Hoofdstuk 3: RECOUPMENTSCHEMA FILMFONDS – CoBO FONDS

Recoupmentschema vanaf 01.01.2011

Optie A

Nederlands Fonds voor de Film/ CoBO Fonds
Filmdistributeur
I.

100%
Prints & advertising

Filmdistributeur
II.

100%
Minimum Garantie

(private) Equity
III.

Deferment / Eigen investering

100%

100%
Productiemaatschappij
& rechthebbenden

Equity
IV.

5%

Equity
V.

…%
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Filmfonds
Pro rato

Productiemaatschappij
…%

CoBO Fonds
Pro rato

RFM

Overige
fondsen
Pro rato Pro rato

CoBO Fonds
20%
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Recoupmentschema vanaf 01.01.2011

Optie B

Nederlands Fonds voor de Film/ CoBO Fonds
Filmdistributeur
I.

100%
Prints & advertising

Filmdistributeur
II.

100%
Minimum Garantie

(private) Equity
III.

Deferment / Eigen investering

110%

100%
Productiemaatschappij
& rechthebbenden

Filmfonds
IV.

Pro rato

Equity
V.

CoBO Fonds

…%
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Pro rato

Productiemaatschappij
…..%

RFM

Overige
fondsen
Pro rato Pro rato

CoBO Fonds
20%
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Toelichting Recoupmentschema Filmfonds – CoBO Fonds
1.) Dit recoupmentschema, bestaande uit een optie A en een Optie B is van toepassing op alle
nieuwe toekenningen en overeenkomsten van het Filmfonds en CoBO Fonds vanaf 1 januari 2011.
2.) Afwijkingen zijn mogelijk indien dat noodzakelijk is in verband met buitenlandse financiers als
Eurimages en wanneer zowel het Filmfonds als het CoBO Fonds daarmee instemmen.
3.) Onder de terugbetalingspositie van CoBO Fonds vallen alle bijdragen via het CoBO Fonds in de
vorm van CoBO Regulier, CoBO Extra, de Nederlandse Publieke Omroep en het Ministerie van OCW
(mediabegroting).
4.) Onder de terugbetalingspositie van het Filmfonds vallen alle bijdragen van het Filmfonds van
ontwikkeling tot en met de realisering, promotie en marketing van een filmproductie.
5.) De derde positie dient ter terugbetaling van (private) investeerders en eigen investeringen en/of
deferments van de productiemaatschappij en/of rechthebbenden.
In optie A worden de (private) investeerders tot 100% terugbetaald en geldt vervolgens een aparte
corridor van 5% voor (private) investeerders in de vierde positie. In optie B worden de (private)
investeerders in de derde positie tot 110% terugbetaald, maar geldt geen aparte corridor van 5% in
de vierde positie. Optie A en B kunnen niet gecombineerd worden. Er dient een keus tussen optie A
en B gemaakt te worden.
6.) De vierde positie wordt pro rata verdeeld onder fondsen met terugbetalingsverplichting
waaronder het Filmfonds, het CoBO Fonds e.a. Daarbij gelden de totale financiële bijdragen van
betrokken fondsen. In optie A geldt een corridor van maximaal 5% voor (private) investeerders. In
optie B is er geen aparte corridor van 5% ten behoeve van (private) investeerders.
7.) Uit het aandeel in de inkomsten van het Filmfonds wordt tenminste 50%, via het Filmfonds,
geherinvesteerd in nieuwe filmproducties van de productiemaatschappij. Het resterende deel kan
gebruikt worden ter dekking van eventuele aanvullende afspraken met (private) investeerders, voor
zover deze niet reeds in optie A en B gedekt worden, rechthebbenden en eventuele versterking van
de productiemaatschappij. Inkomsten waar geen besteding tegenover staat worden gereserveerd
door het Filmfonds voor nieuwe filmproducties.
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