
 

 
 
Lokale filmtheaters - Welke rol heeft de gemeente bij het landelijke digitaliseringsplan? 
 
 
Het landelijke digitaliseringsplan: Cinema Digitaal                                                                                                                                               

De 110 lokale niet-commerciële filmtheaters stonden (samen met bioscopen) medio 2011 aan de 

vooravond van een nieuw tijdperk. Ook in de filmwereld doet de digitalisering haar intrede. Bijzonder is 

dat deze niet geleidelijk verloopt, maar abrupt en onontkoombaar is. Over enkele jaren zullen er geen 

analoge filmspoelen meer geleverd worden, maar maken de producenten hun materiaal alleen nog 

digitaal. 

Daarom hebben het sectorinstituut, de distributeurs en de vertoners in overleg met het filmfonds 

enkele jaren geleden de handen ineen geslagen voor een landelijk plan voor de digitalisering van de 

vertoningsapparatuur in de filmtheaters (en de commerciële bioscopen): Cinema Digitaal. Dit kost in 

totaal € 39 miljoen (plus eventuele bijkomende kosten zoals aanpassing filmcabine en bekabeling).  

De distributeurs dragen meer dan € 26 miljoen bij en de vertoners ruim € 7 miljoen. De Rijksoverheid 

bekostigt € 3 miljoen. Vanuit 83 gemeenten wordt een bedrag van € 2,4 miljoen verwacht voor 87 

filmtheaters met 147 doeken, die aan het digitaliseringsplan kunnen deelnemen. Dit kan via een 

subsidieverstrekking of garantstelling. En het kan ineens of in acht termijnen worden betaald. Het plan 

betekent lokaal een forse korting: slechts € 33.050 per doek in plaats van € 55.000. 

De VNG heeft in mei 2011 per ledenbrief de medewerking van gemeenten bij de bekostiging van dit 

plan gevraagd. Het betekent een korting en het voorkomt bovendien dat de deuren van het filmtheater 

voor altijd dichtgaan. In december 2011 hebben we veelgestelde gemeentelijke vragen beantwoord.  

In september 2012 was de digitalisering van de filmtheaters (en de bioscopen) een feit, maar tot op 

heden medio 2014 hebben nog niet alle gemeenten de gevraagde bijdrage geleverd. 

                                                                                                                                                             

Subsidie door gemeente ineens of in termijnen 

Een gemeente kan de gevraagde eenmalige subsidie van € 20.000 (ineens, of in acht jaarlijkse 

termijnen van € 2.500) per filmtheaterdoek verstrekken aan de Stichting Digitalisering Nederlandse 

Cinema (SDNC). 

                                                                                                                                                     

Gemeentelijke garantstelling 

Vanuit diverse gemeenten is de vraag gesteld over de mogelijkheden van garantstelling. De gemeente 

kan bepalen dat het gemeentelijke deel van de kosten ten behoeve van de digitalisering voor rekening 

is van het lokale filmtheater en aldus de bijdrage van € 20.000 per filmtheaterdoek laten betalen door 

het lokale filmtheater zelf, onder garantstelling door de gemeente ten behoeve van Stichting 

Digitalisering Nederlandse Cinema. Een dergelijke garantstelling wordt door de Stichting Digitalisering 

Nederlandse Cinema geaccepteerd. De Stichting Digitalisering Nederlandse Cinema zal op aanvraag 

een model tekst garantstelling aan de gemeente beschikbaar stellen. 

 



Subsidie verstrekken via het filmtheater 

Indien de gemeente de voorkeur eraan geeft om de subsidie liever te verstrekken via het lokale 

filmtheater is dit ook mogelijk. Het is wenselijk dat indien de gemeente deze route prefereert, dit helder 

op te nemen in de subsidiebeschikking aan het filmtheater evenals de landelijke Stichting 

Digitalisering Nederlandse Cinema hiervan een afschrift te sturen. 

                                                                                                                                                                     

Wat krijgt het filmtheater bij deelname?                                                                                                   

- Een locatieonderzoek en Locatierapport (in opdracht van en betaald door Cinema Digitaal uitgevoerd 

door Arts Alliance Media Ltd).                                                                                                                         

- Een passende projector en een server en projectietafel.                                                                                  

- Installatiekosten van bovenstaande apparatuur is inbegrepen.  

Voor bioscopen of filmtheaters met 2 of meer zalen levert Cinema Digitaal ook een Rack, 

Storage Server en Theater Management Software licenties.                                                                     

- Rack: Een serverkast waarin de Storage Server wordt opgeslagen en de servers van de individuele 

zalen met elkaar als centraal punt zijn verbonden.                                                                                         

- TMS: Een software programma dat het mogelijk maakt de programmering en aansturing van de 

zalen te automatiseren.                                                                                                                                     

- Storage Server LMS: Een dataserver om filmbestanden op te slaan en tussen verschillende zalen te 

distribueren binnen het datanetwerk van de bioscoop op het filmtheater. 

                                                                                                                                                                   

Wat gebeurt er bij nieuwbouw of verbouw van filmzalen?                                                                     

- Nieuwbouw 

Het ‘Virtual Print Fee’ (VPF) systeem is ontworpen om de transitie van analoge 35mm naar digitaal 

mogelijk te maken. Daar waar geen sprake is van transitie van 35mm, dus bij nieuwbouw of uitbreiding 

van het aantal zalen, is in principe geen vergoeding vanuit VPF beschikbaar. Virtual Print Fee is een 

opslag die de distributeur in de transitieperiode bereid is te betalen aan Cinema Digitaal bij levering 

van een digitale (première) kopie. VPF’s worden aangewend om de (bank)lening terug te betalen, 

waarmee de aanschaf van digitale apparatuur is gefinancierd. 

De peildatum voor ‘nieuwbouw’ is gesteld op 30 juni 2009. Iedere zaal die na deze datum in gebruik is 

genomen wordt als nieuwbouwzaal beschouwd, waarvoor er geen vergoeding vanuit VPF beschikbaar 

is. Echter, binnen de overeenkomst die Cinema Digitaal heeft gesloten met installateur Arts Alliance 

Media is het mogelijk om 10% van het totaal aantal deelnemende zalen (filmtheaters en bioscopen) 

aan het collectieve Cinema Digitaal project als ‘nieuwbouwzalen’ wel toe te laten voor opname binnen 

het project. Deze nieuwbouwzalen komen echter in aanmerking voor een tegemoetkoming uit VPF 

van 50% van het totaal aan digitale apparatuurkosten per zaal (waaronder ook de kosten van het 

Rack, de TMS licenties, en de Storage Server worden opgenomen). 

 



Cinema Digitaal brengt als eigen bijdrage 50% van de apparatuurkosten in rekening aan het 

filmtheater evenals een eigen bijdrage van €6.500 (vergoeding van voor de rentelast die zij draagt om 

de voorfinanciering van de apparatuur te bekostigen). Ter illustratie is een voorbeeld opgenomen in 

onderstaande tabel: 

Theater X heeft 2 zalen. Zaal B is als nieuwe zaal bijgebouwd en geopend op 1 januari 2010. 

Zaal 

Totaal 

apparatuur-

kosten 

Apparatuur-

kosten 

exploitant 

Totaal bijdrage 

exploitant 

Bijdrage 

gemeente 

Zaal A €55.000 100% VPF  
€13.050 (€14.600 bij betaling in 

termijnen) 
€20.000 

Zaal B 

=nieuwbouw 
€55.000 50% VPF 

€34.000 (helft apparatuur €27.500 

én rentebijdrage aan CD € 6.500) 
€10.000 

Vanaf 2009 tot oktober 2011 zijn reeds 20 nieuwbouwzalen geopend. Dit zou een potentiële ruimte 

laten voor toetreding van nog eens 30 zalen (bij een verwachte totale deelname van 500 zalen), 

waarbij Cinema Digitaal de regel hanteert: wie het eerst komt (lees: opent) wie het eerst maalt. 

- Verbouwing of verplaatsing  

Indien er sprake is van verbouwing of verplaatsing verandert niets aan de eigen bijdrage structuur van 

Cinema Digitaal. Als een zaal wordt verbouwd en opnieuw in gebruik wordt genomen (binnen 6 

maanden) of er sluit een zaal waar een nieuwe zaal voor opent, mits binnen de gemeentegrenzen, 

kan de apparatuur binnen het contract meeverhuizen naar de nieuwe locatie. 

                                                                                                                                                             

Hoe zit het met de BTW bij een gemeentelijke subsidie? 

Een gemeentelijke subsidie aan de landelijke stichting is niet met BTW belast. De subsidie van de 

gemeente vloeit rechtstreeks terug naar het Nederlands Fonds voor de Film, dat heeft voor-

gefinancierd. Het betreft een terugbetaling van een lening verstrekt aan de Stichting Digitalisering 

Nederlandse Cinema. Ondanks dat het verschillende entiteiten betreft is er bij een terugbetaling van 

een lening geen sprake van een btw-keten. 

 

Is de overeenkomst juridisch afdoende getoetst?                                                                   

Zevenendertig filmtheaters hebben een advocaat in de arm genomen om de overeenkomst van 

Cinema Digitaal juridisch te toetsen. Het advocatenkantoor heeft zijn bevindingen bij Cinema Digitaal 

besproken en uitgewerkt. Veel van de aangedragen aandachtpunten bleken te zijn ontstaan door het 

ontbreken van achtergrondkennis en informatie. Naar aanleiding van dit traject is extra aandacht 

besteed aan het informeren van filmtheaters en het beantwoorden van hun vragen. 



Op 1 november 2011 is dit traject afgerond. Cinema Digitaal heeft toegezegd zorg te dragen voor een 

bijgeleverde verduidelijking op de overeenkomst om eventuele misverstanden over de interpretatie te 

voorkomen. Verder zijn er twee wijzigingen op het contract doorgevoerd: 

a) Artikel 18.2: Overdracht eigendom van de apparatuur na uittreden door exploitant. Er is een extra 

zin opgenomen om nog meer duidelijkheid te verschaffen. 

b) Artikel 12.9 is uit het algemene boete artikel 17.1 gehaald. Voor het nalaten van een correcte en 

adequate opgave in Maccsbox van Alternatieve content en EEV vertoningen is een apart boete artikel 

opgesteld 17.2. 

Cinema Digitaal is na afronding direct gestart met het contracteren van de filmtheaters. Het CD bureau 

bood in de maand november 2011 alle grote filmtheaters het contract aan. Vanaf januari 2012 startte 

de installatie in de filmtheaters. En in september 2012 was deze afgerond. 

 


