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Het automatische puntensysteemHet automatische puntensysteemHet automatische puntensysteemHet automatische puntensysteem    

Er van uitgaande dat de film in kwestie voldoet aan de uitgangspunten van de regeling, wordt op 

basis van de volgende criteria punten toegekend.  

        

A. Het landA. Het landA. Het landA. Het land van herkomst. van herkomst. van herkomst. van herkomst.    

B. De staat van dienst van de regisseur B. De staat van dienst van de regisseur B. De staat van dienst van de regisseur B. De staat van dienst van de regisseur     

c. De hoogte van de productiekosten c. De hoogte van de productiekosten c. De hoogte van de productiekosten c. De hoogte van de productiekosten     

D. Vertoning op festivalsD. Vertoning op festivalsD. Vertoning op festivalsD. Vertoning op festivals    

  
Is op deze vier onderdelen het puntenaantal behaald dat als drempel dient, dan komt de film in 
aanmerking voor de toetsing op het laatste onderdeel:  
  

E.  Het aantal vertoningenE.  Het aantal vertoningenE.  Het aantal vertoningenE.  Het aantal vertoningen    

  

 A. Het land van herkomstA. Het land van herkomstA. Het land van herkomstA. Het land van herkomst    

De Regeling is met name bedoeld voor films die komen uit de kleinere Europese landen en de 

Derde Wereld-landen. Met het land van herkomst wordt bedoeld het land van de hoofdproducent. 

In het puntensysteem wordt daarom aan producties uit deze landen, zoals de nieuwe Europese 

lidstaten, Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen een hoger puntenaantal toegekend 

dan aan films die afkomstig zijn uit West-Europa en Amerika.  

Er is voor gekozen om de indeling van MEDIA  wat betreft de Europese landen hier over te nemen; 

de Derde-Wereldlanden worden eraan toegevoegd.   

 

1. Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, Amerika               1 punt 

2. Oostenrijk, België, Denemarken, Griekenland, Noorwegen, Polen,  

    Portugal, Zweden, Canada, Australie.     2 punten 

3. Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Hongarije, IJsland 

            Ierland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Slowakije en Slovenië  3 punten 

   Tot deze laatste landen zouden alle andere niet-genoemde Europese  

   landen die geen deel uitmaken van de EU gerangschikt kunnen  

    worden (Rusland). 

 4. Landen uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika     4 punten 

  

B. De staat van dienst van de regisseurB. De staat van dienst van de regisseurB. De staat van dienst van de regisseurB. De staat van dienst van de regisseur    

Het gaat met name om regisseurs die debuteren of een tweede film hebben gemaakt. Het 

stimuleren van jong talent is belangrijk en regisseurs die al enige naam hebben gemaakt kunnen 

over het algemeen hun films beter kwijt. De laatsten worden niet uitgesloten maar worden in een 

puntensysteem lager gewaardeerd.   

 



1. internationaal debuterende regisseurs (eerste of tweede film)  3 punten  

2. voor Nederland debuterende regisseurs (eerste of tweede film)  2 punten  

3. erkende regisseurs met een internationale staat van dienst  1 punt  

    

C. De C. De C. De C. De hoogte van het productiebudgethoogte van het productiebudgethoogte van het productiebudgethoogte van het productiebudget    

Het speelt een belangrijke rol voor welk budget de regisseur de film heeft mogen maken, hoewel 

de filmproductiekosten in Kazachstan wel heel anders liggen dan in bijvoorbeeld Italië. Toch 

dienen films met een lager budget een grotere kans te krijgen, ofwel hoger gewaardeerd te 

worden in het puntensysteem. Het MEDIA-programma legt de grens bij een budget van • 5,- 

miljoen. Voor de Regeling wordt voorgesteld alle films met een budget van meer dan • 5,- miljoen 

uit te sluiten en een differentiatie toe te passen op alles wat daar onder zit: 

  

1. films met een budget tot • 1.5,- miljoen    3 punten 

2. films met een budget tussen • 1.5 miljoen en • 2.5,- miljoen 2 punten 

3. films met een budget tussen • 2.5,- en • 5,- miljoen  1 punt 

  

D. Vertoning op festivalsD. Vertoning op festivalsD. Vertoning op festivalsD. Vertoning op festivals    

Indien de film geselecteerd is voor één van de toonaangevende internationale festivals dan wordt 

daarvoor de volgende punten toegerekend: 

 

1. films geselecteerd voor het hoofdprogramma van Cannes, Berlijn of Venetië  2 punten 

2. films geselecteerd voor de bijprogramma's van Cannes, Berlijn of Venetië, alsmede  

     voor Rotterdam (Tiger competitie), San Sebastian (Official section / New Directors),  

     Toronto, Locarno (competitie), Sundance Festival (Independent Film Competition/  

      World Cinema)          1 punt 

    

Via de hier genoemde onderdelen A tot en met D  is een maximum aantal van 12 punten te 
verdienen.  
Als toelatingscriterium voor de Regeling dient de film 6  punten te behalen op de onderdelen A tot 
en met D .    
    

E. Het aantal vertoningen            E. Het aantal vertoningen            E. Het aantal vertoningen            E. Het aantal vertoningen                

Als de film de grens van 6 punten heeft gehaald wordt gekeken hoe de film het gedaan heeft in de 

theaters. Is de distributeur erin geslaagd om de film goed uit te brengen, heeft het marketingplan 

gewerkt? Daarvoor is een meting nodig van het aantal voorstellingen die de film in Nederland 

heeft gekregen.  

Ook kan bij het aantal voorstellingen tot uitdrukking komen of de film een goede spreiding heeft 

gehad over alle filmtheaters.  

  

Er is een toelatingscriterium van 150 vertoningen, waarbij is uitgegaan van  “ervaringscijfers”. Die 

ondergrens van 150 vertoningen is als volgt berekend: 

De films zullen vooral vertoond worden in de filmtheaters, waarvan de 17 A-theaters de 

belangrijkste zullen zijn.  

Een enigszins succesvolle film moet in staat zijn om in 75% van die theaters te draaien met 5 

vertoningen per week. Eveneens moet een prolongatie met nog eens 5 vertoningen mogelijk zijn, 

waarmee totaal 130 vertoningen geboekt kunnen worden. De kleinere B en C-theaters en 

incidentele vertoningen zouden voor de rest - vertoningen moeten zorgen. 

 

 

 

 



Dit leidt tot de volgende puntenwaardering: 

  

150 -   200 vertoningen     4 punten 

200  -  275 vertoningen     5  punten 

275  -  350 vertoningen     6  punten 

350  vertoningen en meer     7  punten  

                                                                              

Toekenning van de bonusToekenning van de bonusToekenning van de bonusToekenning van de bonus    

De hoogste score die een film kan halen is derhalve 12 punten over A t/m D en 7 punten voor het 

aantal geboekte vertoningen. Totaal 19 punten.  

Opmerking: Bij gelijk puntenaantal wordt de rangorde beslist door het aantal voorstellingen dat 

de film heeft gehaald. De film met de meeste voorstellingen krijgt dan een hogere rangorde.  

  

Bij de toekenning van de bonus voor goed presteren wordt aldus gekeken welke 16 films het 

meeste aantal punten gekregen hebben zodat er een rangorde vastgesteld kan worden.   

De hoogte van de bonus is • 10.000,- per film. Aan iedere film die voor een bonus in aanmerking 

komt wordt hetzelfde bedrag uitgekeerd.   

 

Aard van de bonusAard van de bonusAard van de bonusAard van de bonus    

De distributeurs die een bonus hebben gekregen voor hun film, dienen dit bedrag te investeren in 

hun bedrijf. Om de bonus productief te maken en te houden dient deze geïnvesteerd te  worden 

in de aankoop van de rechten van een film die valt in de categorie “kleine arthousefilm”.    

 

HerkansingHerkansingHerkansingHerkansing    

Films die niet genoeg punten hebben behaald voor het onderdeel vertoningen, kunnen de 

volgende ronde nog een keer worden ingediend als het aantal vertoningen inmiddels tot een 

hoger puntenaantal heeft geleid dan bij de eerste indiening. 
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