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Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming
met het Verdrag van de Raad van Europa inzake
cinematografische coproductie (herzien), gedaan te
Rotterdam op 30 januari 2017
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Vooraf
Het doel van het herziene Verdrag bestaat erin, een juridische en financieel kader aan te reiken voor
de coproductie van langspeelfilms waarbij productiemaatschappijen van tenminste drie Staten, die
partij zijn, betrokken zijn. Het herziene Verdrag kan tevens worden aangewend als bilateraal kader bij
gebrek aan een specifiek verdrag inzake coproductie tussen twee partijen.
De belangrijkste herzieningen van de tekst streven ernaar :
•

•

•

•

het toepassingsveld van het Verdrag uit te breiden door het open te stellen voor Staten die
geen lid zijn van de Raad van Europa en door de invoering van het begrip van « officiële
internationale coproductie” om dat van “Europese officiële coproductie” te vervangen;
de minimum- en maximumverhoudingen van de bijdragen van elke coproducent aan te passen
om de deelname aan officiële coproducties te bevorderen, waarbij aan de nationale
overheden waarborgen worden geboden indien deze de toegang tot nationale stelsels voor de
financiering van een productie willen verbieden;
de opvolging en het delen van de beste praktijken bij de toepassing van het herziene Verdrag
te verzekeren. Deze functies zullen worden ingevuld door het Directiecomité van het fonds
Eurimages dat in een uitgebreide configuratie zal samenkomen om alle partijen bij de herziene
tekst te omvatten;
de werkzaamheden van de bevoegde overheden, die met de toepassing ervan belast zijn,
vergemakkelijken door de erkenningsprocedure op grond van het Verdrag bij te werken
teneinde een wijdverspreide praktijk weer te geven.

Dit voorontwerp van ordonnantie stemt in met het (herziene) Verdrag.

Advies
Brupartners formuleert geen opmerkingen over de inhoud van het voorontwerp van ordonnantie.
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