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Inleiding 
Door de programmawet van 2 augustus 2002 werd een nieuwe specifieke fiscale bepaling ingevoegd 

in het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992
1
. De fiscale bepaling had als doel de Belgische 

audiovisuele sector te ondersteunen en nieuw leven in te blazen. Dit mechanisme wordt doorgaans de 

'Tax Shelter' genoemd en is ingeschreven onder artikel 194ter WIB 92. 

De komst van deze maatregel heeft zeker zijn effect niet gemist. Het merendeel van de hedendaagse 

audiovisuele werken zijn tot stand gekomen met behulp van de Tax Shelter. Niet enkel de kwantiteit 

kende een sterke groei, ook de kwaliteit kent een ongezien niveau. Verschillende Belgische 

audiovisuele werken worden vandaag de dag bekroond met vooraanstaande nominaties en prijzen. Het 

is niet verkeerd te besluiten dat dit succes rechtstreeks voortkomt uit de komst van de 'Tax Shelter'. 

Niet enkel de productievennootschappen en het grote publiek kennen voordeel uit de fiscale maatregel. 

De investerende vennootschap geniet mee van het succes en kan een mooi rendement halen op 

dergelijke investering. Doch kent de fiscale maatregel een uitholling van het eigen succes en wordt de 

wetgeving in de loop van 2013 noodgedwongen aangepast. De eerste aanpassing blijkt onvoldoende 

daadkrachtig te zijn waardoor begin 2014 een tweede hervorming wordt aangekondigd. Hoewel de 

precieze invulling hiervan nog niet geweten is, zou dit nu toch de behoeften van alle betrokken partijen 

bevredigen.  

Door de manifeste uitholling van de wetgeving en de daaruit volgende hervormingen dringt zich de 

vraag op of het vandaag de dag nog wel de moeite loont om te investeren in de Tax Shelter. Het 

enorme succes zou zomaar de aanleiding kunnen zijn van de teloorgang. 

In wat volgt wordt een duidelijke beschrijving gemaakt van het wetgevend kader van de Tax Shelter, 

alsook een afweging van de positieve elementen tegenover de negatieve elementen vanuit 

investeringsoogpunt.

                                                           
1
 Hierna WIB 92 



6 
 



7 
 

1 Tax Shelter: Algemeen 
De wetgeving omtrent de Tax Shelter is ingeschreven in artikel 194ter WIB 92 en kent aanhef sinds 

aanslagjaar 2004. Het betreft een omvangrijk en niet steeds eenvoudig te begrijpen wetsartikel. In 

onderstaande hoofdstukken wordt er getracht de complexe wetgeving verder toe te lichten. 

Achtereenvolgens wordt besproken: de investerende vennootschap met de voorwaarden betreffende de 

fiscale vrijstelling, de productievennootschap en de vereisten met betrekking tot het kostenplaatje en 

alsook de raamovereenkomst. 

1.1 Investerende vennootschap 
Elke vennootschap, met een aanknopingspunt in België, kan investeren in de Tax Shelter op 

voorwaarde dat deze geen in aanmerking komende productievennootschap of televisieomroep is 
2
.  

Een Belgische vennootschap zal steeds gebruik kunnen maken van dit fiscaal voordelig mechanisme. 

Is de investerende vennootschap een buitenlandse vennootschap dan moet deze over een Belgische 

inrichting beschikken 
3
. Dit is elke vaste inrichting waarmee de beroepswerkzaamheden van de 

buitenlandse onderneming geheel of gedeeltelijk in België worden uitgeoefend 
4
. De Belgische 

inrichting kan materieel of personeel zijn 
5
. Onder een materiële Belgische inrichting wordt verstaan 

een filiaal, kantoor, opslagplaats, etc. 
6
. Een personele Belgische inrichting is een afhankelijke 

vertegenwoordiger die in België werkzaam is voor de buitenlandse vennootschap en al dan niet de 

machtiging bezit om namens deze vennootschap overeenkomsten te sluiten 
7
. Belastingplichtigen, 

volgens artikel 227, 2° die over een Belgische inrichting beschikken zullen dus van de Tax Shelter 

kunnen gebruik maken. De bepalingen van artikel 194ter, WIB 92, worden namelijk mutatis mutandis 

overgenomen 
8
.  

Een productievennootschap wordt gedefinieerd in artikel 194ter, §1, 1° WIB 92 en wordt verderop in 

hoofdstuk 1.2 geduid. Het begrip 'televisieomroepen' wordt daarentegen niet gespecificeerd in artikel 

194ter, WIB 92. In de circulaire Ci.RH. 421/566.524 wordt een omroep omschreven 

overeenstemmend met het Europees recht als zijnde een onderneming die de redactionele 

verantwoordelijkheid draagt voor de samenstelling van schema's van televisieprogramma's die voor 

het publiek bestemd zijn en die deze uitzendt of deze laat uitzenden door derden 
9
. De 

                                                           
2
 Artikel 194ter, §2, eerste lid Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92) 

3
 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, III. Voorwerp van de vrijstelling - betrokken 

belastingplichtigen 
4
 Artikel 229, §1 WIB 92 

5
 DE VOS, P. en JANSEN, T., Handboek internationaal en Europees belastingrecht, 134-145. 

6
 Artikel 229, §1, tweede lid WIB 92 

7
 Artikel 229, §2 WIB 92 

8
 Artikel 235, 2° WIB 92 

9
 Circulaire nr. Ci.RH. 421/566.524 dd. 23.12.2004, III. Voorwerp van de vrijstelling - betrokken 

belastingplichtigen; Art. 1, a, van de Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 
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vennootschappen die onder deze definitie vallen zullen dan ook uitgesloten zijn van het Tax Shelter-

mechanisme.  

De kredietinstelling wordt verder ook als een uitzondering beschouwd aangezien deze enkel kan 

investeren via de Tax Shelter indien er geen lening wordt uitgegeven. De kredietinstelling zal enkel 

kwalificeren als een investerende vennootschap in het geval de Tax Shelter investering enkel verstrekt 

wordt met 100 pct. eigendomsrechten. De kredietinstellingen die hier worden bedoeld zijn de 

ondernemingen die in België zijn gevestigd en waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het 

publiek in ontvangst nemen van gelddeposito's of van andere terugbetaalbare gelden en het verlenen 

van kredieten voor eigen rekening 
10

.  

Hierbij is het van belang te vermelden dat de feitelijke realiteit primeert op de omschrijving in de 

statuten om te beoordelen of een vennootschap al dan niet aanmerkt als een investerende 

vennootschap. Een in aanmerking komende investerende vennootschap moet voldoen aan volgende 

criteria 
11

: allereerst moet het gaan om een binnenlandse vennootschap, verder wordt nagegaan of de 

statuten in overeenstemming zijn met de werkelijke activiteiten en ten slotte wordt er nagekeken of de 

investerende vennootschap geen televisieomroep, productievennootschap of kredietinstelling betreft. 

In het geval de investerende vennootschap volgens haar statuten audiovisuele producties uitvoert maar 

in werkelijkheid geen audiovisuele werken produceert, zal deze vennootschap toch in aanmerking 

komen om te kwalificeren als een investerende vennootschap 
12

. De Dienst Voorafgaande Beslissingen 

beschouwt een vennootschap als een investerende vennootschap indien de vennootschap geen “geheel 

van activiteiten uitoefent met het oog op het verzekeren van de productie van audiovisuele werken 

vanaf het ontwerp van een project en het zoeken naar financieringsbronnen tot de eindafwerking van 

het audiovisueel werk en de promotie ervan met het oog op zijn commercialisering” 
13

. 

Een investerende vennootschap zal een raamovereenkomst sluiten voor de productie van een in 

aanmerking komend werk 
14

. De belastbare winst van de investerende vennootschap wordt vrijgesteld 

ten belope van 150 pct. van de sommen die werkelijk betaald zijn ter uitvoering van de 

raamovereenkomst en de sommen waarvoor de vennootschap zich verbonden heeft deze te storten 

voor de uitvoering van de raamovereenkomst 
15

. De betaalde en/of beloofde sommen kunnen eendeels 

                                                                                                                                                                                     
1997 die de richtlijn 89/552/EEG van de Raad, van 3 oktober 1989, betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de Lidstaten inzake de uitoefening van televisie-

omroepactiviteiten, PB L 202 van 30 juli 1997, blz. 60 tot 71 heeft gewijzigd. 
10

 Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, BS 19.04.1993, artikel 1. 
11

 Voorafgaande beslissing nr. 700.398 dd 23.10.2007 
12

 S., HUGELIER et al., “Fiscaal Praktijkboek – Directe belastingen 2008-2009” – “De Tax Shelter voor de 

filmindustrie: een lucratieve toevlucht voor vennootschappen”, 374; Voorafgaande beslissing nr. 400.153 dd. 

17.08.2004. 
13

 Voorafgaande beslissing nr. 700.398 dd 23.10.2007 
14

 Artikel 194ter, §2, eerste lid WIB 92 
15

 Artikel 194ter, §2, eerste lid WIB 92 
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bestaan uit de toekenning van leningen 
16

. Deze leningen mogen niet meer bedragen dan 40 pct. van de 

sommen die de investerende vennootschap aanwendt voor de uitvoering van de raamovereenkomst en 

waarvoor de vennootschap een vrijstelling verkrijgt volgens artikel 194ter, §2 WIB 92 
17

. De invloed 

van een lening op het risico en het rendement in hoofde van de investeerder wordt afzonderlijk 

behandeld.  Anderdeels verwerft de investerende vennootschap naast de toekenning van een lening 

ook rechten verbonden aan de productie en de exploitatie van het audiovisueel werk 
18

. Deze rechten 

zullen minstens 60 pct. bedragen ten opzichte van het geïnvesteerde bedrag. Dit staat niet letterlijk te 

lezen in de wettekst maar volgt rechtstreeks uit het maximum van 40 pct. aan leningen die de 

investerende vennootschap kan toekennen aan de productievennootschap, zoals hierboven 

omschreven. 

De fiscale vrijstelling kan niet ongelimiteerd toegepast worden door de investeerder. De vrijgestelde 

belastbare winst ten belope van 150 pct. van de werkelijk betaalde of beloofde sommen wordt beperkt 

tot 50 pct. van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld voor de 

samenstelling van de vrijgestelde reserve als gevolg van het gebruik van de Tax Shelter en dit met een 

maximum van 750.000 EUR 
19

.  

Hierna een voorbeeld ter verduidelijking 
20

:  

 Voorbeeld zonder 

beperking 

Voorbeeld 50 pct. regel Voorbeeld maximum 

van 750.000 EUR 

Investering in Tax Shelter 100.000 EUR 100.000 EUR 600.000 EUR 

Vrijstelling (150 pct.) 150.000 EUR 150.000 EUR 900.000 EUR 

Belastbare  gereserveerde 

winst 

1.000.000 EUR 280.000 EUR 2.000.000 EUR 

Effectieve vrijstelling 150.000 EUR 140.000 EUR 750.000 EUR 

 

Nevens de beperking van het vrijgestelde bedrag, is het ook mogelijk dat er in een belastbaar tijdperk 

geen of onvoldoende winst is om de beloofde sommen aan te wenden voor de uitvoering van de 

raamovereenkomst. In het geval deze situatie zich voordoet dan wordt de vrijstelling die in dat 

belastbaar tijdperk niet kon worden verleend, achtereenvolgens overgedragen naar de winsten van de 

volgende belastbare tijdperken 
21

. Weliswaar met diens verstande dat de vrijstelling nooit meer mag 

bedragen dan 50 pct. van de belastbare gereserveerde winst met een maximum van 750.000 EUR. 

                                                           
16

 Artikel 194ter, §2, tweede lid WIB 92. 
17

 Artikel 194ter, §4, 5° WIB 92. 
18

 Artikel 194ter, §2, tweede lid WIB 92. 
19

 Artikel 194ter, §3, eerste lid WIB 92. 
20

 Artikel 194ter, §3 WIB 92; er wordt in dit voorbeeld geen gebruik gemaakt van de iteratieve berekeningen. 
21

 Artikel 194ter, §3, tweede lid WIB 92. 
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Een voorbeeld ter duiding:  

Een vennootschap stort in totaal een bedrag van 100.000 EUR in belastbaar tijdperk X. Hiervoor 

verkrijgt de investeerder in beginsel een vrijstelling van 150.000 EUR. De vennootschap heeft echter 

maar een belastbare gereserveerde winst in dat belastbaar tijdperk van 200.000 EUR. 

Volgens artikel 194ter, §3, eerste lid is de vrijstelling beperkt tot 50 pct. van de belastbare 

gereserveerde winst, in casu bedraagt de vrijstelling dan 100.000 EUR. De 50.000 EUR die de 

investerende vennootschap in X niet heeft kunnen vrijstellen, kan worden overgedragen naar het 

volgend belastbaar tijdperk. Indien de vennootschap in het belastbaar tijdperk Y een winst heeft van 

300.000 EUR, kan de overige 50.000 EUR worden vrijgesteld in het belastbaar tijdperk Y. 

Als de investerende vennootschap in het belastbaar tijdperk X een verbintenis aangegaan is om een 

tweede bedrag ten belope van 60.000 EUR te storten gedurende het belastbaar tijdperk Y, zal de 

overgedragen 50.000 EUR in rekening moeten worden gebracht voor de berekening van de 50 pct.-

grens 
22

. In dit voorbeeld zullen er geen belemmeringen optreden, aangezien de investerende 

vennootschap voor het belastbaar tijdperk Y een totaal vrijgesteld bedrag kan genieten van 140.000 

EUR en het maximum werd geplafonneerd op 150.000 EUR 
23

. 

De overdraagbaarheid van de fiscale vrijstelling naar de volgende belastbare tijdperken kent net zoals 

de aftrek voor risicokapitaal een beperking in tijd. Artikel 194ter, §3, derde lid WIB 92 bepaalt 

namelijk dat de voorlopige vrijstelling waarop de investerende vennootschap aanspraak kan maken 

uiterlijk wordt toegekend voor het aanslagjaar dat verband houdt met het belastbaar tijdperk dat het 

belastbaar tijdperk voorafgaat tijdens hetwelk het laatste van de in §4, eerste lid, 7° en 7°bis, bedoelde 

attesten door de investerende vennootschap aan haar aanslagdienst wordt toegezonden op voorwaarde 

dat deze toezending plaatsvindt binnen de vier jaar na het sluiten van de raamovereenkomst. 

Een voorbeeld ter duiding:  

Een vennootschap, met boekjaar gelijk aan kalenderjaar, sluit een raamovereenkomst af op 20 

november 2013. De vrijstelling van de belastbare winst wordt gevraagd voor aanslagjaar 2014. De 

vennootschap heeft tijd tot 20 november 2017 om de verplichte attesten toe te zenden aan haar 

aanslagdienst. Stel dat de investerende vennootschap het laatste attest toezendt op 10 mei 2017, dan 

wordt de voorlopige vrijstelling uiterlijk toegekend voor het belastbaar tijdperk 2016. In het geval de 

belastbare tijdperken 2013 tot en met 2015 geen of onvoldoende winst opleveren, zal de vennootschap 

de vrijstelling kunnen aanwenden ten laatste tijdens het belastbaar tijdperk 2016. Wordt het laatste 

attest overgelegd aan de aanslagdienst op 10 december 2014, dan zal de vennootschap enkel maar 

kunnen genieten van de voorlopige vrijstelling voor het belastbaar tijdperk 2013. Beschikt de 

investerende vennootschap over onvoldoende winst gedurende het belastbare tijdperk 2013 om van de 

                                                           
22

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VI. Tijdelijke vrijstelling van de verbonden of gestorte 

sommen, 5. Overdracht bij onvoldoende winst. 
23

 50 pct. * 300.000 EUR. 
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gehele vrijstelling gebruik te maken, dan zal de vennootschap het overschot niet kunnen overdragen 

naar het belastbaar tijdperk 2014 of later. 

De bovenstaande vrijstelling wordt slechts verleend en behouden mits volgende voorwaarden 

cumulatief voldaan zijn.  

De eerste twee voorwaarden hebben betrekking op het voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde. 

Dit houdt in dat de vrijgestelde winst moet geboekt worden op een afzonderlijke rekening van het 

passief en op deze rekening blijft tot wanneer het laatste attest wordt overgemaakt aan de 

aanslagdienst 
24

. Daarnaast mag de vrijgestelde winst niet tot grondslag dienen voor de berekening van 

enige beloning of toekenning tot op de datum waarop het laatste attest wordt toegezonden aan de 

aanslagdienst 
25

.  

De derde voorwaarde betreft de onoverdraagbaarheid van de schuldvorderingen en de 

eigendomsrechten die de investerende vennootschap verkrijgt bij het afsluiten of uitvoering van de 

raamovereenkomst 
26

. De vorderingen en rechten worden behouden door de oorspronkelijke 

investerende vennootschap in volle eigendom, zonder enige terugbetaling of teruggaaf, tot het moment 

waarop het in aanmerking komend audiovisueel werk afgewerkt is. Om betwisting te voorkomen is het 

voor de investeerder aangewezen het attest, omschreven in artikel 194ter, 7°bis, in bezit te hebben 

vooraleer de overdracht uit te voeren. De termijn van onoverdraagbaarheid van de eigendomsrechten 

verbonden aan de exploitatie en productie van het audiovisueel werk wordt evenwel beperkt tot een 

maximale duur van achttien maanden, te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de 

raamovereenkomst. De maximale duur van niet overdraagbaarheid van de rechten wordt verlengd tot 

vierentwintig maanden in geval van een animatiefilm 
27

. De circulaire en de wettekst laten er geen 

twijfel over bestaan dat de schuldvorderingen en de eigendomsrechten kunnen worden overgedragen 

voor het verstrijken van een periode van achttien maanden, indien het audiovisueel werk voltooid is 

binnen deze periode 
28

. Deze situatie kan zich opwerpen indien er een raamovereenkomst wordt 

gesloten tussen de investerende vennootschap en de productievennootschap voor aanvullende 

financiering van een werk dat volop in productie is. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de 

waardebepaling van de schuldvorderingen en eigendomsrechten bij verwerving of overdracht 

vastgesteld wordt volgens de gemeenrechterlijke waarderingsregels op boekhoudkundig en fiscaal 

                                                           
24

 Artikel 194ter, §4, 1° WIB 92. 
25

 Artikel 194ter, §4, 2° WIB 92. 
26

 Artikel 194ter, §4, 3° WIB 92. 
27

 Artikel 194ter, §4, tweede lid WIB 92. 
28

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VII. Voorwaarden voor de toekenning en voor het behoud 

van de tijdelijke vrijstelling, 3. Tweede voorwaarde. 
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vlak, alsook door de regels inzake verrekenprijzen 
29

. De artikelen 26, 79, 185 §2, 207 en 344 §2 WIB 

92 zijn onverminderd van toepassing.  

Een vierde voorwaarde vereist dat het totaal van de daadwerkelijk gestorte sommen ter uitvoering van 

de raamovereenkomst niet meer bedraagt dan 50 pct. van het totale budget van de kosten voor de 

productie van het audiovisueel werk 
30

. Deze voorwaarde werd mede door de Europese Commissie 

opgelegd als gevolg van het kwalificeren van de Tax Shelter regeling als staatssteun. Doch wordt de 

regeling aanvaard door de Europese Commissie op basis van culturele afwijking conform artikel 87, 

derde lid, d) van het EG-verdrag onder de voorwaarde dat de steunintensiteit voor het audiovisueel 

werk maximaal 50 pct. bedraagt van het totale projectbudget 
31

. De grens wordt niet berekenend op 

basis van het geraamd budget dat bij het afsluiten van de raamovereenkomst wordt bepaald maar dus 

wel op het daadwerkelijk afgesloten totaal budget van de kosten van het audiovisueel werk. De 

betrokken Gemeenschap bevestigt dat de financiering van dit werk aan de voorwaarden en grenzen 

voldoet en bezorgt het nodige document aan de vennootschap. De productievennootschap heeft de 

plicht alle nodige verantwoordingsstukken voorleggen aan de bevoegde diensten, om het nazicht 

vlotter te laten verlopen 
32

. Daarnaast moet het totaal van de werkelijk gestorte sommen daadwerkelijk 

aangewend zijn voor de uitvoering van het totale budget van de kosten voor de productie 
33

, dit om te 

vermijden dat bepaalde sommen niet gebruikt zouden worden voor de financiering van de productie. 

De circulaire geeft ter illustratie twee mogelijke situaties waarbij dit kan gebeuren 
34

. Enerzijds 

wanneer de uitgeleende sommen gestort zijn op een geblokkeerde rekening op naam van leninggever 

en anderzijds wanneer de investerende vennootschap de lening op het einde van de periode van 18 

maanden stort en deze sommen worden terugbetaald van zodra de onoverdraagbaarheid van de rechten 

verstreken is. Het storten van de geleende sommen op een geblokkeerde rekening wordt uitgesloten 

door de Dienst Voorafgaande Beslissingen 
35

. 

De situatie kan zich voordoen dat een Belgische productievennootschap samenwerkt met een 

buitenlandse productievennootschap en dat deze Belgische vennootschap sommen verkrijgt via de Tax 

Shelter die een minderheid vertegenwoordigen in de totale productie 
36

. De grens van 50 pct. wordt 

niet berekend op het deel dat de binnenlandse productievennootschap voor zijn rekening neemt maar 

op het totaal budget van de coproductie, met andere woorden op het budget van de binnenlandse 

                                                           
29

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VII. Voorwaarden voor de toekenning en voor het behoud 

van de tijdelijke vrijstelling, 3. Tweede voorwaarde. 
30

 Artikel 194ter, §4, 4° WIB 92. 
31

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, XII. Beschikkingen van de Europese Commissie, 84. 
32

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VII. Voorwaarden voor de toekenning en voor het behoud 

van de tijdelijke vrijstelling, 4. Derde voorwaarde. 
33

 Artikel 194ter, §4, 4° WIB 92 
34

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VII. Voorwaarden voor de toekenning en voor het behoud 

van de tijdelijke vrijstelling, 5. Vierde voorwaarde. 
35

 Voorafgaande beslissing nr. 2012.106 dd. 17.04.2012 
36

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VII. Voorwaarden voor de toekenning en voor het behoud 

van de tijdelijke vrijstelling, 4. Derde voorwarde. 
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productievennootschap plus het budget van de buitenlandse productievennootschap. Deze 

gevolgtrekking blijkt ook duidelijk uit de interpretatie van artikel 194ter, §4, 4° WIB 92.  

Voorbeeld:  

Een Belgische coproducent werkt samen met een Amerikaanse productievennootschap. De 

binnenlandse neemt 20 pct. van de financiering voor zijn rekening en de Amerikaanse de overige 80 

pct. Het totaal budget voor de productie bedraagt 20.000.000 EUR. De 50 pct.-grens wordt berekend 

op het totaal budget van de productie, wat hier neerkomt op 10.000.000 EUR. De binnenlandse 

productievennootschap neemt echter maar 20 pct. van het budget voor zijn rekening waardoor deze 

4.000.000 EUR volledig zal kunnen worden gefinancierd via het Tax Shelter-mechanisme en geen 

beperking zal kennen tot 2.000.000 EUR 
37

.  

Eenzelfde redenering kan ook worden doorgetrokken indien de Belgische productievennootschap of 

een Belgische inrichting die kwalificeert als productievennootschap voor minder dan 100 pct. maar 

voor meer dan 50 pct. de financiering verzorgt. Ook in dit geval zal er maximaal 50 pct. van het totale 

budget gefinancierd kunnen worden met behulp van sommen waarvoor een Tax Shelter vrijstelling 

kan worden genoten. Dit kan worden besloten op basis van artikel 194ter, §4, 4° WIB 92. De wettekst 

laat er namelijk geen twijfel over bestaan dat de grens van 50 pct. moet berekend worden op het totale 

budget en niet op basis van een andere parameter. 

De vijfde voorwaarde handelt over de gedaante van de aangewende sommen ter uitvoering van de 

raamovereenkomst. Het totaal van de sommen in de vorm van leningen, die genieten van de 

vrijstelling mogen niet meer bedragen dan 40 pct. van het totaal aangewende sommen 
38

. De overige 

sommen die de investerende vennootschap aanwendt zullen de vorm aannemen van eigendomsrechten 

verbonden aan de productie en de exploitatie van het in aanmerking komend werk. Deze rechten 

zullen dus minstens 60 pct. van het totaal aangewende sommen uitmaken. De grens van 40 pct. moet 

per raamovereenkomst nageleefd worden en niet per investerende vennootschap 
39

. Globaal dient er 

voldaan te zijn aan de 40 pct.-grens maar elke raamovereenkomst afzonderlijk kan hiervan afwijken. 

Een volgende voorwaarde voor het behoud van de vrijstelling vereist dat tenminste 70 pct. van de 

productie- en exploitatiekosten die in België worden gedaan, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden 

zijn aan de productie 
40

. De wetgever omschrijft duidelijk wat uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden 

zijn aan de productie, alsook degene die niet te beschouwen zijn als uitgaven die rechtstreeks 

verbonden zijn met de productie. De opsomming van de betreffende uitgaven volgt in 1.2. 

                                                           
37

 S., HUGELIER et al., “Fiscaal Praktijkboek – Directe belastingen 2008-2009” – “De Tax Shelter voor de 

filmindustrie: een lucratieve toevlucht voor vennootschappen”, 377. 
38

 Artikel 194ter, §4, 5° WIB 92. 
39

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VII. Voorwaarden voor de toekenning en voor het behoud 

van de tijdelijke vrijstelling, 6. Vijfde voorwaarde. 
40

 Artikel 194ter, §4, 5°bis WIB 92. 
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De zevende voorwaarde stelt dat de vennootschap die aanspraak maakt op de hierboven beschreven 

vrijstelling een afschrift van de raamovereenkomst, alsook een document waarin de betrokken 

Gemeenschap bevestigt dat het audiovisueel werk beantwoordt aan de definitie van een in aanmerking 

komend werk, moet overleggen binnen de termijn die bepaald is voor het indienen van de aangifte in 

de inkomstenbelasting voor het overeenkomstig belastbaar tijdperk 
41

. Dit document omvat minstens 

een duidelijke identificatie van het audiovisueel werk en de verklaring dat de productievennootschap, 

die in België een aanknopingspunt heeft, geen televisieomroep is of een onderneming is die verbonden 

is met een Belgische of buitenlandse televisieomroep en die als voornaamste doel de ontwikkeling en 

de productie van audiovisuele werken heeft 
42

. De investerende vennootschap voegt deze documenten 

bij de aangifte. De aangifte vennootschapsbelasting dient ingediend te worden binnen de termijn 

vermeld op het aangifteformulier, zonder dat deze periode korter mag zijn dan een maand te rekenen 

vanaf de goedkeuring van de jaarrekening of langer dan zes maanden vanaf de datum waarop het 

boekjaar is afgesloten 
43

. 

Een achtste voorwaarde bepaalt dat de vennootschap die aanspraak wil maken op de vrijstelling een 

document moet kunnen voorleggen waarin de aanslagdienst, waarvan de productievennootschap van 

het audiovisueel werk afhangt, uiterlijk binnen de vier jaar na het sluiten van de raamovereenkomst 

verklaart dat volgende voorwaarden worden nageleefd 
44

. Enerzijds moeten de voorwaarden 

overeenkomstig artikel 194ter, §1, 3° en 4° WIB 92 voldaan zijn, alsook de beperkingen 

overeenkomstig de vierde, vijfde en zesde voorwaarde 
45

. Anderzijds moet de investerende 

vennootschap de beloofde sommen werkelijk betaald hebben aan de productievennootschap binnen 

een termijn van achttien maanden, te rekenen vanaf de datum wanneer de raamovereenkomst gesloten 

is. De termijn bedraagt vierentwintig maanden indien het een in aanmerking komend werk een 

animatiefilm betreft 
46

.  

Verder bepaalt de negende voorwaarde dat de investerende vennootschap nog een derde attest moet 

overleggen waarin de betrokken Gemeenschap bevestigt dat de productie van het werk is voltooid, dat 

de globale financiering van het audiovisueel werk de 50 pct.-grens niet overschrijdt  en dat de 

voorwaarden zoals omschreven in de vierde voorwaarde niet worden geschonden 
47

. Dit attest moet 

uiterlijk voorgelegd worden binnen de vier jaar na het sluiten van de raamovereenkomst. 

Aangezien de vierde voorwaarde in de twee attesten moet bevestigd worden, beveelt de circulaire aan 

                                                           
41

 Artikel 194ter, §4, 6° WIB 92. 
42

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VII. Voorwaarden voor de toekenning en voor het behoud 

van de tijdelijke vrijstelling, 7. Zesde voorwaarde. 
43

 Artikel 310, eerste lid WIB 92. 
44

 Artikel 194ter, §4, 7° WIB 92. 
45

 Artikel 194ter, §4, 4°, 5° en 5°bis WIB 92. 
46

 Artikel 194ter, §4, derde lid WIB 92. 
47

 Artikel 194ter, §4, 7°bis WIB 92. 
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dat de productievennootschap de bevoegde diensten volledig identieke informatie meedeelt om enig 

interpretatieverschil te vermijden 
48

.  

De tiende voorwaarde betreft een laatste attest dat dient afgeleverd te worden door de Rijksdienst voor 

sociale zekerheid waarbij deze bevestigt dat de productievennootschap geen achterstallen heeft op het 

moment van het afsluiten van de raamovereenkomst 
49

. Een model RSZ attest wordt in bijlage 5 

weergegeven 
50

. 

Ten slotte dienen de eerste vijf voorwaarden op een ononderbroken wijze te worden nageleefd om te 

kunnen genieten van de definitieve vrijstelling 
51

. 

Indien één van voorgaande voorwaarden niet wordt nageleefd of ontbreken gedurende een belastbaar 

tijdperk, wordt de vrijgestelde winst aangemerkt als winst van dat belastbare tijdperk en vervalt het 

fiscaal voordeel van de Tax Shelter 
52

. In het geval de attesten van de achtste en negende voorwaarde 

niet binnen een periode van vier jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de 

raamovereenkomst, verkregen worden door de investerende vennootschap die aanspraak maakt op de 

vrijstelling, dan wordt deze tijdelijke vrijgestelde winst aangemerkt als winst van het belastbaar 

tijdperk waarin de termijn van vier jaar verstrijkt 
53

. De circulaire stelt dat als voorgaande situatie zich 

voordoet, er aan de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk waarin minstens één 

voorwaarde geschonden wordt een bedrag wordt toegevoegd gelijk aan het totaal bedrag van de winst 

die vrijgesteld was gedurende een vorig aanslagjaar op grond van de verbonden of gestorte sommen 

die dienen ter uitvoering van de raamovereenkomst 
54

. Door het niet naleven van de voorwaarden 

wordt de vrijstelling niet enkel als belastbare winst van dat belastbaar tijdperk beschouwd maar zijn er 

bovenop ook nog eens nalatigheidsinteresten verschuldigd, op grond van artikel 416, tweede lid WIB 

92. Dit artikel stelt dat "in afwijking van artikel 414 en onverminderd de toepassing van de artikelen 

444 en 445, op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de gereserveerde 

sommen welke belastbaar worden overeenkomstig artikel 194ter, §4, tweede lid, tengevolge van het 

niet naleven van de voorwaarden als bedoeld in §4, eerste lid, 3° tot 7°bis, van hetzelfde artikel, een 

nalatigheidsinterest verschuldigd, berekend overeenkomstig artikel 414, vanaf 1 januari van het jaar 

waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling werd toegestaan.". Deze 

nalatigheidsinteresten sluiten een belastingverhoging of een administratieve boete niet uit. De 

nalatigheidsinterest zal  verschuldigd zijn op het gedeelte van de vennootschapsbelasting dat 

proportioneel verband houdt met de vrijgestelde bedragen en die belastbaar worden doordat 

                                                           
48

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, IX. Definitieve vrijstelling. 
49

 Artikel 194ter, §4, 8° WIB 92 
50

 X, Prospectus Scope Invest, 26 november 2013. 
51

 Artikel 194ter, §4, 9° WIB 92 
52

 Artikel 194ter, §4, vierde lid WIB 92 
53

 Artikel 194ter, §4, vierde lid WIB 92 
54

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VIII. Terugneming van de tijdelijke vrijstelling. 
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bijvoorbeeld de schuldvorderingen of eigendomsrechten overgedragen worden door de investerende 

vennootschap vooraleer het in aanmerking komend werk volledig verwezenlijkt is. 

De vrijstelling wordt pas definitief met ingang van het aanslagjaar dat verband houdt met het 

belastbaar tijdperk tijdens hetwelk het laatste van de attesten, die volgen uit voorwaarden acht en 

negen,  door de investerende vennootschap aan haar aanslagdienst wordt overgemaakt binnen een 

periode van vier jaar 
55

. Uiteraard moeten alle overige voorwaarden vervuld zijn op het moment van 

definitieve vrijstelling. 

De investerende vennootschap heeft onbelemmerd het recht om aanspraak te maken op een eventuele 

aftrek als beroepskosten van andere bedragen dan de werkelijk betaalde of verbonden sommen ter 

uitvoering van de raamovereenkomst, die eveneens besteed werden aan de productie van een in 

aanmerking komend werk 
56

. Hiervoor moeten weliswaar ook de voorwaarden van artikel 49 en 

volgende nageleefd worden. Beroepskosten zijn enkel aftrekbaar "indien de belastingplichtige de 

kosten in het belastbaar tijdperk heeft gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te 

behouden en waarvan de belastingplichtige de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van 

bewijsstukken of door alle andere toegelaten bewijsmiddelen volgens het gemeen recht, met 

uitzondering van de eed" 
57

.  

Hiertegenover bepaalt het tweede lid van artikel 194ter, §6 dat ten name van elke belastingplichtige in 

afwijking van de artikelen 23, 48, 49 en 61de kosten en verliezen, alsook waardeverminderingen, 

voorzieningen en afschrijvingen met betrekking tot de schuldvorderingen en de eigendoms- en 

exploitatierechten op het in aanmerking komend werk, die voortvloeien uit leningen of verrichtingen 

vermeld in paragraaf 2 van ditzelfde artikel, niet aftrekbaar zijn als beroepskosten of -verliezen, noch 

vrijgesteld. Voorgaande geldt niet indien de kosten, verliezen, waardeverminderingen, voorzieningen 

en afschrijvingen betrekking hebben op de eigendoms- en exploitatierechten in het geval ze worden 

teruggekocht door de in aanmerking komende productievennootschap die deze vorderingen of rechten 

heeft uitgegeven bij het afsluiten van de raamovereenkomst. Deze uitzondering is enkel van kracht 

indien de terugkoopwaarde de aanschaffingswaarde van de rechten niet overschrijdt. Het is mogelijk 

dat meerdere vennootschappen samen aanzien worden als een in aanmerking komende 

productievennootschap. De uitzondering wordt in dat geval pro rata beperkt voor elk van de 

deelnemende vennootschappen, met andere woorden de uitzondering is enkel geldig voor de rechten 

die effectief zijn uitgegeven door de betrokken vennootschap. De wet houdende fiscale en financiële 

bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling van 17 juni 2013 heeft paragraaf zes 

van artikel 194ter dus tweeërlei aangevuld. Enerzijds is er een uitbreiding van de niet-aftrekbaarheid, 

noch vrijstelbaarheid van kosten, verliezen, waardeverminderingen, voorzieningen en afschrijven met 

                                                           
55

 Artikel 194ter, §4bis WIB 92 
56

 Artikel 194ter, §6, eerste lid WIB 92 
57

 Artikel 49, WIB 92 
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betrekking tot de eigendoms- en exploitatierechten en schuldvorderingen, als beroepskosten en -

verliezen tot alle belastingplichtigen. Hierdoor wordt de niet-aftrekbaarheid eerder verbonden aan de 

rechten dan aan de houders van deze rechten. Dit is een goede aanpassing aangezien de niet-

aftrekbaarheid voordien makkelijk omzeild kon worden door de overdracht van de rechten aan een 

derde 
58

. Deze niet-aftrekbaarheid heeft dus enkel maar betrekking op de rechten die ontstaan uit de 

raamovereenkomst, niet op andere leningen of andere verrichtingen die niet onder dit artikel vallen. 

Anderzijds is er ook een uitzondering gekomen op de niet-aftrekbaarheid, noch vrijstelbaarheid voor 

de productievennootschappen die de rechten, die zij zelf hebben uitgegeven bij het afsluiten van de 

raamovereenkomst, terugkopen tegen een waarde die de oorspronkelijke aanschaffingswaarde niet 

overschrijdt. De memorie van toelichting stelt dat het uitdoven van de rechten nuttig kan zijn en tracht 

dit te bewerkstelligen met deze uitbreiding 
59

. Doordat de productievennootschap de rechten 

terugkoopt zal het verband met het Tax Shelter stelsel wegvallen en bij een nieuwe verkoop van deze 

rechten zullen deze aanzien worden als nieuwe rechten zonder enig verband met de oorspronkelijke 

raamovereenkomst. 

 

                                                           
58

 Memorie van toelichting, Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende 

de duurzame ontwikkeling, Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 17 april 2013, nr. 53 2756/001, 14. 
59

 Memorie van toelichting, Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende 

de duurzame ontwikkeling, Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 17 april 2013, nr. 53 2756/001, 14. 
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1.2 Productievennootschap 

Artikel 194ter, §1, 1° WIB 92 definieert de in aanmerking komende productievennootschap als zijnde 

een binnenlandse vennootschap of een Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in 

artikel 227, 2° WIB 92, die geen televisieomroep is of geen onderneming die verbonden is met een 

Belgische of buitenlandse televisieomroep. De Belgische inrichting van een belastingplichtige niet-

inwoner kan pas van de kwalificatie als productievennootschap genieten sinds 1 januari 2010 
60

. Het 

voornaamste doel van een productievennootschap bestaat uit de ontwikkeling en de productie van 

audiovisuele werken. Wat dit inhoudt, staat niet omschreven in de wettekst, maar moet gezien worden 

als het geheel van activiteiten met het oog op het verzekeren van de productie van audiovisuele 

werken, in het algemeen, vanaf het ontwerp van een project en het zoeken naar financieringsbronnen 

tot de eindafwerking van het audiovisueel werk en de promotie ervan met het oog op de 

commercialisering ervan 
61

. Of de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken het 

voornaamste doel blijkt van de productievennootschap blijft een feitenkwestie. Het moet gaan om de 

voornaamste activiteit, het is dus toegestaan ook andere activiteiten uit te oefenen op voorwaarde dat 

deze van bijkomstige aard zijn. Om na te gaan of de core business wel degelijk betrekking heeft op de 

ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken zal  de resultatenrekening en meer in het 

bijzonder de opbrengstenrekening van de vennootschap voor het betrokken boekjaar onderzocht 

worden 
62

. Een simultane verdeling van de activiteiten tussen de ontwikkeling en de productie van een 

audiovisueel werk en de andere activiteiten zal niet resulteren in een kwalificatie als 

productievennootschap 
63

.  

De circulaire stelt op grond van voorafgaande beslissingen dat indien voldaan aan alle volgende 

voorwaarden als een productievennootschap kan beschouwd worden 
64

: 

 de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting die de selectie van werken, de 

verwezenlijking van de investering in het in aanmerking komend werk, het beheer en de 

controle, de controle op de financiële stromen met betrekking tot de productie van het 

audiovisueel werk en aanvullende diensten als maatschappelijk doel heeft. 

 de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting samen met de investerende 

vennootschappen een raamovereenkomst, volgens artikel 194ter, §5, tekenen die betrekking 

heeft op slechts één erkend Belgisch audiovisueel werk. 

                                                           
60

 Artikel 7, Wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen, BS 31.12.2009. 
61

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, IV. Definities begrippen - toepassing, randnummer 12. 
62

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, IV. Definities begrippen - toepassing, randnummer 12. 
63

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, IV. Definities begrippen - toepassing, randnummer 12. 
64

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, IV. Definities begrippen - toepassing; Voorafgaande 

beslissing nr. 2011.270 dd. 29.07.2011. 
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 de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting aan de voorwaarden omtrent de 

kosten, bedoeld in artikel 194ter, §1, 3° en 4° WIB 92 voldoet om de in de raamovereenkomst 

beoogde doelstellingen na te komen. 

 de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting alle andere voorwaarden naleeft die 

worden opgelegd door artikel 194ter WIB 92. Zo is het niet toegestaan dat de binnenlandse 

vennootschap of de Belgische inrichting die instaat voor de productie van erkende 

audiovisuele werken achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid op het 

moment van afsluiten van de raamovereenkomst 
65

. Daarnaast mag het geheel van 

daadwerkelijke gestorte sommen door de investerende vennootschappen met vrijstelling van 

winst niet meer bedragen dan 50 pct. van het totale budget van de kosten voor het in 

aanmerking komend werk 
66

. 

 de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting die geen televisieomroep is of een 

onderneming die niet verbonden is met een Belgische of buitenlandse televisieomroep. 

 de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting waarbij de FOD Financiën haar 

controle uitoefent om na te gaan of de voorwaarden van artikel 194ter WIB 92 nageleefd 

worden. De FOD Financiën voert een controle uit bij de productievennootschap als gevolg van 

de centrale rol die de vennootschap speelt in het Tax Shelter-mechanisme. De controle zal 

bestaan uit het nazicht van de productie- en exploitatiekosten die in België moeten worden 

gedaan volgens artikel 194ter, §1, 4° WIB 92, door middel van de analytische boekhouding 

van de productievennootschap. 

De voorwaarde om een raamovereenkomst te sluiten met een in aanmerking komende 

productievennootschap dient voldaan te zijn op moment van ondertekening van de raamovereenkomst 

67
. Indien de productievennootschap na de ondertekening verbonden wordt met een Belgische of 

buitenlandse televisieomroep zal het toch nog mogelijk blijven te genieten van de Tax Shelter. 

Raamovereenkomsten gesloten nadat de productievennootschap verbonden is met een televisieomroep 

kunnen niet meer genieten van het Tax Shelter mechanisme. 

De taak van een productievennootschap bestaat eruit een raamovereenkomst af te sluiten met één of 

meerdere investerende vennootschappen, dit kunnen zowel binnenlandse vennootschappen als 

Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen zijn, om de sommen die deze investerende 

vennootschap aanwendt ter verkrijging van de vrijstelling te gebruiken voor de financiering van de 

productie van een in aanmerking komend werk. De Belgische audiovisuele werken die in aanmerking 

komen zijn fictiefilms, documentaires of animatiefilms bestemd om in de bioscoop te worden 

vertoond, lange fictiefilms voor televisie, animatieseries, kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen 
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met een educatieve, culturele en informatieve inhoud voor een doelgroep van nul tot 16-jarigen of 

documentaires voor televisie 
68

. Met betrekking tot de lange fictiefilms voor televisie is sinds 

aanslagjaar 2010 het toepassingsgebied uitgebreid. Voorheen kwamen enkel de lange fictiefilms voor 

televisie van meer dan 52 minuten, die op zichzelf stonden of deel uitmaakten van een reeks of een 

feuilleton, in aanmerking voor artikel 194ter WIB 92 
69

. De grens van 52 minuten vindt echter geen 

bevestiging in de wettekst en door de evolutie van de televisieprogramma's sluit deze grens niet meer 

aan bij de huidige duurtijden van de programma's 
70

. De heer Collas stelt in zijn mondelinge vraag van 

22 juni 2006 dat de gemiddelde speelduur schommelt rond de 22 minuten, wat bevestigd wordt door 

de minister van Financiën 
71

. De minister belooft in zijn antwoord om de nodige aanpassingen 

hieromtrent door te voeren aan de circulaire. De aanpassing is enkele jaren later gekomen via het 

addendum van 26 oktober 2009 bij de circulaire CI.RH.421/566.524 van 23 december 2004. Vanaf 1 

januari 2010 worden ook de fictiefilms die worden uitgezonden in afleveringen van 52 minuten en 

minder beschouwd als erkende audiovisuele werken volgens artikel 194ter WIB 92, op voorwaarde dat 

de fictiefilm in zijn geheel, ongeacht of deze uitgezonden wordt in één of meerdere keren, een duurtijd 

heeft van meer dan 52 minuten 
72

. Alle afleveringen van eenzelfde reeks, die elk afzonderlijk een 

duurtijd van 52 minuten of minder mogen hebben, moeten deel uitmaken van dezelfde productie en in 

hun geheel eenzelfde plot ontwikkelen met een duurtijd van meer dan 52 minuten om in aanmerking te 

komen voor de toepassing van artikel 194ter WIB 92 
73

.  

Het loutere voldoen aan voorgaande categorieën is onvoldoende. De werken dienen daarnevens door 

de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap erkend te worden als een Europees werk zoals 

omschreven in de richtlijn "Televisie zonder grenzen" (89/552/EEG) van 3 oktober 1989, gewijzigd 

bij richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en bekrachtigd door de Franse Gemeenschap op 4 januari 

1999, door de Vlaamse Gemeenschap op 25 januari 1995 en door het Brusselse hoofdstedelijk Gewest 

op 30 maart 1995 
74

. De betrokken Gemeenschappen verkrijgen hiervoor de exclusieve bevoegdheid 

75
. De aanvraag tot erkenning van het werk wordt ingediend door de productievennootschap of door de 

gevolmachtigde 
76

. De aanvraag kan betrekking hebben op verschillende fases van het project. 
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Enerzijds kan de erkenning gevraagd worden wanneer het productieproces nog niet is aangevat en 

anderzijds kan de aanvraag ook ingediend worden voor een lopend project waarbij de erkenning dan 

betrekking heeft op de financiering van de kosten voor het vervolg van de productie 
77

. De erkenning 

als Europees werk is noodzakelijk om te kunnen genieten van artikel 194ter WIB 92, maar de 

erkenning als Europees werk zorgt er niet automatisch voor dat het werk erkend wordt als zijnde een 

Belgisch audiovisueel werk is 
78

. Hiervoor moet ook voldaan zijn aan de voorwaarde omtrent de 

productie- en exploitatiekosten gedaan in België. 

De productie- en exploitatiekosten van het audiovisueel werk die in België worden gedaan binnen een 

periode van ten hoogste achttien maanden, te rekenen vanaf de afsluiting van de raamovereenkomst 

voor de productie van dat werk dienen ten minste 90 pct. te bedragen van de totale sommen die 

worden aangewend voor de uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van de winst 
79

. 

Voorgaande voorwaarde kan aanzien worden als een territorialiteitsvoorwaarde aangezien een 

minimum aan kosten in België moeten worden verricht. De kosten gedaan voor de datum van 

afsluiting van de raamovereenkomst en de kosten gedaan na de periode van achttien maanden komen 

logischerwijze niet in aanmerking voor de berekening van de 90 pct.-grens 
80

. Bij het afsluiten van de 

raamovereenkomst is het dus van belang dat er geen twijfel kan rijzen over de datum van afsluiting, dit 

om te vermijden dat sommige kosten verworpen zouden worden bij een controle. De termijn 

waarbinnen de productie- en exploitatiekosten dienen te worden uitgevoerd, wordt sinds 8 juli 2013 

verlengd tot vierentwintig maanden als het in aanmerking komend werk een animatiefilm is. De 

verlenging was noodzakelijk om tegemoet te komen aan de reële duur van de uitvoering van dit 

productietype 
81

.  

Tot voor 1 juli 2013 was het essentieel dat de productie- en exploitatiekosten ten minste 150 pct. 

bedroegen van de totale sommen, andere dan leningen, die werden aangewend voor de uitvoering van 

de raamovereenkomst. Deze bepaling werd dus ter verduidelijking en vereenvoudiging bijgestuurd 

door de wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame 

ontwikkeling van 17 juni 2013 
82

. Vanaf 1 juli 2013 moeten de productie- en exploitatiekosten ten 

minste 90 pct. bedragen van de totale sommen die worden aangewend met betrekking tot de 

raamovereenkomst. De 90 pct. heeft nu betrekking op zowel de eigendomsrechten als op de leningen. 

Deze aanpassing komt ook tegemoet aan de wens van de Europese Commissie om de drempel op het 
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vorige niveau te handhaven 
83

. 90 pct. is immers gelijk aan 150 pct. van 60 pct. Daarbij gaat België het 

engagement aan om deze voorwaarde aan te passen in het geval een meer beperkende clausule zou 

worden opgenomen in de mededeling van de Europese Commissie 
84

. In onderstaande tabel worden de 

gevolgen van voorgaande aanpassing uiteengezet op basis van een investering van 100.000 EUR 
85

. 

Verhouding 

eigendomsrechten  

versus lening 

Eigendomsrechten Lening Minimaal 

bedrag in België 

gedane kosten 

voor 1 juli 2013 

Minimaal 

bedrag in België 

gedane kosten 

voor 1 juli 2013 

Verschil 

60/40 60.000 EUR 40.000 EUR 90.000 EUR 90.000 EUR 0 EUR 

80/20 80.000 EUR 20.000 EUR 120.000 EUR 90.000 EUR (30.000) EUR 

100/0 100.000 EUR 0 EUR 150.000 EUR 90.000 EUR (60.000) EUR 

Tabel verschil voor/na 1 juli 2013  

Uit deze tabel valt te besluiten dat de wijziging voor de minst risicovolle Tax Shelter investering, met 

andere woorden een verhouding van 60 pct. tegenover 40 pct. met betrekking tot de eigendomsrechten 

en lening, geen verschil met zich meebrengt. Beiden zullen in dit voorbeeld 90.000 EUR van de 

productie- en exploitatiekosten in België moeten uitvoeren. De wijziging heeft wel gevolgen voor de 

productievennootschappen die een raamovereenkomst sluiten waarbij de verhouding afwijkt van 60 

pct. versus 40 pct. Naarmate het aandeel eigendomsrechten stijgt, zal de productievennootschap na de 

wijziging minder exploitatie- en productiekosten moeten doen in België dan voor de wetswijziging 
86

. 

In het uiterste geval kan dit voor de productievennootschap oplopen tot 60.000 EUR minderuitgave in 

België. In de marge zorgt dit ervoor dat de Belgische staat minder inkomsten ontvangt onder de vorm 

van vennootschapsbelasting, personenbelasting, sociale zekerheid, BTW, etc. 

De kosten die in België worden gedaan maar betrekking hebben op andere doeleinden dan deze die 

voorkomen in de raamovereenkomst worden dus niet in aanmerking genomen. Bijgevolg worden de 

kosten die verbonden zijn aan de reproductie en de commercialisering van de dragers van het 

audiovisueel werk, zoals bijvoorbeeld DVD, alsook de kosten omtrent merchandising en commerciële 

exploitatie van de afgeleide rechten van het werk via industriële processen niet gezien als kosten 
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dienend voor de uitvoering van de raamovereenkomst. Deze kosten zullen niet tot de in aanmerking 

komende productie- en exploitatiekosten behoren 
87

. 

Wat nu concreet moet verstaan worden als in België gedane productie- en exploitatiekosten wordt 

bepaald volgens artikel 194ter, §1, 4°. De productie- en exploitatiekosten die in België worden gedaan, 

worden gedefinieerd als zijnde de exploitatiekosten en de financiële kosten waaruit beroepsinkomsten 

voortvloeien, die voor de begunstigde belastbaar zijn in de personenbelasting, vennootschapsbelasting 

of belasting voor niet-inwoners. De verloning van buitenlandse acteurs en de vergoedingen betaald aan 

buitenlandse dienstverrichters worden in aanmerking genomen op voorwaarde dat deze personen 

daadwerkelijk aan de belasting voor niet-inwoners onderworpen worden, ongeacht of dit gebeurt via 

voorheffingen of regularisatie ter voorkoming van dubbele belasting 
88

. Daarnaast worden ook de 

vergoedingen en verloningen betaald aan rijksinwoners, die prestaties uitvoeren in het buitenland, door 

de productievennootschap aangemerkt als kosten die in België worden gedaan 
89

. Deze kosten komen 

hiervoor in aanmerking omdat deze in beginsel belastbare inkomsten uitmaken in de personenbelasting 

op grond van artikelen 155 en 156, 2° WIB 92. De kosten vermeld in artikel 57 die niet worden 

verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave, de kosten van allerlei aard met 

betrekking tot jacht, visvangst, yachten of andere pleziervaartuigen en lusthuizen behalve indien 

bewezen wordt door de belastingplichtige dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

beroepswerkzaamheid of indien ze opgenomen zijn in de belastbare bezoldigingen van de begunstigde 

personeelsleden, alsook de kosten die de beroepsbehoeften op onredelijke wijze overtreffen en alle 

andere kosten die niet worden gedaan in functie van de productie of de exploitatie van het in 

aanmerking komend audiovisueel werk vallen niet onder de definitie van productie- en 

exploitatiekosten die in België worden gedaan. De financiële kosten worden niet uitgesloten van de in 

België gedane productie- en exploitatiekosten. Deze kosten betreffen de kosten betaald door de 

binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken aan de leninggevers, met 

andere woorden de investeerders, ter uivoering van de raamovereenkomst. 

De situatie waarbij een begunstigde belastbare beroepsinkomsten ontvangt voor verrichte 

diensprestaties waarbij beroep wordt gedaan op één of meerdere onderaannemers wordt niet in het 

geheel aanvaard met betrekking tot de erkende kosten. Voornoemde kosten worden slechts als in 

België gedane productie- en exploitatiekosten aangemerkt indien de vergoedingen voor de 

onderaannemer of onderaannemers ten hoogste 10 pct. bedragen 
90

. Deze 10 pct. moet bekeken 
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worden ten opzichte van het totale bedrag van de gefactureerde kosten exclusief BTW 
91

. Indien de 

begunstigde zich hiertoe schriftelijk verbindt tegenover de productievennootschap en federale 

overheid, wordt deze voorwaarde als voldaan geacht. De schriftelijke verbintenis is vrijblijvend en 

vormt een weerlegbaar vermoeden 
92

. Volgens artikel 194ter, §1, vierde lid wordt er voor de 

berekening van de 10 pct.-grens geen rekening gehouden met de vergoedingen van de onderaannemers 

die als in België gedane kosten hadden kunnen beschouwd worden indien deze onderaannemers 

rechtstreeks een contract zouden hebben aangegaan met de productievennootschap. Samenvattend zal 

de 10 pct.-regel enkel van toepassing zijn indien er met buitenlandse onderaannemers wordt gewerkt. 

Een voorbeeld gebaseerd op de circulaire Ci.RH.421/566.524 om dit beter te illustreren 
93

: 

Een onderneming gespecialiseerd in geluidsinstallaties en speciale effecten, onderworpen aan de 

vennootschapsbelasting in België, factureert zijn diensten aan een productievennootschap voor een 

bedrag van 100.000 EUR, exclusief BTW. Er wordt geen schriftelijke verbintenis gesloten met de 

productievennootschap en de federale overheid. Deze onderneming doet beroep op één Nederlandse 

onderaannemer voor een bedrag van 20.000 EUR. Doordat 20.000 EUR de 10 pct.-grens overschrijdt 

zal met deze 20.000 EUR geen rekening worden gehouden voor de berekening van de voorwaarden 

omtrent de in België gedane kosten. Deze 20.000 EUR zal wel in aanmerking worden genomen indien 

de onderaannemer zelf belastbaar is in de personenbelasting, vennootschapsbelasting of belasting voor 

niet-inwoners voor een bedrag van minstens 10.000 EUR in dit voorbeeld. Zo is er maximaal 10 pct. 

van het totale gefactureerde bedrag niet belastbaar in België in hoofde van de onderaannemer. De 

bepalingen van artikel 194ter, §1, tweede en derde lid zorgen ervoor dat de aan de 

productievennootschap gefactureerde dienstverrichtingen voor minimaal 90 pct. in België belast 

worden. 

In navolging van de wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de 

duurzame ontwikkeling van 17 juni 2013 werd aan paragraaf 1 van artikel 194ter met betrekking tot de 

productie- en exploitatiekosten, niet minder dan vijf leden toegevoegd. De productie- en 

exploitatiekosten die in België worden gedaan moeten vanaf de wetswijziging niet enkel 90 pct. 

bedragen van de totale sommen die aangewend worden voor de uitvoering van de raamovereenkomst 

maar daarbovenop moet minstens 70 pct. van deze uitgaven ook nog eens uitgaven betreffen die 

rechtstreeks verbonden zijn met de productie van het audiovisueel werk 
94

. Dit zorgt ervoor dat 

minstens 70 pct. van de opgehaalde sommen effectief worden toegekend aan de audiovisuele productie 

van een in aanmerking komend werk, waardoor de diverse kosten een minder groot deel kunnen 

vertegenwoordigen. De wetgever kiest een maximum van 30 pct. aan niet rechtstreeks verbonden 

uitgaven zodat de betrokken partijen een veiligheidsmarge hebben om hun kosten te beheren. In het 
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geval een productievennootschap uitgaven doet die niet in één van de twee onderstaande lijsten is 

opgenomen, dan heeft deze toch nog een veiligheidsmarge om te voldoen aan de grens van 70 pct. 

indien blijkt dat de uitgaven niet worden aangemerkt als uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met 

de productie. De voorwaarde dat minstens 70 pct. rechtstreeks verbonden uitgaven zijn is ook 

opgenomen als een essentiële voorwaarde om van de vrijstelling ten belope van 150 pct. te kunnen 

genieten en deze te behouden 
95

. De wetgever heeft in de wettekst een lijst opgenomen waarbij 

aangegeven wordt of een uitgave al dan niet rechtstreeks verbonden is met de productie. Onderstaande 

uitgaven worden inzonderheid aangemerkt als uitgaven rechtstreeks verbonden met de productie, dit 

zijn meer bepaald de uitgaven die verbonden zijn aan de creatieve en technische productie van het in 

aanmerking komend audiovisueel werk 
96

 : 

 kosten met betrekking tot de artistieke rechten met uitzondering van de ontwikkelingskosten 

van het scenario die dateren van de periode voor de raamovereenkomst; 

 lonen en andere vergoedingen van het personeel, vergoedingen van zelfstandige 

dienstverleners; 

 kosten toegerekend aan de betaling van de acteurs, muzikanten en artistieke functies voor 

zover zij bijdragen aan de interpretatie en realisatie van het in aanmerking komend werk; 

 sociale lasten in verbad met lonen en kosten bedoeld in het tweede en derde bolletje; 

 kosten van decors, rekwisieten, kostuums en attributen, die in beeld worden gebracht; 

 kosten van vervoer en accommodatie, beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 25 pct. van de 

kosten, bedoeld in het tweede en derde bolletje; 

 kosten toegewezen aan hardware en andere technische middelen 

 kosten van laboratorium en de aanmaak van de master; 

 verzekeringskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie; 

 kosten van publicatie en van promotie eigen aan het werk van de producent. Hieronder 

begrepen het aanmaken van het persdossier, de basiswebsite, de montage van een trailer, 

alsook de première. 

 

Daarnaast heeft de wetgever ook een niet exhaustieve lijst opgenomen omtrent de uitgaven die niet 

rechtstreeks verbonden zijn met de productie 
97

: 

 uitgaven gerelateerd aan de administratieve en financiële organisatie en begeleiding van de 

audiovisuele productie; 

 algemene kosten en commissielonen van de productie ten bate van de producent; 
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 financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met werving van 

ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een 

audiovisueel werk; 

 kosten inherent aan de financiering van het in aanmerking komend werk, de interest op 

leningen niet inbegrepen, maar met inbegrip van kosten voor juridische bijstand, 

advocatenkosten, garantiekosten, administratieve kosten, commissielonen en 

representatiekosten; 

 vergoedingen voor executive producers, co-producers, associate of andere producers, met 

uitzondering van de vergoedingen betaald aan de productie-manager en postproductie-

coördinator; 

 facturen die zijn opgesteld door de in §2, eerste lid bedoelde vennootschappen met 

uitzondering van facturen van facilitaire audiovisuele bedrijven voor zover de aangerekende 

goederen of diensten tot de directe productiekosten kunnen gerekend worden en voor zover de 

gehanteerde prijzen overeenkomen met de prijs die zou worden betaald als de tussenkomende 

vennootschappen totaal onafhankelijk van elkaar zouden zijn; 

 distributiekosten die voor rekening van de productievennootschap zijn. 

Deze uitgaven dragen niet bij tot de realisatie van het audiovisueel werk en behoren hierdoor 

niet tot de rechtstreeks verbonden uitgaven 
98

. 

 

Deze lijsten zijn niet exhaustief, wat betekent dat uitgaven die niet onder voormelde categorieën vallen 

voor discussie open staan. Dit laat mogelijkheden om deze maatregel te omzeilen wat de 

rechtszekerheid niet ten goede komt. De Dienst Voorafgaande beslissingen zal zich dan ook moeten 

buigen over bepaalde uitgaven die niet in één van bovenstaande lijsten voorkomen. In de memorie van 

toelichting wordt een voorbeeld gegeven van een uitgave die niet opgenomen is in één van de twee 

bovenstaande lijsten en waarvoor de Dienst Voorafgaande beslissingen reeds een uitspraak heeft 

gedaan 
99

. De rulingcommissie besliste dat "de facturen uitgegeven door een vzw, waarvan de 

beheersdienst voor bezoldigde contracten wordt gebruikt door een productievennootschap, essentieel 

zijn, ten belope van het bezoldigingsbudget betreffende de artistieke prestaties (hetzij 93.5 pct. van het 

gefactureerde bedrag exlusief btw)". Dit bedrag zal dan ook gezien worden als een uitgave die 

rechtstreeks verbonden is met de productie, terwijl het saldo ervan overeenkomt met administratieve 

en financiële kosten die worden opgenomen bij de uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de 

productie. Het betreft de voorgaande beslissing nummer 800 362 van 25 november 2008. 
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Deze problematiek heeft mevrouw VEERLE WOUTERS ook reeds aangebracht bij de artikelsgewijze 

bespreking van het wetsontwerp 
100

. De leden van de kamercommissie voor de Financiën en de 

Begroting zien de invoering van de 70 pct. grens als een goede zaak voor de audiovisuele sector. Het 

minimum van 70 pct. rechtstreeks verbonden uitgaven is dan ook tot stand gekomen door 

onderhandeling met de sector. Deze aanpassing wordt echter niet gezien als een eindpunt maar als een 

beginpunt voor verdere hervormingen. Deze verdere aanpassingen die noodzakelijk geacht worden 

hebben betrekking op de gegarandeerde rendementen en de noodzaak aan een betere controle. In de 

volgende hoofdstukken wordt hier verder op ingegaan. 

 

De voorwaarden in artikel 194ter, §1, 4° en leden drie, vier en vijf van artikel 194ter, §1 moeten 

nageleefd worden op straffe van terugname van de vrijstelling. Aangezien de niet naleving van de 

gedane kosten in België ernstige gevolgen heeft, komt het de aanslagambtenaar toe het naleven van 

deze voorwaarde nauwgezet op te volgen maar wel met een open geest te beoordelen 
101

. 

Zoals hierboven reeds vermeld voegt de investerende vennootschap of Belgische inrichting een 

afschrift bij de aangifte waarbij de betrokken Gemeenschap het audiovisueel werk, waarin 

geïnvesteerd wordt, erkent als een in aanmerking komend werk voor de vrijstelling van de winst 
102

. 
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1.3 Raamovereenkomst 
De wetgever heeft de raamovereenkomst voor de productie van een in aanmerking komend werk 

gedefinieerd in artikel 194ter, §1, 2° WIB 92 als zijnde een basisovereenkomst gesloten, naargelang 

het geval, tussen een in aanmerking komende productievennootschap, enerzijds, en één of meerdere 

binnenlandse vennootschappen en/of één of meerdere belastingplichtigen als bedoeld in artikel 227, 

2°, anderzijds, voor de financiering van de productie van een in aanmerking komend werk met 

vrijstelling van de belastbare winst. De raamovereenkomst is gebonden aan enkele verplichte 

vermeldingen maar voor het overige geldt de vrijheid van contracteren met betrekking tot de juridische 

vorm en inhoud van de overeenkomst 
103

. In de definitie van de raamovereenkomst valt te lezen dat het 

gaat om de financiering van de productie van een erkend werk, nochtans is het ook mogelijk een 

raamovereenkomst te sluiten voor de financiering van een audiovisueel werk dat nog niet erkend is 
104

. 

Weliswaar is dit pas mogelijk vanaf het ogenblik dat de aanvraag tot erkenning is ingediend bij de 

betrokken Gemeenschap. De vrijstelling wordt dan logischerwijze ook pas toegekend vanaf de datum 

van erkenning van het in aanmerking komend audiovisueel werk. De datum van het afsluiten van de 

raamovereenkomst wordt wel gebruikt om de termijnen te bepalen met betrekking tot de in België 

gedane kosten, de maximale duur van de onoverdraagbaarheid en de benodigde attesten van artikel 

194ter, §4, 7° en 7°bis WIB 92. Daarnaast moet vermeld worden dat de raamovereenkomst slaat op de 

financiering van één enkel erkend Belgisch audiovisueel werk, volgens artikel 194ter, §1, 3° WIB 92 

105
. De productievennootschap van dit erkend Belgisch audiovisueel werk kan wel gelijktijdige of 

opeenvolgende raamovereenkomsten sluiten met meerdere investeerders. Dit kan onder meer het geval 

zijn als er nood is aan extra financiering van het audiovisueel werk. Bij dit laatste geval moet er wel 

rekening gehouden worden met de maximale financieringsgrens van 50 pct. ten opzichte van het totale 

budget van de kosten.  

Tot voor het addendum aan de circulaire nr. CI.RH.421/566.524 van 23 december 2004 was het niet 

toegelaten dat een belastingplichtige meerdere gelijktijdige of opeenvolgende raamovereenkomsten 

afsloot voor de financiering van eenzelfde audiovisueel werk, wel kon eenzelfde investeerder 

meerdere raamovereenkomsten afsluiten die betrekking hadden op verschillende audiovisuele werken 

106
. Het addendum van 26 oktober 2009 aan deze circulaire brengt hierin verandering. Eenzelfde 

investeerder kan opeenvolgende raamovereenkomsten aangaan voor de financiering van eenzelfde 

film met de voorwaarde dat de producent de verbintenis aangaat om niet over te gaan tot enige 

terugbetaling van de geleende bedragen in uitvoering van een voorheen afgesloten raamovereenkomst, 

zolang de gestorte bedragen als gevolg van een latere raamovereenkomst niet werden ontvangen door 

de productievennootschap en niet werden gebruikt voor film. Indien de productievennootschap de 
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gestorte bedragen van de latere raamovereenkomst toch gebruikt om de lening van de eerdere 

raamovereenkomst terug te betalen, dan heeft dit tot gevolg dat deze laatste raamovereenkomst niet in 

aanmerking zal komen voor de vrijstelling van de belastbare winst aangezien de gestorte bedragen niet 

daadwerkelijk voor de uitvoering van het audiovisueel werk aangewend werden, zoals omschreven in 

artikel 194ter, §4, 4° WIB 92. Het aantal raamovereenkomsten dat door dezelfde belastingplichtige 

kan worden afgesloten ter financiering van eenzelfde audiovisueel werk wordt wel beperkt tot twee 

omwille van controledoeleinden 
107

. Het addendum geeft ook antwoord hoe de verschillende termijnen 

moeten worden nageleefd met betrekking tot de verschillende data van de raamovereenkomsten. Het 

addendum stelt dat voor de berekening van de termijnen die aanvangen op de datum van de 

ondertekening van de raamovereenkomst slechts rekening moet gehouden worden met één enkele 

raamovereenkomst, namelijk de eerste voor de termijnen zoals bedoeld in artikel 194ter, §1, 3° en §4, 

eerste lid, 7° en 7°bis WIB 92 en met de laatste raamovereenkomst voor wat betreft de termijn van 

onoverdraagbaarheid van §4, eerste lid, 3° van hetzelfde artikel.  

De wetgever bepaalt dat de raamovereenkomst enkele verplichte vermeldingen moet bevatten. Een 

voorbeeld van een raamovereenkomst valt raad te plegen in bijlage 2. De verbintenisbrief tussen de 

investerende vennootschap en de productievennootschap omtrent de raamovereenkomst is terug te 

vinden in bijlage 1. De verplichte vermeldingen worden weergegeven in artikel 194ter, §5 WIB 92 en 

worden hieronder opgesomd: 

 de benaming en het maatschappelijk doel van de productievennootschap; 

 de benaming en het maatschappelijk doel van de binnenlandse vennootschappen of de 

Belgische inrichtingen van belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2°, die de 

raamovereenkomst hebben gesloten met de productievennootschap; 

 het totaal van de met toepassing van §2 aangewende sommen evenals de juridische vorm, met 

een gedetailleerde opgave per bedrag, van die aangewende sommen ten name van elke 

deelnemende vennootschap vermeld onder 2°; 

 de identificatie en de beschrijving van het in aanmerking komend werk dat het voorwerp 

uitmaakt van de raamovereenkomst; 

 het budget van de uitgaven die nodig zijn voor het werk in kwestie, waarbij een onderscheid 

wordt gemaakt tussen: 

o het gedeelte dat ten laste wordt genomen door de productievennootschap; 

o het gedeelte gefinancierd door de binnenlandse vennootschappen of Belgische 

inrichtingen van een belastingplichtige als bedoeld in artikel 227, 2°, die samen 

                                                           
107

 Addendum van 26 oktober 2009 bij de circulaire CI.RH. 421/566.524 dd. 26.10.2009, II. Het afsluiten van 

meerdere raamovereenkomsten door dezelfde investeerder voor eenzelfde audiovisueel werk. 

 



30 
 

deelnemers aan de raamovereenkomst zijn en die aanspraak maken op de vrijstelling 

bedoeld in paragraaf 2; 

o het gedeelte gefinancierd door de andere deelnemers aan de raamovereenkomst die 

aanspraak maken of niet op de vrijstelling bedoeld in paragraaf 2; 

o het gedeelte gefinancierd door elke andere, eerder getekende raamovereenkomst 

betreffende hetzelfde in aanmerking komende werk; 

 de overeengekomen wijze waarop de bedragen worden vergoed die, naar gelang van hun aard, 

worden aangewend bij de uitvoering van de raamovereenkomst; 

 de waarborg dat elke binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een in artikel 

227, 2°, bedoelde belastingplichtige die overeenkomstig 2° geïdentificeerd is noch een 

productievennootschap, noch een televisieomroep is, evenals dat de geldschieters geen 

kredietinstellingen zijn; 

 de verbintenis van de productievennootschap: 

o overeenkomstig §1 in België uitgaven te doen ten belope van 90 pct. van het 

geïnvesteerde bedrag anders dan in de vorm van leningen 
108

; 

o het definitieve bedrag dat in beginsel wordt aangewend tot uitvoering van de 

raamovereenkomst met vrijstelling van winst te beperken tot ten hoogste 50 pct. van 

het budget van de totale uitgaven van het in aanmerking komend werk voor alle 

betrokken binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van 

belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2°, en om alle overeenkomstig §2 gestorte 

bedragen daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van dit budget; 

o het totaal van de sommen die in de vorm van leningen zullen worden aangewend voor 

de uitvoering van de raamovereenkomst te beperken tot ten hoogste 40 pct. van de 

sommen die in beginsel zijn bestemd voor de uitvoering van de raamovereenkomst 

met vrijstelling van de winst voor alle betrokken binnenlandse vennootschappen en 

Belgische inrichtingen van belastingplichtigen bedoeld in artikel 227, 2°; 

o het besteden van tenminste 70 pct. van de uitgaven bedoeld in §1, eerste lid, 4°, aan 

uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie. 

In de huidige wetgeving per aanslagjaar 2015 staat nog steeds te lezen in artikel 194ter, §5, 8° WIB 92 

dat de productievennootschap de verbintenis moet aangaan om "overeenkomstig paragraaf 1 van 

artikel 194ter WIB 92 in België uitgaven te doen ten belope van 90 pct. van het geïnvesteerde bedrag 

anders dan in de vorm van leningen.". De betekenis van de woorden "anders dan in de vorm van 

leningen" dateert reeds van voor de wetswijziging ingevolge de wet houdende fiscale en financiële 

bepalingen van 17 juni 2013. In voornoemde wet is duidelijk af te leiden dat deze woorden uit de 
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wettekst hadden moeten worden opgeheven 
109

, doch is dit tot op vandaag nog steeds niet gebeurd 

waardoor er onnodige rechtsonzekerheid kan ontstaan.  

De datum van de raamovereenkomst is van groot belang om na te gaan of bepaalde voorwaarden 

worden nageleefd, deze datum bepaalt namelijk de aanvang van verscheidene termijnen. Allereerst 

moeten de productie- en exploitatiekosten die in België worden gedaan ten minste 90 pct. bedragen 

van de totale sommen die worden aangewend voor de uitvoering van de raamovereenkomst en dit 

tijdens een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de 

raamovereenkomst. Deze termijn wordt uitgebreid naar 24 maanden als het in aanmerking komend 

werk een animatiefilm is 
110

. Daarnaast begint de periode van maximaal achttien maanden met 

betrekking tot de onoverdraagbaarheid van de rechten te lopen vanaf de datum van ondertekening van 

de raamovereenkomst 
111

. De maximale duur van de niet overdraagbaarheid wordt net zoals in het 

eerste geval verlengd tot 24 maanden indien het gaat om een animatiefilm 
112

. Verder moet de 

investeerder de sommen waartoe hij zich verbonden heeft, storten binnen de achttien maanden te 

rekenen vanaf de datum waarop de raamovereenkomst gesloten is 
113

. Ook hier wordt de periode 

verlengd tot 24 maanden in het geval van een animatiefilm. De datum van afsluiting van de 

raamovereenkomst is ten slotte ook van belang met betrekking tot de vereiste attesten die de 

investerende vennootschap nodig heeft om te kunnen genieten van de vrijstelling. Het gaat enerzijds 

om het attest waarin de aanslagdienst, waarvan de productievennootschap afhangt, verklaart dat de 

voorwaarden met betrekking tot de in België gedane kosten en de tijdige storting van de verbonden 

sommen nageleefd zijn 
114

 en anderzijds om het attest van de betrokken Gemeenschap die bevestigt dat 

de productie van het audiovisueel werk voltooid is 
115

.  

Overeenkomstig artikel 344 WIB 92 is het mogelijk dat een raamovereenkomst niet kan worden 

tegengeworpen aan de Administratie indien het bewijs van fiscaal misbruik wordt geleverd. Het doel 

van artikel 194ter WIB 92 bestaat eruit om de productie van audiovisuele werken te ondersteunen en 

niet het vermijden van belastingen. In het geval de Administratie kan aantonen dat de 

belastingplichtige enkel als doel had belastingen te vermijden is de Administratie gemachtigd de 

belastbare grondslag en de belastingberekening te herstellen als zou de handeling van de 

belastingplichtige het doel van artikel 194ter WIB 92 geëerbiedigd hebben. 
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1.4 Samenvattende figuur 
Op basis van voorgaande kan de Tax Shelter alles omschrijvend in één figuur voorgesteld worden als 

volgt: 
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2 Boekhoudkundige verwerking 
Omtrent de boekhoudkundige verwerking van de Tax Shelter heeft er lange tijd onduidelijkheid 

bestaan 
116

. Er was dan ook een discrepantie tussen de visie van de rechtsleer en de boekhoudkundige 

verwerking die in de praktijk werd toegepast. Om een eensgezindheid te bewerkstelligen heeft de 

Commissie voor Boekhoudkundige Normen een eerste advies uitgevaardigd op 16 juni 2010 met 

betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van de Tax Shelter in hoofde van de investeerder. Op 

17 april 2012 volgde een verdere verfijning omtrent de boekhoudkundige verwerking die de 

investeerder zou moeten toepassen. Tussendoor publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige 

Normen op 21 maart 2012 een advies inzake de boekhoudkundige verwerking van de Tax Shelter in 

hoofde van de productievennootschap. Hieronder worden beide werkwijzen besproken aan de hand 

van de drie adviezen. 

2.1 Boekhoudkundige verwerking in hoofde van de investeerder 

2.1.1 Kwalificatie APNI-rechten 

Zoals hierboven aangegeven was er lange tijd onzekerheid betreffende de boekhoudkundige 

verwerking van de Tax Shelter in hoofde van de investeerder. De Commissie heeft hier een 

eensgezindheid over willen creëren met hun advies van 16 juni 2010. De onenigheid had vooral 

betrekking op de boeking van de APNI-rechten. Deze rechten worden gezien als het aandeel van de 

producent in de netto-inkomsten en wordt in de praktijk als de meest voorkomende rechten 

beschouwd. De APNI-rechten werden op verscheidene manieren bekeken, voor sommigen 

catalogeerden deze onder de immateriële vaste activa, voor anderen dan weer onder de financiële vaste 

activa en nog anderen achten de rubriek geldbeleggingen als de enige correcte. De Commissie voor 

Boekhoudkundige Normen bespreekt voorgaande rubrieken elk afzonderlijk en formuleert een besluit 

onder welke rubriek deze rechten thuishoren.  

Het Koninklijk Besluit van het Wetboek Vennootschappen geeft in artikel 95 een beschrijving van de 

rubrieken onder het actief van een vennootschap 
117

. De rubriek immateriële vaste activa bevat de 

kosten van onderzoek en ontwikkeling; de concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en 

andere gelijkaardige rechten; de goodwill en de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa. De 

APNI-rechten zullen niet beschouwd kunnen worden als kosten van onderzoek en ontwikkeling, 

goodwill of de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa. In eerste instantie zouden deze rechten 

deel kunnen uitmaken van de concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en andere 

gelijkaardige rechten. Onder deze categorie moet worden verstaan, enerzijds de octrooien, licenties, 

know-how, merken en andere gelijkaardige rechten waarvan de vennootschap eigenares is, anderzijds 
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de rechten tot exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere 

gelijkaardige rechten die eigendom zijn van derden, alsook de aanschaffingswaarde van het recht van 

de vennootschap om van derden dienstverleningen van know-how te verkrijgen, wanneer die rechten 

door de vennootschap ten bezwarende titel werden verworven 
118

. De Commissie stelt in hun advies 

dat de APNI-rechten hier niet onder gecatalogeerd kunnen worden. De investerende vennootschap 

haalt uit deze rechten enkel toekomstige opbrengsten, zonder dat deze het audiovisueel werk echt zelf 

kan gaan gebruiken voor bepaalde doeleinden zoals bijvoorbeeld de doorverkoop van de productie aan 

het buitenland. Dit kan enkel uitgevoerd worden door de producent en niet door de investerende 

vennootschappen. Om een gelijkaardige reden kunnen de APNI-rechten ook niet gecatalogeerd 

worden onder de auteursrechten. Dit zijn namelijk vermogensrechten waarbij de auteur van het werk 

het recht heeft om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten reproduceren, 

alsook het exclusieve recht om toestemming te geven tot het bewerken, vertalen, verhuren of uitlenen 

van het werk evenals om het werk aan het publiek mede te delen. Ook op internationaal gebied is er 

geen ondersteuning te vinden om de APNI-rechten te boeken als een immaterieel vast actief. Een 

immaterieel vast actief wordt in IAS 38 immers gedefinieerd als een identificeerbaar, niet-monetair 

actief zonder fysieke vorm, aangehouden voor gebruik in de productie of levering van goederen en 

diensten, voor verhuur aan derden of voor bestuurlijke doeleinden. APNI-rechten zullen op basis van 

voorgaande niet kunnen worden ondergebracht onder de immateriële vaste activa. 

Een tweede mogelijkheid om de rechten boekhoudkundig te verwerken is om deze onder te brengen 

onder de rubriek financiële vaste activa, aangezien deze rechten eenzelfde aard hebben. Verder is het 

ook vereist dat de rechten een duurzaam karakter vertonen voor de vennootschap, wat inhoudt dat deze 

rechten de vennootschap op duurzame wijze geldmiddelen verstrekt omdat zij deze nodig heeft, en niet 

omdat de vennootschap deze rechten als een interessante belegging aanziet 
119

. Dit is bij de APNI-

rechten niet het geval aangezien deze veelal een tijdelijk karakter bezitten. De Commissie is dezelfde 

mening toegedaan en stelt dat de vennootschap, die de APNI-rechten bezit, een bepaald project 

ondersteunt, namelijk de productie van het in aanmerking komend audiovisueel werk, en dus niet als 

doel heeft de productievennootschap duurzaam te ondersteunen. Voor de investerende vennootschap is 

de investering in een audiovisueel werk vaak ook vreemd aan de eigen bedrijfsuitoefening. Een 

duurzame band tussen investeerder en productievennootschap is dan ook geen vereiste om gebruik te 

kunnen maken van de Tax Shelter 
120

.  
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Uit voorgaande resulteert dat de APNI-rechten zullen worden opgenomen onder de rubriek van de 

vlottende activa, meer bepaald onder de overige geldbeleggingen. Volgens artikel 95 van het 

Koninklijk Besluit van het Wetboek Vennootschappen vallen onder deze rubriek de vorderingen op 

kredietinstellingen, uit termijndeposito's, alsmede de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die 

niet het kenmerk hebben van financiële vaste activa 
121

. Voor de investeerder zorgen de APNI-rechten 

voor een toekomstige kasinstroom waarvan de investeerder het rendement van deze rechten op 

voorhand kan inschatten doordat er heel vaak beroep wordt gedaan op bepaalde opties 
122

. Dit valt dus 

binnen voorgaande definitie. Boekhoudkundig wordt dit opgenomen in klasse vijf van het minimum 

algemeen rekeningstelsel. Deze klasse bestaat uit eigen aandelen, aandelen, vastrentende effecten, 

termijndeposito's, te incasseren vervallen waarden, kredietinstellingen, postcheque- en girodienst, 

kassen en interne overboekingen. De commissie stelt dat deze rechten bij voorkeur worden geboekt 

onder de rubriek 51 "Aandelen" 
123

.  

2.1.2 Waardering 

Het onderbrengen van de rechten onder deze rubriek heeft implicaties omtrent de waardering ervan. 

Volgens artikel 74 van het KB W.Venn. moeten op geldbeleggingen waardeverminderingen worden 

toegepast wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de 

aanschaffingswaarde. Artikel 75 van datzelfde Koninklijk Besluit bepaalt dat er aanvullende 

waardeverminderingen geboekt moeten worden op geldbeleggingen om rekening te houden met de 

evolutie van hun realisatie- of marktwaarde en met de risico's inherent aan de aard van de betrokken 

producten of van de gevoerde activiteit. Deze boekhoudregels kunnen gevolg hebben op de 

waardering van de rechten indien er gebruik wordt gemaakt van optiecontracten.  

2.1.3 Aanpassingen door advies 2012/7 

Op 17 april 2012 werd door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een tweede advies 

uitgevaardigd 
124

. Dit advies vervangt het vorige maar de inhoud werd in grote lijnen behouden. Het 

laatste advies brengt een aanvulling op het gebied van de boekhoudkundige verwerking van de 

belastingvrijstelling indien er in het jaar van afsluiting van de raamovereenkomst geen of onvoldoende 

winst is om van de volledige vrijstelling te kunnen genieten. Er wordt door de Commissie een tweede 

methode voorgesteld om deze vrijstelling te boeken. In het eerste advies van 16 juni 2010 wordt de 

belastingvrijstelling volledig overgeboekt naar de belastingvrije reserves in het jaar van ondertekening 
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van de raamovereenkomst. Ook wanneer er in dat jaar geen of onvoldoende winst aanwezig is om van 

de vrijstelling te kunnen genieten. In het ontwerpadvies van het tweede advies gaat de Commissie een 

andere richting uit om deze boeking te verwerken. Het bedrag van de vrijstelling zal moeten geboekt 

worden op de rekening belastingvrije reserves in het jaar dat de investeerder daadwerkelijk geniet van 

de vrijstelling 
125

. Deze verandering heeft het niet volledig gehaald tot het uiteindelijke advies maar is 

wel nog altijd terug te vinden in het advies van 17 april 2012. De investerende vennootschap heeft nu 

de mogelijkheid om te kiezen tussen twee methodes. Enerzijds de methode die al werd toegepast in het 

advies van 2010 en anderzijds de methode die door de Commissie werd aangebracht in het advies van 

2012. Welke methode de investerende vennootschap verkiest wordt beslist door de raad van bestuur 

van de investerende vennootschap 
126

. Deze twee methodes brengen verschillende fiscale gevolgen 

met zich mee.  

Een voorbeeld gebaseerd op een artikel uit de fiscale actualiteit nummer 37 toont aan dat de methode, 

waarin de investerende vennootschap de vrijstelling pas boekt op het moment wanneer er 

daadwerkelijk van genoten wordt, negatieve fiscale gevolgen kan teweeg brengen 
127

.  

Een investerende vennootschap ondertekent in 2012 een raamovereenkomst om te investeren in een 

audiovisueel werk voor een bedrag van 100.000 EUR. Dit zorgt voor een vrijstelling ten belope van 

150% van de belastbare winst. Ondanks positieve vooruitzichten kent de vennootschap in het boekjaar 

2012 toch een negatieve aangroei van de reserves voor een bedrag van 25.000 EUR. Hierdoor zal de 

investeerder de vrijstelling niet kunnen aanwenden voor dat belastbaar tijdperk. De vrijstelling gaat 

hierdoor niet verloren maar kan worden overdragen op de winst van volgende belastbare tijdperken, 

tot uiterlijk het boekjaar dat voorafgaat aan de definitieve vrijstelling. De investerende vennootschap 

heeft ervoor gekozen om methode twee toe te passen waardoor de vrijstelling pas wordt geboekt in het 

jaar waar de vennootschap er daadwerkelijk van geniet. Hierdoor zal er in boekjaar 2012 geen 

overboeking plaatsvinden naar de belastingvrije reserves. De vennootschap kent een beter boekjaar 

2013 en realiseert een aangroei van de reserves voor een bedrag van 405.000 EUR. Voor de boekjaren 

2014 en 2015 wordt ervan uitgegaan dat de vennootschap een negatieve aangroei van de reserves zal 

kennen. De investerende vennootschap zal de vrijstelling dus in beginsel volledig kunnen toepassen in 

het boekjaar 2013. In 2013 wordt de investerende vennootschap onderworpen aan een fiscale controle 

voor het boekjaar 2012 en als gevolg hiervan tekent de investerende vennootschap een akkoord over 

het belasten van een herstructureringsvoorziening ten bedrage van 375.000 EUR. Doordat de 

vennootschap zich akkoord verklaard heeft met de herstructureringsvoorziening realiseert de 
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investeerder voor boekjaar 2012 alsnog een positieve aangroei van de reserves van 350.000 EUR. 

Maar aangezien de vennootschap de vrijstelling voor boekjaar 2012 niet overgeboekt heeft op een 

passiefrekening, zal deze er toch niet van kunnen genieten. Ingevolge de akkoordverklaring zal de 

investerende vennootschap voor boekjaar 2013 een positieve aangroei realiseren van 30.000 EUR en 

niet van 405.000 EUR. Zoals eerder bepaald zal de vennootschap voor het boekjaar 2013 wel kunnen 

genieten van de vrijstelling voor een bedrag van 15.000 EUR 
128

. Het overige bedrag van de 

vrijstelling, met name 135.000 EUR, wordt op zijn beurt overgedragen naar de volgende belastbare 

tijdperken. Maar aangezien de vennootschap voor de boekjaren 2014 en 2015 een negatieve aangroei 

kent zal de vrijstelling definitief verloren gaan. Het totaalplaatje van deze operatie zal duidelijk 

negatief afsluiten. 

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk dat het boeken van de vrijstelling volgens de laatste optionele wijze 

een potentieel risico inhoudt voor de investeerder aangezien deze zijn vrijstelling kan verliezen door 

het niet voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde van artikel 194ter, §4, 1° WIB 92. Aangezien 

het toegestaan is om de belastingvrijstelling volledig over te boeken naar de belastingvrije reserves in 

het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst en deze methode niet onderhevig is aan een 

risico zoals in het voorgaande voorbeeld lijkt het mijn inziens aangewezen om als investerende 

vennootschap de methode van directe volledige overboeking te verkiezen. Deze mening zijn ook de 

auteurs PIETER VANDE KERCKHOVE en STEFAAN VLAMINCK aangedaan 
129

. 

Een tweede aanvulling die het advies van 2012 doet aan het eerste advies heeft betrekking op de 

overboeking van de belastingvrije reserves naar de beschikbare reserves in het geval de vrijstelling 

definitief wordt of wanneer de vrijstelling verloren gaat. De voorwaarden die voldaan moeten zijn om 

een definitieve vrijstelling te verkrijgen en te behouden zijn terug te vinden in artikel 194ter, §4 WIB 

92 en eerder omschreven in deel 1.1. Indien de vennootschap alle voorwaarden naleeft, zal de 

tijdelijke vrijstelling omgezet worden in een definitieve vrijstelling. Er zal een boeking plaatsvinden 

waarbij het bedrag van de vrijstelling overgeboekt wordt van de belastingvrije reserves naar de 

beschikbare reserves. Hieraan werd niks verandert door het laatste advies. Het advies van 16 juni 2010 

maakt melding van de mogelijkheid dat een deel of het geheel van de vrijstelling verloren kan gaan 

doordat er geen of een tekort aan winst aanwezig is in de betreffende boekjaren. In dat advies is niks 

terug te vinden over de situatie waarin de vrijstelling niet kan worden genoten indien niet voldaan is 

aan bepaalde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld onvoldoende uitgaven gedaan in België of omdat het 

audiovisueel werk niet werd erkend. In het geval er één of meerdere voorwaarden niet worden 
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nageleefd, verliest de investeerder het fiscaal voordeel van de vrijstelling van de winst en zal er dan 

ook een onttrekking moeten gebeuren aan de belastingvrije reserves. 

2.1.4 Boekingen 

De boekhoudkundige verwerking van een investering in een erkend audiovisueel werk wordt in 

onderstaand voorbeeld, gebaseerd op het laatste advies van de Commissie, verder uitgewerkt. Voor de 

eenvoud nemen we een investering ten bedrage van 100.000 EUR met de traditionele verdeling in de 

vorm van 40.000 EUR lening en 60.000 EUR eigendomsrechten. De putoptie die door de investerende 

vennootschap kan uitgeoefend worden heeft een waarde van 12.000 EUR. De netto interest op de 

lening bedraagt 4 pct. 

De eerste stap die plaatsvindt bij het investeren in een erkend audiovisueel werk is de ondertekening 

van de raamovereenkomst. Hierdoor verbindt de investerende vennootschap zich om de beloofde 

sommen ter beschikking te stellen van de productievennootschap. In praktijk kan het voorvallen dat 

deze sommen of een deel ervan niet onmiddellijk worden overgemaakt aan de productievennootschap. 

Voor de investerende vennootschap ontstaat er op het moment van ondertekening van de 

raamovereenkomst wel een kredietverplichting om de som van 40.000 EUR te voldoen. 

Boekhoudkundig wordt deze verplichting opgenomen in de klasse van de niet in de balans opgenomen 

rechten en verplichtingen. Indien de lening pas wordt overgemaakt in boekjaar X+1 zal er in het 

boekjaar X, het boekjaar waarin de raamovereenkomst wordt ondertekend, volgende boeking worden 

uitgevoerd: 

09 Debiteuren wegens kredietverplichtingen 40.000  

09 aan Kredietverplichtingen  40.000 

 

Als in boekjaar X+1 de beloofde sommen in de vorm van een lening worden overgemaakt, wordt 

volgende boeking verricht: 

416 Diverse vorderingen op ten hoogste één jaar   

 OF 40.000  

291 Overige vorderingen op meer dan één jaar   

550 aan Kredietinstellingen: rekening-courant  40.000 

 

De kredietverplichting wordt op hetzelfde moment terug tegengeboekt: 

09 Kredietverplichtingen 40.000  

09 aan Debiteuren wegens kredietverplichtingen  40.000 

 

In het geval de storting van de lening in hetzelfde jaar plaatsvindt als de ondertekening van de 
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raamovereenkomst, in casu in boekjaar X, zijn de boekingen met betrekking tot de klasse nul niet 

nodig. 

Naast de lening verkrijgt de investerende vennootschap ook eigendomsrechten. Zoals hierboven reeds 

omschreven moeten deze rechten geboekt worden onder de overige geldbeleggingen en niet onder de 

immateriële vaste activa of de financiële vaste activa. Volgende boeking zal dan ook plaatsvinden op 

het moment van ondertekening van de raamovereenkomst: 

51  Aandelen (rechten op de opbrengsten van het 

audiovisueel werk) 

60.000  

48 aan Diverse schulden  60.000 

 

Op het ogenblik dat de investerende vennootschap de betaling uitvoert voor de eigendomsrechten, 

wordt volgende boeking verricht: 

48  Diverse schulden 60.000  

550 aan Kredietinstellingen: rekening-courant  60.000 

 

De investeerder kan een putoptie verkrijgen op de eigendomsrechten om het overige risico volledig uit 

te schakelen en hier bovenop een extra rendement te halen. Met zo een putoptie kan de investerende 

vennootschap de uitgever van deze optie, vaak de productievennootschap maar kan ook een derde zijn, 

verplichten de eigendomsrechten over te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. In casu bedraagt de 

waarde van de putoptie 12.000 EUR. De investerende vennootschap heeft de keuze om de putoptie al 

dan niet uit te oefenen. Op het moment van toekenning van de optie is er nog niet geweten of de 

investeerder deze zal uitoefenen. De optie zal net zoals bij de kredietverplichting, moeten worden 

opgenomen onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen wat leidt tot volgende 

boeking: 

09  Verkoopoptie van de rechten op de opbrengsten van 

het audiovisueel werk 

12.000  

09 aan Houder van de verkoopoptie van de rechten 

op de opbrengsten van het audiovisueel werk 

 12.000 

 

Vanaf het moment dat de investerende vennootschap de raamovereenkomst afgesloten heeft kan deze 

in hetzelfde boekjaar genieten van een vrijstelling ten belope van 150 pct. van het geïnvesteerde 

bedrag. In dit geval zal de vennootschap kunnen genieten van een vrijstelling van 150.000 EUR, ervan 

uitgaande dat de belastbare gereserveerde winst van de investerende vennootschap minstens het 

dubbele bedraagt van de vrijstelling, met een maximum aan vrijstelling van 750.000 EUR. 

Paragraaf 4 van artikel 194ter WIB 92 bepaalt dat de vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening 
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van het passief van de balans moet geboekt worden en op deze rekening blijft tot de investeerder in het 

bezit is van de attesten bedoeld in 7° en 7°bis van §4 van artikel 194ter WIB 92. Daarnaast mag de 

vrijgestelde winst niet dienen tot grondslag voor de berekening van enige beloning of toekenning tot 

op de datum waarop voorgaande attesten in het bezit zijn van de vennootschap 
130

. Boekhoudkundig 

kan dit verwerkt worden via twee mogelijke methodes. Een eerste methode betreft een volledige 

overboeking naar de belastingvrije reserves in het jaar van ondertekening van de raamovereenkomst, 

ongeacht of er voldoende winst aanwezig is. De tweede methode stelt dat de vrijstelling pas geboekt 

moet worden op de rekening belastingvrije reserves in het jaar waarin de investeerder effectief geniet 

van de vrijstelling. De eerste methode wordt boekhoudkundig als volgt verwerkt: 

689 Overboeking naar de belastingvrije reserves 150.000  

132 aan Belastingvrije reserves  150.000 

 

Om de tweede methode te illustreren wordt ervan uitgegaan dat de investerende vennootschap in 

boekjaar X maar beroep zal kunnen doen op een vrijstelling van 100.000 EUR, dit door onvoldoende 

belastbare gereserveerde winst. In boekjaar X+1 zal de vennootschap kunnen genieten van de overige 

50.000 EUR vrijstelling. In dit geval vindt in boekjaar X +1 volgende boeking plaats: 

689 Overboeking naar de belastingvrije reserves 50.000  

132 aan Belastingvrije reserves  50.000 

 

Het tweede advies van de Commissie schrijft voor dat bij gebruik van de tweede methode, de nog niet 

geboekte vrijstelling moet worden opgenomen in de toelichting onder de actieve belastinglatenties 
131

. 

Toegepast op dit voorbeeld zal de investerende vennootschap in de toelichting van boekjaar X 

vermelden dat de vrijstelling nog niet volledig is opgenomen, meer bepaald voor een bedrag van 

50.000 EUR. 

De volgende stap binnen het traject van een Tax Shelter investering heeft betrekking op de 

terugbetaling, de inkomsten en de eventuele uitoefening van de putoptie. De terugbetaling van de 

lening en de eraan verbonden interesten worden als volgt geboekt: 

550 Kredietinstellingen: rekening-courant 40.000  

416 aan Diverse vorderingen op ten hoogste één jaar  40.000 
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550 Kredietinstellingen: rekening-courant 1.600  

751 aan Interesten op lening  1.600 

 

De opbrengsten van de eigendomsrechten zijn voor de investerende vennootschap een financiële 

opbrengst. De inkomsten worden geboekt in het jaar van vaststelling en wanneer ze als zeker beschoud 

worden 
132

. De opbrengsten voor het boekjaar X+2 bedragen 8.000 EUR en dit wordt bekend gemaakt 

in januari van het boekjaar X+3 
133

. Volgende boeking zal verricht worden: 

491 Verkregen opbrensten 8.000  

751 aan Opbrengsten uit vlottende activa  8.000 

 

Bij de inning van de opbrengsten door de investerende vennootschap in boekjaar X+3, gebeuren 

volgende boekingen: 

751 Opbrengsten uit vlottende activa 8.000  

491 aan Verkregen opbrengsten  8.000 

 

550 Kredietinstellingen: rekening-courant 8.000  

751 aan Opbrengsten uit vlottende activa  8.000 

 

De investerende vennootschap behoudt zijn eigendomsrechten in het vooruitzicht van een hogere 

opbrengst in vergelijking met de uitoefenprijs van de afgesloten putoptie. Toch wordt door het 

bestuursorgaan besloten om een waardevermindering te boeken op de eigendomsrechten voor een 

bedrag van 30.000 EUR. Hiervoor zal volgende boeking moeten worden uitgevoerd: 

651 Toevoeging aan waardeverminderingen op vlottende 

activa 

30.000  

519 aan Geboekte waardeverminderingen op aandelen  30.000 

 

In het geval de investerende vennootschap de putoptie toch uitoefent en ervan uitgegaan wordt dat er 

in tussentijd nog geen opbrengsten van de eigendomsrechten zijn uitbetaald of waardeverminderingen 

zijn aangenomen, dan vindt onderstaande boeking plaats: 
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550 Kredietinstellingen: rekening-courant 12.000  

652 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa 48.000  

51 aan Aandelen (rechten op de opbrengsten van het 

audiovisueel werk) 

 60.000 

 

Indien de investerende vennootschap in tussentijd een waardevermindering van 30.000 EUR geboekt 

heeft, wordt bovenstaande boeking als volgt aangepast: 

550 Kredietinstellingen: rekening-courant 12.000  

652 Minderwaarden op de realisatie van vlottende activa 18.000  

519 Geboekte waardeverminderingen op aandelen 30.000  

51 aan Aandelen (rechten op de opbrengsten van het 

audiovisueel werk) 

 60.000 

 

Bij het lichten van de optie wordt ook de nulrekening tegengeboekt, wat resulteert in volgende 

boeking: 

09  Houder van de verkoopoptie van de rechten op de 

opbrengsten van het audiovisueel werk 

12.000  

09 aan Verkoopoptie van de rechten op de 

opbrengsten van het audiovisueel werk  

 12.000 

 

De laatste boeking die nog moet plaatsvinden is de overgang van de tijdelijke vrijstelling naar de al 

dan niet definitieve vrijstelling. Indien voldaan is aan alle voorwaarden zal de investerende 

vennootschap definitief kunnen genieten van de vrijstelling en zal de volgende boeking moeten 

worden uitgevoerd: 

132 Belastingvrije reserves 150.000  

133 aan Beschikbare reserves  150.000 

 

In het geval de voorwaarden niet werden nageleefd of wanneer er gedurende de betreffende boekjaren 

geen winst beschikbaar was, zal de investerende vennootschap niet kunnen genieten van de vrijstelling 

en zal volgende boeking verricht worden: 

132 Belastingvrije reserves 150.000  

789 aan Onttrekking aan de belastingvrije reserves  150.000 

 

De situatie kan zich ook voordoen dat de investerende heeft kunnen genieten van een vrijstelling maar 
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niet voor het gehele bedrag, bijvoorbeeld voor een bedrag van 100.000 EUR. De boeking ziet er dan 

als volgt uit: 

132 Belastingvrije reserves 150.000  

789 aan Onttrekking aan de belastingvrije reserves  50.000 

133        Beschikbare reserves  100.000 
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2.2 Boekhoudkundige verwerking in hoofde van de 

productievennootschap   
Naast de boekhoudkundige verwerking voor de investerende vennootschap was er ook voor de 

boekhoudkundige verwerking in hoofde van de productievennootschap lange tijd onduidelijkheid. In 

2010 kwam de Commissie al met een eerste advies voor de investerende vennootschap gevolgd door 

een vernieuwde versie in 2012. Tussen de twee adviezen omtrent de verwerking in hoofde van de 

investeerder in publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ook een advies betreffende 

de boekhoudkundige verwerking van de Tax Shelter in hoofde van de productievennootschap, met 

name het advies 2012/6 van 21 maart 2012 
134

.  

2.2.1 Kwalificatie audiovisueel werk 

De productievennootschap wordt in het wetboek gedefinieerd als het zijnde een binnenlandse 

vennootschap of de Belgische inrichting van een buitenlandse belastingplichtige, die geen 

televisieomroep is of geen onderneming die verbonden is met een Belgische of buitenlandse 

televisieomroep en de ontwikkeling en productie van het audiovisueel werk als voornaamste doel heeft 

135
. De Commissie voegt hier nog aan toe dat dit ook de vennootschap is die de exploitatie van het 

werk op zicht neemt, onder de vorm van voorstellingen en/of reproductie. Het audiovisueel werk heeft 

voor zowel de investerende vennootschap als voor de productievennootschap een andere betekenis. 

Voor de investerende vennootschap wordt de investering in een audiovisueel werk boekhoudkundig 

verwerkt als een geldbelegging. De Tax Shelter is voor de investeerder een handig middel om de 

belastingdruk te verlagen en een bevredigend rendement te halen. Een band met het audiovisueel werk 

zelf en is zelden tot nooit aanwezig. Bij de productievennootschap ligt dit anders. De komst van de 

Tax Shelter heeft ervoor gezorgd dat de productievennootschap nu veel vlotter voldoende financiering 

bijeenkrijgt om het audiovisueel werk te finaliseren. Het audiovisueel werk is voor deze vennootschap 

geen investering, maar de core business. De productievennootschap bundelt de auteursrechten van de 

vertolkers en van de auteur om zo in te staan voor de productie en de latere exploitatie van het werk. 

De hoedanigheid van auteur inzake audiovisuele werken is een ruim begrip. Naast de hoofdregisseur 

verkrijgt ook de scenarioschrijver, de bewerker, de tekstschrijver, de grafische ontwerper en de auteur 

van muziekwerken die speciaal voor het werk gemaakt zijn, de hoedanigheid van auteur ingevolgde de 

wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 
136

. Deze zelfde wet bepaalt dat de auteurs en 

uitvoerende kunstenaars van een audiovisueel werk, met uitzondering van de auteurs van de 

muziekwerken, behoudens andersluidend beding, het exclusieve recht op de audiovisuele exploitatie 
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van het werk overdragen aan de producenten, met inbegrip van de rechten die voor deze exploitatie 

noodzakelijk zijn. Daarnaast verkrijgt de productievennootschap een eigen auteursrecht op het 

geproduceerde audiovisueel werk. Boekhoudkundig zullen deze rechten verwerkt worden als zijnde 

immateriële vaste activa op de rekening 211 Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en 

soortgelijke rechten. In tegenstelling tot de rechten van de investeerder zullen de rechten die de 

productievennootschap bezit wel bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de 

productievennootschap. 

2.2.2 Waardering 

 In het algemeen zal het audiovisueel werk geboekt worden tegen de waarde die overeenstemt met de 

vervaardigingsprijs 
137

. Volgens artikel 37 van het KB W.Venn. wordt er onder de vervaardigingsprijs 

verstaan: "de aanschaffingskosten der grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de 

productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de productengroep toerekenbaar 

zijn evenals het evenredig deel van de productiekosten die slechts onrechtstreeks aan het individuele 

product of aan de productengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale 

productieperiode betrekking hebben". De vennootschappen hebben de vrijheid om de onrechtstreekse 

productiekosten geheel of maar gedeeltelijk in de vervaardigingsprijs op te nemen. Voorgaande kosten 

worden met andere woorden geactiveerd. Hierbij moet er wel rekening worden gehouden met artikel 

60 van het KB W.Venn. dat stelt dat immateriële vaste activa, niet verworven van derden, slechts 

tegen vervaardigingsprijs op het actief worden geboekt voor zover dit niet hoger is dan een 

voorzichtige raming van de gebruikswaarde of het toekomstig rendement voor de vennootschap van 

deze vaste activa. In het geval de auteursrechten verworven worden, zal het audiovisueel werk geboekt 

worden tegen aanschaffingswaarde volgens artikel 35 van het KB W.Venn. 

2.2.3 Afschrijvingen 

Een audiovisueel werk kent geen onbeperkte levensduur dus het immaterieel vast actief zal jaarlijks 

onderworpen worden aan afschrijvingen. De afschrijvingen gebeuren overeenkomstig artikel 28 KB 

W.Venn. 
138

. Het is toegelaten een versneld afschrijvingsplan toe te passen. Hierbij moet er wel 

opgemerkt worden dat de algemene fiscale regel inzake afschrijvingen van immateriële vaste activa, 

meer bepaald dat de afschrijvingsannuïteit niet minder dan drie of vijf mag bedragen, niet van 

toepassing is op investeringen in audiovisuele werken 
139

. Wanneer de afschrijving aanvat wordt 

bepaald in de waarderingsregels maar doorgaans gebeurt dit op het moment waarop de effectieve 

exploitatie begint, meestal is dit wanneer het voltooide werk vorm heeft gekregen in een 

standaardkopie. De afschrijvingsannuïteit is op zijn beurt afhankelijk van de waarderingsregels en van 
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de vermoedelijke economische duur van het werk. De waarde van een audiovisueel werk neemt sterk 

af tijdens het eerste jaar waarin de film of serie vertoond wordt. Een mogelijke doorverkoop en 

heruitzendingen kunnen de afschrijvingstermijn verlengen. Een afschrijvingspercentage van 80 pct. 

tijdens het eerste jaar van afschrijven en 10 pct. gedurende de twee volgende jaren is dan ook een 

realistisch afschrijvingsritme voor een audiovisueel werk. Een andere afschrijvingsmogelijkheid is de 

degressieve methode. Hierbij wordt een dubbele afschrijvingsannuïteit genomen ten opzichte van de 

lineaire afschrijving, berekend op het nog af te schrijven bedrag en dit met een maximum van 40 pct. 

op de aanschaffings- of beleggingswaarde 
140

. Deze methode toegepast op een investering van 100 met 

een lineaire afschrijving van 35 pct. zal ervoor zorgen dat er gedurende de eerste twee jaren steeds 40 

wordt afgeschreven en tijdens het laatste jaar nog het restbedrag van 20.  

De afschrijvingstermijn wordt daarnaast ook beïnvloed door de grootte van de vennootschap die het 

audiovisueel werk afschrijft. Een kleine vennootschap mag voor een volledig boekjaar afschrijven in 

het jaar van aanschaf. Een grote vennootschap daarentegen mag gedurende de eerste 

afschrijvingsannuïteit enkel het pro rata temporis gedeelte van de afschrijvingen ten laste nemen 
141

. 

Het afschrijvingsritme van een audiovisueel werk ligt hoog maar dit beantwoordt dan ook aan de 

werkelijke economische waarde van het werk. 

2.2.4 Boekingen 

Zoals hierboven reeds vermeld verwerft de productievennootschap auteursrechten van de auteurs en de 

uitvoerende kunstenaars waarbij volgende boeking plaatsvindt: 

211 Immateriële vaste activa – Werk …   

44 aan Handelsschulden   

 

De productiekosten worden eerst geboekt naargelang hun aard op de verschillende kostenrekeningen. 

Volgende boeking kan verricht worden, hierbij wel te vermelden dat elk audiovisueel werk 

verschillende kostenrekeningen zal hebben. 
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60 

61 

62 

63 

 

64 

65 

411 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 

Diensten en diverse goederen 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

Afschrijvingen, waardeverminderingen en 

voorzieningen voor risico’s en kosten 

Andere bedrijfskosten 

Financiële kosten 

Terug te vorderen btw 

  

44 

45 

 

 

550 

aan Handelsschulden 

       Schulden met betrekking tot belastingen, 

bezoldigingen en sociale lasten 

       Kredietinstellingen: rekening-courant 

  

 

De vervaardigingsprijs wordt ten laatste op het einde van het boekjaar overgeboekt naar de 

immateriële vaste activa, met als tegenpost de rekening 72 voor bedragen opgenomen onder de 

rekeningen 60 tot en met 64 en op de tegenpost 6503 voor het deel van de financiële kosten die 

rechtstreeks betrekking hebben op de productie van de film. Dit resulteert in onderstaande boeking: 

211 Immateriële vaste activa – Werk …   

720 

6503 

aan Geproduceerde vaste activa 

       Geactiveerde intercalaire interesten (-) 

  

 

Een investering via de Tax Shelter bestaat doorgaans uit een lening en deelnemingsrechten. Deze 

lening mag maximaal 40 pct. bedragen van de sommen die ter uitvoering van de raamovereenkomst 

worden aangewend, het saldo bestaat dan uit de rechten verbonden aan het audiovisueel werk. Bij het 

ondertekenen van de raamovereenkomst ontstaat de verplichting voor de investeerder om deze 

sommen te storten aan de productievennootschap. Vanaf de raamovereenkomst en tot aan het moment 

van storting van de sommen heeft de investeerder een kredietverplichting ten opzichte van de 

productievennootschap. Boekhoudkundig wordt dit als volgt weergegeven: 

09 Kredietverplichtingen   

09 aan Schuldeiser voor kredietverplichting   

 

Op het moment dat de investeerder de sommen stort aan de productievennootschap worden volgende 

boekingen uitgevoerd: 
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550 Kredietinstellingen: rekening-courant   

179 aan Overige schulden op meer dan één jaar    

489 Andere diverse schulden op ten hoogste één 

jaar 
142

 

  

429 Overige schulden op ten hoogste één jaar   

 

09 Schuldeiser voor kredietverplichting   

09 aan Kredietverplichting   

 

Zoals hierboven reeds vermeld verwerft de investeerder ook een deel van de productie- en 

exploitatierechten van het audiovisueel werk. De productievennootschap verkoopt als het ware een 

deel van de rechten op toekomstige opbrengsten van het audiovisueel werk aan de investeerder op het 

moment dat dit erkend werk nog in productie is. In een klassieke raamovereenkomst verbindt de 

productievennootschap zich ertoe het audiovisueel werk af te werken en vaak ook tot de belofte om bij 

niet-afwerking van het audiovisueel werk, de investeerder de mogelijkheid te bieden de reeds gestorte 

sommen terug te vorderen en een eventuele schadevergoeding te eisen. Dit houdt in dat de 

productievennootschap bij niet-afwerking de rechten verbonden aan de productie en exploitatie van 

het in aanmerking komend werk zal terugbetalen aan de investeerder. De Commissie voor 

Boekhoudkundige Normen heeft er in hun advies dan ook voor gekozen om de verkoopprijs van de 

rechten op de toekomstige opbrengsten van het werk slechts in opbrengst te nemen wanneer het werk 

bestaat. Om de verschillende boekingen te illustreren wordt er met een investering van 100 gewerkt, 

40 lening en 60 rechten, en een put-optie voor een waarde van 15. De boekingen betreffende de lening 

zijn hierboven reeds weergegeven. Bij het sluiten van de raamovereenkomst worden de rechten op de 

toekomstige opbrengsten verkocht aan de investeerder en vinden volgende boekingen plaats: 

40 Handelsvorderingen 60  

70 

499 

aan Omzet 

Wachtrekening 

 

 

45 

15 

 

70 Omzet 45  

493 aan Over te dragen opbrengsten  45 

 

Eenmaal de investeerder de prijs van de rechten op de exploitatie en productie van het audiovisueel 

werk overgemaakt heeft aan de productievennootschap, zal volgende boeking uitgevoerd worden: 
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 De rekening 489 wordt gebruikt in plaats van rekening 429 indien de lening volledig binnen het jaar moet 

worden terugbetaald. 
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550 Kredietinstellingen: rekening-courant 60  

40 aan Handelsvorderingen  60 

 

De productievennootschap mag de verkoopprijs van de rechten op de toekomstige opbrengsten slechts 

in opbrengst nemen enkel en alleen als het werk voltooid is en volgende boeking zal worden 

uitgevoerd: 

493 Over te dragen opbrengsten 45  

70 aan Omzet  45 

 

De waarde van de verkoopoptie, geboekt op de wachtrekening, wordt hier nog niet in omzet genomen. 

Bij een verkoop van de rechten op de toekomstige opbrengsten zal de boekhoudkundige waarde van 

het audiovisueel werk hoger liggen dan de gebruikswaarde voor de vennootschap 
143

. Hierdoor zal de 

productievennootschap het audiovisueel werk moeten afschrijven via een aanvullende of 

uitzonderlijke afschrijving 
144

. De afschrijving zal gebeuren op het moment van voltooiing van het 

audiovisueel werk. De Commissie stelt dat er rekening moet worden gehouden met de 

doorverkoopoptie om de waarde van de uitzonderlijke afschrijving te bepalen 
145

. In dit voorbeeld 

wordt de uitzonderlijke afschrijving gewaardeerd op 60, zonder rekening te hebben gehouden met de 

put-optie. De boeking ziet er als volgt uit: 

6601 Uitzonderlijke afschrijvingen en 

waardeverminderingen op immateriële vaste activa 

(toevoegingen) 

45  

211X9 aan Immateriële vaste activa – Werk Y –  

 geboekte afschrijvingen 

 45 

 

In dit voorbeeld bezit de investeerder een put-optie om de rechten op de toekomstige opbrengsten 

terug te verkopen aan de productievennootschap voor een bedrag van 15, toegekend bij de sluiting van 

de raamovereenkomst. Bij de sluiting van de raamovereenkomst ontstaat er een verplichting vanwege 

de productievennootschap ten opzichte van de investerende vennootschap om de rechten terug te 

kopen, in het geval de investeerder dit wenst 
146

. Op dat ogenblik is het dus nog niet geweten of de 

investerende vennootschap de optie zal lichten. Deze verplichting zal toch in de boekhouding worden 
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opgenomen onder de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen tegen de waarde van de 

uitoefenprijs van de optie: 

09 Houders van verkoopopties op de rechten op 

opbrengsten – audiovisueel werk Y 

15  

09 aan Verkoopoptie uitgegeven op rechten op  

opbrengsten – audiovisueel werk Y 

 15 

 

De investeerder is vrij om deze optie al dan niet uit te oefenen. In het geval de optie niet wordt gelicht, 

vinden volgende boekingen plaats: 

09 Verkoopoptie uitgegeven op rechten op  

opbrengsten – audiovisueel werk Y  

15  

09 aan Houders van verkoopopties op de rechten op 

opbrengsten – audiovisueel werk Y 

 15 

 

499 Wachtrekening 15  

70 aan Omzet  15 

 

6601 Uitzonderlijke afschrijvingen en 

waardeverminderingen op immateriële vaste activa 

(toevoegingen) 

15  

211X9 aan Immateriële vaste activa – Werk Y –  

 geboekte afschrijvingen 

 15 

 

Indien de optie wel wordt uitgeoefend, zien de boekingen er als volgt uit: 

09 Verkoopoptie uitgegeven op rechten op  

opbrengsten – audiovisueel werk Y  

15  

09 aan Houders van verkoopopties op de rechten op 

opbrengsten – audiovisueel werk Y 

 15 

 

499 Wachtrekening 15  

44 aan Handelsschulden  15 

 

De rechten op de toekomstige opbrengsten kunnen vanaf de voltooiing van het audiovisueel werk 

opbrengsten genereren. Deze rechten kunnen zowel in het bezit zijn van de productievennootschap, als 
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van de investerende vennootschap. De opbrengsten komen voort uit de verspreiding in de cinema, op 

televisie, DVD, etc. Van zodra de productievennootschap op de hoogte gesteld wordt door de 

distributeur van de opbrengsten zullen deze worden geboekt. In dit geval gaan we uit van een eerste 

opbrengst van 10: 

40 Handelsvorderingen 10  

70 aan Omzet  10 

 

Een deel van de rechten kan ook in handen zijn van enkele investeerders waardoor de 

productievennootschap een gedeelte van de opbrengst zal moeten doorstorten, in dit geval komt er 5 

opbrengst toe aan deze investerende vennootschap. De verplichting tot doorstorting van de 

toekomstige opbrengsten wordt vanaf het jaar waarin de raamovereenkomst wordt gesloten, vermeld 

in de toelichting bij de overige belangrijke verplichtingen 
147

. Het ogenblik waarop deze verplichting 

ontstaat is afhankelijk van de bepalingen in de raamovereenkomst. Volgende boeking wordt 

uitgevoerd: 

64 Andere bedrijfskosten 5  

44 aan Schuld aan de titularissen van de rechten op  

de opbrengsten 

 5 

 

Indien de vordering ten opzichte van de distributeur en de schuld tegenover de investerende 

vennootschap op hetzelfde ogenblik ontstaan, kan dit boekhoudkundig in één boeking worden 

weergegeven: 

40 Handelsvorderingen 10  

44 

 

70 

aan Schuld aan de titularissen van de rechten op 

de opbrengsten 

Omzet 

 5 

 

5 

 

De Commissie geeft in hun advies ook nog de situatie weer waarbij de investerende vennootschap 

over een rechtstreekse vordering op de opbrengsten bezit tegenover de distributeur en waarbij deze 

opbrengsten geïnd worden door de productievennootschap voor rekening van de investeerder 
148

. 

Volgende boeking zal plaatsvinden: 
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550 Kredietinstellingen: rekening-courant 5  

44 aan Schuld aan de titularissen van de rechten op 

de opbrengsten 

 5 
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3 Verwerking in de aangifte vennootschapsbelasting 
De Tax Shelter heeft niet enkel gevolgen op boekhoudkundig vlak maar moet ook uitgedrukt worden 

in de aangifte vennootschapsbelasting zodat de investerende vennootschap effectief kan genieten van 

een belastingreductie indien aan alle voorwaarden voldaan is. De aangifte vennootschapsbelasting is 

dan ook vanaf aanslagjaar 2005 aangepast aan het gebruik van het Tax Shelter mechanisme. Dit is 

voor aanslagjaar 2011 verder aangevuld met een nieuwe code. Tot op heden
149

 zijn er zes codes die 

van belang zijn indien er gebruik wordt gemaakt van de Tax Shelter, namelijk de codes 1053, 1056, 

1080 PN, 1122, 1221 en 1861. Elke code wordt hieronder afzonderlijk besproken. 

De eerste code betreft de code 1053 ‘Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken’. 

Hier worden de sommen ingevuld die ingevolge artikel 194ter, §4bis WIB 92 definitief worden 

vrijgesteld. Dit gebeurt in het aanslagjaar dat verband houdt met het belastbare tijdperk waarin het 

laatste attest, bedoeld in artikel 194ter, §4, eerste lid, 7° en 7°bis WIB 92, door de investerende 

vennootschap aan haar aanslagdienst wordt toegezonden. Via deze code wordt de toevoeging aan de 

belaste reserves geneutraliseerd zodat er geen belastbaar inkomen ontstaat in hoofde van de 

investeerder voor het betreffende aanslagjaar. Dit sluit ook aan bij het principe van artikel 74, tweede 

lid, 1° van het KB/WIB 92 dat stelt dat de reserves verminderd moeten worden met de sommen die 

tijdelijk zijn vrijgesteld ingevolge de investering via de Tax Shelter, voor zover de voorwaarden van 

paragrafen 4 en 4bis van artikel 194ter WIB 92 vervuld zijn 
150

. 

 

                                                           
149

 Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2013 
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De code 1056 ‘Andere’, onderdeel van de aanpassingen in meer van de begintoestand der reserves, 

kan toegepast worden in het geval er geïnvesteerd wordt via de Tax Shelter. Dit is meer bepaald het 

geval voor het gedeelte van de verwezenlijkte meerwaarde dat overeenstemt met de afschrijving en 

met de waardeverminderingen die voorheen als verworpen uitgaven werden belast volgens artikel 

194ter, §6 WIB 92 en ook voor de terugnames tijdens het belastbare tijdperk van 

waardeverminderingen en van voorzieningen die voorheen werden belast op basis van dezelfde 

voorgaande paragraaf, in de mate waarin deze waardeverminderingen of deze voorzieningen niet meer 

verantwoord zijn op het einde van het betreffende belastbare tijdperk 
151

. 

 

De code 1080 PN is van belang om na te gaan of de investerende vennootschap niet voor een te groot 

bedrag winst heeft vrijgesteld via de Tax Shelter. Paragraaf drie van artikel 194ter WIB 92 stelt 

namelijk dat de vrijstelling van de winst per belastbaar tijdperk beperkt wordt tot 50 pct., met een 

maximum van 750.000 EUR, van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk 

vastgesteld voor de samenstelling van de vrijgestelde reserve bedoeld in paragraaf vier. De beperking 

van 50 pct. wordt berekend op basis van de belastbare gereserveerde winst. Het betreft de aangroei van 

de belastbare gereserveerde winst, code 1080 PN, van het belastbaar tijdperk voor de aanleg van de 

vrijgestelde reserves 
152

. 

Het tweede lid van paragraaf 4 van artikel 194ter stelt dat ‘ingeval een of andere van de voorwaarden 

vermeld in paragraaf 4 van hetzelfde artikel gedurende enig belastbaar tijdperk niet langer wordt 

nageleefd of ontbreekt, de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt wordt als winst van dat belastbare 

tijdperk. Aangiftetechnisch dient er in dit geval aan de belastbare gereserveerde winst een bedrag te 
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worden toegevoegd gelijk aan het totaal bedrag van de winst die voorheen vrijgesteld was voor een 

vorig aanslagjaar op grond van de verbonden en gestorte sommen in het kader van de 

raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk 
153

. Dit laatste bedrag is terug te 

vinden in de code 1122, welke hieronder verder wordt uiteengezet. De stijging van de belastbare 

gereserveerde winst zal automatisch plaatsvinden door een stijging van de beschikbare reserves. In 

casu wordt er geen aanpassing in meer van de begintoestand verricht om te stijging te neutraliseren. 

 

Een volgende code valt terug te vinden in het vak vrijgestelde gereserveerde winst. Het betreft de code 

1122 ‘Tax shelter erkende audiovisuele werken’. Hierin wordt de voorlopig vrijgestelde winst ten 

name van de investerende vennootschap vermeld van zodra de raamovereenkomst gesloten is 
154

. 
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Het tweede lid van paragraaf 6 van artikel 194ter WIB 1992 stelt dat "in afwijking van de artikelen 23, 

48, 49 en 61, de kosten en verliezen, en ook waardeverminderingen, voorzieningen en afschrijvingen 

met betrekking tot, naargelang van het geval, de schuldvorderingen en de eigendoms- en 

exploitatierechten op het in aanmerking komend werk, die voortvloeien uit leningen of verrichtingen 

vermeld in §2 van datzelfde artikel, niet aftrekbaar zijn als beroepskosten of –verliezen, noch 

vrijgesteld". Kosten, verliezen, waardeverminderingen, voorzieningen en afschrijvingen die niet 

aftrekbaar, noch vrijgesteld zijn worden aangiftetechnisch opgenomen onder de verworpen uitgaven. 

Een verworpen uitgave is de niet of gedeeltelijk aftrekbare kost die bij de uiteenzetting van de winst 

terug bij de belastbare gereserveerde winst wordt gevoegd.  

 

Code 1861 ten slotte gaat na of de vennootschap die de aangifte indient een binnenlandse 

vennootschap is die kwalificeert als een productievennootschap. De aangever hoeft hier dus enkel ja of 
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neen in te vullen. In het geval de aangever hier niks invult, gaat de Administratie ervan uit dat de 

aangever geen productievennootschap is zoals hierboven omschreven 
155

. 
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4 Tax Shelter: interessante investering? 
Het Tax Shelter mechanisme, van kracht sinds aanslagjaar 2004, lijkt op basis van al het voorgaande 

een niet te weerstane investering, doch zijn vele vennootschappen niet geneigd te investeren hierin. In 

dit hoofdstuk ga ik dan ook verder in op de risico's waaraan de investeerder onderworpen is, alsook de 

administratieve voorwaarden, de complexiteit van het ideale investeringsbedrag en het uiteindelijke 

rendement van de investering. Hieruit dient te blijken of een Tax Shelter investering de moeite loont. 

4.1 Risico's investeerder 
Een investering zal steeds onderhevig zijn aan bepaalde risico's, ook een Tax Shelter investering is 

hier geen uitzondering op. De investeerder loopt verschillende risico's, gaande van risico's omtrent de 

afhankelijkheid van de productievennootschap tot risico's betreffende de huidige economische 

toestand. 

4.1.1 Afhankelijkheid van productievennootschap 

Zoals bij elke overeenkomst en investering is de investeerder onderworpen aan het risico dat de 

tegenpartij de overeenkomst niet kan nakomen. Dit is bij de Tax Shelter dan ook een reëel risico voor 

de investeerder waarmee rekening moet worden gehouden. 

Allereerst moet de investerende vennootschap het vertrouwen hebben in de productievennootschap dat 

deze alle voorwaarden inherent aan de raamovereenkomst zal nakomen. Dit houdt onder andere in dat 

de productievennootschap een binnenlandse vennootschap of Belgische inrichting van een 

buitenlandse belastingplichtige conform artikel 227, 2° WIB 92 moet zijn die geen televisieomroep is 

of geen onderneming is die verbonden is met een televisieomroep en die ten minste 90 pct.  van de 

productie- en exploitatiekosten van het audiovisueel werk in België uitvoert, dit binnen een periode 

van achttien maanden en waarvan 70 pct. van deze uitgaven rechtstreeks verbonden zijn met de 

productie 
156

. Daarnaast mogen de sommen die de productievennootschap ophaalt via het Tax Shelter 

mechanisme niet meer bedragen dan 50 pct. van het totale budget van het audiovisueel werk waarbij er 

maximaal 40 pct. van de geïnvesteerde sommen in de vorm van leningen mag worden aangewend 
157

. 

Verder moet de productievennootschap ervoor zorgen dat het in aanmerking komend werk binnen vier 

jaar na het sluiten van het raamovereenkomst voltooid wordt. Bovendien mag de 

productievennootschap geen achterstallen hebben bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid op het 

moment van het afsluiten van de raamovereenkomst 
158

. Er dienen dus tal van voorwaarden nageleefd 

te worden door de productievennootschap. In het geval één van voorgaande voorwaarden niet 

nageleefd wordt, vervalt de vrijstelling waarop de investerende vennootschap recht heeft. Het is dus 

van belang voor de investeerder om met een betrouwbare productievennootschap in zee te gaan. 
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Behoudens het risico dat de productievennootschap zijn voorwaarden niet vervuld, bestaat er ook het 

gevaar van faillissement van de productievennootschap. In het geval de productievennootschap failliet 

verklaard wordt na de productie van het audiovisueel werk, is er geen mogelijkheid meer voor de 

investeerder om beroep te doen op de putoptie. Deze investeerder behoudt wel nog steeds zijn 

eigendomsrechten in de productie en exploitatie. Dit kan als gevolg hebben dat de investeerder een 

negatief rendement haalt op de Tax Shelter investering. In casu kan dit het geval zijn indien de 

opbrengsten van het audiovisueel werk kleiner zijn dan de uitoefenprijs van de putoptie. Op basis van 

mijn gesprekken met mensen uit de sector, blijkt dat in het merendeel van de audiovisuele werken de 

putoptie wordt uitgeoefend omdat de opbrengst van de werken vaak onvoldoende zijn om een positief 

rendement te halen 
159

. De uitoefentermijn van de putoptie is uiteraard ook niet oneindig waardoor het 

voor de investeerders soms moeilijk in te schatten is wat de beste optie inhoudt. De keuze hiervan 

wordt beïnvloedt door de risicoaversie van de investerende vennootschap. 

Om het risico op faillissement uit te schakelen heeft de investeerder de mogelijkheid om een 

bankwaarborg af te sluiten om de verkoopoptie te dekken. Het afsluiten van een bankgarantie wordt 

aanvaard door de Dienst Voorafgaande Beslissingen op voorwaarde dat dit niet mag bekostigd worden 

door de productievennootschap
160

. De bankgarantie die wordt gegeven om de terugbetaling van de 

lening te waarborgen mag wel door de productievennootschap bekostigd worden 
161

.  

Het is niet ongebruikelijk binnen een raamovereenkomst dat in geval van faillissement van de 

productievennootschap de productie van het audiovisueel werk wordt overgedragen op een andere 

productievennootschap, alsook de verplichtingen van de failliete productievennootschap tegenover de 

investeerders 
162

. De goede afhandeling van het in aanmerking komend werk wordt dan ook 

gewaarborgd door een kredietinstelling, de producent zelf of een borgsteller. We kunnen hier spreken 

van recettedelegatie wat inhoudt dat de investeerder de toekomstige verschuldigde opbrengsten blijft 

ontvangen bij faillissement van de productievennootschap, maar deze dan verkrijgt van de 

vennootschappen die belast zijn met de commercialisering van het audiovisueel werk.  

4.1.2 Risico verbonden met de wijziging van het wettelijk kader 

Het Tax Shelter mechanisme steunt op een federale wet, ingeschreven in artikel 194ter van het 

Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992. Een wet kan ten allen tijde geamendeerd of afgeschaft 

worden, dit kan dus ook plaatsvinden voor het wetsartikel betreffende de Tax Shelter wat uiteraard 

gevolgen heeft voor de betrokken productievennootschappen en investeerders. De laatste 

amendementen aan de Tax Shelter wetgeving dateren van 17 juni 2013, die ingegaan zijn per 1 of 8 

juli 2013. Begin 2014 zijn er ook nieuwe wijzigingen aan de wetgeving aangekondigd die weliswaar 

                                                           
159

 Gesprek met Kristof De Vos van Sultan Sushi en Stijn De Block van Scope Invest. 
160

 Voorafgaande beslissing nr. 2012.106 dd. 17.04.2012; Voorafgaande beslissing nr. 2011.341 dd. 11.10.2011. 
161

 Voorafgaande beslissing nr. 2012.106 dd. 17.04.2012; Voorafgaande beslissing nr. 2011.341 dd. 11.10.2011. 
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pas ten vroegste eind 2014 zullen kunnen worden uitgevoerd. De toekomstige wijzigingen van de 

wetgeving zullen hoogstwaarschijnlijk gebeuren zonder terugwerkende kracht en mits een 

overgangsperiode. Dit om te vermijden dat de wijziging of afschaffing te drastische gevolgen zal 

hebben voor de betrokken vennootschappen. Een overgangsperiode stelt deze vennootschappen in 

staat hun activiteiten aan te passen aan de geldende situatie. Dit zal normaliter inhouden dat de 

investerende vennootschappen hun vrijstellingen zullen kunnen behouden volgens de wetgeving die 

geldt op moment van afsluiting van de raamovereenkomst. Enkel de nieuw gesloten 

raamovereenkomsten zullen onderworpen zijn aan de nieuwe wijzigingen of afschaffing. Een 

afschaffing lijkt niet direct aan de orde gezien het  huidige succes van het Tax Shelter mechanisme en 

de recente verlenging van het mechanisme door de Europese Commissie tot 31 december 2015 
163

. 

Daarnaast hebben niet enkel de directe wijzingen aan artikel 194ter WIB 92 gevolgen voor het Tax 

Shelter mechanisme, dit kan ook het geval zijn voor een invoering, wijziging of afschaffing van een 

andere fiscale maatregel. Hierbij kunnen we de wijziging aan de liquidatieboni vermelden, wat er toe 

kan leiden dat investerende vennootschappen minder of zelfs helemaal niet zullen kunnen genieten van 

de vrijstelling via de Tax Shelter. Aan deze specifieke fiscale wijziging wordt er verderop een 

afzonderlijk hoofdstuk geweid. 

4.1.3 Financiële risico's van de investering 

Aan de investering via de Tax Shelter zijn er ook enkele financiële risico's verbonden zoals de niet 

terugbetaling van de lening, de niet uitbetaling van de inkomsten verbonden aan de eigendomsrechten 

of het niet betalen van de uitoefenprijs van de putoptie. 

De investerende vennootschap loopt steeds het risico dat de productievennootschap de lening niet zal 

kunnen terugbetalen in geval van onvoldoende financiële middelen of faillissement. Om dit te 

vermijden wordt er gewerkt met een bankwaarborg, bekostigd door de productievennootschap 
164

. Een 

bankwaarborg in casu houdt in dat een financiële instelling zich ertoe verbindt het bedrag van de 

lening te zullen betalen voor rekening van de productievennootschap indien deze zijn verbintenissen 

ten opzichte van de investerende vennootschap niet kan nakomen. Een voorbeeld is terug te vinden in 

bijlage 4 
165

. De waarborg zal de aflossing van het door de investeerder geïnvesteerde kapitaal in de 

vorm van een lening op de vervaldatum garanderen. Het uiteindelijke risico van niet-terugbetaling 

wordt op deze manier gelijkgesteld aan het risico op insolvabiliteit van de financiële instelling die de 

bankwaarborg verstrekt. Weliswaar zijn er aan de uitoefening van de bankwaarborg vaak voorwaarden 

verbonden. Zo zal de investeerder het integrale bedrag van de investering, dus zowel het deel lening 
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als het deel eigendomsrechten, reeds gestort moeten hebben aan de productievennootschap. Verder zal 

de investerende vennootschap het attest van de Gemeenschap tot bewijs dat de realisatie van het 

audiovisueel werk voltooid is, moeten kunnen voorleggen. Indien deze twee voorwaarden voldaan 

zijn, wordt de waarborg vrijgegeven. De investeerder zal dus op voorhand al een inschatting kunnen 

maken van de datum van terugbetaling van de lening. Deze terugbetaling kan aldus uitgesteld worden 

indien de productie van het audiovisueel werk vertraging oploopt. Om te voorkomen dat de 

terugbetaling eindeloos wordt uitgesteld, wordt er in de raamovereenkomst vaak een uiterste 

terugbetalingsdatum gestipuleerd.  

De investering bestaat in de meeste gevallen uit 40 pct. lening en 60 pct. eigendomsrechten. Deze 

eigendomsrechten leveren ook opbrengsten op, afhankelijk van het succes van het audiovisueel werk 

in binnen- en buitenland. Het gevaar bestaat dus dat de opbrengsten verbonden aan de 

eigendomsrechten niet worden uitbetaald. Om de investeerder tegen zo een situaties te beschermen, 

geniet de investeerder van een delegatierecht op de inkomsten van de rechten. Dankzij dit 

delegatierecht kan de investerende vennootschap de hem verschuldigde opbrengsten rechtstreeks 

invorderen bij degenen die belast zijn met de exploitatie van het audiovisueel werk, zonder dat enige 

tussenkomst van de productievennootschap noodzakelijk is. Doch, dit biedt nog geen enkele zekerheid 

voor de daadwerkelijke ontvangst van de inkomsten 
166

. 

Indien de investeerder de toekomst van het audiovisueel werk niet rooskleurig inziet en/of geen risico 

wil nemen op een totale flop van het audiovisueel werk, bieden de productievennootschappen de 

mogelijkheid een beroep te doen op een putoptie. Dit houdt in dat de investeerder het recht heeft om 

zijn eigendomsrechten te verkopen aan de productievennootschap of een derde tegen een vooraf 

afgesproken prijs binnen een bepaalde periode. De betaling van de putoptie wordt in tegenstelling tot 

de terugbetaling van de lening niet gedekt door een bankwaarborg bekostigd door de 

productievennootschap. De investerende vennootschap kan op eigen kosten een bankwaarborg 

opnemen indien dit gewenst is. 

4.1.4 Risico's gekoppeld aan het fiscale voordeel 

Zoals reeds vermeld bij de risico's verbonden aan de afhankelijkheid van de productievennootschap 

worden er enkele voorwaarden opgelegd om te kunnen genieten en te kunnen blijven genieten van de 

fiscale vrijstelling. Deze voorwaarden moeten voldaan worden door zowel de productievennootschap, 

als de investeerder en ook het audiovisueel werk. Ingeval één van onderstaande voorwaarden niet 

voldaan is, verliest de investerende vennootschap het fiscale voordeel van 150 pct. op de geïnvesteerde 

sommen en zijn er mogelijks nalatigheidsinteresten verschuldigd. 

De voorwaarden met betrekking tot de productievennootschap zijn reeds vermeld in het hoofdstuk 

4.1.1. Vaak is het zo dat de productievennootschappen garanderen dat bij het verlies van het fiscaal 
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voordeel wegens de niet naleving van een voorwaarde van hunnentwege, de investerende 

vennootschap de reeds gestorte sommen kan terugvorderen
167

. De investeerder heeft bijkomend het 

recht een schadeloosstelling te eisen van de productievennootschap. In praktijk gebeurt het zelden dat 

één van de voorwaarden waaraan de productievennootschap moet voldoen niet wordt nageleefd 

aangezien dit tot de core business van deze vennootschappen behoort en een mislukking grote 

negatieve gevolgen zou hebben naar toekomstige investeringen toe. 

Indien het audiovisueel werk en/of investerende vennootschap niet voldoen aan de voorwaarden om te 

kunnen genieten van de vrijstelling, zal de vrijstelling in hoofde van de investerende vennootschap 

vervallen. 

4.1.5 Risico's in verband met het belastingtarief 

De investeerder verkrijgt voor de eigendomsrechten opbrengsten van het audiovisueel werk of kan 

ervoor kiezen om de putoptie uit te oefenen. Het rendement van deze investering is afhankelijk van 

voormelde opbrengsten. In de meeste gevallen wordt er bij de berekening van het rendement uitgegaan 

van een belastingtarief van 33,99 pct. Doch is het ook mogelijk dat de investerende vennootschap kan 

genieten van de verlaagde tarieven conform artikel 215 WIB 92. Om van de verlaagde tarieven te 

genieten moet wel voldaan zijn aan de in hetzelfde artikel vermelde voorwaarden. De tarieven bepalen 

mee het rendement van de Tax Shelter investering. De wijze waarop de verschillende belastingtarieven 

het rendement beïnvloeden, wordt in het hoofdstuk 4.5.1 besproken. Het is dus van belang voor de 

investerende vennootschap om vooraf goed na te gaan aan welk tarief het zal onderworpen worden. Is 

de investeerder hier niet van op de hoogte, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het rendement van 

de investering en blijkt de Tax Shelter dan toch niet zo interessant te zijn. In praktijk zal het maar 

weinig voorvallen dat een investerende vennootschap door een foute inschatting aan een ander 

belastingtarief onderworpen wordt maar het houdt toch een potentieel risico in waarmee rekening moet 

worden gehouden. 

4.1.6 Risico's verbonden aan de huidige economische toestand 

Sinds 2008 kent de Eurozone en met uitbreiding de gehele wereld een economische crisis. Deze crisis 

heeft een sterke invloed op vele facetten van de wereldeconomie, alsook op de uitgaven met 

betrekking tot de vrije tijd. Binnen deze sector kunnen we de audiovisuele wereld catalogeren. De 

exacte gevolgen van de crisis op de audiovisuele sector zijn moeilijk te bepalen maar dat dit binnen 

deze sector negatieve gevolgen en/of een verschuiving van de verschillende media teweeggebracht 

heeft, staat zonder enige twijfel. Hierdoor zullen de inkomsten met betrekking tot de audiovisuele 

werken voor zowel de productievennootschappen als de investerende vennootschappen in het 

algemeen een daling gekend hebben. Doch is mijn mening dat het Tax Shelter mechanisme deze 

economische crisis in België deels geneutraliseerd heeft doordat er steeds meer middelen ter 
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beschikking gesteld worden van de productievennootschappen waardoor de kwaliteit van de 

audiovisuele werken sterk toeneemt, wat op zijn beurt resulteert in een grotere interesse vanwege het 

grote publiek. Dit leidt dan weer tot grotere inkomsten voor zowel de productievennootschap als voor 

de investeerder. Op dit gebied blijkt de invoering van de Tax Shelter zeker een succesvolle fiscale 

maatregel te zijn, waarbij mijn inziens het gevolg van de economische crisis beperkt zal blijven voor 

België. 
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4.2 Risico's productievennootschap 
Naast de risico's waar de investeerder onderhevig aan is, wordt ook de betrokken 

productievennootschap onderworpen aan enkele risico's. Deze risico's bestaan uit de mogelijkheid tot 

wijziging of afschaffing van het wetgevend kader, het risico dat de productievennootschap enkele 

voorwaarden niet kan vervullen en alsook de afhankelijkheid van de Tax Shelter fondsen. 

4.2.1 Het gevaar van wijziging/afschaffing van het wettelijk kader 

Net zoals de investerende vennootschap, loopt de productievennootschap het risico dat het wetgevend 

kader van artikel 194ter WIB 92 wijzigt of geheel  afgeschaft wordt. Hierdoor zal de 

productievennootschap de gebruikelijke procedures steeds moeten aanpassen aan de veranderende 

wetgeving. Midden 2013 heeft de wetgever al enkele nieuwe voorwaarden ingevoerd, zoals onder 

andere de voorwaarde dat ten minste 70 pct. van de productie- en exploitatiekosten die in België 

worden gedaan, kosten moeten zijn die direct verbonden zijn met de productie van het audiovisueel 

werk. Begin 2014 is er opnieuw veranderingsronde aangekondigd, waarbij de welomschreven plannen 

worden toegelicht in hoofdstuk 6. De voortdurende wijzigingen tijdens de laatste jaren eisen de nodige 

flexibiliteit van de productievennootschappen. 

Het Tax Shelter mechanisme is destijds ingevoerd om de Belgische audiovisuele sector uit het slop te 

halen en is hierin heel goed geslaagd. De Belgische audiovisuele sector floreert met diverse 

audiovisuele werken van hoge kwaliteit. Een afschaffing van de Tax Shelter wetgeving zou voor de 

sector een grote aderlating betekenen om nog voldoende fondsen op te halen om deze kwalitatief 

sterke audiovisuele werken te blijven produceren en te exploiteren. Het is dan ook te hopen voor de 

audiovisuele sector dat de Europese Commissie dit mechanisme blijft steunen 
168

 en dat ook de 

Belgische wetgever blijft meegaan in dit verhaal. 

4.2.2 Het niet vervullen van de voorwaarden 

Opdat de investerende vennootschap kan genieten van de fiscale vrijstelling, moet ook de 

productievennootschappen voldoen aan enkele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn hierboven reeds 

meermaals besproken. Het niet vervullen van de voorwaarden betekent dat de investeerder zijn fiscale 

vrijstelling verliest en dit is nefast voor het vertrouwelijk karakter van de productievennootschap. 

Gelukkig voor beide partijen komen deze situaties zelden voor maar in het geval het zich toch zou 

voordoen, geeft de productievennootschap toch de garantie dat de geïnvesteerde sommen zullen 

worden terugbetaald aan de investeerders. Doch dekt dit niet al het verlies dat de investeerder lijdt 

aangezien deze vennootschap over de geïnvesteerde sommen enige tijd niet kon bezitten en hierop dan 

ook geen enkele winst behaald kon worden. Het is dus van cruciaal belang voor de 

productievennootschap om niet in zo een situatie terecht te komen. Om deze reden laten vele 
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productievennootschappen de investeerders die investeren via het Tax Shelter mechanisme pas 

intekenen op het moment dat het merendeel van de financiering van het audiovisueel werk reeds 

verzekerd is 
169

. 

4.2.3 Afhankelijkheid van Tax Shelter fondsen 

Zoals reeds vermeld is de Tax Shelter een fiscale maatregel om de audiovisuele sector in België te 

stimuleren. Het is via dit mechanisme dat de productievennootschappen de mogelijkheid hebben om 

meer en kwalitatief sterkere audiovisuele werken af te leveren. De financiële middelen die de 

productievennootschap verkrijgt via de Tax Shelter fondsen zijn dan ook van cruciaal belang om deze 

werken te verwezenlijken. Het is essentieel dat de Tax Shelter fondsen en productievennootschappen 

in een goede verstandhouding blijven samenwerken waarbij de wetgever het bestaan van intermediaire 

vennootschappen binnen dit mechanisme blijft toestaan. 
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4.3 Het ideale investeringsbedrag 
Het ideale investeringsbedrag lijkt vanzelfsprekend te zijn maar in de praktijk blijkt dit toch geen 

eenvoudige oefening. In de wettekst is er niks uitdrukkelijk terug te vinden over het ideale 

investeringsbedrag. Wel wordt de fiscale vrijstelling, zijnde 150 pct. van het geïnvesteerde bedrag, 

beperkt tot 50 pct. van de belastbare gereserveerde winst, met een maximum van 750.000 EUR van 

het belastbaar tijdperk vastgesteld voor de samenstelling van de vrijgestelde reserve bedoeld in 

paragraaf vier van artikel 194ter WIB 92.  

Uit een studie uitgevoerd door het Tax Shelter Films Funding in de loop van 2012 blijkt dat er veel 

vennootschappen een 'accidents de parcours' kennen bij hun investering via de Tax Shelter. In het 

onderzoek werd bij vijftig vennootschappen 
170

 nagegaan of hun investering in 2011 optimaal was 

uitgevoerd. Hierbij dient nog vermeld te worden dat een Tax Shelter investering praktisch vaak maar 

mogelijk is vanaf 50.000 EUR. Bedragen kleiner dan 50.000 EUR worden bij vele 

productievennootschappen of intermediaire vennootschappen uitgesloten. Doch is het mogelijk om bij 

de kleinere productievennootschappen te investeren vanaf een bedrag van 10.000 EUR, al is dit eerder 

de uitzondering dan de regel 
171

.  

De resultaten van het onderzoek zagen er als volgt uit: 

 

Uit deze resultaten blijkt dat bijna drievierden van de investerende vennootschappen niet optimaal 

geïnvesteerd hebben. Het is dus zeker van belang hieraan de nodige aandacht te besteden als een 

vennootschap beslist om te investeren via de Tax Shelter. 

Om het optimale investeringsbedrag te berekenen moet er enerzijds rekening worden gehouden met de 

dubbele begrenzing van de fiscale vrijstelling. Uit de wettekst blijkt dat het investeringsbedrag 

maximaal één derde mag bedragen van de aangroei van de belaste reserves en dit met een maximum 
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 Een studie op basis van dertig Nederlandstalige vennootschappen en twintig Franstalige vennootschappen. 
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 Het bedrag van 10.000 EUR blijkt uit het gesprek met Kristof De Vos van Sultan Sushi. 
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van 500.000 EUR. Er is wel de mogelijkheid om de vrijstelling over te dragen op de winst van de 

volgende drie belastbare tijdperken indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert 

172
. 

Anderzijds is er ook het begrip 'belastbare gereserveerde winst' wat voor onduidelijkheid zorgt. De 

belastbare gereserveerde winst is niet de boekwinst of de fiscale winst van het jaar maar kan 

gedefinieerd worden als zijnde de boekwinst na belastingprovisie. Praktisch wordt de belastbare 

gereserveerde winst bepaald door code 020 van de aangifte vennootschapsbelasting. Het probleem dat 

zich hier stelt houdt in dat de investerende vennootschap de investering moet uitvoeren voor het 

afsluiten van het boekjaar en dus ook vooraleer de aangifte vennootschapsbelasting is opgemaakt.  

Stel dat een vennootschap, met afsluiting van het boekjaar per 31/12/2014 wenst te investeren in de 

Tax Shelter. De investering zal logischerwijs gebeuren op het einde van het boekjaar aangezien de 

vennootschap op dat moment een beter zicht heeft op de resultaten van het boekjaar. Ondanks dat de 

investerende vennootschap een goed beeld heeft over de resultaten weet deze niet exact wat de 

belastbare gereserveerde winst zal inhouden voor dat belastbaar tijdperk. De aangifte 

vennootschapsbelasting wordt pas ten vroegste opgemaakt eind april 2015. Het is dus niet 

vanzelfsprekend om het investeringsbedrag samen te stellen. Het is namelijk zo dat de vrijgestelde 

reserve, die wordt aangelegd ten gevolge van de investering via de Tax Shelter, het bedrag van de 

belastbare gereserveerde winst beïnvloedt, die op zijn beurt een invloed heeft op het bedrag van de 

geraamde belastingschuld voor de bepaling van de vrijgestelde reserve 
173

. De berekeningswijze voor 

het optimale investeringsbedrag gebeurt op basis van een iteratieve berekening. Zo een berekening 

bestaat uit een proces van opeenvolgende aanpassingen in de vorm van een tabel die het toelaat het 

definitieve bedrag van de vrijgestelde reserve te bepalen 
174

. Het berekeningsproces wordt beëindigd 

wanneer de geraamde belastingschuld of belastingvordering onderaan en bovenaan in de tabel binnen 

eenzelfde kolom identiek is. De iteratieve methode wordt door de administratie geïllustreerd in de 

circulaire CI.RH. 421/563.842 van 24 juni 2004. Deze circulaire diende oorspronkelijk om het juiste 

bedrag van de investeringsreserve te bepalen maar kan mutatis mutandis ook toegepast worden om de 

vrijgestelde reserve te bepalen als gevolg van een Tax Shelter investering. Naast deze circulaire 

bestaat er ook een berekeningsprogramma 
175

, ontworpen door de FOD Financiën, waarbij het 

mogelijk is de vrijgestelde reserve te bepalen op een geautomatiseerde manier op basis van de in 

aanmerking te nemen gereserveerde winst, de verrekenbare bestanddelen en de voorlopige belastbare 

basis. Dit programma wordt in de praktijk nauwelijks tot niet gebruikt door de gespecialiseerde Tax 
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 Artikel 194ter, §3, tweede en derde lid WIB 92. 
173

 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VI. Tijdelijke vrijstelling van de verbonden of gestorte 

sommen, randnummer 48. 
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 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 dd. 23.12.2004, VI. Tijdelijke vrijstelling van de verbonden of gestorte 

sommen, randnummer 48. 
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 Dit programma is terug te vinden op www.fiscus.fgov.be 
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Shelter vennootschappen omwille van de onduidelijkheid. Deze vennootschappen hebben dan ook hun 

eigen programma ontwikkeld om het optimale investeringsbedrag te ontwikkelen. Zelf heb ik ook een 

vereenvoudigd maar duidelijk programma ontwikkeld om het optimale investeringsbedrag te bepalen 

176
.  

Hieronder worden er enkele berekeningen geïllustreerd en wordt de impact van dividenden, aftrekbare 

bestanddelen en verworpen uitgaven op het ideale investeringsbedrag duidelijk. Bij elk voorbeeld 

wordt enkel het overzicht weergegeven van de situatie met en zonder Tax Shelter. De specifieke 

iteratieve berekeningen zijn terug te vinden in de bijlagen. 

In een eerste voorbeeld wordt nagegaan hoeveel het optimale investeringsbedrag bedraagt indien de 

investerende vennootschap een boekwinst voor belastingprovisie kent van één miljoen euro. Deze 

boekwinst is dus het bedrag voor belastingen bestaat niet uit meerwaarden op aandelen. Overigens 

heeft de investerende vennootschap geen andere verworpen uitgaven dan de geraamde 

belastingschuld, kan het geen beroep doen op aftrekbare bestanddelen en wordt de winst van het 

boekjaar integraal overgedragen naar het volgend belastbaar tijdperk. 

De berekening ziet er als volgt uit 
177

: 

 

In de praktijk zal dergelijke situatie nauwelijks tot nooit voorkomen. Dit voorbeeld toont wel duidelijk 

aan dat de investering niet zomaar één derde bedraagt van de winst voor belastingen zoals door 

sommige potentiële investeerders zou kunnen gedacht worden. Voor een potentiële investerende 

vennootschap is het dus zeker aangewezen hun optimaal tax shelter investeringsbedrag te laten 

                                                           
176

 Dit programma maakt onder andere abstractie van de vermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen. 

177
 De iteratieve berekening is terug te vinden in bijlage 6. 

In te vullen bedragen Zonder Tax Shelter Met Tax Shelter Verschil

Winst voor belastingen 1.000.000,00€                1.000.000,00€                        1.000.000,00€                  -€                           

Verworpen uitgaven -€                                   -€                                           -€                                    -€                           

Aftrekbare bestanddelen -€                                   -€                                           -€                                    -€                           

Belastingen op het resultaat -339.900,00€                          -204.746,70€                    135.153,30€            

Uitgekeerde dividenden -€                                   -€                                           -€                                    -€                           

-€                           

Belastbare gereserveerde winst voor aanleg belastingvrije reserve 660.100,00€                            795.253,30€                     135.153,30€            

Onttrekking naar de belastingvrije reserve (=Tax Shelter vrijstelling) -€                                           -397.626,65€                    -397.626,65€          

Belastbare gereserveerde winst na aanleg belastingvrije reserve 660.100,00€                            397.626,65€                     -262.473,35€          

Effectieve belastingdruk 33,99% 20,47% -13,52%

Optimaal tax Shelter investeringsbedrag -€                                           265.084,43€                     
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berekenen en het niet zomaar volgens een vaste regel bepalen. In het geval dit niet of onjuist gebeurt, 

is het mogelijk dat de fiscale vrijstelling deels verloren gaat. 

Daarnaast wordt er met dit voorbeeld aangetoond dat de effectieve belastingdruk sterk daalt indien de 

investerende vennootschap gebruik maakt van het Tax Shelter mechanisme. Dit aanzienlijk 

belastingvoordeel zorgt er mede voor dat de Tax Shelter een interessante investeringsmogelijkheid 

blijkt. 

In een tweede voorbeeld wordt er nagegaan wat de invloed is van verworpen uitgaven op het optimaal 

investeringsbedrag. De verworpen uitgaven bestaan uit uitgaven die de boekhoudkundige winst 

hebben verminderd maar die op fiscaal vlak geheel of gedeeltelijk terug bij de winst worden gevoegd 

aangezien deze niet als fiscaal aanvaardbare beroepskosten kunnen worden  aangemerkt. De geraamde 

belastingen worden ook meegenomen in deze verworpen uitgaven. De investerende vennootschap kent 

een winst voor belastingen van 1.000.000 EUR en heeft voor een bedrag van 200.000 EUR verworpen 

uitgaven, exclusief de geraamde belastingen voor het betreffende boekjaar. 

Het optimale Tax Shelter investeringsbedrag wordt als volgt berekend 
178

: 

 

Als gevolg van de verworpen uitgaven zal er in het boekjaar meer belastingen moeten worden betaald 

wat rechtstreeks resulteert in een lagere belastbare gereserveerde winst en waardoor ook de fiscale 

vrijstelling en het optimale investeringsbedrag lager zullen uitkomen. 

Overeenstemmend met het vorige voorbeeld daalt ook hier de effectieve belastingdruk met meer dan 

tien procent. 
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 De iteratieve berekening is terug te vinden in bijlage 7. 

In te vullen bedragen Zonder Tax Shelter Met Tax Shelter Verschil

Winst voor belastingen 1.000.000,00€                1.000.000,00€                        1.000.000,00€                  -€                           

Verworpen uitgaven (exclusief belastingen op het resultaat) 200.000,00€                    200.000,00€                            200.000,00€                     -€                           

Aftrekbare bestanddelen -€                                   -€                                           -€                                    -€                           

Belastingen op het resultaat -407.880,00€                          -286.645,38€                    121.234,62€            

Uitgekeerde dividenden -€                                   -€                                           -€                                    -€                           

-€                           

Belastbare gereserveerde winst voor aanleg belastingvrije reserve 592.120,00€                            713.354,62€                     121.234,62€            

Onttrekking naar de belastingvrije reserve (=Tax Shelter vrijstelling) -€                                           -356.677,31€                    -356.677,31€          

Belastbare gereserveerde winst na aanleg belastingvrije reserve 592.120,00€                            356.677,31€                     -235.442,69€          

Effectieve belastingdruk 40,79% 28,66% -12,12%

Optimaal tax Shelter investeringsbedrag -€                                           237.784,87€                     
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Het derde voorbeeld betreft een situatie waarbij de investerende vennootschap een winst van het 

boekjaar voor belastingen heeft van 1.000.000 EUR,  100.000 EUR aftrek voor risicokapitaal en 

100.000 EUR vorige verliezen 
179

.  

 

De notionele interestaftrek en de vorige verliezen zorgen ervoor dat er minder belastingen moeten 

worden betaald door de investerende vennootschap wat resulteert in een hogere belastbare 

gereserveerde winst waardoor het mogelijk is om meer te investeren via de Tax Shelter.  

De verworpen uitgaven, aftrekbare bestanddelen en het optimaal investeringsbedrag vertonen op basis 

van voorgaande een onderling verband. Enerzijds zorgen de verworpen uitgaven voor een verhoging 

van de belastbare grondslag en een verlaging van het optimale Tax Shelter investeringsbedrag, 

anderzijds en tegengesteld zorgen de aftrekbare bestanddelen voor een verlaging van de belastbare 

grondslag en een verhoging van het optimale investeringsbedrag. In de voorbeelden, waar er gewerkt 

wordt met eenzelfde bedrag voor de verworpen uitgaven en voor de aftrekbare bestanddelen, is waar te 

nemen dat de gevolgen van de verworpen uitgaven en aftrekbare bestanddelen gelijklopend zijn qua 

bedrag maar tegengesteld in verband met het optimale Tax Shelter investeringsbedrag. 

Het vierde voorbeeld toont de invloed op het investeringsbedrag indien de investerende vennootschap 

ervoor kiest om een dividend of tantième uit te keren. De investerende vennootschaap kent een winst 

voor belastingen van 1.000.000 EUR en kiest ervoor om een dividend uit te keren ten belope van 

300.000 EUR. De overige winst wordt overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk. 
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 Deze aftrekbare bestanddelen zullen ervoor zorgen dat de belastbare grondslag met 200.000 EUR daalt; De 

iteratieve berekening is terug te vinden in bijlage 8. 

In te vullen bedragen Zonder Tax Shelter Met Tax Shelter Verschil

Winst voor belastingen 1.000.000,00€               1.000.000,00€                        1.000.000,00€                  -€                           

Verworpen uitgaven (exclusief belastingen op het resultaat) -€                                  -€                                           -€                                    -€                           

Aftrekbare bestanddelen 200.000,00€                   200.000,00€                            200.000,00€                     -€                           

Belastingen op het resultaat -271.920,00€                          -122.848,02€                    149.071,98€            

Uitgekeerde dividenden -€                                  -€                                           -€                                    -€                           

-€                           

Belastbare gereserveerde winst voor aanleg belastingvrije reserve 728.080,00€                            877.151,98€                     149.071,98€            

Onttrekking naar de belastingvrije reserve (=Tax Shelter vrijstelling) -€                                           -438.575,99€                    -438.575,99€          

Belastbare gereserveerde winst na aanleg belastingvrije reserve 728.080,00€                            438.575,99€                     -289.504,01€          

Effectieve belastingdruk 27,19% 12,28% -14,91%

Optimaal Tax Shelter investeringsbedrag -€                                           292.383,99€                     
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De invloed van een winstuitkering in de vorm van een dividend of tantième op het optimale 

investeringsbedrag ziet er als volgt uit 
180

: 

 

Uit deze berekening blijkt dat het optimale Tax Shelter investeringsbedrag aanzienlijk lager ligt in 

vergelijking met een integrale overdracht van de winst naar een volgend belastbaar tijdperk indien de 

investerende vennootschap kiest voor een winstuitkering. Het uitkeren van een dividend of tantième 

heeft dus een negatieve invloed vanuit het opzicht van het optimale investeringsbedrag. 

Vaak wensen de aandeelhouders van een grote vennootschap een dividenduitkering indien de 

vennootschap winst maakt, dit stemt deze aandeelhouders tevreden en oogt aantrekkelijk voor 

potentiële nieuwe aandeelhouders. Doch is dit op lange termijn bekeken niet de beste keuze voor de 

uitkerende vennootschap. Dit geldt ook in het geval wanneer de vennootschap wenst te investeren via 

de Tax Shelter. Een investering via de Tax Shelter zal ervoor zorgen dat de vennootschap minder 

belastingen zal moeten betalen, wat resulteert in meer winst en wat op zijn beurt kan leiden tot hogere 

toekomstige winsten en dito uitkeringen. Voor de uitkerende/investerende vennootschap stelt zich de 

keuze tussen volgende mogelijkheden. Eendeels verwachten de aandeelhouders een dividend maar 

anderdeels kan geen of een lage winstuitkering leiden tot hogere toekomstige winsten waardoor de 

vennootschap in staat kan worden gesteld om hogere toekomstige uitkeringen te bewerkstelligen. De 

keuze ligt hierbij in handen van de vennootschap waarbij de gulden middenweg wellicht de beste optie 

is voor beide partijen. Zo genieten de aandeelhouders een dividend en/of de bedrijfsleiders een 

tantième maar worden er ook extra winsten binnen de vennootschap gehouden, ten gevolge van een 

Tax Shelter investering, om te herinvesteren of later uit te keren. 
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 De iteratieve berekening is terug te vinden in bijlage 9. 

In te vullen bedragen Zonder Tax Shelter Met Tax Shelter Verschil

Winst voor belastingen 1.000.000,00€               1.000.000,00€                        1.000.000,00€                  -€                           

Verworpen uitgaven (exclusief belastingen op het resultaat) -€                                  -€                                           -€                                    -€                           

Aftrekbare bestanddelen -€                                  -€                                           -€                                    -€                           

Belastingen op het resultaat -339.900,00€                          -266.170,71€                    73.729,29€              

Uitgekeerde dividenden 300.000,00€                   -300.000,00€                          -300.000,00€                    -€                           

-€                           

Belastbare gereserveerde winst voor aanleg belastingvrije reserve 360.100,00€                            433.829,29€                     73.729,29€              

Onttrekking naar de belastingvrije reserve (=Tax Shelter vrijstelling) -€                                           -216.914,64€                    -216.914,64€          

Belastbare gereserveerde winst na aanleg belastingvrije reserve 360.100,00€                            216.914,64€                     -143.185,36€          

Effectieve belastingdruk 33,99% 26,62% -7,37%

Optimaal Tax Shelter investeringsbedrag -€                                           144.609,76€                     
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De impact van een uitkering van een dividend of tantième wordt geïllustreerd aan de hand van volgend 

voorbeeld. Een vennootschap kent een boekwinst voor belastingen van 200.000 EUR, verworpen 

uitgaven ten belope van 50.000 EUR en een aftrek voor risicokapitaal van 10.000 EUR. In een eerste 

hypothese gebeurt er geen uitkering van een dividend of tantième, in een tweede hypothese vindt er 

een maximale uitkering plaats en in een laatste hypothese doet de vennootschap een dividenduitkering 

voor een bedrag van 40.000 EUR. 

 Hypothese 1: 
Geen uitkering 

Hypothese 2: 
Maximale uitkering 

Hypothese 3: 
Gedeeltelijke uitkering 

Dividenduitkering € 0 € 118.424 € 40.000 

Optimaal investeringsbedrag € 47.557 € 0 € 31.494 

Belastingvoordeel € 24.247 € 0 € 16.057 

 

Hypothese 1 is vanuit het opzicht van de vennootschap op lange termijn bekeken de meest interessante 

optie aangezien de winsten binnen de vennootschap blijven en deze kunnen worden herinvesteert wat 

kan leiden tot hogere toekomstige winsten. Hypothese 2 daarentegen is voor de aandeelhouders op 

korte termijn de beste optie. Dit kan ook de vennootschap ten goede komen in het geval de 

aandeelhouders een gedeelte van de dividenduitkering herinvesteren in de vennootschap maar dit kan 

vooraf moeilijk voorspeld worden. De herinvestering, wat gezien kan worden als een 

kapitaalverhoging, staat wel grotendeels vast in geval de vennootschap beroep doet op het fiscale 

overgangsregime van de liquidatiebonus. Hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 4.4. Hypothese 

3 lijkt dan ook de beste optie voor zowel de aandeelhouders als de vennootschap. De aandeelhouders 

verkrijgen een mooie uitkering en de vennootschap kan een vierde van haar winst vrijstellen. Het is 

voor de vennootschap van belang om de dividendpolitiek aandachtig te bekijken indien deze 

overweegt te investeren in een audiovisueel werk volgens het Tax Shelter mechanisme. 

Uit voorgaande blijkt dat het vaststellen van het optimale Tax Shelter investeringsbedrag niet zo 

geriefelijk is dan het op het eerste zicht lijkt volgens de betreffende wettekst. Verworpen uitgaven, 

aftrekbare bestanddelen en de dividendpolitiek beïnvloeden elk op hun beurt het optimale 

investeringsbedrag op een positieve of negatieve manier. Het is dan ook aangewezen een exacte 

berekening te laten uitvoeren indien de vennootschap wenst te investeren via de Tax Shelter. Toch 

kunnen er op basis van voorgaande en aansluitende berekeningen en de huidige Tax Shelter wetgeving  

volgende duimregels vastgesteld worden: 

1) De verhouding fiscale vrijstelling op de belastbare gereserveerde winst bedraagt één op twee. 

2) Het verband van het investeringsbedrag in vergelijking met de belastbare gereserveerde winst 

verhoudt zich als één op drie. 
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3) De verhouding tussen het investeringsbedrag en de winst voor belastingen van de investerende 

vennootschap kan empirisch worden beschouwd als één op vier. 

De eerste twee duimregels kunnen rechtstreeks worden afgeleid vanuit artikel 194ter WIB 92. De 

derde duimregel is het resultaat van vele berekeningen waarbij een gemiddelde van de uitkomsten 

neigt naar de verhouding van één op vier. Dit is weliswaar een empirisch resultaat waarmee een eerste 

schatting kan worden gemaakt omtrent het optimale investeringsbedrag, zonder dat hiervoor een 

specifiek berekeningsprogramma moet worden geraadpleegd. In het geval een vennootschap wenst te 

investeren in een audiovisueel werk via de Tax Shelter is het wel aangewezen de berekening te maken 

met een daarvoor bestemd berekeningsprogramma. De derde duimregel zou in bovenstaande 

voorbeelden voor twee van de vier voorbeelden een voldoende inschatting gemaakt hebben van het 

mogelijke investeringsbedrag. Met betrekking tot de voorbeelden met de verworpen uitgaven en de 

uitgekeerde dividenden zal de verhouding van één op vier ervoor zorgen dat de investerende 

vennootschap te veel zou investeren via de Tax Shelter wat als gevolg kan hebben dat de investeerder 

een deel van de fiscale vrijstelling niet zal kunnen aanwenden in het belastbaar tijdperk. Deze 

vrijstelling kan wel onder de eerder beschreven voorwaarden overgedragen worden naar de volgende 

belastbare tijdperken. 
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4.4 Invloed van de liquidatiebonus 
Zoals aangegeven in vorig hoofdstuk heeft de uitkering van dividenden een invloed op het maximale 

en optimale  investeringsbedrag van een Tax Shelter investering. Bij de programmawet van 28 juni 

2013 werd er een overgangsmaatregel in het WIB ingevoerd die vennootschappen de mogelijkheid 

biedt om hun belaste reserves uit te keren zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd 

door de algemene vergadering, met toepassing van tien procent roerende voorheffing mits voldaan is 

aan de voorwaarden van artikel 537 WIB 92. 

Algemeen beschouwd en zoals aangetoond in vorig hoofdstuk kunnen verschillende factoren het 

bedrag van de belastbare gereserveerde winst beïnvloeden, waaronder ook de vermindering van de 

belaste reserves wat het geval is bij de liquidatiebonus. Elke uitkering van de belaste reserves zorgt 

voor een negatieve invloed op de belastbare gereserveerde winst waardoor ook de mogelijkheid tot het 

genieten van een optimale fiscale vrijstelling als gevolg van de Tax Shelter negatief wordt beïnvloed. 

De minister van Financiën benadrukt weliswaar in zijn antwoord op een parlementaire vraag dat de 

niet gebruikte Tax Shelter vrijstelling gedurende een belastbaar tijdperk kan overgedragen worden 

naar een volgend belastbaar tijdperk 
181

. Naast de invloed van de liquidatiebonus op de Tax Shelter is 

er ook een omgekeerde wisselwerking. De interne liquidatie is namelijk beperkt tot de belaste 

reserves. De tijdelijk vrijgestelde reserves ingevolge de Tax Shelter investering komen dus niet in 

aanmerking voor deze overgangsregeling 
182

. 

4.4.1 Beperkte dividenduitkering 

De invloed van een gewone dividenduitkering op de Tax Shelter vrijstelling, dus het betreft hier geen 

volledige uitkering van de belaste reserves, is reeds in het vorige hoofdstuk geïllustreerd aan de hand 

van een voorbeeld. Een gewone dividenduitkering zorgt ervoor dat het mogelijke investeringsbedrag 

daalt, ongeacht of de dividenduitkering kan toegewezen worden aan de winst van het boekjaar of aan 

de winsten die in het verleden zijn opgebouwd. 

Stel dat een vennootschap winsten opgebouwd heeft uit het verleden voor een bedrag van 1.000.000 

EUR en een te bestemmen winst van het boekjaar 2013 kent van 400.000 EUR 
183

. Indien de 

vennootschap in het boekjaar 2013 een dividend uitkeert ten belope van 250.000 EUR zal de 

belastbare gereserveerde winst voor boekjaar 2013 180.000 
184

 EUR bedragen, ongeacht of de 

uitkering voortkomt uit de overgedragen winsten van vorige boekjaren of uit de te bestemmen winst 

van het boekjaar. Aangiftetechnisch ziet dit er als volgt uit: 
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 Parlementaire vraag nr. 610 van de heer Olivier Destrebecq dd. 03.10.2013, Kamer, Vragen en Antwoorden, 

2013-2014, QRVA 53/138 dd. 02.12.2013, p. 292. 
182

 Vandekerkhove, A M., 'Overgangsregime liquidatiebonus', Fiscale actualiteit, 12.12.2013, nr. 43, 3-6. 
183

 De winst voor belastingen bedraagt in dit voorbeeld 606.000 EUR. Er wordt van uitgegaan dat de 

investerende vennootschap enkel het tarief van 33,99 pct. verschuldigd is, zonder enige aftrekbare of 

verzwarende bestanddelen.  
184

 Hierbij wordt er rekening gehouden met de iteratieve berekeningen. 
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  Uitkering toegewezen aan winsten 

uit het verleden 

 Uitkering toegewezen aan winsten 

van het boekjaar 

 Begin boekjaar Eind boekjaar Begin boekjaar Eind boekjaar 

Overgedragen 

winst uit het 

vorige boekjaren 

1.000.000 EUR 750.000 EUR 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR 

Toevoeging aan 

overgedragen 

winst gedurende 

2013 

0 EUR 400.000 EUR 0 EUR 150.000 EUR 

     

Belastbare 

gereserveerde 

winst voor aanleg 

vrijgestelde 

reserve 

Aangroei 150.000 EUR 
185

 

 

180.000 EUR 
186

 

Aangroei 150.000 EUR 
187

 

 

180.000 EUR 
188

 

 

Dit voorbeeld toont aan dat een gewone dividenduitkering die kleiner is dan de te bestemmen winst 

van het boekjaar ervoor zorgt dat de belastbare gereserveerde winst daalt voor dat betreffende 

boekjaar, ongeacht of de uitkering voortkomt uit de winst van het boekjaar of uit de opgebouwde 

winst van vorige boekjaren. 

4.4.2 Substantiële dividenduitkering 

Bij een dividenduitkering wordt de belastbare gereserveerde winst beperkt tot het bedrag waarmee de 

te bestemmen winst van het boekjaar de uitkering overschrijdt 
189

. In het vorige deel is het gevolg 

aangetoond van een dividenduitkering die kleiner is dan de te bestemmen winst van het boekjaar. In 

dit deel worden de gevolgen weergegeven van een dividenduitkering voor een groter bedrag dan de te 

bestemmen winst van het boekjaar. 

In het geval de vennootschap een dividend uitkeert, deels of volledig uit de winsten van vorige 

boekjaren en waarbij deze uitkering dus gelijk of groter zal zijn dan de te bestemmen winst van het 

boekjaar, zal er geen positieve aangroei zijn van de belastbare reserves. Dit resulteert in een negatieve 

belastbare gereserveerde winst of een belastbare gereserveerde winst gelijk aan nul wat als gevolg 

heeft dat de vennootschap voor dat boekjaar geen beroep zal kunnen doen op fiscale vrijstelling ten 

gevolge van een Tax Shelter investering. 

                                                           
185

 Belastbare gereserveerde winst voor aanleg vrijgestelde reserve zonder iteratieve berekening. 
186

 Belastbare gereserveerde winst voor aanleg vrijgestelde reserve na iteratieve berekening, zie bijlage 10. 
187

 Belastbare gereserveerde winst voor aanleg vrijgestelde reserve zonder iteratieve berekening. 
188

 Belastbare gereserveerde winst voor aanleg vrijgestelde reserve na iteratieve berekening, zie bijlage 10 . 
189

 Vandekerkhove, A M., 'Overgangsregime liquidatiebonus', Fiscale actualiteit, 12.12.2013, nr. 43, 3-6. 
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Om dit te illustreren wordt het vorige voorbeeld overgenomen waarbij de vennootschap een dividend 

zal uitkeren voor een bedrag van 450.000 EUR in plaats van een uitkering van 250.000 EUR 
190

. 

  Uitkering toegewezen aan winsten 

uit het verleden 

 Uitkering toegewezen aan winsten 

van het boekjaar + aan winsten uit 

het verleden 

 Begin boekjaar Eind boekjaar Begin boekjaar Eind boekjaar 

Overgedragen 

winst uit het 

vorige boekjaren 

1.000.000 EUR 550.000 EUR 1.000.000 EUR 950.000 EUR 

Toevoeging aan 

overgedragen 

winst gedurende 

2013 

0 EUR 400.000 EUR 0 EUR 0 EUR 

     

Belastbare 

gereserveerde 

winst voor aanleg 

vrijgestelde 

reserve 

Aangroei -50.000 EUR 
191

 

 

-60.200 EUR 
192

 

Aangroei -50.000 EUR 
193

 

 

-60.200 EUR 
194

 

 

Zoals aangetoond in dit voorbeeld heeft de vennootschap geen ruimte meer om te investeren in de Tax 

Shelter indien de vennootschap een substantiële dividenduitkering heeft uitgevoerd. Dit is 

problematisch voor de vennootschappen die wensen deel te nemen aan het voordelige fiscale 

overgangsregime van de liquidatiebonus en ook wensen gebruik te maken van de Tax Shelter. Om 

optimaal te genieten van deze overgangsmaatregel zullen vennootschappen substantiële 

dividenduitkeringen kunnen verrichten. Logischerwijs zal de dividenduitkering hoger liggen dan de te 

bestemmen winst van de vennootschap. In uitzonderlijke gevallen kan de belastbare gereserveerde 

winst van het boekjaar groter zijn dan de dividenduitkering. Indien deze situatie zich voordoet zal de 

vennootschap toch kunnen genieten van de Tax Shelter vrijstelling. 

Hierbij moet wel vermeld worden dat de vrijstelling niet verloren gaat indien deze vrijstelling niet of 

niet volledig kan benut worden gedurende het belastbaar tijdperk. De voor een bepaald belastbaar 

tijdperk niet toegekende Tax Shelter vrijstelling zal dan overgedragen worden naar de winst van de 

volgende belastbare tijdperken, rekening houdend met de wettelijke begrenzingen en tijdsbeperkingen. 

Dit werd ook bevestigd door de minister van Financiën 
195

. Deze situatie kan zich voordoen indien een 

vennootschap reeds begin 2013 een raamovereenkomst gesloten heeft en in dat zelfde boekjaar nog 

beslist gebruik te maken van de overgangsmaatregel omtrent de liquidatiebonus. 

                                                           
190

 Er wordt hier ook uitgegaan van een winst voor belastingen ten belope van 606.000 EUR. 
191

 Belastbare gereserveerde winst voor aanleg vrijgestelde reserve zonder iteratieve berekening. 
192

 Belastbare gereserveerde winst voor aanleg vrijgestelde reserve na iteratieve berekening, zie bijlage 11. 
193

 Belastbare gereserveerde winst voor aanleg vrijgestelde reserve zonder iteratieve berekening. 
194

 Belastbare gereserveerde winst voor aanleg vrijgestelde reserve na iteratieve berekening, zie bijlage 11. 
195

 Parlementaire vraag nr. 610 van de heer Olivier Destrebecq dd. 03.10.2013, Kamer, Vragen en Antwoorden, 

2013-2014, QRVA 53/138 dd. 02.12.2013, p. 292. 
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Op basis van bovenstaande is te besluiten dat de liquidatiebonus een negatieve invloed heeft op een 

Tax Shelter investering. Doch wordt dit door de rechtsleer en de Administratie ontkracht. 

Om te ontsnappen aan de negatieve invloed van de liquidatiebonus op de Tax Shelter argumenteren de 

Administratie in hun FAQ 
196

 omtrent de liquidatiebonus alsook de minister van Financiën in zijn 

antwoord op een parlementaire vraag 
197

 en ANNE MIEKE VANDEKERKHOVE in haar artikel uit de 

Fiscale actualiteit 
198

 dat dividenduitkeringen die voortkomen uit de winst van vorige boekjaren niet in 

rekening mogen gebracht worden om de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar te bepalen. 

Door voorgaande praktische benadering, met andere woorden op basis van de aangifte 

vennootschapsbelasting, worden de uitgekeerde dividenden geacht in eerste instantie voort te komen 

uit de winst van het betreffende boekjaar. Deze regel strookt met de principes van een 

dividenduitkering in het licht van een interne vereffening aangezien de liquidatiebonus maar mogelijk 

is voor reserves die opgebouwd zijn in het verleden. In artikel 537 WIB 92 wordt ook uitdrukkelijk 

door de wetgever bepaald dat de overgangsmaatregel enkel mogelijk is voor de belaste reserves die ten 

laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering. Ook de Q&A omtrent het 

vastklikken van reserves stelt in zijn antwoord op vraag vijftig over de invloed van de liquidatiebonus 

op de Tax Shelter dat er geen invloed is op vrijstelling die kan genoten worden in het kader van de Tax 

Shelter als er geen aanrekening is van de dividenduitkering op de belastbare gereserveerde winst van 

het belastbaar tijdperk. Verder heeft de minister van Financiën er reeds op gewezen dat artikel 537 

WIB 92 de belastingplichtige niet verplicht om de dividenduitkering te verwezenlijken door ook de 

winsten van het desbetreffende belastbaar tijdperk uit te keren 
199

. Deze drie voorgaande uitspraken 

dateren van december 2013 waardoor er voor de vennootschappen lang onduidelijkheid bestond of de 

liquidatiebonus nu een invloed zou uitoefenen op een mogelijke Tax Shelter investering of niet. 

Wellicht heeft deze late communicatie er ook voor gezorgd dat enkele vennootschappen, uit 

voorzichtigheid, geen Tax Shelter investering hebben uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk 2013. 

Doch is er hieromtrent nog steeds onduidelijkheid over de verwerking in de aangifte. Voorgaande drie 

bronnen stellen dat de liquidatiebonus geen invloed heeft op een Tax Shelter investering. Bij de 

verwerking in de aangifte vennootschapsbelasting zal er daarentegen wel steeds sprake zijn van een 

negatieve aangroei van de belastbare gereserveerde winst indien de vennootschap een substantiële 

dividenduitkering uitvoert 
200

. Door deze negatieve aangroei van de belastbare gereserveerde winst is 

het volgens paragrafen twee en drie van artikel 194ter WIB 92 niet mogelijk om in dat belastbaar 

tijdperk te kunnen genieten van de Tax Shelter vrijstelling. Deze vrijstelling kan wel overgedragen 
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 Fod Financiën, Q&A vastklikken reserves (vraag nr. 50) 
197

 Parlementaire vraag nr. 610 van de heer Olivier Destrebecq dd. 03.10.2013, Kamer, Vragen en Antwoorden, 

2013-2014, QRVA 53/138 dd. 02.12.2013, p. 292. 
198

 Vandekerkhove, A M., 'Overgangsregime liquidatiebonus', Fiscale actualiteit, 12.12.2013, nr. 43, 3-6. 
199

 Parlementaire vraag nr. 610 van de heer Olivier Destrebecq dd. 03.10.2013, Kamer, Vragen en Antwoorden, 

2013-2014, QRVA 53/138 dd. 02.12.2013, p. 292. 
200

 De dividenduitkering is groter dan de te bestemmen winst van het belastbaar tijdperk. 
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worden naar de volgende belastbare tijdperken. Er is dus geen overeenstemming tussen de aangifte 

vennootschapsbelasting en de uitspraken van de Administratie, minister van Financiën en ANNE 

MIEKE VANDEKERKHOVE. De aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2014 is voor deze 

specifieke situatie niet aangepast dus er blijft hierover onduidelijkheid bestaan, desondanks zijn er 

voldoende elementen voorhanden om de vrijstelling ingevolge de Tax Shelter te verdedigen bij een 

fiscale controle indien de vennootschap toch een negatieve belastbare gereserveerde winst van het 

boekjaar kent door toedoen van een substantiële dividenduitkering. 

De vraagt rijst hoe dit dient verwerkt te worden in de aangifte vennootschapsbelasting. Hieromtrent 

bestaat er geen eenduidig antwoord. Om de negatieve belastbare gereserveerde winst van het 

belastbaar tijdperk als gevolg van een substantiële dividenduitkering voortkomend van winsten uit het 

verleden om te zetten in een positieve belastbare gereserveerde winst van het boekjaar gelijk aan de 

belastbare gereserveerde winst in het geval er geen dividenduitkering zou hebben plaatsgevonden zijn 

er drie mogelijke verwerkingswijzen. De belastingplichtige vennootschap zou er enerzijds voor 

kunnen kiezen om het bedrag aan dividenduitkering op te nemen in de belaste reserves in het kapitaal, 

anderzijds kan de vennootschap ervoor opteren een aanpassing in min van de begintoestand der 

reserves uit te voeren gelijk aan het bedrag van de dividenduitkering of een laatste mogelijkheid 

bestaat eruit een nota bij de aangifte vennootschapsbelasting te voegen waarin bovenstaande 

beschrijving wordt aangehaald. De eerste twee oplossingen kunnen niet als fiscaal correct aanzien 

worden maar het zorgt wel voor de compensatie die nodig is om de negatieve aangroei van de 

belastbare gereserveerde winst te vermijden, doch lijkt een bijgevoede nota de meest aangewezen 

wijze. 

Er bestaat nog geen eenduidigheid omtrent de verwerking in de aangifte vennootschapsbelasting van 

de liquidatiebonus in combinatie met een Tax Shelter investering maar er zijn voldoende bronnen 

voorhanden om te kunnen verdedigen dat een Tax Shelter investering geen negatieve invloed ten 

gevolge van de overgansmaatregel zal ondervinden op voorwaarde dat de dividenduitkering voortkomt 

uit winsten van voorgaande boekjaren.  

4.4.3 Claw back 

Indien de investerende vennootschap een aanzienlijke dividenduitkering uitvoert om te kunnen 

genieten van het voordelige tarief van 10 pct. ingevolge de liquidatiebonus is het mogelijk dat de 

investerende vennootschap daarbovenop een bijkomende dividenduitkering moet verrichten om te 

ontsnappen aan de 'claw back' die binnen de overgangsmaatregel speelt. Artikel 537 WIB 92 bepaalt 

dat in het geval de investerende vennootschap een dividenduitkering verricht heeft in de afgelopen vijf 

boekjaar, ook in het jaar van gebruik van de overgangsmaatregel een dividend moet uitkeren in 

overeenstemming met de dividendpolitiek van de vijf voorgaande boekjaren. In het geval de 

investeerder in de voorgaande vijf boekjaren geen dividenduitkering uitgekeerd heeft, speelt de 
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zogenaamde 'claw back' niet. De exacte berekening van de 'claw back' is terug te vinden in artikel 537, 

derde lid WIB 92. Dienovereenkomstig zal dit als gevolg hebben dat de Tax Shelter capaciteit 

vermindert in geval de investerende vennootschap een extra dividenduitkering zal volbrengen om te 

ontsnappen aan de bijkomende afzonderlijke aanslag. 
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4.5 Rendement 
Zoals bij elke investering is het voor de investeerder van belang na te gaan wat het rendement van een 

Tax Shelter investering zal bedragen. Een investeerder zal niet zozeer investeren via de Tax Shelter 

vanuit het oogpunt om de audiovisuele sector te steunen maar wel om een degelijk rendement te 

behalen. Omtrent de aangeboden rendementen van een Tax Shelter investering heersen er veel 

onduidelijkheden en moeilijkheden. In de praktijk wordt er vaak gegoocheld met rendementen door de 

productievennootschappen of de Tax Shelter intermediairs om op deze manier zo veel mogelijk 

investeerders aan te trekken. Door de steeds toenemende concurrentie tussen voornamelijk de 

intermediairs en de stijgende hebzucht van de investerende vennootschappen is het bedrag dat de 

productievennootschappen verkrijgen om te investeren in de audiovisuele werken steeds verder 

gedaald. Deze daling is door de Vlaamse Film Producenten Bond vzw als volgt in kaart gebracht op 

basis van een Tax Shelter investering voor een bedrag van 100 
201

. 

 

 

                                                           
201

 Hoorzitting over de hervorming van de Tax Shelter-regeling, Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 

19 april 2013, 53 2762/001, 10; UPFF/VFPB, 'Evolutie van de tax shelter vanuit oogpunt producent'.  

 Op basis van wetgeving Evolutie 2004 tot 2006 Evolutie 2006 tot 2008 Evolutie 2008 tot 2012

Lening 40 40 40 40

Bruto interest op lening (6,847%/jaar) 2,74 2,74 2,74 2,74

Intermediairs 7,5 7,5 7,5

Bankwaarborg 1,5 1,5 1,5

Put-optie 7,2 7,2 7,2

Wettelijk gegarandeerd rendement 4,52 4,52

Extra rendement bovenop vorige 5,48

Netto vermogen 57,26 41,06 36,54 31,06
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Deze grafiek toont duidelijk de negatieve evolutie doorheen de jaren vanuit het oogpunt van de 

producent. Deze daling van de middelen waarover de productievennootschappen rechtstreeks kunnen 

bezitten was dan ook één van de redenen voor de producenten om alarm te slaan en in overleg te 

treden met de minister van Financiën in de loop van 2013 en 2014. Op deze manier werd er getracht 

een wijziging te bewerkstelligen in het voordeel van de productievennootschappen en de audiovisuele 

sector. De gevolgen hiervan en mogelijke op til zijnde wetswijzigingen worden verder in een 

afzonderlijk hoofdstuk toegelicht. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende elementen die mede het rendement bepalen verder uitgelicht. 

Er zal ook gebruik worden gemaakt van voorbeelden om verscheidene situaties te visualiseren 
202

. 

4.5.1 Fiscaal voordeel 

Het grootste deel van een Tax Shelter investering wordt terug gewonnen via het fiscale voordeel dat 

aan dit mechanisme verbonden zit. Bij het tekenen van een raamovereenkomst kan de investerende 

vennootschap tijdens het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst afgesloten wordt, de 

belastbare winst van dat boekjaar vrijstellen ten belope van 150 pct. mits voldaan is aan de grenzen en 

de voorwaarden van paragraaf 3 van artikel 194ter WIB 92. Zoals eerder aangegeven zal een 

investerende vennootschap vaak pas op het einde van het belastbare tijdperk een raamovereenkomst 

afsluiten waardoor er op korte termijn genoten kan worden van het fiscale voordeel. In dit opzicht 

wordt dan ook vaak gesproken van het direct fiscale voordeel. In het geval de investeerder een 

investering aangaat ten belope van 100 op het einde van zijn belastbaar tijdperk zal het directe fiscale 

voordeel 51 bedragen. Dit bedrag wordt bekomen doordat een bedrag van de winst voor 150 kan 

worden vrijgesteld waardoor er een belastingbesparing plaatsvindt van 51 
203

. Op basis van 

voorgaande kan er besloten worden dat de netto-investering voor de investerende vennootschap geen 

100 maar 49 bedraagt aangezien er dikwijls bij het sluiten van de raamovereenkomst nog geen 

sommen moeten betaald worden. Vaak is dit pas het geval na enkele weken of zelfs maanden. 

 Het fiscaal voordeel wordt bepaald door het van toepassing zijnde belastingtarief, algemeen wordt er 

steeds gerekend met een belastingtarief van 33,99 pct. Doch kent België ook de verlaagde tarieven van 

artikel 215 WIB 92. In praktijk zullen er maar weinig vennootschappen zijn die investeren in een Tax 

Shelter en daarnaast ook genieten van de verlaagde tarieven.  In onderstaande tabel worden de 

belastingtarieven en het eraan gerelateerde fiscale voordeel weergegeven: 
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 Deze voorbeelden worden gebaseerd op informatie verkregen bij Scope Invest, Sultan Sushi en BNP Paribas 

Fortis Film Finance. 
203

 150 * 0.3399 
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Winst Aanslagvoet + crisisbelasting Fiscaal voordeel bij investering 

van 100 

Winst tot 25.000 EUR 24,98 pct. 37,47 

Winst tussen 25.000 EUR en 

90.000 EUR 

31,93 pct. 47,90 

Winst tussen 90.000 EUR en 

322.500 EUR 

35,54 pct. 53,31 

   

Indien winst groter is dan 

322.500 EUR 

33,99 pct. 50,99 

 

Indien de investeerder geniet van de verlaagde tarieven zal dit een negatieve weerslag hebben op het 

rendement aangezien het fiscale voordeel lager ligt en dit fiscale voordeel  toch het grootste element 

uitmaakt van het rendement. 

Indien de investerende vennootschap niet het risico wil nemen om het fiscale voordeel te verliezen, is 

het voor deze mogelijk een garantie hierop aan te gaan. Dit wordt door de Dienst Voorafgaande 

Beslissingen toegelaten op voorwaarde dat dit op kosten gebeurt van de investerende vennootschap en 

de garanties bepaald en aangerekend worden op basis van marktconforme voorwaarden 
204

. 

4.5.2 Lening 

Het tweede element van het rendement betreft de lening. Deze lening mag maximaal 40 pct. bedragen 

van de sommen die worden aangewend ter uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van 

de winst 
205

. Het is eigen aan een lening dat deze binnen een bepaalde termijn wordt terugbetaald aan 

de leninggever. De looptijd van de lening is afhankelijk per audiovisueel werk en ook van de wens van 

de investerende vennootschap. De effectieve duur van de lening kan zich gemiddeld uitstrekken van 

zes maanden tot achttien maanden.  

Om de terugbetaling van de lening te verzekeren wordt er gebruik gemaakt van bankwaarborgen ten 

belope van het gehele bedrag van de lening. De bankgarantie wordt onherroepelijk verzekerd door de 

producent of coproducent van het audiovisueel werk. De intermediaire Tax Shelter fondsen stellen de 

bankwaarborg dan ook als voorwaarde tegenover de producent om te investeren in een audiovisueel 

werk. Op deze manier daalt het risico opnieuw aanzienlijk voor de investeerder. Dit risico bedraagt na 

het directe fiscale voordeel en de terugbetaling van de lening, gedekt door een bankwaarborg, voor een 

investering van 100 nog 9. 

Naast de terugbetaling van de lening verkrijgt de investerende vennootschap ook interest op deze 

lening. De interest varieert bij elke productievennootschap en intermediair. Gemiddeld zal de bruto-

interest tussen 4 pct. en 6,847 pct. liggen 
206

, met dit laatste percentage als maximum bepaald door de 

                                                           
204

 Voorafgaande beslissing nr. 2011.341 dd. 11.10.2011 
205

 Artikel 194ter, §4, 5° WIB 92 
206

 Interesten aangeboden door Sultan Sushi, Scope Invest en BNP Paribas Fortis Film Finance. 
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Dienst Voorafgaande Beslissingen 
207

. Op deze interest is de investerende vennootschap 

vennootschapsbelasting verschuldigd waardoor de netto-interest neerkomt op gemiddeld 2,5 pct. tot 

4,5 pct. Belangrijk is dat deze interest voldoet aan marktconforme voorwaarden. Net zoals de 

terugbetaling van de lening, wordt ook de interest die erop verworven wordt gegarandeerd door de 

bankwaarborg 
208

. Deze kost mag gedragen worden door de productievennootschap, weliswaar zal de 

uitgave aanzien worden als een uitgave die niet rechtstreeks verbonden is aan de productie en deze 

uitgaven mogen maximaal 30 pct. bedragen van de productie- en exploitatiekosten die in België 

worden gedaan 
209

. De interest op de lening wordt wel beschouwd als een directe productie-uitgave 

volgens artikel 194ter, §1, vijfde lid. Deze uitgave staat niet expliciet in de lijst van directe productie-

uitgaven maar wordt wel expliciet uitgesloten van de indirecte productie-uitgaven 
210

. 

Op de interest wordt geen roerende voorheffing ingehouden door toepassing van artikel 107, §2, 9° 

van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WIB 92. 

In het verleden werd er ook al getracht om de lening te laten reserveren op een geblokkeerde rekening 

maar dit is door de Dienst Voorafgaande Beslissingen afgewezen 
211

. Alle geïnvesteerde sommen 

moeten naar de financiering van het audiovisueel werk gaan en ervoor gebruikt worden.  

Verder dient nog vermeld te worden dat de investeerder de mogelijkheid heeft om de lening over te 

dragen, tenzij de raamovereenkomst hiervan afwijkt. Dit op voorwaarde dat de schuldvorderingen in 

volle eigendom behouden blijven door de oorspronkelijke investeerder, zonder enige terugbetaling of 

retrocessie, tot het moment van verwezenlijking van het audiovisueel werk 
212

. De maximale termijn 

van onoverdraagbaarheid is beperkt tot een periode van achttien maanden te rekenen vanaf de sluiting 

van de raamovereenkomst 
213

. 

4.5.3 Eigendomsrechten 

Zoals hiervoor aangegeven, wordt er 40 pct. van de sommen ter uitvoering van de raamovereenkomst 

aangewend in de vorm van leningen. De overige 60 pct. bestaan uit rechten verbonden aan de 

productie en exploitatie van het in aanmerking komend werk 
214

. De storting van deze rechten gebeurt 

vaak pas enkele maanden na ondertekening van de raamovereenkomst. De storting kan integraal 

plaatsvinden maar het is ook mogelijk dat de storting gespreid wordt over verschillende perioden, dit 

is afhankelijk van de productievennootschap en het audiovisueel werk. De meest voorkomende rechten 
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 Voorafgaande beslissing nr. 2011.341 dd. 11.10.2011; Voorafgaande beslissing nr. 2011.319 dd. 18.10.2011; 
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betreffen de APNI-rechten 
215

. Deze rechten dienen het openstaande risico van 9 te dekken 
216

. De 

APNI-rechten zullen ervoor zorgen dat de investerende vennootschap inkomsten ontvangt afkomstig 

van kaartjesverkoop in bioscopen, DVD verkopen, TV-verkoop en internationale verkoop van het 

audiovisueel werk. In sommige gevallen wordt er door de Tax Shelter fondsen en 

productievennootschappen een tabel opgesteld met de verwachte inkomsten volgens verschillende 

ramingen. Hieronder is er dergelijk voorbeeld terug te vinden van de intermediaire vennootschap 

Scope Invest 
217

. Naast de verwachte inkomsten wordt ook het fiscale voordeel en het rendement op de 

totale investering weergegeven. Hierbij dient vermeld te worden dat dit voor de investerende 

vennootschap enkel een indicatie mag zijn en dat de werkelijke inkomsten verschillend kunnen zijn 

van deze ramingen. 
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 Aandeel producent in de netto-inkomsten;  Commissie voor Boekhoudkundige Normen, advies over de 

boekhoudkundige verwerking van de Tax Shelter in hoofde van de investeerder, 17 april 2012, nr. 2012/7, 
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 Er wordt hier geen rekening gehouden met de interest op de lening. 
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 Prospectus Scope Invest, 'Uw belastingen in films investeren', 26 november 2013, 38. 
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De rechten op de inkomsten van het audiovisueel werk worden vaak beperkt in duurtijd 
218

. De 

uitbetaling van de inkomsten wordt vastgelegd bij het sluiten van de raamovereenkomst maar gebeurt 

algemeen halfjaarlijks of jaarlijks. De eerste uitbetaling is weliswaar afhankelijk van de voltooiing van 

het audiovisueel werk waardoor het mogelijk is dat de eerste uitbetaling pas plaatsvindt na anderhalf 

jaar. 

                                                           
218

 In het geval van BNP Paribas Fortis Film Finance kan de investerende vennootschap genieten van de rechten 

op de inkomsten gedurende 78 maanden vanaf afsluiting van de raamovereenkomst.  Scope Invest bepaalt de 

duurtijd van de APNI-rechten afzonderlijk per audiovisueel werk en dit wordt medegedeeld in de 

verbintenisbrief tussen Scope Invest en de investeerder. 
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De inkomsten die de investeerder verkrijgt uit zijn rechten op de productie en exploitatie van het 

audiovisueel werk zijn bruto-inkomsten. Deze ontvangsten worden bij de investerende vennootschap 

onderworpen aan het tarief van de vennootschapsbelasting. 

Het is niet ongebruikelijk dat een intermediaire vennootschap ook een deel van inkomsten afkomstig 

van de APNI-rechten voor zichzelf afroomt. Dit wordt ook wel een 'performance fee' genoemd 
219

. 

Indien de investerende vennootschap een bepaald bedrag aan APNI-inkomsten heeft verworven, eigent 

de intermediair zich een bepaald percentage van de toekomstige inkomsten toe 
220

.  

Om voorgaande te illustreren, wordt hieronder een voorbeeld uitgewerkt aan de hand van de 

prospectus van BNP Paribas Fortis Film Finance. Het betreft een investering ten belope van 100.000 

EUR, die bestaat uit een lening van 40.000 EUR en 60.000 EUR eigendomsrechten. De lening heeft 

een looptijd van twaalf maanden en levert een bruto-interest van 5 pct op. De inkomsten verbonden 

aan de eigendomsrechten worden een eerste maal uitbetaald na achttien maanden, de volgende 

uitbetalingen gebeuren jaarlijks. De intermediair eigent zich een 'performance fee' toe van 15 pct. op 

het bruto bedrag vanaf het moment dat de investerende vennootschap netto meer dan 12.000 EUR 

inkomsten uit de APNI-rechten ontvangen heeft. Bruto komt dit neer op 18.180 EUR. 

T De raamovereenkomst wordt gesloten met bovenstaande elementen. 

 

De investerende vennootschap realiseert op dat moment een belastingbesparing 

van 50.985 EUR. 

T + 12 maanden De lening met inbegrip van de interest wordt terugbetaald. Dit resulteert in een 

totaal bedrag van 41.320 EUR 
221

. 

T + 18 maanden De investeerder ontvangt bruto voor 5.000 EUR APNI-inkomsten. Na afhouding 

van de vennootschapsbelasting houdt de investerende vennootschap nog 3.300,50 

EUR over. 

T + 30 maanden De investeerder ontvangt een tweede uitbetaling ten belope van een bruto bedrag 

van 12.000 EUR, netto bedraagt dit 7.921,20 EUR. De drempel met betrekking tot 

de 'performance fee' wordt hier nog niet bereikt. 

T + 42 maanden De volgende uitbetaling bedraagt bruto 10.000 EUR. De drempel voor de 

berekening van de performance fee wordt hierbij overschreden. De bruto 

'performance fee' voor de intermediair zal  in dit geval 1.323 EUR bedragen 
222

. De 
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 Tweede supplement aan prospectus BNP Paribas Fortis Film Finance 26 november 2013, 28 januari 2014,  9-

10. 
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 In het geval van BNP Paribas Fortis Film Finance bedraagt de 'performance fee' 20 pct. 
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investeerder houdt nog een bruto bedrag over van 8.677 EUR, netto is dit 5.727,69 

EUR. 

T + 54 maanden De investeerder heeft recht op bruto inkomsten voor een bedrag van 5.000 EUR. 

Na afhouding van de 'performance fee' houdt de investeerder netto nog 2.805,43 

EUR over ((5.000 - 0,15*5.000)*0,6601). 

T + ... maanden Toekomstige inkomsten worden op dezelfde wijze behandeld als hierboven en 

zorgen voor een hoger rendement. 

 

Voorgaande heeft betrekking op audiovisuele filmwerken. Het is ook mogelijk de Tax Shelter toe te 

passen voor de TV industrie. De APNI-inkomsten worden hierbij niet op eenzelfde manier bepaald. 

Een serie wordt enkel maar op televisie vertoond en niet in een bioscoopzaal waardoor er bij een TV 

serie geen sprake kan zijn van APNI-inkomsten ten gevolge van bioscoopvertoningen. Deze 

inkomsten moeten dus anders bepaald worden. Dit gebeurt enerzijds door een mogelijke doorverkoop 

aan het buitenland van de serie of in de meeste gevallen de verkoop van het verhaal. Anderzijds 

worden de inkomsten voor een TV serie bepaald volgens het aantal kijkers. Om tegemoet te komen 

aan de toenemende concurrentie onder de productievennootschappen wordt er door een TV 

productiehuis een vast gegarandeerd rendement aangeboden, eventueel aangevuld met 'upscales' op 

basis van de gemiddelde kijkcijfers. De 'upscales' aangeboden door Sultan Sushi zien er als volgt uit: 

Gemiddelde kijkcijfers "live" kijken voor uitzending op dinsdag: 

  vanaf 650.000 kijkers → 1 pct. 

  vanaf 750.000 kijkers → 2 pct. 

  vanaf 850.000 kijkers → 3 pct. 

Gemiddelde kijkcijfers "live" kijken voor uitzending op donderdag: 

  vanaf 1.100.000 kijkers → 1 pct. 

  vanaf 1.300.000 kijkers → 2 pct. 

  vanaf 1.500.000 kijkers → 3 pct. 

Gemiddelde kijkcijfers "live" kijken voor uitzending op zondag: 

  vanaf 1.100.000 kijkers → 1 pct. 

  vanaf 1.300.000 kijkers → 2 pct. 

  vanaf 1.500.000 kijkers → 3 pct. 

 

Om in aanmerking te komen voor deze 'upscales' zal het om een zogenaamde 'blockbuster' moeten 

gaan aangezien er maar weinige series bovenstaande kijkcijfers halen. Het blijft zeker binnen de 

mogelijkheden maar het halen van gemiddeld 650.000 of 1.100.000 kijkers zal eerder om een 

uitzondering gaan dan om de regel. 
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Verder dient nog vermeld te worden dat de investeerder de mogelijkheid heeft om de APNI-rechten 

over te dragen, tenzij de raamovereenkomst hiervan afwijkt. Dit op voorwaarde dat de 

eigendomsrechten in volle eigendom behouden blijven door de oorspronkelijke investeerder, zonder 

enige terugbetaling of retrocessie, tot het moment van verwezenlijking van het audiovisueel werk 
223

. 

De maximale termijn van onoverdraagbaarheid is beperkt tot een periode van achttien maanden te 

rekenen vanaf de sluiting van de raamovereenkomst 
224

. Het is ook mogelijk dat de producenten en 

coproducenten een voorkooprecht bezitten op de APNI-rechten. In dit geval moet de investerende 

vennootschap de twee voorgaande partijen in kennis stellen indien een derde deze APNI-rechten wenst 

aan te kopen 
225

. Zo bezitten de producenten en coproducenten alsnog over de mogelijkheid om de 

APNI-rechten voor een gelijkwaardige prijs over te kopen van de investeerder. De verkoopprijs moet 

weliswaar ten alle tijde voldoen aan marktconforme voorwaarden. Hierbij dient vermeld te worden dat 

de toepassing van artikel 344, §1 WIB 92 niet uit te sluiten valt indien de verkoopprijs niet voldoet aan 

de marktconforme voorwaarden en aan de wettelijke bepalingen. Het is niet uit te sluiten dat een 

productievennootschap of intermediair voorafgaandelijk de mogelijkheid biedt aan de investeerder om 

zijn eigendomsrechten te verkopen tegen een prijs die hoger is dan het wettelijk gegarandeerd 

maximumtarief. De verkoop van de APNI-rechten gebeurt dan niet op basis van een verkoopoptie 

maar wel door een gewone verkoop van de rechten, waarbij de prijs vooraf en 'onder tafel' vastgelegd 

wordt. In het geval de Administratie hiervan bewijs kan leveren, kan artikel 344, §1 WIB 92 

ingeroepen  worden waardoor deze handeling niet tegenwerpelijk wordt aan de Administratie. De 

investerende vennootschap zal hierdoor ook zijn fiscale vrijstelling verliezen 
226

. Dit soort misbruik 

probeert de wetgever onmogelijk te maken via de laatste nieuwe aangekondigde wijzigingen. De 

aangekondigde wetswijziging wordt verder toegelicht in hoofdstuk zes. 

4.5.3.1 Verkoopoptie 

Bij het afsluiten van een raamovereenkomst verkrijgt de investerende vennootschap een verkoopoptie. 

Een voorbeeld verkoopoptie die in de praktijk wordt gehanteerd is terug te vinden in bijlage 3. Deze 

optie laat de investeerder toe zijn eigendomsrechten te verkopen volgens bepaalde voorwaarden en 

binnen een bepaalde termijn. De uitoefenperiode van de verkoopoptie bedraagt in vele gevallen drie 

jaar. Het moment vanaf wanneer de verkoopoptie kan uitgeoefend worden kent dan weer vele 

verschillen tussen de verscheidene productievennootschappen en intermediaire vennootschappen. De 

startdatum is van belang voor de berekening van het maximale wettelijke gegarandeerde rendement. 

De begindatum voor de uitoefening van de verkoopoptie varieert in de praktijk van de eerste dag van 
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 Artikel 194ter, §4, 3° WIB 92. 
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 Artikel 194ter, §4, 3° WIB 92. 
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 Een verbonden onderneming is in dit geval geen derde. 
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 X, Tax shelter: opportuniteiten en valkuilen, www.optima.be/nl/tax-shelter-opportuniteiten-en-valkuilen 

geraadpleegd op 3 februari 2014. 

 



90 
 

de zevende maand tot de eerste dag van de vierendertigste maand 
227

. Andere startdata zijn uiteraard 

ook mogelijk. Hoe later de begindatum, hoe hoger de verkoopoptie dient te zijn om eenzelfde 

rendement te verwezenlijken.  

Zolang de investeerder zijn verkoopoptie niet uitoefent, heeft deze recht op de inkomsten van de 

APNI-rechten zoals omschreven in het vorige deel. In het geval de investerende vennootschap reeds 

APNI-inkomsten heeft ontvangen maar toch beslist om de verkoopoptie uit te oefenen zal de 

uitoefenprijs van de verkoopoptie de initiële uitoefenprijs bedragen minus de reeds ontvangen netto 

APNI-inkomsten 
228

. Indien de verkoopoptie niet uitgeoefend wordt binnen bovenstaande termijn zal 

de optie van rechtswege vervallen. Het al dan niet uitoefenen van de verkoopoptie is dus sterk 

afhankelijk van de mogelijke APNI-inkomsten. Bij een flop van het audiovisueel werk is het voor de 

investeerder aangeraden om de verkoopoptie uit te oefenen, wordt het audiovisueel werk daarentegen 

een groot succes dan doet de investeerder er beter aan om de verkoopoptie niet uit te oefenen en de 

APNI-rechten te behouden. Om de investerende vennootschap niet in het ongewisse te laten is het de 

plicht van de productievennootschap de investeerder op regelmatige basis, elke zes à twaalf maanden, 

te informeren over de reeds verworven inkomsten, alsook over de verwachte maar nog niet 

gerealiseerde inkomsten. In tegenstelling tot de APNI-inkomsten is de uitoefenprijs van de 

verkoopoptie wel een belastingvrije opbrengst. 

In het geval de investerende vennootschap via een intermediaire vennootschap een Tax Shelter 

investering uitvoert zal de intermediaire vennootschap reeds beschikken over een verkoopoptie ten 

aanzien van de producent of coproducent vooraleer een verkoopoptie wordt verleend aan de 

investerende vennootschap. Op deze manier kan de intermediaire vennootschap de uitoefenprijs 

uitbetalen en verkleint het risico op niet betaling voor de investeerder. Het is ook mogelijk een 

bankwaarborg te nemen op de uitoefenprijs van de verkoopoptie. Door de Dienst Voorafgaande 

Beslissingen is bepaald dat dit toegestaan is, op voorwaarde dat de kost van de bankgarantie gedragen 

wordt door de investeerder 
229

. Deze extra kost zorgt weliswaar voor een daling van het rendement 

maar wel voor een bijkomende zekerheid in geval de productievennootschap niet in staat wordt geacht 

de uitoefening van de verkoopoptie na te komen. 

De uitoefenprijs van de verkoopoptie wordt bepaald volgens twee componenten. Enerzijds bestaat de 

uitoefenprijs uit het restrisico van de eigendomsrechten na toepassing van het belastingvoordeel en 

anderzijds uit de beperking van het wettelijk gegarandeerd minimumrendement. Paragraaf 1, lid 9 van 

artikel 194ter WIB 92 bepaalt dat 'het rendement tegen een vast gegarandeerd minimumtarief van de 

aanschaffingswaarde van de eigendomsrechten die werden verkregen bij het afsluiten of de uitvoering 

van de raamovereenkomst niet hoger mag zijn dan het gemiddelde van het interesttarief Euribor op 12 
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maanden van de laatste werkdag van de maanden van januari tot december van het jaar die voorafgaat 

aan de ondertekening van deze raamovereenkomst, verhoogd met driehonderd basispunten.'.  Voor 

raamovereenkomsten die worden gesloten in 2014 zal het maximaal te garanderen rendement op de 

eigendomsrechten 3,54 pct. bedragen. Het rendement op de lening is niet onderworpen aan deze 

beperking. Een overzicht van de berekening is hieronder terug te vinden. 

 

Zoals eerder vermeld bestaat de uitoefenprijs enerzijds uit het restrisico van de APNI-rechten na 

toepassing van het belastingvoordeel. Het restrisico van deze rechten bedraagt bij een investering met 

60 pct. APNI-rechten steeds 9,015 pct. Dit is de uitkomst van het aandeel APNI-rechten minus het 

belastingvoordeel, wat neerkomt op 60 pct. minus 50,985 pct. Doordat de uitoefenprijs minstens 9,015 

pct. bedraagt van de totale investering kan de investerende vennootschap alvast geen negatief 

rendement behalen 
230

. Om de investeerder te verleiden wordt deze 9,015 pct. ook wel uitgedrukt in 

verhouding tot de APNI-rechten en niet tot de totale investering zoals hierboven. Dit leidt ertoe dat de 

eerste component van de uitoefenprijs niet 9,015 pct. bedraagt maar 15,025 pct. in verhouding met de 

APNI-rechten. Deze twee percentages zijn exact hetzelfde, alleen worden deze anders uitgedrukt. Een 

niet geïnformeerde investeerder zal zich desondanks toch meer aangetrokken voelen tot het tweede 

percentage, enkel en alleen omdat dit hoger lijkt. Aandacht en voorzichtigheid in hoofde van de 

investeerder zijn hier zeker aan de orde. 

Daarnaast bestaat de tweede component uit een gegarandeerd rendement op de eigendomsrechten. Dit 

wordt sinds 1 juli 2013 wettelijk beperkt en bedraagt voor de raamovereenkomsten gesloten in 2014 

afgerond 3,54 pct. Ook hier is het van belang te weten hoe dit wettelijk gegarandeerd rendement wordt 
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 Er wordt hier geen rekening gehouden met inflatie. 

Laatste werkdag EURIBOR

12 maanden

31/01/2013 0,620

28/02/2013 0,557

28/03/2013 0,547

30/04/2013 0,510

31/05/2013 0,478

28/06/2013 0,527

31/07/2013 0,536

30/08/2013 0,545

30/09/2013 0,539

31/10/2013 0,548

29/11/2013 0,501

31/12/2013 0,556

Totaal 6,464

Gemiddelde 0,539

+ 300 basispunten 3,539
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uitgedrukt. In het geval het gegarandeerd rendement wenst uitgedrukt te worden in verhouding tot de 

totale investering zal het rendement, in casu 3,54 pct., moeten vermenigvuldigd worden met de 60 pct. 

eigendomsrechten. Op jaarbasis zal de tweede component maximaal 2,124 pct. bedragen in 

verhouding met de totale investering. Praktisch kan de verkoopoptie bij Scope Invest pas uitgeoefend 

worden na vierendertig maanden, het maximale wettelijke gegarandeerde rendement dat door Scope 

Invest mag aangeboden worden zal 6,018 pct. bedragen. Dit wordt berekend door de eerste twee jaren 

3,54 pct. te vermenigvuldigen met 60 pct. eigendomsrechten. De investeerder kan tien maanden later 

zijn verkoopoptie uitoefenen dus voor deze tien maanden wordt er ook nog een gegarandeerd 

rendement aangeboden voor een percentage van 1,77. In totaal zal het maximale wettelijke 

gegarandeerde rendement 6,018 pct. van de totale investering bedragen 
231

. Indien de twee 

componenten opgeteld worden mag de verkoopoptie maximaal 15,033 pct. van de totale investering 

bedragen. In casu biedt Scope Invest een verkoopoptie aan van 15 pct. van de totale investering 

waardoor deze optie binnen het vooropgesteld gegarandeerd maximum valt.  

In het geval het gegarandeerd rendement wordt uigedrukt in verhouding tot de eigendomsrechten moet 

het percentage van 3,54 niet meer vermenigvuldigd worden met de 60 pct. eigendomsrechten. Dit zal 

aanleiding geven tot een hogere tweede component van de uitoefenprijs. In het geval de verkoopoptie 

pas kan worden uitgeoefend na vierendertig maanden zal het gegarandeerde rendement 10,03 pct. 

bedragen in verhouding tot de eigendomsrechten 
232

. Indien de eerste component hierbij wordt 

opgeteld zal dit leiden tot een totale uitoefenprijs van 25,055 pct. van de eigendomsrechten. Net zoals 

bij de eerste component kunnen deze verschillende percentages voor een vertekend beeld zorgen bij de 

investeerders, ondanks dat deze percentages hetzelfde inhouden. Het is dus van groot belang voor de 

investeerder om zich niet te laten misleiden door het gegoochel met percentages waar vooral de 

intermediaire vennootschappen zich schuldig aan maken. De werkwijze waarin de uitoefenprijs 

uitgedrukt wordt in verhouding tot de totale investering lijkt in mijn opzicht de meest eerlijke en 

duidelijke te zijn. Het uitdrukken van de uitoefenprijs in verhouding tot de eigendomsrechten gebeurt 

eerder uit commerciële redenen en zorgt voor dubbelzinnige interpretaties. 

Bovenstaande regeling, waarbij het wettelijk gegarandeerd rendement beperkt wordt in functie van het 

gemiddelde van de Euribor rente op 12 maanden, is pas van kracht vanaf 1 juli 2013. Voor 

raamovereenkomsten ondertekend voor 1 juli 2013 werd het globale jaarlijkse netto-rendement op de 

gehele investering vastgelegd door de Dienst Voorafgaande Beslissingen op 4,52 pct 
233

. De 

toevoeging aan de wettekst met betrekking tot het rendement heeft ervoor gezorgd dat de return on 
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investment (hierna ROI genoemd) voor raamovereenkomsten gesloten na 1 juli 2013 licht gedaald is 

indien de verkoopoptie uitgeoefend wordt. Hierbij dient vermeld te worden dat de ROI ook hoger kan 

uitvallen dan de vroegere 4,52 pct. aangezien het wettelijk gegarandeerd rendement nu in functie staat 

van de marktrente. Dit zorgt voor een betere weerspiegeling van de werkelijkheid in vergelijking met 

het vroegere vastgelegde percentage. 

Ten slotte dient nog vermeld te worden dat de verkoopoptie in het merendeel van de gevallen niet 

overdraagbaar en ondeelbaar is. De uitoefening van de verkoopoptie zal steeds in het geheel moeten 

gebeuren en niet voor een kleiner deel van de eigendomsrechten.  De wetgever vermeldt dit niet 

uitdrukkelijk in de wettekst waardoor de contracterende partijen hierover vrij kunnen besluiten. 

4.5.4 Rendement op totale investering versus rendement op netto investering 

Het is ook van belang na te gaan hoe het totale rendement, de som van voorgaande elementen, 

uitgedrukt wordt. Hiervoor bestaan er ook twee verschillende mogelijkheden. De ROI kan uitgedrukt 

worden ten opzichte van de totale investering of ten opzichte van de netto investering. Onder de netto 

investering wordt datgene verstaan wat de investerende vennootschap aan de productievennootschap 

of intermediaire vennootschap verschuldigd is, verminderd met het directe fiscale voordeel. Voor een 

investering van 100 zal de netto investering 49,015 bedragen. Door het rendement uit te drukken in 

functie van de netto investering zal de procentuele ROI meer dan verdubbelen. Deze laatste werkwijze 

lijkt mijn inziens de beste weergave aangezien de investerende vennootschap bij het afsluiten van de 

raamovereenkomst direct kan beschikken over het fiscale voordeel. Hierdoor begint de investeerder 

positief nog voor enige investering verricht werd. Later zal de investerende vennootschap uiteraard de 

totale uitgave nog moeten uitvoeren waardoor de investeerder terug in negatief komt maar niet voor 

het bedrag van de totale uitgave. De investeerder komt in negatief voor het bedrag van de totale 

uitgave minus het belastingvoordeel. Dit bedrag is voor de investeerder de effectieve netto investering 

waardoor het mijn inziens aangewezen is het rendement uit te drukken op de netto investering. Dit 

zorgt voor de meest realistische weergave. 

4.5.5 Samenvattend voorbeeld 

Om voorgaande aanschouwelijk te maken, wordt hieronder een voorbeeld uitgewerkt. Er wordt 

uitgegaan van een investering voor een bedrag van 100 met de traditionele verdeling 

lening/eigendomsrechten voor respectievelijk 40 en 60. De investeerder verkrijgt een bruto interest 

van 6,847 pct. De verkoopoptie kan gemakshalve uitgeoefend worden na 12 maanden, dit is ook het 

ogenblik waarop de lening wordt terugbetaald. De uitoefenprijs bedraagt 11,124 pct. van de totale 

investering 
234

. Tevens wordt in het voorbeeld ook het verschil aangetoond met de situatie waarin het 

gegarandeerd rendement nog niet beperkt werd door de wetgeving maar wel door de Dienst 

Voorafgaande Beslissingen tot 4,52 pct. 
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  Nieuwe wetgeving  Oude wetgeving 

Cashflows Tax Shelter  % Cummul  % Cummul 

Fiscaal voordeel vanaf ondertekening 

raamovereenkomst (100 * 1,5 * 0,3399) 

 + 51 + 51  + 51 + 51 

Storting lening (0,40 * 100)  - 40 +11  - 40 + 11 

Storting eigendomsrechten (0,60 * 100)  - 60 -49  - 60 - 49 

Terugbetaling lening  + 40 - 9  + 40 - 9 

Interest (0,06847 * 40)  + 2,74 - 6,26  + 2,74 - 6,26 

Vennootschapsbelasting op ontvangen interest  - 0,94 - 7,20  - 0,94 - 7,20 

Verkoopoptie (9 + 0,0354 * 60)  + 11,12 + 3,95  + 11,71 + 4,52 

→ ROI op totale investering op jaarbasis  3,92 pct.  4,52 pct. 

→ ROI op netto investering op jaarbasis  8,01 pct.  9,22 pct. 

4.5.6 Bijkomende voordelen 

Een investeerder zal naast bovenstaand rendement ook nog kunnen genieten van bijkomende 

voordelen aangeboden door de productievennootschap 
235

. Deze bijkomende voordelen bestaan onder 

andere uit het vermelden van de investeerder in de eindgeneriek van het audiovisueel werk, alsook een 

uitnodiging voor een eventuele avant-première, een bezoek aan de opnames, een DVD van het 

desbetreffende audiovisuele werk, gebruik van het merk van de investerende vennootschap in het 

audiovisueel werk, het bijstaan van de investeerder door de productievennootschap in het maken van 

een bedrijfsfilm, etc. Deze voordelen zijn eerder van bijkomstige aard maar vormen een goede 

aanvulling op bovenstaand rendement. Bovenstaande voordelen zijn weliswaar een voordeel voor de 

investeerder, toch zijn deze niet belastbaar aangezien de economische waarde eerder marginaal is 
236

. 

4.5.7 Notionele interestaftrek 

Een Tax Shelter investering levert niet enkel een rechtstreeks rendement op maar kent ook een 

positieve invloed op de berekening van de aftrek voor risicokapitaal 
237

. Een Tax Shelter investering 

zorgt er namelijk voor dat de investerende vennootschap een aanzienlijke belastingbesparing doet. Een 

belastingbesparing zorgt ervoor dat de totale reserves zullen stijgen. Een stijging van de reserves 

resulteert op zijn beurt in een stijging van het eigen vermogen van de investerende vennootschap. 

Enerzijds zal de investeerder hierdoor eenvoudiger financiering verwerven maar anderzijds zal de 

notionele interestaftrek stijgen. De berekening van de aftrek voor risicokapitaal vertrekt namelijk van 

het eigen vermogen van de vennootschap aan het eind van voorgaand belastbaar tijdperk. De 

investerende vennootschap zal hierdoor wel pas kunnen genieten van de hogere notionele 
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interestaftrek voor het belastbaar tijdperk volgend op het belastbaar tijdperk waarin de 

raamovereenkomst gesloten is. 

4.5.8 Vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen 

Naast het positieve gevolg van een Tax shelter investering op de notionele interestaftrek heeft een Tax 

Shelter investering ook een positieve invloed op de belastingvermeerdering ten gevolge van 

onvoldoende voorafbetalingen 
238

. Een investering via de Tax Shelter zorgt ervoor dat een 

vennootschap minder belastingen verschuldigd is. Indien een vennootschap onvoldoende 

voorafbetalingen verricht heeft, wordt deze onderworpen aan een belastingvermeerdering van 2,25 pct. 

op de verschuldigde belastingen minus de gedane voorafbetalingen. De precieze berekening hiervan, is 

terug te vinden in een bericht van de FOD Financiën omtrent de voorafbetalingen. In het geval de 

investerende vennootschap geen of onvoldoende voorafbetalingen verricht heeft, zal dus een 

belastingvermeerdering verschuldigd zijn. Als gevolg van een Tax Shelter investering zal de 

investerende vennootschap minder belastingen verschuldigd zijn waardoor ook de 

belastingvermeerdering zal dalen. 
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5 Tax Shelter en indirecte belastingen 

5.1 BTW 
De gevolgen op het gebied van de inkomstenbelasting zijn in vorig hoofdstuk reeds besproken. In dit 

hoofdstuk wordt er nagegaan of een Tax Shelter investering onderworpen is aan BTW. Enerzijds 

wordt het BTW regime bepaald van de lening en de APNI-rechten, anderzijds wordt het BTW statuut 

van de productievennootschap ontleed. 

De BTW wetgeving vermeldt niks expliciet over de gevolgen op BTW vlak voor een Tax Shelter 

investering. Er is lange tijd onduidelijkheid geweest of een Tax Shelter investering nu onderworpen 

was aan de BTW. De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft hier een einde aan gemaakt door te 

stellen dat een raamovereenkomst een zekere analogie vertoont met een interne vennootschapsakte 
239

. 

Voor BTW doeleinden dienen de eigendomsrechten te worden vergeleken met een geldelijke inbreng 

in een vennootschap. Door het Europees Hof van Justitie werd eerder beslist dat de uitgifte van 

aandelen om kapitaal aan te trekken geen belastbare dienst is in het kader van de BTW-richtlijn 
240

. Zo 

een geldelijke inbreng in een vennootschap wordt op basis van voorgaande rechtspraak niet 

beschouwd als een tegenprestatie voor een verrichting die binnen het toepassingsgebied van de BTW 

valt. De overdracht van de eigendomsrechten kan in analogie aanzien worden als een overdracht van 

aandelen. Een overdracht van aandelen wordt van BTW vrijgesteld door artikel 44, §3, 10° W. BTW. 

Daarnaast kunnen de APNI-inkomsten voor de investeerder gelijkgesteld worden met een storting van 

een dividend aan een aandeelhouder. Deze verrichting ondergaat hetzelfde regime als de geldelijke 

inbreng in een vennootschap en vormt derhalve geen tegenprestatie van een transactie die 

onderworpen is aan de BTW. Verder wordt de lening verbonden aan een Tax Shelter investering 

vrijgesteld van BTW volgens artikel 44, §3, 5° W. BTW. Samenvattend kan er besloten worden dat de 

Tax Shelter investering in de vorm van eigendomsrechten en de uitbetaling van de inkomsten 

verbonden aan deze rechten buiten het toepassingsgebied van de BTW valt. De overdracht van de 

eigendomsrechten en de investering in de vorm van een lening worden daarenboven vrijgesteld van 

BTW overeenkomstig artikel 44, §3, 5° en 10° W. BTW. 

Naast het BTW regime van de Tax Shelter investering was er ook onduidelijkheid over het BTW 

statuut van de productievennootschappen. De onbepaaldheid situeerde zich op het vlak van het recht 

van aftrek voor de productievennootschap. Ook hier bracht een arrest van het Europees Hof van 
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Justitie duidelijkheid 
241

. Uit het arrest C-465/03 kan besloten worden dat de belastingplichtige het 

volledige recht op aftrek behoudt in het geval de gelden aangetrokken worden ter financiering van een 

activiteit die aan BTW onderworpen wordt. De productie en exploitatie van een audiovisueel werk 

kunnen worden beschouwd als een aan BTW onderworpen activiteit waardoor de 

productievennootschap recht heeft op een volledige aftrek van BTW.   

Het is ook mogelijk dat de productievennootschap intermediaire activiteiten verricht zoals het 

aanbieden van Tax Shelter investeringen voor rekening van andere productievennootschappen. Dit 

soort intermediaire activiteiten worden vrijgesteld volgens artikel 44, §3, 5° en 10° W. BTW. Door de 

vrijstelling van deze activiteiten verkrijgt de productievennootschap het statuut van een 

belastingplichtige met een gedeeltelijk recht op aftrek. 

De verkoop van bioscooptickets, DVD's, andere exploitatie van het werk en kosten met betrekking tot 

de productie van het audiovisueel zullen wel aan BTW onderworpen zijn. 

5.2 Registratierechten 
Wat betreft de registratierechten maakt een Tax Shelter investering geen registratierecht opeisbaar. Het 

is evenwel wel mogelijk voor de investerende vennootschap om mogelijke overeenkomsten, zoals de 

raamovereenkomst, verkoopoptie-overeenkomst, etc. vrijwillig te laten registreren en zo over een 

vaste datum te beschikken. Dit kan nuttig zijn in geval van betwisting indien de 

productievennootschap onderwerp is van een overname waardoor er een zekere band ontstaat met een 

Belgische of buitenlandse televisieomroep. Deze vaste datum zal onherroepelijk uitsluitsel brengen of 

de investerende vennootschap alsnog kan genieten van de Tax Shelter. Het registreren van 

bovenstaande overeenkomsten zal het algemeen vast recht van vijftig euro opeisbaar maken.
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6 Aangekondigde wetswijzigingen 
Sinds de komst van artikel 194ter, ingevoerd vanaf aanslagjaar 2004, is het Tax Shelter mechanisme 

een enorm groot en succesvol verhaal. In de afgelopen tien jaar werd ruim 800 miljoen euro opgehaald 

via de Tax Shelter, in 2011 bedroeg dit 170 miljoen en in 2012 bereikte dit een maximum van 220 

miljoen euro
242

. Voor 2013 wordt een gelijkaardig bedrag verwacht. Ondanks dit succes kende de Tax 

Shelter industrie een ware uitholling van de wetgeving. Het initiële doel van de wetgever om de 

productievennootschappen ten volle te ondersteunen in het produceren van kwalitatieve audiovisuele 

werken werd al snel voorbijgestreefd door de stijgende concurrentie, het ontstaan van intermediaire 

vennootschappen en de toenemende hebzucht vanwege de investerende vennootschappen. De evolutie 

in gedrag, bekeken in 2003 en vergeleken met 2013, wordt duidelijk in beeld gebracht door de 

Vlaamse Film Producenten Bond (hierna VFPB). De evolutie kent eerder een negatieve balans in 

vergelijking met het initiële doel van de wetgever. De evolutie ziet er als volgt uit: 

2003  2013 

"business angel" wet: 

Rechtstreekse link tussen investeerder en 

productievennootschap 

→ "financieel product":  

Gros van het opgehaalde kapitaal gebeurt via 

intermediaire vennootschappen 

Project georiënteerd: 

Investering in specifieke productie 

→ Geen projectmatige benadering maar voor de 

investeerder een financieel product waarbij 

investeerder meestal vooraf niet weet waarin 

geïnvesteerd wordt 

Opzet: minimaliseren van het restrisico (± 9 

pct.) 

→ Opzet: zo hoog mogelijk gegarandeerd 

rendement (4,5 pct. tot ...) 

Geen rendementsgarantie, het gaat immers om 

een investering 

→ Weghalen van alle risico's + hoge 

rendementsgarantie er bovenop 

Voorziene regulering:  

Raamovereenkomst + controle door 

Administratie  

→ Massale werving van kapitaal maar geen enkele 

reglementering met betrekking tot 

communicatie en transparantie 

 

Bovenstaande tabel illustreert duidelijk de uitholling van de Tax Shelter wetgeving. De financiële 

middelen die door de productievennootschappen konden worden gebruikt om het audiovisueel werk te 

produceren kende een steeds grotere daling waardoor de situatie voor deze partijen onhoudbaar werd. 

De roep om hervorming van artikel 194ter WIB 92 werd dan ook steeds groter. Dit resulteerde in 

enkele hoorzittingen gedurende maart 2013. Artikel 194ter WIB 92 kende een eerste hervorming door 
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de wet betreffende fiscale en financiële bepalingen van 17 juni 2013, BS 28 juni 2013. De 

voornaamste wijziging bestond uit de verplichting om minimaal 70 pct. uitgaven te verrichten die 

rechtstreeks verbonden waren met de productie 
243

. De overige 30 pct. kon besteed worden aan 

uitgaven die niet rechtstreeks verbonden waren met de productie, zoals de commissielonen, financiële 

vergoedingen, etc 
244

. Ondanks deze wijzigingen werd dit niet als bevredigend aanzien. Eind 2013 

kwam alles in een stroomversnelling door een anonieme bekentenis van een werknemer van één van 

de intermediaire vennootschappen. De 'insider' stelde dat "de Tax Shelter een verhaal is over 

moordende concurrentie tussen de verschillende taxshelterbedrijven, blinde investeringen waarbij de 

kwaliteit van de film er niet toe doet, geknoei met het belastingvoordeel, een schrijnend gebrek aan 

controle, het versluizen van geld naar het buitenland, irrealistische hoge rendementen van 16 procent 

of zelfs meer en regelrechte fraude in de vorm van 'piramideconstructies' waarbij de beloofde winsten 

alleen nog kunnen uitbetaald worden aan de investeerders met vers geld dat de taxshelterbedrijven 

ophalen voor nieuwe projecten." 
245

. Samengevat kon er gesteld worden dat het slechts een kwestie 

van tijd was vooraleer de gehele sector ineen stortte en er voor de investerende vennootschappen een 

enorm verlies dreigde. Een veralgemening van voorgaande voor de gehele sector zou een brug te ver 

zijn maar het is duidelijk dat de gelden die de productievennootschap verkrijgt niet of niet optimaal ten 

goede kwamen voor de productie van audiovisuele werken 
246

. Als dieptepunt werd er door enkele 

vooraanstaande personen uit de Belgische filmwereld een open brief gecommuniceerd over de kritieke 

situatie. Er werd geen afschaffing van het mechanisme gevraagd, maar wel een grondige hervorming. 

In navolging van deze open brief heeft de minister van Financiën, Koen Geens, enkele van deze 

personen gehoord en werd er een grondig onderzoek beloofd. De minister van Financiën gaf alvast 

mee dat er aan de Administratie gevraagd werd de toepassingen van de Tax Shelter strikter op te 

volgen met behulp van een aparte controlecel 
247

. In tussentijd werden verscheidene wetsvoorstellen 

ingediend, onder andere door Muriel Gerkens
248

 en Benoit Hellings en Mieke Vogels
249

. Deze 

voorstellen opperden voor een strengere controle en het gebruik van Tax Shelter certificaten. Het 

invoeren van Tax Shelter certificaten werd midden 2013 ook al voorgesteld door de Vlaamse Film 

                                                           
243

 Artikel 194ter, §1, vijfde lid WIB 92. 
244

 Artikel 194ter, §1, achtste lid WIB 92. 
245

 X, 'Miljoenenfraude achter de Belgische film', De Tijd, 28 december 2013, geraadpleegd op 3 februari 2014; 

Bové, L., 'Geens drijft controle op taxshelter op', De Tijd, 7 januari 2014, geraadpleegd op 3 februari 2014. 
246

 X, 'Filmindustrie slaat alarm over tax shelter', Persbericht kabinet Koen Geens, 6 januari 2014, 

http://www.koengeens.be/news/2014/01/06/filmindustrie-slaat-alarm-over-tax-shelter, geraadpleegd op 18 

februari 2014. 
247

 Geens, K., antwoord in plenaire zitting Kamer, 9 januari 2014, 

http://www.koengeens.be/news/2014/01/09/tax-shelter, geraadpleegd op 18 februari 2014. 

248
 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de tax shelter-

regeling te hervormen met het oog op een betere ondersteuning van het creatieproces en van de diversiteit in de 

filmsector (ingediend door Muriel Gerkens), Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 8 januari 2014, 

DOC 53 3275/001  
249

 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de tax shelter-

regeling te hervormen met het oog op een betere ondersteuning van het creatieproces en van de diversiteit in de 



101 
 

Producenten Bond 
250

. Samengevat kon de investeerder een Tax Shelter certificaat aankopen tegen een 

optimale aankoopprijs van 48,39 pct. van het uitgavenbedrag waardoor er een direct vast rendement 

gegenereerd werd van 5,37 pct. in verhouding met de netto investering. Dit rendement kon verder 

aangevuld worden met interesten, in functie van de Euribor op 12 maanden plus 300 basispunten.  

Op 14 februari 2014 werd een ontwerp van wijziging van de Tax Shelter wetgeving, gebaseerd op de 

hoorzittingen door de Minister van Financiën, aangenomen door de Ministerraad. Het ontwerp zal 

verder bouwen op de bestaande wetgeving maar wordt aangepast aan de huidige Belgische realiteit 
251

. 

De twee voornaamste hervormingen bestaan enerzijds uit het oprichten van een aparte controle-cel, dit 

was reeds eerder aangegeven door de minister van Financiën en anderzijds uit een systeem van "Tax 

Shelter attesten" en niet de voorheen voorgestelde Tax Shelter certificaten 
252

. Het Tax Shelter attest 

dient door de productievennootschap aangevraagd te worden bij de FOD Financiën 
253

. Het attest zal 

garanderen dat de door de investeerder betaalde sommen werkelijk naar de productie van het 

audiovisueel werk zullen vloeien, alsook zal het de bevestiging geven dat de productievennootschap 

voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Eenmaal de productievennootschap in het bezit is van 

dergelijk attest wordt het Tax Shelter attest overgedragen aan de investeerder waarmee het definitieve 

fiscale voordeel kan verkregen worden.  

In tegenstelling tot de huidige regeling zal de investerende vennootschap geen eigendomsrechten meer 

verwerven, doch zal het rendement attractief blijven 
254

. De bepaling van de voorlopige vrijstelling en 

de definitieve vrijstelling zullen onderworpen worden aan een andere berekening in vergelijking met 

de huidige wetgeving. De investeerder zal op basis van het nieuwe aangenomen wetsvoorstel een 

voorlopige vrijstelling verkrijgen gelijk aan 310 pct. van de sommen die werkelijk gestort worden in 

het kader van de raamovereenkomst 
255

. Aan deze voorlopige vrijstelling wordt een maximum gesteld 

van 150 pct. van de te verwachten fiscale waarde van het Tax Shelter attest. De verwachte fiscale 

waarde van het Tax Shelter attest wordt bepaald op basis van de vooropgestelde budgetten beschreven 

in de raamovereenkomst. Het verkrijgen van het Tax Shelter attest zal zorgen voor de definitieve 
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fiscale vrijstelling. De definitieve vrijstelling wordt bepaald op maximum 150 pct. van de fiscale 

waarde van het Tax Shelter attest 
256

. De fiscale waarde van het attest wordt vastgelegd op 70 pct. van 

de kwalificerende productie- en exploitatiekosten verricht in de Europese Economische Ruimte met 

een maximum van tien negende van het bedrag dat betrekking heeft op de productie- en 

exploitatiekosten die in België werden gedaan binnen een termijn van ten hoogste 18 maanden vanaf 

afsluiting van de raamovereenkomst 
257

. De waarde van het Tax Shelter attest wordt verder nog 

beperkt tot maximaal 15 miljoen EUR per in aanmerking komend werk 
258

. Hierbij dient nog te 

worden vermeld dat de voorwaarde van minimaal 70 pct. uitgaven gedaan in België die rechtstreeks 

verbonden zijn met de productie voldaan moet zijn. Om bovenstaande nieuwe regeling te illustreren 

wordt onderstaand een voorbeeld uitgewerkt op basis van het wetsvoorstel 
259

: 

In het geval een investerende vennootschap 100 wenst te investeren via de Tax Shelter, zal deze een 

voorlopige vrijstelling kunnen genieten ten belope van 310 pct. op voorwaarde dat de sommen die zijn 

overeengekomen in de raamovereenkomst in hun geheel zijn gestort ten laatste drie maand voor het 

afleveren van het Tax Shelter attest 
260

. Dit zorgt voor een belastingbesparing van 105,37. Bij het 

beëindigen van het audiovisueel werk verkrijgt de productievennootschap het Tax Shelter attest. 

Indien de productievennootschap de geïnvesteerde som van 100 volledig uitgegeven heeft aan 

gekwalificeerde productie- en exploitatiekosten zal de fiscale waarde van het Tax Shelter attest 70 

bedragen, namelijk 70 pct. van de kwalificerende productie- en exploitatiekosten. De definitieve 

vrijstelling, waarvan de investeerder kan genieten bij het verkrijgen van (een deel van) het Tax Shelter 

attest, bedraagt 150 pct. van de fiscale waarde van het attest. In casu zal de definitieve vrijstelling 105 

bedragen. Dit percentage loopt niet volledig gelijk met de voorlopige vrijstelling, dit als gevolg van de 

keuze door de wetgever om afgeronde percentages toe te passen 
261

. Hoe het verschil praktisch moet 

worden verwerkt, staat niet te lezen in het wetsvoorstel. Op deze manier verkrijgt de investeerder al 

een minimaal rendement van 5 pct. of 5,37 pct. Dit rendement kan verder aangevuld worden met een 

                                                           
256

 Voorontwerp, Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers, 27 maart 2014, nr. 53 3490/001, 29. 
257

 Bijlage, Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende 

het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 27 

maart 2014, nr. 53 3490/001, 94. 
258

 Memorie van toelichting, Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers, 27 maart 2014, nr. 53 3490/001, 8. 
259

 Memorie van toelichting, Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers, 27 maart 2014, nr. 53 3490/001, 15. 
260

 Memorie van toelichting, Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers, 27 maart 2014, nr. 53 3490/001, 19. 
261

 Memorie van toelichting, Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 

1992 betreffende het tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk, Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers, 27 maart 2014, nr. 53 3490/001, 8. 



103 
 

interest in functie van de Euribor op 12 maanden met een verhoging van 450 basispunten 
262

. De 

interest kan gezien worden als een vergoeding voor de prefinanciering door de investeerder. De 

interest wordt voorzien voor de periode tussen de datum van de eerste betaling door de investeerder 

aan de productievennootschap en de datum van het verleende Tax Shelter attest en dit met een 

maximale duurtijd van 18 maanden 
263

. In hoofde van de investeerder is de ontvangen interest 

belastbaar als gewone winst. In hoofde van de productievennootschap wordt de betaalde interest als 

een uitgave beschouwd die niet rechtstreeks verbonden is met de productie van het audiovisueel werk 

264
. Verder wordt er bepaald dat er geen enkel bijkomend economisch of financieel voordeel mag 

worden toegekend aan de investeerder, met uitzondering van de handelsgeschenken van geringe 

waarde en waarborg die de productievennootschap voorziet ten behoeve van de investeerder in geval 

van verlies van het fiscale voordeel 
265

. 

Indien de productievennootschap de geïnvesteerde sommen onvoldoende investeert in het audiovisueel 

werk zoals de wet het voorschrijft wordt "de fiscale waarde van het Tax Shelter attest beperkt in 

functie van het procentuele tekort aan duurzame investeringen." 
266

. Onderstaand is er een voorbeeld 

terug te vinden op basis van het wetsvoorstel om deze berekening weer te geven 
267

: 

Een productievennootschap kent kwalificerende productie- en exploitatiekosten voor een bedrag van 

140, totale in België gedane productie- en exploitatiekosten ten belope van 100 en 65 rechtstreeks aan 

de productie verbonden uitgaven in België. De fiscale waarde van het Tax Shelter attest bedraagt 70 

pct. van de kwalificerende productie- en exploitatiekosten met een maximum van tien negende van de 

in België gedane totale productie- en exploitatiekosten en dit op voorwaarde dat minstens 70 pct. van 

de uitgaven gedaan in België rechtstreeks verbonden zijn aan de productie. In casu bedraagt de fiscale 

waarde in beginsel 98. Deze 98 ligt onder de begrenzing van tien negende van 100. Er hoeft hier nog 

geen correctie te gebeuren. Maar aangezien de in België gedane uitgaven die rechtstreeks verbonden 

zijn met de productie maar 65 pct. bedragen van de totale productie- en exploitatiekosten gedaan in 
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België zal de fiscale waarde van het Tax Shelter attest moeten verminderd worden met de verhouding 

65 op 70. In dit voorbeeld zal de uiteindelijke fiscale waarde van het Tax Shelter attest 91 bedragen 

268
. De investerende vennootschap zal hierdoor een deel van de fiscale vrijstelling verliezen waardoor 

de investering negatief kan uitdraaien. De te veel in aftrek genomen vrijstelling moet dan beschouwd 

worden als winst van het belastbaar tijdperk waarin het Tax Shelter attest wordt verkregen. Het 

wetsontwerp sluit niet uit dat de productievennootschap de investeerder kan vergoeden in geval deze 

laatste een verlies aan fiscaal voordeel kent 
269

. De nalatigheidsinteresten die hier het gevolg van 

kunnen zijn, kunnen ook worden vergoed door de productievennootschap. 

Het uitsluiten van een overdracht van eigendomsrechten is de meest ingrijpende hervorming binnen 

het wetsvoorstel. Verder worden nog enkele aanpassingen uitgevoerd aan de huidige wetgeving. Het 

aantal omschrijvingen wordt sterk uitgebreid, zo wordt er in het wetsvoorstel weergegeven wat er 

onder een investerende vennootschap wordt verstaan 
270

, alsook wordt het begrip 'tussenpersoon' 

ingevoerd 
271

. Verder zal de productievennootschap volgens een eenvoudige procedure erkend moeten 

worden door de minister van Financiën 
272

. Daarnaast wordt het begrip 'in aanmerking komend werk' 

ook uitgebreid in de wetgeving zelf. Er wordt duidelijk gesteld dat het een Europees audiovisueel werk 

betreft waar de Tax Shelter ook mogelijk is voor kortfilms, series voor televisie en onder bepaalde 

voorwaarden ook voor internationale producties 
273

.  

Het volledig voorgestelde wetsontwerp is terug te vinden in bijlage 12 
274

. 

De minister van Financiën stelt dat "dit nieuwe stelsel ervoor zal zorgen dat er een optimale 

transparantie bestaat voor alle partners in de filmindustrie, de overdracht van eigendomsrechten 

uitgesloten wordt en dat er een maximum aan steun werkelijk naar de productie van de audiovisuele 
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werken zelf gaat." 
275

. Deze hervorming wordt ten vroegste verwacht in de herfst van 2014 aangezien 

de Europese Commissie ook goedkeuring moet geven. In het wetsvoorstel wordt de inwerkingtreding 

bepaald op de eerste dag van de tweede maand volgend op de goedkeuring door de Europese 

Commissie 
276

. De raamovereenkomsten gesloten vanaf deze datum zullen worden onderworpen aan 

de nieuwe wetgeving, raamovereenkomsten die dateren op een vroegere datum blijven onderworpen 

aan de huidige wetgeving. 

Of deze hervorming alle huidige problemen zal oplossen kan nu moeilijk worden besloten maar het 

lijkt mijn inziens zeker een stap in goede richting. De eigendomsrechten zijn vandaag te dag te veel 

het onderwerp van onrealistische rendementen en mogelijke frauduleuze praktijken. De 

aangekondigde hervorming zal dit trachten te elimineren aangezien de investerende vennootschap 

geen eigendomsrechten zal verwerven. De striktere controle zal er daarnaast voor moeten zorgen dat 

de uitgaven werkelijk naar de productie van het audiovisueel werk gaan, toch zal misleiding via 

Belgische tussenvennootschappen hier niet volledig uit te sluiten zijn. Er kan besloten worden dat de 

aangekondigde hervorming een absolute noodzaak is om het Tax Shelter mechanisme in de toekomst 

te kunnen behouden.  
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7 Conclusie 
Op basis van voorgaande beschrijving werd getracht een zo duidelijk mogelijk beeld weer te geven 

over het fiscale Tax Shelter mechanisme. De nadruk werd gelegd op het potentieel van dergelijke 

investering vandaag de dag en de eraan verbonden valkuilen. De keuze om te investeren via de Tax 

Shelter zal afhankelijk zijn van de afweging tussen de positieve en negatieve elementen van het 

mechanisme. 

De vrijstelling ten belope van 150 pct. resulteert in een onmiddellijk fiscaal voordeel en de combinatie 

met een lening van 40 pct. zorgt ervoor dat het risico voor een investeerder sterk gereduceerd wordt. 

Daarnaast heeft de investeerder uitzicht op een uitstekend rendement. Dit rendement wordt enerzijds 

gegarandeerd door het aanbieden van een verkoopoptie, anderzijds kan de investerende vennootschap 

ervoor kiezen de eigendomsrechten te behouden. Bovenop wordt er vaak gewerkt met 

bankwaarborgen waardoor het risico nog verder geëlimineerd worden. Het gegarandeerde rendement 

dat door de productievennootschappen kan worden aangeboden wordt sinds 1 juli 2013 wettelijk 

beperkt in functie van de Euribor 12 maanden. Dit was een eerste aanpassing om in te gaan tegen de 

onrealistische aangeboden rendementen. Ten vroegste in het najaar van 2014 volgt een tweede 

grondige hervorming nadat de alarmbel opnieuw werd geluid door de betrokken partijen. Een 

aanzienlijk rendement zal mogelijk blijven maar zal meer aansluiten bij de realiteit. Het blijft wachten 

op de definitieve wetswijziging om hierover te besluiten. Naast de gekende financiële return verkrijgt 

de investerende vennootschap in vele gevallen ook bijkomende voordelen van niet financiële aard.  

Dit allemaal samen genomen kan doen besluiten dat de Tax Shelter een bijna risicoloze investering 

betreft die moeilijk te weigeren valt, doch zijn er naast deze vele positieve elementen ook enkele 

negatieve. 

Wellicht de grootste reden die een investeerder weerhoudt om te investeren via de Tax Shelter is de 

complexiteit in uitwerking en de administratieve rompslomp eraan verbonden. Vooraleer te kunnen 

genieten van de definitieve vrijstelling moeten heel wat voorwaarden vervuld zijn en moet de 

investeerder in het bezit zijn van vier attesten. De investeerder is in dit opzicht heel afhankelijk van de 

productievennootschap waardoor het van belang is om samen te werken met een betrouwbare 

productievennootschap of intermediaire vennootschap met een gedegen track record zodat er geen 

verrassingen opduiken tijdens de investering. Een 'accident de parcours' is in deze wetgeving snel 

gebeurd en dit kan het verlies van de vrijstelling tot gevolg hebben waardoor de investering ronduit 

negatief uitdraait. Het belang van een goede tegenpartij kan hierbij niet genoeg benadrukt worden. 

Overigens kan de fiscale vrijstelling maar overgedragen worden naar de volgende drie boekjaren. Het 

is dus wel duidelijk dat een Tax Shelter investering wel degelijk een risico inhoudt. 
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Ter eindconclusie kan er besloten worden dat de Tax Shelter anno 2014 nog steeds een interessante 

investeringsopportuniteit is maar dat hieraan ook de nodige valkuilen verbonden zijn waardoor 

voorzichtigheid en een dosis gezond verstand aan de orde zijn. 
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