STIMULERINGSMAATREGEL FILMPRODUCTIE IN NEDERLAND
http://www.filmfonds.nl/film-producties/film-production-incentive

De Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, uitgevoerd door het Nederlands Filmfonds, is
erop gericht een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale
concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken. Met de op grond van deze regeling
verleende financiële bijdragen wordt onder andere beoogd de aantrekkingskracht van Nederland voor
zowel binnenlandse als buitenlandse filmproducties te vergroten en daarmee de productieactiviteit van
creatieve en technische filmprofessionals en filmbedrijven in Nederland te verhogen.
Om mogelijk misbruik van de regeling (fraude) te voorkomen, dient de producent van een filmproductie
die mede op grond van de regeling wordt gefinancierd, onder andere middels facturen,
betalingsbewijzen en verklaringen aan te tonen dat bestedingen daadwerkelijk in Nederland hebben
plaatsgevonden en dat conform de vereisten van de stimuleringsmaatregel is gehandeld. Vandaar
deze:

VERKLARING UITVOERENDEN & LEVERANCIERS
TITEL FILMPRODUCTIE:
Hierbij verklaar ik:
1. dat ik ten behoeve van bovengenoemde filmproductie goederen en/of diensten heb geleverd;
2. binnenlands belastingplichtig in Nederland te zijn, en dat over de mogelijke winst over alle
goederen of diensten geleverd aan deze filmproductie belasting wordt betaald in Nederland;
3. niet gelieerd te zijn aan de bij de filmproductie betrokken (co)producenten, noch hun
aandeelhouders, bestuurders, beleidsbepalende personen, noch ondernemingen waarover zij
controle hebben;
4. de te leveren goederen of diensten zelf te leveren of te verrichten, dan wel deze goederen of
diensten in te kopen in Nederland en deze diensten niet direct of indirect in te kopen in het
buitenland en mogelijke onderaannemers eveneens te verplichten aan deze voorwaarde te
voldoen;
5. de eventuele kortingen op tarieven of kosten van de te leveren diensten of goederen direct en
inzichtelijk te verwerken bij facturering of verloning en geen financiële verrekeningen direct of
indirect achteraf aan te gaan;
6. het Nederlands Filmfonds in de gelegenheid te stellen inlichtingen in te winnen bij derden en
desgewenst inzage te geven dan wel toegang te verlenen tot de eigen administratie, voor zover
zulks door het Fonds noodzakelijk wordt geacht met het oog op de verantwoording en
vaststelling van de verleende financiële bijdrage.
Hierbij neemt het Nederlands Filmfonds de daarvoor geldende wettelijke bepalingen in acht en
het Filmfonds zal de uit inzage verkregen bedrijfsvertrouwelijke gegevens niet delen met
derden, tenzij zulks door het Fonds noodzakelijk wordt geacht met het oog op de correcte
vaststelling van de verleende financiële bijdrage en dan alleen na overleg met
ondergetekende;
7. er geen andere afspraken (direct of via een derde) bestaan ten aanzien van de filmproductie die
niet worden vermeld in of strijdig zijn met deze verklaring.
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