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Wie krijgt wat in Nederland van een 
bioscoopkaartje? 
Gemiddelde prijs: € 7,80
Aantal verkochte kaartjes: 28 miljoen
Marktaandeel Nederlandse film: 15%

 54,69% ▶ de bioscopen 
 36,46% ▶ de distributeurs 
 6,00% ▶ de staat (het lage BTW--
  tarief)
 1,71% ▶ afkoop van muziekrechten 
  (Buma/Sena) 
 1,14% ▶ Filmfonds/Eye/Tuschinski- 
  fonds 
  (Bron: NVB)

Wie krijgt wat in Frankrijk van een 
bioscoopkaartje?
Gemiddelde prijs: € 6,32 euro
Aantal verkochte kaartjes: 206 miljoen
Marktaandeel Franse film: 36%

 44,73% ▶ de bioscopen 
 37,98% ▶ de distributeurs
 10,72% ▶ het Franse filmfonds CNC  
  (productie van nieuwe films)
 5,30% ▶ de staat (het Franse lage 
  BTW-tarief)
 1,27% ▶ afkoop van muziekrechten 
  (Franse Buma/Sena)
  (Bron: Jaarverslag CNC 2010)

Bliksemse bende 
Twaalf en een half miljoen euro: dat 
is het gat dat door de bezuinigingen 
in de filmproductie wordt geslagen. 
Tien miljoen bij het Nederlands 
Filmfonds en 2,5 miljoen door op-
heffing van het Rotterdam Media 
Fonds. Op zoek naar oplossingen, 
wordt onder andere in de richting 
van de bioscopen gekeken: kunnen 
die niet een deel van het bioscoop-
kaartje aan filmproductie ten goede 
laten komen? 

Een gevoelige discussie, die nog 
maar amper is begonnen, maar 
waarover de betrokkenen zich nu al 
op de vlakte houden. Directeur Ron 
Sterk van de Nederlandse Vereniging 
van Bioscoopexploitanten (NVB): 
“Na intern overleg houd ik hierover 
nu wijselijk mijn mond.” 

Directeur Marjan van der Haar 
van de Nederlandse Vereniging van 
Speelfilmproducenten (NVS): “Wat 
Marc in het Ketelhuis riep, is nog 
niet met betrokken partijen bespro-
ken. Het is prematuur om nu al over 
cijfers te praten. We vinden wel dat 
de hele keten verantwoordelijk is, en 
dat het sectorbreed aangepakt zou 
moeten worden. Iedereen is erbij ge-
baat om het marktaandeel van de Ne-
derlandse film in stand te houden.” 

Doreen Boonekamp, directeur 
van het Filmfonds onderschrijft dat: 
“Staatssecretaris Zijlstra van Cultuur 
zegt in zijn cultuurbrief dat hij het 
marktaandeel van de Nederlandse 
film wil behouden. Daarbij geeft hij 
ook aan dat het kabinet een inzet van 
de gehele keten verwacht bij de fi-
nanciering van films. Dus dan gaat 
het over een bijdrage uit alle vormen 
van exploitatie: niet alleen de biosco-
pen, maar ook dvd, blu-ray, VOD, de 
hele bliksemse bende. Bij de uitwer-
king daarvan hoort ook een wettelijk 
verbod op piraterij om het weglekken 
van potentiële inkomsten te voorko-
men.” 

Het Filmfonds is inmiddels een 
internationaal onderzoek gestart om 
filmfinancieringsmodellen in andere 
Europese landen in kaart te brengen. 
De  resultaten daarvan worden half 
oktober verwacht. Algemeen bekend 
is dat de verdeling van de opbreng-
sten van een bioscoopkaartje in Ne-
derland tot de meest ongunstige van 
Europa behoren. 

De belastingbetaler betaalt
Hoeveel zou er bovenop een kaartje 
moeten om de filmproductie op peil 
te houden? Stel je heft 5% op een 
kaartje dat gemiddeld 7,80 euro kost; 

dat is 40 cent per kaartje. In 2010 
werden 28 miljoen kaartjes verkocht: 
een heffing van 5% zou in dat ge-
val 11 miljoen euro opleveren; een 
bedrag vergelijkbaar met de huidige 
middelen voor de suppletieregeling, 
waarvan het Filmfonds zo’n 12 speel-
films kan (co)financieren. 

Vergelijk hoe de opbrengsten van 
bioscoopkaartjes in Nederland en 
Frankrijk worden verdeeld en één 
ding valt op: dat het aandeel van de 
Nederlandse bioscopen 10% hoger 
ligt dan dat van hun Franse colle-
ga’s. Als er in Nederland, in navol-
ging van Frankrijk, een filmtax op 
bioscoopkaartjes van 10% zou wor-
den ingesteld, zou die waarschijnlijk 
voor 6% door de bioscopen en 4% 
door de distributeurs worden opge-
bracht – want zo verdelen zij nu ook 
de netto opbrengst onderling (resp. 
60% / 40 %). De Mededingingswet 
zou niet toestaan dat een filmtax al-
leen uit het aandeel van de bioscopen 
wordt opgebracht, hoewel dat de ver-
houdingen zou kunnen ‘corrigeren’ 
en  min of meer gelijk stellen aan de 
Franse situatie. 

De kans is echter klein dat bio-
scoopexploitanten staan te springen 
om een deel van hun inkomsten in 
te leveren. Eén van de argumenten 
die ze daarvoor ongetwijfeld te berde 
zullen brengen, is dat de 1,71% van 
de bruto kaartjesopbrengst die nu 
naar Buma/Sena gaat voor de afkoop 
van muziekrechten, voor de helft af-
komstig is uit hun aandeel (de ande-
re helft van de distributeurs). En dat 
dat ook geldt voor de 9 ton die naar 
het Filmfonds en Eye Film Instituut 
gaat voor onder andere distributie, 
promotie en educatie. En dat er ook 
nog 1,6 miljoen euro in filmproduc-
tie wordt gestoken via hun in 2009 
opgerichte Tuschinskifonds dat suc-
cesvolle Nederlandse producties be-
loont. Op een totaalopbrengst van 
bijna 220 miljoen, waarvan bijna 
121 miljoen naar de bioscopen gaat, 
komt die 2,5 miljoen euro neer op 
zo’n 1,1% van het geheel dat weer 
in de sector wordt gestoken. Een 
schijntje vergeleken bij de 13% BTW-
verhoging die de filmsector bespaard 
is gebleven. 

Interessant is tenslotte nog wat 
er zou kunnen gebeuren als het 
‘nieuwe productiegeld’ niet uit de 
huidige verdeling zou worden ge-
haald, maar uit een opslag die een 
bioscoopkaartje duurder zou maken. 
Ironisch genoeg wordt de rekening 
voor de bezuinigingen op de sector 
dan weer neergelegd bij degenen die 
het kabinet juist wilde ontzien: de 
belastingbetaler, voor zover die naar 
de bioscoop gaat dan. 

Uit een evaluatierapport dat OCW 
in 2008 publiceerde (‘Evaluatie van 
het verlaagde BTW-tarief cultuur en 
media’) bleek dat een prijsstijging 
van 13% op een bioscoopkaartje kon 
leiden tot een daling in het aantal 
verkochte kaartjes van 6,5% in het 
eerste jaar tot ruim een kwart op lan-
gere termijn. Maar toen was de BTW 
op concurrerende cultuuruitjes nog 
niet verhoogd tot 19%, zoals nu. 

Karin Wolfs

Selectie uit het online nieuws op 
filmkrant.nl 

103 premières
Maar liefst 103 nieuwe films gaan 
tijdens het Nederland Film Festival 
in première, waaronder grote titels 
als openingsfilm De bende van Oss 
(André van Duren) en Bennie Stout 
(Johan Nijenhuis) en langverwachte 
arthousefilms als Code Blue (Urszula 
Antoniak) en Onder ons (Marco van 
Geffen). Maar er zijn ook premières 
van Caged (Stephan Brenninkmeijer) 
en Me & Mr Jones on Natalee Island 
(Paul Ruven), die de bioscoop over-
slaan en direct op Video on Demand 
worden uitgebracht. Opvallende 
premières bij de lange documentai-
res zijn Times like Deese van Maarten 
Schmidt en Thomas Doebele en Hou 
me vast – De Dijk van Suzanne Raes.

Maar geen Kalveren voor...
Zes lange speelfilms worden wel 
op het Nederlands Filmfestival ver-
toond, maar zijn niet geselecteerd 
voor de competitie om het Gou-
den Kalf. Stephan Brenninkmeijer 
(Caged) hoort bij het kleine groepje 
verstotenen. “Het riekt naar vriend-
jespolitiek,” zegt hij. Van de 33 lange 
speelfilms die op het Nederlands 
Filmfestival draaien, zijn er 27 gese-
lecteerd voor de competitie om het 
Gouden Kalf. Onder andere Sinter-
klaas en het pakjesmysterie (Martijn 
van Nellestijn), Claustrofobia (Bobby 
Boermans) en Caged mogen door de 
jury niet in overweging worden geno-
men. Dat leidde tot ophef op Twitter, 
waar regisseur Martin Koolhoven en 
filmjournalisten Ab Zagt en Robbert 
Blokland hun ongenoegen lieten 
blijken.

Megakalf voor het laatst?
Voor het vierde achtereenvolgende 
jaar staat voor de Stadsschouwburg 
in Utrecht een vier meter hoog 
Gouden Kalf ter gelegenheid van het 
Nederlands Filmfestival. Het inmid-
dels iconische beeld is wellicht voor 
de laatste keer te bewonderen. De 
eigenaren hebben er genoeg van dat 
ze er geen cent voor terugzien. “Ik 
blijf het beeld niet gratis beschikbaar 
stellen,” zegt bronsgieter Hans 
Stijlaart. “Utrecht maakt er goede 
sier mee, maar wil het niet kopen 
en een vaste plek geven. Dan houdt 
het voor mij een keer op. Misschien 
ga ik het wel omsmelten.” Dat kan 
Stijlaart in zijn eentje helemaal niet 
beslissen, sputtert kunstenaar Theo 
Mackaay, die het beeld ontwierp 
tegen. Maar: “Het is wel een rare 
situatie als het beeld nooit wordt 
aangekocht. Voor Utrecht is het een 
icoon geworden. Net als de Dom en 
Nijntje. Als het er weer staat, nemen 
veel mensen er foto’s van. Het is tijd 
dat er een beslissing wordt geno-
men.”

En andere beeldjes
Sonny Boy van Maria Peters is dit 
jaar de Nederlandse inzending voor 
de Oscar voor Beste Buitenlandse 
Film. Sonny Boy deed het met meer 
dan 400.000 bezoekers prima in de 
bioscoop. Toch komt dat bezoekers-
aantal niet in de buurt van de bijna 
twee miljoen Nederlanders die Gooi-
sche vrouwen bezochten. De grootste 
Nederlandse hitfilm in een kwart 
eeuw werd door de selectiecommis-
sie niet Oscarwaardig bevonden. 
Ook het culturele fenomeen New 
Kids Turbo heeft het niet gehaald - 
dat blijft dus een acceptance speech 
waar we alleen maar over kunnen 
fantaseren. The Monster of Nix van 
Rosto werd ingestuurd voor de cate-
gorie Beste Korte Animatie.

Erik Schumacher

Zie voor de volledige berichten en meer 
nieuws filmkrant.nl
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The Turin Horse

Een omhelzing vol walging en wellust.
Zijn bewust 
gespeelde verontwaardiging.
Het haar geheel omplooiend doek, haar woedetooi.
Haar trots, haar schaamte,
de deur achter haar vlucht, die dichtslaat.

(Het dagboek 
dat opengaat.)

Zit hij daar, in ochtendjas, op de rand van het dorre bed –

een hondje op zijn kleedje,
lui op z’n zachte zij, het onzichtbaar kwispelen, klop-
klop, grote ogen, vochtige,
onweerstaanbare snuit… neem mij – 

tot de lading tot hem doordringt, het scenario wordt geschreven.

Hij wordt, begin van het eind, voorbij gerend 
door wie straks nooit meer om nooit meer te grijpen is.
De regen.

Het plan mag achterhaald zijn,
hij is zichzelf al tijden te buiten getreden.

Onno Kosters

Welke klassieker wordt door Onno Kosters beschreven in dit filmgedicht? Stuur uw oplos-
sing voor donderdag 20 oktober naar info@filmkrant.nl o.v.v. ‘Filmgedicht’ en maak kans 
op een print van het gedicht en de tekening van Typex. De film van vorige maand was Once 
Upon a Time in the West. Met de winnaar J.B. Dieperink is inmiddels contact opgenomen.

Niet te 
missen!
De vijf must see films van deze maand
1 The Turin Horse zie pagina 15
2 The Ides of March zie pagina 26
3 Code Blue zie pagina 10
4 Habemus Papam zie pagina 13
5 Beginners zie pagina 26
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12 speelfilms 
voor 40 cent 
“Wat nou als we het bioscoopkaartje iets duurder maken?” 
opperde Marc van Warmerdam, voorman van de speelfilm-
producenten, eind mei bij het Voorjaarsoverleg in het Ketel-
huis. Dat zou de klap van de bezuinigingen opvangen. Maar 
wie moet dat betalen?


