Takenoverzicht om een nieuwe aanvraag te kunnen starten.
Klik onderaan het scherm op de groene balk Start nieuwe aanvraag.
NB:
Als u als eerder een aanvraag begonnen bent, maar deze nog niet hebt ingediend, dan vindt u deze terug in uw
Inbox-Takenlijst. Maak dan geen nieuwe aanvraag aan, maar ga terug naar uw Inbox.

Door te klikken op deze groene balk start u het proces van het aanmaken van een nieuwe aanvraag.
Als u ook een organisatie account heeft krijgt u in een volgend scherm de vraag of u wilt indienen ‘als
organisatie’ of ‘als persoon’. Raadpleeg www.filmfonds.nl als u niet zeker bent van uw keuze.

Heeft u alleen een persoonlijk account, dan krijgt u die keuze niet.
Bij het merendeel van de regelingen bij het Fonds dient een aanvraag te worden gedaan door een organisatie
(productiemaatschappij). Met alleen een persoonlijk account kunt u hoe dan ook geen aanvragen indienen voor de
categorieën Distributie of Ideecheck.
Per deelregeling kunnen er bijzondere voorwaarden gelden om als persoon of als organisatie in te kunnen dienen. Zo
kan bijvoorbeeld in uitzonderlijke gevallen van de voorwaarde worden afgeweken dat de aanvrager een
productiemaatschappij (organisatie) moet zijn. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot uw specifieke
aanvraag www.filmfonds.nl, het Financieel & Productioneel Protocol, het Deelreglement Ontwikkeling en het
Deelreglement Realisering.
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5. Categorie en Deelregeling
In het keuzescherm ziet u een overzicht van alle deelregelingen die op dat moment geopend zijn.
Bovenaan staat steeds de categorie, daaronder in kleiner lettertype de deelregeling. De rangschikking van de
categorieën is alfabetisch. Bijvoorbeeld deelregelingen van Speelfilm vindt u daardoor onderin het overzicht.

Als u de gewenste deelregeling gevonden hebt klikt op de groene balk met de tekst Deelregeling geopend. Als u niet
zeker bent van uw keuze, raadpleeg dan de informatie met betrekking tot uw specifieke aanvraag op
www.filmfonds.nl.

Deelregelingen die niet geopend zijn blijven verborgen. Staat de deelregeling van uw keuze er niet bij check dan de
indiendata op http://www.filmfonds.nl/over-het-nederlands-filmfonds/indiendata op https://www.filmfonds.nl .
Met behulp van de subsidiewijzer kunt u nadere informatie voor de specifieke deelregeling bekijken. U kunt ook
contact opnemen met de contactpersoon die bij de deelregeling vermeld staat.
Na klikken op de groene balk Deelregeling geopend verschijnt een bevestiging scherm met nadere informatie.
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Klik op de groene balk met de tekst Dien in voor deze regeling.

Nadat u geklikt hebt op Dien in voor deze deelregeling komt u in een bevestiging scherm.
De vraag wordt gesteld of u zeker weet dat u een aanvraag wilt starten voor deze combinatie <categorie> <deelregeling>.

Na klikken op Doorgaan in de groen balk komt u in het aanvraagformulier.

Na het lezen van de Tips bij het invullen klikt u in de Inhoudsopgave op Sectie 1
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Zodra u de aanvraag indient, verdwijnt deze uit uw Inbox-Takenlijst en verschijnt deze in de Inbox-Takenlijst van de
Fondsmedewerker.
U kunt uw ingediende aanvraag terugvinden door in uw Inbox te klikken op de blauwe balk‘ Mijn gegevens Aanvragenhistorie’. In een volgende paragraaf vindt u een stap voor stap handleiding onder ‘Downloaden van de
PDF ter digitale ondertekening’.
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6. Het Aanvraagformulier
Het digitale aanvraagformulier bestaat uit een aantal secties. Dit aantal kan verschillen. De eerste sectie begint altijd
met een toelichting en belangrijke informatie.
Antwoorden voor vragen gemarkeerd met een rode asterisk * zijn altijd verplicht. Andere vragen kunnen verplicht
worden op basis van eerder gegeven antwoorden. Vul daarom in iedere sectie alle relevante vragen in.
Bepaalde vragen, met name in de eerste en laatste sectie, worden zoals aangegeven automatisch gevuld. Deze hoeft
u niet in te vullen.
NB:
De verzenddatum hoeft u ook niet in te voeren, deze loopt automatisch in als de aanvraag wordt ingediend.
Na indiening maakt u een download van het PDF bestand van de ingediende aanvraag. Dit PDF bestand kunt u
digitaal ondertekenen in Adobe Reader. De handleiding om het PDF bestand digitaal te ondertekenen vindt u op
https://www.filmfonds.nl/page/8629/handleiding-digitaal-ondertekenen . Het digitaal ondertekende PDF bestand van
uw aanvraagformulier (zonder bijlagen) levert u binnen 2 werkdagen na indiening per e-mail aan bij het Filmfonds via
aanvragen@filmfonds.nl
In een volgende paragraaf laten we zien hoe u de PDF van het aanvraagformulier kuntb downloaden en opslaan.
Na het indienen van het formulier ontvangt u een bevestigingsmail. Ook daarin leest u hoe u een PDF-afdruk van
het formulier maakt.
Uw aanvraag kan pas in behandeling worden genomen wanneer zowel de digitale versie van de aanvraag, alsook
het digitaal ondertekende PDF bestand van het ingediende aanvraagformulier (zonder bijlagen) per e-mail door
het Fonds ontvangen is op aanvragen@filmfonds.nl .
NB Raadpleeg voor uw specifieke aanvraag www.filmfonds.nl voor eventuele bijzondere of afwijkende voorwaarden.
Voor bepaalde regelingen gelden indiendata. Raadpleeg hiervoor het overzicht op onze website:
http://www.filmfonds.nl/over-het-nederlands-filmfonds/indiendata
Geldt er een indiendeadline, dan dient de digitale aanvraag die dag voor 17:00u ingediend te zijn.
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6.1 Starten met het Aanvraagformulier
Op de beginpagina van het aanvraagformulier vindt u een inhoudsopgave met een overzicht van alle secties. Klik op
de eerste sectie ‘Basisgegevens’ om te beginnen met invullen van het formulier.
Desgewenst kunt u ook een volgende sectie aanklikken, of heen en weer navigeren tussen verschillende secties,
bijvoorbeeld als u verder gaat met invullen van een eerder gestart opgeslagen formulier.
Bovenaan de pagina vindt u tips die u helpen bij het invullen.

Na het lezen van de Tips bij het invullen klikt u op Sectie 1
Lees de Introductietekst aandachtig door.
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Daaronder kunt u starten met het invullen van de vragen.

Onderaan de sectie vindt u een overzicht van nog niet ingevulde verplichte vragen.

Nadat u alle vragen van de betreffende sectie hebt ingevuld kunt u de lijst verversen door te klikken op Opslaan.
Als alle verplichte vragen zijn ingevuld is de lijst verdwenen.
In de tabbladen bovenin wordt voor deze sectie een vinkje getoond
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Klik op de groene balk met de tekst Ga Verder om naar de volgende sectie te navigeren.

Doe dit op dezelfde manier bij alle volgende secties.
U hoeft het formulier niet in één keer af te maken. U kunt het gedeeltelijk ingevulde formulier opslaan en later verder
invullen. Keer dan terug naar het gedeeltelijk ingevoerde formulier door in de Inbox bij de betreffende aanvraag te
klikken op de actieve taak in de kolom ‘Actieve taak openen/heropenen’.
Ook na het invullen van de laatste sectie (Ondertekening) klikt u op Ga Verder
U komt dan in het verzendscherm.

Na het lezen van de tekst klikt u op de groene balk met de tekst Verzenden
(Desgewenst kunt u ook terug naar het formulier door te klikken op de blauwe balk met de tekst Terug.)
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Tijdens het verzenden ziet u een melding dat het systeem bezig is de aanvraag in te dienen.
Als de aanvraag succesvol is ingediend ziet u daarvan een melding verschijnen:
Uw digitale aanvraagformulier is succesvol ingediend.

15 | P a g i n a
Mei 2021

6.2 Invullen van het Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier wijst zich vanzelf wanneer u de verschillende secties volgt.
Belangrijk om te weten is dat het aanvraagformulier zich gaandeweg aanpast aan de hand van de door u gegeven
antwoorden. Wanneer u een bepaald antwoord kiest kan het dus zijn dat bepaalde volgende vragen niet hoeven te
worden ingevuld. In dat geval verandert de titel van de vraag in ‘Dit onderdeel is niet van toepassing, ga door naar het
volgende’. Het kan omgekeerd ook zijn dat juist een vervolgvraag openklapt die eerder niet zichtbaar was.
Verplichte vragen
Er zijn twee soorten verplichte vragen.
- Vragen die voor iedere aanvraag verplicht in te vullen zijn. Deze zijn herkenbaar een rood sterretje * (asterisk)
achter de vraag.
- Vragen die verplicht kunnen worden voor uw specifieke aanvraag, vanwege voorgaande antwoorden eerder
in het formulier. Deze voorwaardelijk verplichte vragen zijn niet herkenbaar, maar als ze niet zijn ingevuld
blokkeren ze wel het indienen van uw aanvraag. Het is van belang dat alle vragen worden ingevuld, tenzij er
bij een vraag vermeld staat dat deze optioneel is.
Altijd verplichte vragen zijn dus herkenbaar aan de rode asterisk * achter de vraag:

Omdat u de voorwaardelijk verplichte vragen niet kunt herkennen is het belangrijk dat alle zichtbare vragen volledig
worden ingevuld, dat wil zeggen ook de niet verplichte vragen zonder rode asterisk. Een uitzondering geldt voor
vragen waar expliciet ‘optioneel’ bij staat.
Typen binnen de invoervelden
• De kleinere invoervelden kunnen in een aantal gevallen niet meer dan maximaal 40 tekens bevatten, spaties
meegeteld.
• Om problemen met verzenden te voorkomen dient u in ieder geval niet buiten het zichtbare deel van de
tekstvelden te typen en bij twijfel het aantal karakters te tellen.
• Het formulier slaat de te lange, deels onzichtbare tekst vaak wel op, maar kan dan een probleem veroorzaken
bij het indienen. Bij indienen worden bepaalde gegevens namelijk gelijktijdig weggeschreven naar
databasevelden, die beperkt zijn in grootte. Is de in het formulierveld ingevulde tekst langer dan het
databaseveld toelaat, dan blokkeert dit de indiening van het formulier.
• U krijgt in dat geval alleen de algemene melding dat er een fout in de verwerking heeft plaatsgevonden maar
geen indicatie welke vraag het probleem veroorzaakt.
• Let a.u.b. ook goed op meldingen van een maximum aantal tekens. Dit voorkomt problemen bij het
indienen. Een aantal kleinere invoervelden kunnen maximaal 40 tekens bevatten, spaties meegeteld.

Mocht u problemen hebben met indienen neem dan contact op met de applicatiebeheerder via het algemene nummer
van het Filmfonds.
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6.3 Bijlagen uploaden
In aparte secties aan het eind van het formulier staan alle gevraagde bijlagen onder elkaar genoemd. Voegt u een
bijlage bij? Vink deze dan aan op het formulier.
Vaak zijn er twee secties voor de bijlagen. In de eerste van de twee voegt u uw ‘Inhoudelijk’-bijlage(n) toe, in de
daaropvolgende sectie uw ‘Zakelijk’-bijlage.
Bepaalde bijlagen moeten separaat worden ge-upload. Details hierover vindt u in het formulier.
Voeg alle overige inhoudelijke bijlagen samen in PDF document en sla deze op uw computer op. Doe hetzelfde met
de zakelijke bijlagen. Klik op het pijltje om in de Verkenner naar het PDF bestand te navigeren dat u wilt uploaden.

Let op: Bijlagen mogen nooit groter zijn dan 20Mb, anders zal de upload niet slagen.
Uploaden kan enige tijd duren, afhankelijk van de grootte van de bijlage, van uw uploadcapaciteit en van de drukte op
het systeem.
Tip: Beperk de resolutie van de foto’s in uw bijlagen en neem deze in de bijlage op in .JPG format (een factor 10
kleiner dan .BMP afbeeldingen).
Samengestelde bijlagen kunt u proberen online te verkleinen met de pdf verkleiner op Small.pdf:
http://smallpdf.com/nl/pdf-verkleinen.
Advies is online te uploaden en online weer te downloaden, dat wil zeggen zonder de software op uw PC te
installeren.
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6.4 Uw aanvraag verzenden
Als u alle vragen heeft ingevuld en aan het einde van het formulier op ‘GA VERDER’ heeft geklikt, dan komt u in
onderstaand scherm:

Hier wordt u gevraagd of u het formulier wilt indienen. Dit doet u door op de knop ‘VERZENDEN’ te klikken. Doe dit
alleen wanneer u uw aanvraagformulier correct en volledig heeft ingevuld. Het aanvraagformulier is na verzenden niet
meer te wijzigen.
Wanneer u de aanvraag digitaal heeft ingediend, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail vindt u
instructies hoe u deze aanvraag die u zojuist heeft ingediend digitaal terug kunt vinden en het PDF bestand van het
aanvraagformulier kunt downloaden. Na downloaden kunt u de PDF van het aanvraagformulier digitaal ondertekenen
in Adobe Reader. De instructie vindt u op deze pagina: https://www.filmfonds.nl/page/8629/handleiding-digitaalondertekenen
Voor inhoudelijke vragen of ondersteuning met betrekking tot een deelregeling kunt contact opnemen met de
contactpersoon die op https://www.filmfonds.nl bij die specifieke deelregeling vermeld staat.
Krijgt u een foutmelding tijdens het indienen neem dan via ons algemene nummer 020-5707676 contact op met de
applicatiebeheerder of stuur een e-mail naar registratie@filmfonds.nl
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6.5 Het ingediende aanvraagformulier downloaden als PDF bestand.
Navigeer zo nodig terug naar de Inbox.
Klik op de blauwe balk met de tekst Mijn gegevens / Aanvragenhistorie.

Selecteer de account waarmee de aanvraag is ingediend.

Klik op het rechter tabblad Aanvragen

Navigeer naar de ingediende aanvraag. Doorgaans (maar niet altijd) staan de meest recent ingediende aanvragen
onderaan de lijst. Klik achteraan de regel op de knop Bekijk.
NB:
2e fase formulieren houden het oorspronkelijke aanvraagnummer. Dat formulier vindt u bij dus de oorspronkelijke
aanvraag.
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Klik op het rechter tabblad Documenten

Klik op de digitale versie van het Aangemaakt formulier

Klik in het volgend scherm op de knop Bekijk en print PDF-versie van het verzonden aanvraagformulier.
Feitelijk gaat u de PDF wellicht niet printen maar downloaden om het bestand digitaal te kunnen ondertekenen.
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Klik in het volgende scherm op de knop met de naam van het aanvraagformulier.

Als u over de knop heen ‘hoovert’ verschijnt een popup met de tekst ‘Klik hier om een nieuwe PDF aan te maken van
uw formulier enz.’

Nadat u op deze knop hebt gedrukt verschijnt een melding dat uw PDF wordt aangemaakt en dat u een email
ontvangt als de PDF gereed is.

U kunt het scherm ook even verversen met de toets F5 om te kijken of er onder de eerste een tweede knop
verschijnt met de laatste gegenereerde PDF.
Klik vervolgens op de tweede knop met de laatst gegenereerde PDF.
Als u over deze knop ‘hoovert’ verschijnt een popup met de tekst: ‘Klik hier om het laatst aangemaakt PDF bestand te
downloaden enz’.
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Nadat u op de gemarkeerde knop hebt geklikt opent de PDF doorgaans in uw browser. U kunt de PDF downloaden en
opslaan. Vervolgens kunt u de PDF in Adobe Reader digitaal ondertekenen. De instructie voor digitale ondertekening
vindt u hier: https://www.filmfonds.nl/page/8629/handleiding-digitaal-ondertekenen.
De digitaal ondertekende PDF van het aanvraagformulier kunt u – binnen 2 werkdagen – per e-mail verzenden naar
aanvragen@filmfonds.nl

22 | P a g i n a
Mei 2021

7. Voorbeeld aanvraagformulier
Een voorbeeld van een afdruk van de aanvraag vindt u op de volgende bladzijden.
Uw aanvraagformulier kan hiervan afwijken. Dit is slechts een voorbeeld.
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