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1. Inleiding 
Door een belastingvrijstelling te bieden aan vennootschappen die investeren in een Europees 
audiovisueel of podiumwerk, wil deze fiscale maatregel het investeringsklimaat in de Belgische 
audiovisuele en podiumkunstensector stimuleren.  
De tax shelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector en werd in 2016 uitgebreid naar de 
podiumkunsten. Sinds maart 2017 konden aanvragen tot erkenning van een podiumwerk worden 
ingediend. 
 
Het departement heeft van meet af aan de tax shelter voor podiumkunsten grondig opgevolgd 
door cijfers te verzamelen en zo goed mogelijk te analyseren om de gesprekken met de federale 
overheid en de betrokken sectoren te kunnen onderbouwen. 
De eerste evaluatie toonde aan dat er zowel door commerciële als niet-commerciële spelers gebruik 
wordt gemaakt van tax shelter. In 2018 zagen we een opvallende stijging van het aantal aanvragen 
en deze trend zette zich ook in 2019 door. 
 
Het jaar 2018 bracht ook veranderingen mee op het vlak van investeringen. Enerzijds was er de 
stijging van het aantal aanvragen tot erkenning van podiumwerken. Anderzijds hield de verlaging 
van de vennootschapsbelasting in praktijk in dat het minder voor de hand liggend werd om in de 
markt de gevraagde en verwachte investeringen op te halen. Ook voor 2019 wordt vastgesteld dat 
globaal gezien minder investeringen werden geraamd. 
 
Aangezien niet alleen de podiumkunstensector maar ook de audiovisuele sector gebruik kan 
maken van tax shelter en om een volledig beeld te geven van de vraag naar aanvullende 
financiering, besteedt dit rapport ook aandacht aan een aantal kerncijfers met betrekking tot 
audiovisuele producties zodat het geheel van tax shelter investeringen in beeld komt. 
 
Dit rapport hanteert grotendeels dezelfde structuur als deze van de evaluatierapporten 2017 en 
2018 en dit om een longitudinaal karakter aan deze evaluatie te kunnen koppelen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contact: 
Saskia Dierickx 

saskia.dierickx@vlaanderen.be 
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2. Beleidskader tax shelter podiumkunsten en audiovisuele werken 
2.1. Procedure toekenning eerste en tweede certificaten 
Om tax sheltermiddelen op te kunnen halen voor een podiumwerk of audiovisueel werk, moet 
eerst een procedure doorlopen worden. 
 
In eerste instantie dient een productievennootschap een eenmalige erkenning aan te vragen bij 
de Cel Tax Shelter van de FOD Financiën. 
 
De erkenning per werk gebeurt door de bevoegde gemeenschap die daarvoor een eerste certificaat 
aflevert. 
Het eerste certificaat wordt afgeleverd op basis van de bepalingen zoals geformuleerd in de 
artikelen 194ter en 194ter/1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. 
 
Na het bekomen van het eerste certificaat, kunnen raamovereenkomsten, met vermelding van de 
investering, worden ondertekend. Deze raamovereenkomsten moet worden aangemeld bij de FOD 
Financiën binnen de maand na ondertekening en vervolgens krijgt de investeerder zijn voorlopige 
fiscale vrijstelling. 
 
Voor het ophalen van investeringen kan een productievennootschap beroep doen op een 
tussenpersoon. Deze dient ook erkend te zijn door de FOD Financiën, specifiek voor 
podiumkunsten of voor audiovisuele werken. 
 
De gemeenschap levert, op vraag van de producent en wanneer het werk voltooid is, het tweede 
certificaat af. Om het tweede certificaat toe te kennen, heeft de gemeenschap een overzicht nodig 
van alle effectieve inkomsten en uitgaven. De productievennootschap levert eveneens het bewijs 
van de première (eerste publieke voorstelling) voor podiumkunsten of een kopie van het 
audiovisuele werk en een lijst van de afgesloten raamovereenkomsten met datum en het 
ontvangen investeringsbedrag. 
 
Op basis van deze informatie attesteert de gemeenschap dat: 

- de productie is voltooid; 
- de tax sheltermiddelen niet meer dan 50% van het totale budget van de uitgaven 

bedragen; 
- deze middelen voor de uitvoering van het erkende werk werden aangewend. 

 
Na de aflevering van het tweede certificaat door de gemeenschap omtrent de voltooiing van het 
werk, gebeurt de controle van de in aanmerking komende uitgaven door de FOD Financiën. Op 
basis hiervan wordt het definitieve tax shelterattest afgeleverd, rechtstreeks aan de investeerder, 
met een kopie naar de productievennootschap en desgevallend naar de tussenpersoon. 
Productievennootschappen die hun finaal attest aanvragen bij de FOD Financiën, kunnen dit doen 
door middel van een sjabloon, opgesteld door de Cel Tax Shelter. 
 

2.2. Verlaging van de vennootschapsbelasting 
De verlaging van de vennootschapsbelasting had nadelige gevolgen voor de mogelijke tax shelter 
investeringen. Om dit te ondervangen, werden een aantal maatregelen genomen. 
 
Bij de inwerkingtreding van art. 194ter en 194ter/1 WIB 1992 werd ten name van de in aanmerking 
komende investeerder de belastbare winst in het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst 
is getekend, voorlopig vrijgesteld ten belope van 310% van de sommen waartoe de investeerder 
zich in uitvoering van deze raamovereenkomst verbonden heeft.  
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Dit is het geval voor zover deze werkelijk door die investeerder gestort zijn binnen de drie 
maanden na de ondertekening van deze raamovereenkomst. 
 
Dit percentage steeg tot 356% vanaf aanslagjaar 2019, verbonden aan een belastbaar tijdperk dat 
ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018 en stijgt verder tot 421% vanaf aanslagjaar 2021, 
verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020. 
 
De wijzigingen gebeurden aanvankelijk enkel in de percentages van de voorlopige vrijstelling. Om 
exact dezelfde opbrengsten te bieden aan de investeerders, werden ook wijzigingen aangebracht 
aan de maxima van de fiscale vrijstelling.  
Het maximumbedrag van de fiscale vrijstelling voor de investeerders werd opgetrokken van 
750.000 euro naar 850.000 euro wanneer het tarief van de vennootschapsbelasting 29% bedraagt 
(aanslagjaar 2019) en naar 1.000.000 euro wanneer het tarief 25% bedraagt (aanslagjaar 2021). 
 

2.3. Interpretatie van de wetgeving en afstemming tussen de gemeenschappen 
2.3.1. Samenwerkingsakkoord 
Om rechtsgrondslag te geven aan de uitoefening van de eigen bevoegdheden van de 
gemeenschappen en van de Federale Staat en om de interpretatie van bepaalde termen van deze 
federale wetgeving af te stemmen, werd een samenwerkingsakkoord opgesteld. In 2018 werd de 
tekst opgesteld, maar de finale ondertekening werd niet gerealiseerd voor de verkiezingen in mei 
2019. Na de formatie van de nieuwe regeringen in de gemeenschappen, werd de tekst opnieuw ter 
ondertekening voorgelegd. De nieuwe bevoegde ministers ondertekenden het akkoord op 19 maart 
2020. Aan de kant van de federale overheid werd getekend door de minister bevoegd voor 
Financiën, in lopende zaken. 
Op het moment van de redactie van dit rapport is er nog geen definitief uitsluitsel over het 
moment waarop het samenwerkingsakkoord effectief en formeel in werking zal treden.  
In een laatste fase dient het samenwerkingsakkoord nog voorgelegd te worden aan de 
verschillende parlementen met een instemmingsdecreet of instemmingswet. 
 
Een belangrijk element betreft de uitwisseling van gegevens en informatie tussen de Federale Staat 
en de gemeenschappen om het gegevensbeheer te verbeteren en te harmoniseren in het kader 
van de analyse van de dossiers en zo een optimale uitoefening van de bevoegdheden te garanderen 
voor elk van de entiteiten. 
 
Het is van groot belang dat de verschillende gemeenschappen die bevoegd zijn voor het afleveren 
van de erkenning van het podiumwerk de disciplines en de aard van het werk op gelijke manier 
benaderen. Van bij de start van het tax shelterstelsel voor podiumkunsten werd op regelmatige 
basis overleg gehouden tussen de gemeenschappen en de FOD Financiën om van gedachten te 
wisselen over de erkenning van werken. In afwachting van de inwerkingtreding van het 
samenwerkingsakkoord, zal deze werkwijze van afstemming en overleg gehandhaafd blijven. Voor 
audiovisuele werken is dergelijk overleg nog niet opgestart maar wordt dit wel gepland. 
 
De uitbreiding van de tax sheltermaatregel naar Gaming is aangemeld bij de Europese Commissie.  
Deze zal onderzoeken of de uitbreiding mogelijk is onder de geldende Europese regelgeving. Een 
uitbreiding kan pas in werking treden wanneer de Europese Commissie hiervoor het licht op groen 
zet én wanneer er een samenwerkingsakkoord ter zake is ondertekend tussen de gemeenschappen 
en de Federale Staat. Op het moment van de redactie van dit rapport heeft de Commissie 
verlenging gevraagd van de antwoordtermijn. Een beslissing wordt ten vroegste eind april 2020 
verwacht. 
 
 



Aanvullende financiering via tax shelter – rapport 2019 
 

6 

 

 
2.3.2. Rol van de Vlaamse Gemeenschap 
Het departement Cultuur, Jeugd en Media is verantwoordelijk voor de administratieve behandeling 
van de ingediende dossiers. Zij levert een eerste certificaat af tot erkenning van het werk en dit 
op basis van de door de productievennootschap aangereikte informatie.  
Elke aanvraag wordt zorgvuldig en afzonderlijk bekeken, op basis van de informatie die wordt 
bezorgd en de bijkomende informatie die wordt opgevraagd indien nodig.  
 
In bepaalde gevallen is niet eenduidig op te maken of een aanvraag kan worden erkend onder de 
geldende regelgeving en de daarin opgesomde disciplines of genres. 
De gemeenschap baseert zich steeds op de wetgeving, op de FAQ gepubliceerd door de FOD 
Financiën en gaat in overleg met de andere gemeenschappen in geval van twijfel.  
De praktijk schept dus eveneens een kader waarbinnen geoordeeld wordt.  
 
Bij de behandeling van de aanvragen van het tweede certificaat zal de betrokken gemeenschap 
nagaan of het werk effectief is uitgevoerd binnen de bepalingen van de wet en of er alsnog geen 
afwijking is te vinden waaruit zou blijken dat het werk ten onrechte binnen het kader van tax 
shelter werd goedgekeurd of bij de uitvoering afgeweken werd van de aanvankelijk ingediende 
omschrijving van het werk. 
 
2.3.3. FAQ FOD Financiën 
Op 27 april 2018 publiceerde de FOD Financiën een FAQ betreffende het tax shelterstelsel voor 
podiumwerken. De integrale tekst is te raadplegen op de website van de FOD Financiën. 
Sinds de publicatie van de FAQ brachten praktijkvoorbeelden en onderling overleg de betrokken 
gemeenschappen tot de vaststelling dat op een aantal punten nog verduidelijking nodig is. 
Mogelijk volgt in 2020 een nieuwe versie van de FAQ, maar in tussentijd dienen de 
gemeenschappen zich te houden aan de afspraken die werden gemaakt tijdens de 
overlegmomenten. 
 
Ook voor audiovisuele werken bestaat er een FAQ die geraadpleegd kan worden door de 
producenten.  
 
De FAQ en andere nuttige informatie vanuit de FOD Financiën is terug te vinden via deze link:  
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/belastingvoordelen 
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3. Tax shelter podiumkunsten  
De Vlaamse Gemeenschap behandelde in 2019 in totaal 429 dossiers voor podiumkunsten, waarvan 
353 aanvragen voor het eerste certificaat en 76 aanvragen voor het tweede certificaat. 
 

3.1. Eerste certificaten 
Bij het indienen van een aanvraag tot erkenning van het podiumwerk bij de bevoegde 
administratie krijgt de aanvrager de melding dat een doorlooptijd van 6 tot 8 weken wordt 
voorzien. In de praktijk loopt de behandeling doorgaans sneller. Ongeveer 80% van de 353 
aanvragen in 2019 zijn behandeld binnen de 3 weken na de indiening. 
 
Meer tijd is er nodig voor dossiers die onvoldoende of onduidelijke informatie bevatten. Dan 
moeten er immers bijkomende vragen worden gesteld omtrent bijvoorbeeld, herinterpretatie, 
discipline of vaststelling van de premièredatum. Dit gebeurt om elk dossier apart goed te kunnen 
beoordelen. 
Belangrijkste element bij het goedkeuren van een dossier is de inhoud en de identificatie van het 
werk als nieuwe productie of herinterpretatie binnen de bij wet vastgestelde disciplines. Wanneer 
dit vaag blijft of in geval van twijfel, worden bijkomende vragen gesteld, teneinde na te gaan of 
dit werk effectief in aanmerking komt.  
 
Naast de omschrijving van het werk, wordt ook een planning van het creatie- en productieproces 
gevraagd. Deze informatie is van belang om aan te tonen op welk moment van het proces de 
aanvullende financiering wordt aangevraagd, te meer daar deze is bedoeld voor de financiering 
van de eigenlijke creatie van het podiumwerk. 
 
Wanneer zich na de aflevering van het eerste certificaat belangrijke wijzigingen aan het 
productieproces voordoen, dienen deze door de productievennootschap aan de administratie 
gemeld te worden. Het is van belang deze wijzigingen steeds te melden aangezien de administratie 
na de voltooiing van het podiumwerk zich ervan moet kunnen vergewissen dat het effectief om 
dezelfde productie gaat. In 2019 werden al meer aanvragen voor het tweede certificaat ingediend.  
 
Ook de premièredatum is een belangrijk gegeven. De Belgische uitgaven komen immers in 
aanmerking binnen een periode van ten hoogste 24 maanden na datum van de ondertekening van 
de raamovereenkomst en uiterlijk 1 maand na de première van het podiumwerk. Met de première 
wordt de eerste publieke voorstelling bedoeld. In de FAQ van 27 april 2018 wordt verduidelijkt op 
welke manier try-outs kunnen worden verantwoord. 
 

 
                   figuur 1: spreiding van de behandelde aanvragen voor een eerste certificaat 
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3.2. Tweede certificaten 
Bij het indienen van een aanvraag voor het verkrijgen van het tweede certificaat, krijgt de 
aanvrager eveneens de melding dat een doorlooptijd van 6 tot 8 weken wordt voorzien. 75% van 
de aanvragen werd echter binnen een termijn van 3 weken behandeld. Het aantal dossiers dat 
ingediend werd voor een tweede certificaat, is natuurlijk nog niet op kruissnelheid. In 2019 werden 
76 aanvragen voor een tweede certificaat ingediend. 
Voor meerdere dossiers moest bijkomende informatie opgevraagd worden en dit kon leiden tot 
een langere doorlooptijd. Zowel de indieners als voor de dossierbehandelaars hebben in 2019 nog 
een leerproces doorlopen wat betreft de weergave van alle nodige gegevens en cijfers. Dit is zeer 
belangrijk omdat de producenten een goed dossier bij de FOD Financiën moeten kunnen indienen 
opdat de investeerders effectief kunnen genieten van de belastingvoordelen verbonden aan hun 
investering. 
 
De gemeenschap gaat na of de productie voltooid is en welke de exacte premièredatum was. Hier 
geldt de datum van de eerste publieke voorstelling.  
De administratie zal desgevallend de speellijst opvragen van alle opvoeringen (inclusief try-outs) 
en de hiervoor aangerekende toegangsprijzen. 
 
Samen met de aanvraag dient de productievennootschap een overzicht in van de afgesloten 
raamovereenkomsten met het bedrag van de investering en de datum van ondertekening. Hier 
wordt nagegaan of alle raamovereenkomsten werden ondertekend na het verkrijgen van het eerste 
certificaat en voor het verstrijken van de maand na de eerste publieke voorstelling. 
Rekening houdend met het feit dat de investeerders wettelijk gezien tot 3 maand na de 
ondertekening van de raamovereenkomst de tijd hebben om de investering te storten, is het voor 
de productievennootschappen van belang zich ervan te vergewissen dat bij de fiscale controle kan 
worden aangetoond dat de investeringen effectief voor de uitvoering van het podiumwerk werden 
aangewend. 
De tax sheltermiddelen kunnen niet meer dan 50% van het totale budget van de uitgaven 
bedragen. 
 
Wanneer het tweede certificaat van de gemeenschap werd verkregen, kan de 
productievennootschap de aanvraag voor de fiscale controle indienen bij de FOD Financiën. De 
Cel Tax Shelter stelt hiervoor een specifiek sjabloon ter beschikking via de website. 
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3.3. Evolutie van de globale cijfers over 2017, 2018 en 2019 
Vanaf midden maart 2017 konden bij de Vlaamse Gemeenschap aanvragen tot erkenning van een 
podiumwerk worden ingediend. Tot en met 31 december 2017 werden 204 aanvragen ingediend.  
In 2018 werden tussen 1 januari en 31 december 325 aanvragen ingediend. In 2019 ging het aantal 
aanvragen nog licht in stijgende lijn tot 353.  
 
 

Dossierstatus 15-3-2017 tot 31-12-2017 1-1-2018 tot 31-12-2018 1-1-2019 tot 31-12-2019 
Goedgekeurd 189 93% 279 86% 326 92,35% 
Afgekeurd 10 5% 22 7% 21 5,95% 
Ingetrokken 3 1% 17 5% 4 1.13% 
Stopgezet 2 1% 2 1% 2 0,57% 
In aanvraag 0 0% 4 1% 0 0% 
Onontvankelijk 0 0% 1 0% 0 % 
Totaal 204 100% 325 100% 353 100% 

tabel 1: status van de ingediende aanvragen per jaar 
 
 
In 2017 werden 53 unieke aanvragers geteld. In 2018 steeg het aantal naar 65, in 2019 kwam er nog 
eentje bij. Van de 66 aanvragers in 2019, waren er 11 die voor het eerst een aanvraag hebben 
ingediend. Dit impliceert dat een aantal productievennootschappen niet ieder jaar werken met 
tax shelter. 
 
De evolutie binnen de verschillende disciplines is ook een interessant gegeven. We zien dat de 
stijging zich opnieuw voordoet bij de klassieke muziekproducties en de theaterproducties. Beide 
disciplines stijgen nog verder dan in 2018 al het geval was. 
 
 

 
       figuur 2: evolutie van de spreiding per discipline per jaar 
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     tabel 2: aantal aanvragen per discipline, per jaar 

 

Wat betreft het totaal van de geraamde investeringen, stellen we vast dat deze niet in dezelfde 
stijgende lijn gaan dan de aanvragen tot erkenning. De geraamde investering in 2019 ligt zelfs lager 
dan in het startjaar 2017 (vanaf 15 maart 2017 tot en met 31 december 2017). 

 

 2018 ten opzichte van 
2017 

2019 ten opzichte van 
2018 

Evolutie aanvragen 121 28 

Evolutie geraamde investering 4.129.279,65 -6.789.627,90 

   tabel 3: evolutie van de aanvragen en investeringen 
 
 

  

15-3-2017 tot  1-1-2018 tot  1-1-2019 tot  

31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 

Erkende werken 189 279 326 

Geraamde investering 35.755.829,22 35.047.819,81 33.084.921,02 

Geraamd productiebudget 161.148.175,48 141.533.508,17 144.238.114,72 

Aandeel TS op productiebudget 22,19% 24,76% 22,94% 

   tabel 4: globaal aandeel van de investering op het productiebudget 
 

De omvang van de investering hangt evenwel samen met de omvang van het productiebudget 
(de investering mag maximaal 50% van het totale productiebudget bedragen) en het 
productiebudget varieert dan weer per discipline.  

Wanneer het productiebudget mee in beschouwing wordt genomen, stellen we vast dat dit in 
2017 merkelijk hoger lag dan in 2018 en 2019. Wat betreft het aandeel van de investering is er 
echter wel een lichte daling in 2019 ten opzichte van 2018. 

Op het aandeel van de investering ten opzichte van het productiebudget en de variaties per 
discipline wordt in een volgend hoofdstuk met betrekking tot de erkende werken, dieper 
ingegaan.   

Discipline 2017 2018 2019 

klassieke muziekproductie 64 100 120 

theaterproductie 49 85 101 

muziektheaterproductie 26 49 42 

totaalspektakel 16 28 24 

musicalproductie 15 28 18 

dansproductie 10 10 17 

operaproductie 11 12 16 

balletproductie 13 12 11 

circusproductie 0 0 3 

straattheaterproductie 0 1 1 

Totaal aantal aanvragen 204 325 353 

Totaal geraamde investering 38.794.611,65 42.923.891,30 36.134.263,40 
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3.4. Aanvragen en erkenningen podiumkunsten 2019 
Zoals gezegd komen volgende disciplines in aanmerking: 
Theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans-of muziektheaterproducties, met 
inbegrip van musical en ballet, evenals de productie van een totaalspektakel. 

3.4.1. Spreiding van de 353 aanvragen per discipline  
In 2019 telde de Vlaamse Gemeenschap 353 aanvragen tot erkenning van een podiumwerk.  
Uit de cijfers blijkt dat 34% van de aanvragen betrekking heeft op de discipline klassieke muziek. 
Theaterproducties komen op de tweede plaats met bijna 29%. 
 
 

 
                       figuur 3: spreiding van de aanvragen per discipline (2019)   
            
 
 

Discipline Aantal dossiers 

klassieke muziekproductie 120 

theaterproductie 101 

muziektheaterproductie 42 

totaalspektakel 24 

musicalproductie 18 

dansproductie 17 

operaproductie 16 

balletproductie 11 

circusproductie 3 

straattheaterproductie 1 

 353 
                                                                 tabel 5: spreiding van de aanvragen per discipline (2019)  
 
75% van de aanvragen heeft betrekking op geheel nieuwe producties, 25% op herinterpretaties. 
 
 
 
 

Spreiding van de 353 aanvragen per discipline

klassieke muziekproductie theaterproductie muziektheaterproductie

totaalspektakel musicalproductie dansproductie

operaproductie balletproductie circusproductie

straattheaterproductie
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De 21 weigeringen betreffen grotendeels werken die onvoldoende konden worden thuisgebracht 
binnen een erkende discipline. Het betrof onder meer: 

- mengvormen van klassieke muziek; 
- totaalspektakels waarbij de combinatie van de verschillende in aanmerking komende 

disciplines onvoldoende sterk aanwezig was; 
- herinterpretaties waarbij onvoldoende wijzigingen en aanpassingen konden worden 

aangetoond ten opzichte van het oorspronkelijke werk.  
 
3.4.2. Spreiding van de 326 erkende podiumwerken per discipline 
We zetten de afgekeurde en ingetrokken werken opzij en gaan in de volgende grafieken en 
tabellen dieper in op de 326 erkende podiumwerken. 
 
Meer dan de helft van het totaal aantal erkenningen gaat naar producties van klassieke muziek 
(34,05%) en theater (29,14%).   
 

 
figuur 4: spreiding van de erkende werken per discipline (2019) 
 

Discipline Aantal dossiers % 

klassieke muziekproductie 111 34,05 

theaterproductie 95 29,14 

muziektheaterproductie 39 11,96 

totaalspektakel 18 5,52 

musicalproductie 17 5,21 

dansproductie 17 5,21 

operaproductie 15 4,60 

balletproductie 10 3,07 

circusproductie 3 0,92 

straattheaterproductie 1 0,31 

  326 100 

        tabel 6: spreiding van de erkende werken per discipline (2019) 
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3.5. Financiering van de podiumwerken 
3.5.1. Spreiding van de geraamde investering over de 326 erkende podiumwerken 
Over het financiële aspect van de producties kunnen we nog maar gedeeltelijke conclusies trekken. 
We baseren ons grotendeels op de ramingen die werden ingediend bij de aanvraag tot erkenning. 
 
Intussen zijn echter wel al meer aanvragen voor het verkrijgen van het tweede certificaat 
ingediend, op basis van dewelke zicht is op de effectieve investeringen. Hier wordt verder in het 
jaarrapport dieper op ingegaan. 
 

 
      figuur 5: spreiding van de geraamde investeringen per discipline (2019) 
 
 
 
Discipline Tax shelterinvestering aantal werken % van totale investering 

musicalproductie 7.355.170,17 17 22,23 
klassieke muziekproductie 5.562.421,79 111 16,81 
operaproductie 4.965.696,00 15 15,01 
theaterproductie 4.746.619,08 95 14,35 
balletproductie 4.061.928,00 10 12,28 
muziektheaterproductie 2.884.620,00 39 8,72 
totaalspektakel 1.707.340,00 18 5,16 
dansproductie 1.678.658,60 17 5,07 
circusproductie 102.467,38 3 0,31 
straattheaterproductie 20.000,00 1 0,06 

 33.084.921,02 326 100 
 tabel 7: spreiding van de geraamde investeringen per discipline (2019) 
 
Wanneer we naar de geraamde investeringen kijken, zien we dat musical en opera een aanzienlijk 
deel van de middelen ontvangen, voor respectievelijk 17 en 15 erkende werken. Dit hangt samen 
met de eigenheid van de disciplines en de intensiteit van de kosten verbonden aan de creatie van 
een podiumwerk. Tussen beide komt klassieke muziek op de tweede plaats, weliswaar te verdelen 
over 111 werken. 
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Om die reden is het van belang ook na te gaan hoeveel de investering bedraagt ten aanzien van 
het totale productiebudget en welk gedeelte zodoende via tax shelter wordt gefinancierd. 
 
Discipline erkende 

werken 
Geraamde 

productiekost 
Geraamde 

investering 
% investering op 

budget 
balletproductie 10 17.180.653,57 4.061.928,00 23,64 

circusproductie 3 472.942,29 102.467,38 21,67 

dansproductie 17 6.787.195,50 1.678.658,60 24,73 

klassieke muziekproductie 111 20.484.156,71 5.562.421,79 27,15 

musicalproductie 17 35.829.116,58 7.355.170,17 20,53 

muziektheaterproductie 39 13.578.364,87 2.884.620,00 21,24 

operaproductie 15 25.175.400,12 4.965.696,00 19,72 

theaterproductie 95 18.573.199,76 4.746.619,08 25,56 

totaalspektakel 18 6.078.585,32 1.707.340,00 28,09 

straattheaterproductie 1 78.500,00 20.000,00 25,48 

 326 144.238.114,72 33.084.921,02 22,94 

tabel 8: aandeel van de geraamde investering ten opzichte van het productiebudget per discipline (erkende werken 2019) 
 
Wanneer we kijken naar het aandeel van de investering ten opzichte van de productiekost, stellen 
we vast dat de geraamde tax shelterinvestering gemiddeld 22,94% dekt van de totale 
productiekost bij de 326 erkende podiumwerken in 2019.  
 
Het percentage varieert tussen 19,72% voor operaproducties en 28,09% voor totaalspektakel.  
Deze gegevens hebben enkel betrekking op de geraamde investering en kostprijs, niet op de 
definitieve investering en kostprijs per podiumwerk. Over deze gegevens kan de administratie pas 
beschikken wanneer de aanvraag voor het tweede certificaat wordt ingediend.  
 
Op 31 december 2019 stond de teller op een totaal van 133 aanvragen voor een tweede certificaat. 
Deze aanvragen hebben betrekking op werken erkend in 2017, 2018 en 2019. Deze 133 aanvragen 
zijn allen behandeld en laten toe de geraamde en effectieve investeringen tegenover elkaar af te 
wegen.  
 
Verderop in dit rapport wordt een hoofdstuk gewijd aan deze dossiers, zodat per werk kan worden 
nagegaan welke de geschatte productiekost en investering was tegenover de reële cijfers nadat 
het podiumwerk werd opgevoerd en welk aandeel de aanvullende financiering via tax shelter 
hierbij heeft gehad. 
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3.5.2. Overzicht op basis van de tweede certificaten 
Sinds de lancering van de maatregel voor podiumkunsten, werden 133 tweede certificaten 
afgeleverd, voor werken goedgekeurd in 2017, 2018 en 2019 en waarvan de aanvraag voor het 
tweede certificaat dateert van 2017, 2018 of 2019. 
 
Deze 133 werken worden hieronder onder de loep genomen, als geheel en opgesplitst per jaar 
waarin het eerste certificaat werd aangevraagd.  
Op basis van de tweede certificaten kan worden nagegaan wat de exacte investering bedroeg ten 
aanzien van de eerder ingediende raming en het productiebudget. Deze gegevens worden 
vrijgegeven op het niveau van de discipline, met telkens een indicatie van het aantal werken. 
Op basis van deze cijfers werd het aandeel van de investering berekend ten opzichte van het totale 
productiebudget.  
 
In de percentages zijn wel verschillen per discipline te merken wat betreft het aandeel van de 
investering en kent een opmerkelijke daling voor podiumwerken erkend in 2018. 
 
Voor 83 dossiers erkend in 2017 werd een tweede certificaat aangevraagd en kunnen we de 
vergelijking maken. 
 

Discipline Aantal 
dossiers 

Kost 
productie EUR 

Raming TS Opgehaald TS Gemiddeld 
per werk 

% TS ten 
opzichte van 

productiebudget 

verschil met 
raming 

Klassieke 
muziek 27 5.165.669,84 1.195.903,60 1.522.773,75 56.399,03 29,48 326.870,15 

Musical 5 7.826.419,84 2.547.074,00 2.741.000,00 548.200,00 35,02 193.926,00 
Muziektheater 6 1.738.940,60 472.500,00 494.435,48 82.405,91 28,43 21.935,48 
Opera 7 19.112.873,28 3.774.000,00 3.469.000,00 495.571,43 18,15 -305.000,00 
Theater 22 4.747.567,07 1.353.805,00 1.282.935,49 58.315,25 27,02 -70.869,51 
Totaalspektakel 5 2.555.452,17 765.000,00 576.000,00 115.200,00 22,54 -189.000,00 
Dans 7 3.161.486,10 812.446,01 714.000,00 102.000,00 22,58 -98.446,01 
Ballet 4 6.432.656,50 1.285.000,00 1.238.435,48 309.608,87 19,25 -46.564,52 

  83 50.741.065,40 12.205.728,61 12.038.580,20 145.043,13 23,73%  -167.148,41 

tabel 9: vergelijking tussen de geraamde en effectief opgehaalde investering per discipline voor werken erkend in 2017 
 
Voor 47 dossiers erkend in 2018 werd reeds een tweede certificaat aangevraagd en kunnen we de 
vergelijking maken.  
 

Discipline Aantal 
dossiers 

Kost productie 
EUR Raming TS Opgehaald TS Gemiddeld 

per werk 

% TS ten 
opzichte van 

productiebud
get 

verschil met 
raming 

Klassieke 
muziek 4 382.403,83 118.000,00 115.500,00 28.875,00 30,20 -2.500,00 

Musical 3 1.453.690,96 200.260,50 73.012,00 24.337,33 5,02 -127.248,50 

Muziektheater 4 487.040,63 125.500,00 121.500,00 30.375,00 24,95 -4.000,00 

Opera 2 3.116.400,69 640.000,00 195.000,00 97.500,00 6,26 -445.000,00 
Theater 23 6.295.897,44 1.603.856,22 1.385.154,08 60.224,09 22,00 -218.702,14 

Totaalspektakel 6 1.031.189,64 259.840,00 169.000,00 28.166,67 16,39 -90.840,00 

Dans 3 1.393.934,15 388.789,16 363.500,00 121.166,67 26,08 -25.289,16 
Straattheater 1 90.051,13 20.000,00 20.000,00 20.000,00 22,21 0,00 

Ballet 1 2.819.087,86 565.000,00 187.000,00 187.000,00 6,63 -378.000,00 

  47 17.069.696,33 3.921.245,88 2.629.666,08 597.644,76 15,41%  -1.291.579,80 

tabel 10: vergelijking tussen de geraamde en effectief opgehaalde investering per discipline voor werken erkend in 2018 
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Het aantal erkende werken in 2019 waarvoor binnen hetzelfde jaar een tweede certificaat werd 
aangevraagd bedraagt slechts 3. Dit cijfer is niet representatief om conclusies over een jaar te 
trekken of een trend vast te stellen.  
 
We gaan verder in op deze cijfers in hoofdstuk 3.5.4. 
 
3.5.3. Overzicht van de effectieve investeringen op basis van de raamovereenkomsten 
Op basis van de gegevens, verkregen bij de Cel Tax Shelter van de FOD Financiën, kunnen we 
nagaan welke bedragen effectief werden geïnvesteerd per podiumwerk in een bepaald jaar, en dit 
op basis van de ingediende raamovereenkomsten. 
 
Globaal gezien werden de voorbije 3 jaren volgende bedragen geregistreerd bij de FOD Financiën: 
 

Jaar Totaal Belgisch Aandeel Vlaamse Gemeenschap 
2017 33.380.276,13 euro 25.882.581,13 euro 
2018 38.438.234,58 euro  27.761.546,28 euro 
2019 45.395.486,25 euro 31.167.300,25 euro 

tabel 11: effectieve investeringen per jaar op basis van de neergelegde raamovereenkomsten 
 
Tax shelter voor podiumkunsten kent een duidelijk stijgende lijn wat betreft de bedragen van de 
neergelegde raamovereenkomsten. Aan Vlaamse zijde ligt het bedrag merkelijk hoger dan binnen 
de Franse Gemeenschap.  
Het departement kreeg inzage in de databank van de FOD Financiën en kon hieruit de gegevens 
distilleren voor de podiumwerken die erkend werden in 2019 en ook voltooid werden in 2019. Voor 
deze werken kan zodoende worden nagegaan in hoeverre de geraamde investering overeenstemt 
met de effectief ondertekende en neergelegde raamovereenkomsten.  
 
Dit overzicht is enkel gebaseerd op de raamovereenkomsten die werden neergelegd in 2019 en 
waarvoor nog geen tweede certificaat werd aangevraagd bij de Vlaamse Gemeenschap. In de tabel 
wordt de effectieve investering gezien ten opzichte van het geraamde productiebudget, zoals 
ingediend bij de aanvraag van het eerste certificaat bij de Vlaamse Gemeenschap. 
De cijfers inzake de raamovereenkomsten en dus effectieve investeringen, worden ook vergeleken 
met de geraamde investeringen. In die zin geeft dit overzicht van 2019 een vervolg op de 
overzichten op basis van de tweede certificaten met betrekking tot werken erkend in 2017 en 2018. 
 
Om consequent te kunnen zijn, worden enkel de 152 volledig afgewerkte producties bekeken, d.w.z. 
producties waarvoor zowel de raamovereenkomsten zijn ingediend in 2019 als waarvan de 
premièredatum is verstreken per 31/12/2019. Voor podiumwerken die een erkenning hebben 
verkregen in 2019, maar pas in 2020 worden gerealiseerd, werden mogelijks nog niet alle 
raamovereenkomsten neergelegd bij de FOD Financiën. 
 
Op basis van de gegevens van de effectieve investeringen per afgewerkt podiumwerk, stellen we 
vast dat een bedrag van 10.810.050,00 euro is opgehaald. Op basis van de gegevens uit de 
aanvragen voor het eerste certificaat, werd voor deze producties een totaal van 13.739.946,00 euro 
geraamd. Dit wijst op een verschil van 2.929.896,00 euro aan investeringen. 
 

152 podiumwerken erkend én afgewerkt in 2019 waarvoor de premièredatum is verstreken voor 
31/12/2019 
Geraamde investering 13.739.946,00 euro 

Effectieve investering 10.810.050,00 euro 

Verschil   - 2.929.896,00 euro 

tabel 12: globaal verschil tussen de geraamde en effectieve investeringen voor podiumwerken erkend én voltooid in 2019 
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Aangezien hier enkel de werken erkend en afgewerkt in 2019 worden opgenomen, wijzen we er op 
dat dit producties zijn met een kortere doorlooptijd. In volgende tabel wordt het overzicht gegeven 
per discipline en bijna de helft van de werken betreft klassieke muziekproducties. 
  

discipline Geraamde 
investering 

Kost productie 
EUR (C1) 

% TS op 
productiebudget 

Raamovereenkomst verschil met 
raming 

% RO op 
productie 

aantal 
werken  

ballet 1.208.921,00 4.934.204,57 24,50 672.700,00 -536.221,00 13,63 4  

circus 20.000,00 75.375,00 26,53 20.000,00 0,00 26,53 1  

dans 355.000,00 1.660.843,89 21,37 396.100,00 41.100,00 23,85 5  

klassiek 3.058.410,00 11.124.033,59 27,49 2.661.500,00 -396.910,00 23,93 70  

musical 5.671.772,00 20.293.300,04 27,95 4.077.000,00 -1.594.772,00 20,09 11  

muziektheater 480.000,00 1.809.443,80 26,53 451.250,00 -28.750,00 24,94 15  

opera 1.034.000,00 5.267.518,23 19,63 714.000,00 -320.000,00 13,55 6  

straattheater 20.000,00 78.500,00 25,48 28.000,00 8.000,00 35,67 1  

theater 1.634.503,00 6.746.738,89 24,23 1.614.500,00 -20.003,00 23,93 31  

totaalspektakel 257.340,00 1.035.993,62 24,84 175.000,00 -82.340,00 16,89 8  

  13.739.946,00 53.025.951,63 25,91 10.810.050,00 -2.929.896,00 20,39 152 

tabel 13: verschil tussen de geraamde en effectieve investeringen voor podiumwerken erkend én voltooid in 2019, per 
discipline 
 
Om te kijken naar de oorzaak voor dit verschil, wijzen we erop dat enkel kan worden vergeleken 
op vlak van de investeringen. Aangezien voor deze dossiers nog geen tweede certificaat werd 
aangevraagd, kunnen nog geen verschillen in de totale productiekost worden vastgesteld.  
 
Voor 11 werken werden uiteindelijk geen raamovereenkomsten afgesloten. Voor 68 werken lag de 
investering lager dan verwacht, voor 29 werken werden meer middelen opgehaald. Bij 44 werken 
werd het geraamde investeringsbedrag effectief ook opgehaald. Globaal gezien werd 20% minder 
opgehaald dan aanvankelijk geraamd. 
 
We gaan verder in op deze cijfers in hoofdstuk 3.5.4. 
 
3.5.4. Verschil tussen ramingen en effectieve investeringen 
Op basis van de gegevens verkregen uit de dossiers van de aangevraagde tweede certificaten voor 
2017 en 2018 én de gegevens verkregen vanuit de FOD Financiën wat betreft de 
raamovereenkomsten 2019, proberen we een aantal vaststellingen te doen.  
 
Er zijn duidelijk verschillen tussen de geraamde en de effectieve investeringen. Welke de hierachter 
liggende redenen zijn, moet gezien worden in samenhang met een aantal factoren:  
 

- De raamovereenkomsten worden soms kort voor de première en dus laat in het 
productieproces ondertekend, ook al was het certificaat ruim op voorhand aangevraagd. 
Aangezien uitgaven die worden gedaan voor de ondertekening van de raamovereenkomst 
niet in aanmerking komen voor de berekening van de fiscale waarde van het tax 
shelterattest, kan dit een reden zijn waarom de investering werd verlaagd.  

- Voor podiumkunsten loopt de periode voor in aanmerking komende uitgaven tot 1 maand 
na de première, wat een duidelijk eindpunt geeft wat betreft de kosten. Wanneer pas kort 
voor de première raamovereenkomsten worden afgesloten, impliceert dit dat een 
aanzienlijk deel van de creatiekosten niet meer in aanmerking komen om de investering 
te verantwoorden. 
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- Het tijdsverloop tussen het bekomen van het certificaat en het ondertekenen van één of 
meerdere raamovereenkomsten per productie, kan te wijten zijn aan het feit dat de 
beschikbare investeringen dienen gespreid te worden tussen zowel de 
podiumkunstensector als de audiovisuele sector. De producties zijn zodoende afhankelijk 
van wat speelt op de markt. 

- Aansluitend hierbij kan de vraag gesteld worden of de raamovereenkomsten pas later 
worden afgesloten door het ontbreken van voldoende investeringen in de markt, wat 
dan kan gelinkt worden aan de verlaging van de vennootschapsbelasting.  

- De dossiers die in dit overzicht van tweede certificaten 2017 binnen beschouwing zijn 
genomen, werden grotendeels afgewerkt nog voor de verlaging van de 
vennootschapsbelasting in voege is getreden en tonen globaal gezien wel een mooi 
resultaat van de aanvullende financiering voor podiumkunsten. Voor 2018 en 2019 zien 
we een opvallende daling van de effectieve investering ten opzichte van de raming. 

- Maximaal kan 50% van de productiekost gefinancierd worden via tax shelter. Op basis 
van de cijfers wordt 20 à 25% gefinancierd via tax shelter. In zekere zin is er dus nog 
marge voor de producenten om meer middelen uit de markt te halen, uiteraard op 
voorwaarde dat er voldoende investeringen beschikbaar zijn. 

 
Aangezien nog niet alle werken erkend in 2017 of 2018 een aanvraag voor een tweede certificaat 
hebben ingediend en er voor 2019 amper cijfers beschikbaar zijn van tweede certificaten, is het 
nog te vroeg om volledige conclusies te trekken. 
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3.6. Rol van de tussenpersonen 
Voor het ophalen van investeringen kan een productievennootschap beroep doen op een 
tussenpersoon. Deze dient ook erkend te zijn door de FOD Financiën, specifiek voor 
podiumkunsten.  
Tussenpersonen hebben hun ervaring opgedaan binnen de audiovisuele sector en het is zeer 
duidelijk dat deze expertise nu ook wordt aangewend binnen de podiumkunstensector. In 
uitzonderlijke gevallen wordt er geen beroep gedaan op een tussenpersonen, maar quasi alle 
productievennootschappen schakelen een intermediair in voor het opstellen en ondertekenen van 
de raamovereenkomsten. Dit brengt evenwel een bijkomende kost met zich mee, met name de 
vergoeding voor de tussenpersoon, welke wordt berekend op basis van de totale kostprijs van de 
productie. 
 
304 van de 326 dossiers die in 2019 werden goedgekeurd, maakten effectief melding van een 
tussenpersoon, waarvoor een vergoeding wordt aangerekend. Hierbij merken we op dat een aantal 
producenten aangeven niet vooraf te weten via welke tussenpersoon al dan niet middelen zullen 
worden opgehaald. Zij geven dus geen concrete tussenpersoon aan bij de aanvraag voor het eerste 
certificaat.  
 
De vergoeding voor investeerders is ook in elk van de dossiers opgenomen.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht de geraamde investeringen per discipline, met per 
discipline de bedragen die aan investeerders en tussenpersonen worden vergoed.  
Deze bedragen zijn gebaseerd op de geraamde investeringen. Wanneer de effectieve investering 
wijzigt, zal dit ook implicaties hebben voor de vergoeding van investeerders en tussenpersonen. 
 

tabel 14: aandeel investeringsbedrag voor investeerders en tussenpersonen per discipline 
 
Gemiddeld vloeit ongeveer 5,90 % van de tax shelterinvestering terug naar de investeerders zelf 
en gaat 12,60% van de investering naar de tussenpersonen. Dit gemiddelde is genomen over de 
326 erkende podiumwerken, dus inclusief de werken waarvoor geen tussenpersoon werd 
ingeschakeld. Wel is er voor ieder podiumwerk een vergoeding voor investeerders. Voor 22 werken 
werd geen tussenpersoon ingeschakeld. 
 

 

 

 

Discipline Aantal 
certificaten 

Geraamd 
investeringsbedrag 

Vergoedingen 
investeerders  

Vergoedingen 
tussenpersonen  

% 
investeerders 

% 
tussenpersoon 

balletproductie 10 4.061.928,00 264.181,50 524.217,00 6,50 12,56 

circusproductie 3 102.467,38 6.044,47 14.835,89 5,90 14,48 

dansproductie 17 1.678.658,60 91.527,61 191.951,30 5,45 11,43 

klassieke muziekproductie 111 5.562.421,79 359.387,55 720.439,56 6,46 12,31 

musicalproductie 17 7.355.170,17 399.183,50 991.844,74 5,43 12,23 

muziektheaterproductie 39 2.884.620,00 108.136,31 430.778,81 3,75 13,99 

operaproductie 15 4.965.696,00 321.928,00 666.406,00 6,48 12,62 

theaterproductie 95 4.746.619,08 292.907,01 623.339,95 6,17 12,54 

totaalspektakel 18 1.707.340,00 106.910,75 369.200,00 6,26 14,12 

straattheaterproductie 1 20.000,00 1.350,00 0,00 6,75 0,00 

Totaal jaar 326 33.084.921,02 1.951.556,70 4.533.013,25 5,90 12,60 
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In bedragen geeft dit volgend resultaat voor 2019: 18,50% van de investeringen vloeit naar 
investeerders en tussenpersonen, 81,50% naar de producties. In 2018 ging 19,05% naar investeerders 
en tussenpersonen. 

Totaal geraamde investering voor productievennootschap 33.084.921,02 euro 
Vergoeding investeerders 1.951.556,70 euro 
Vergoeding tussenpersonen 4.533.013,25 euro 
Resterend bedrag voor productie 26.600.351,07 euro  

tabel 15: globaal aandeel investeringsbedrag voor investeerders en tussenpersonen 
 
 

3.7. Rechtspersoon 
Een belangrijk element van de tax shelterregeling was dat deze ook toegankelijk is voor vzw’s. Dit 
impliceert wel de onderworpenheid aan de vennootschapsbelasting in plaats van de 
rechtspersonenbelasting en dit voor de volledige werking van de vzw. 
Dit heeft binnen de sector tot vragen en bezorgdheid geleid voor aanvang van de invoering van 
de tax shelter. Uit de praktijk blijkt echter dat vzw’s wel degelijk hun weg naar de aanvullende 
financiering via tax shelter hebben gevonden. 
 
In 2019 dienden 36 vzw’s aanvragen in tot erkenning van een podiumwerk en 21 bvba’s. In totaal 
werden 62 unieke aanvragers geteld in 2019. 
 
Dit cijfer op basis van de aanvragers, geeft echter geen volledig beeld van de vzw’s die actief zijn 
met tax shelter.  
 
De productievennootschappen Het Laatste Bedrijf en PerPodium dienen als coproducent 
aanvragen in en werken samen met voornamelijk vzw’s. Op naam van Het Laatste Bedrijf werden 
17 werken erkend, op naam van PerPodium 43 werken. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal erkende podiumwerken per rechtsvorm. 
Opvallend is dat 63,5% van de erkenningen op naam staat van een vzw. 
 
 

Rechtspersoon Erkende werken % 

BVBA 90 27,61 

NV 2 0,61 

Instelling Openbaar Nut 7 2,15 

SON 10 3,07 

VOF 10 3,07 

VZW 207 63,50 

  326   
          tabel 16: spreiding van de erkende podiumwerken per rechtsvorm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aanvullende financiering via tax shelter – rapport 2019 
 

21 

 

Op vlak van de investeringen gaat 46,70% naar vzw’s. Deze gegevens houden enkel rekening met 
de hoofdaanvragers. PerPodium is erkend als vzw, Het Laatste Bedrijf als BVBA. 

 

 

 

 

 

 
                             tabel 17: spreiding van de geraamde investering per rechtsvorm 

 

 

                

figuur 6:        figuur 7:  
spreiding van de erkende podiumwerken per rechtsvorm  spreiding van de geraamde investering per rechtsvorm 
 
  

Rechtspersoon Erkende werken Investering %  

BVBA 90 16.017.925,55 48,41 

Instelling Openbaar Nut 7 789.449,70 2,39 

NV 2 96.000,00 0,29 

SON 10 545.000,00 1,65 

VOF 10 185.000,00 0,56 

VZW 207 15.451.545,77 46,70 

  326 33.084.921,02   
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3.8. Organisaties gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid  
3.8.1. Aanvragen en erkenningen tax shelter 
Van de 353 ingediende aanvragen in 2019 zijn 218 aanvragen waarbij een aanvrager of co-
producent betrokken is die als organisatie (=WSOR) of als kunstinstelling (=WSKI) een 
werkingssubsidie krijgt in het kader van het Kunstendecreet. Met andere woorden: in 61,75% van 
de aanvragen is er een betrokkenheid van een gesubsidieerde organisatie of kunstinstelling. Ter 
vergelijking: in 2018 ging het om 58,15%, dus we merken hier nog een lichte stijging ten opzichte 
van 2018. In 2017 bedroeg het aandeel exact 50%. 
 
Wanneer naar de 326 erkende podiumwerken wordt gekeken, werden in totaal 209 certificaten 
(64,11%) toegekend aan organisaties die een subsidie ontvangen in het kader van het 
Kunstendecreet.  
109 certificaten werden toegekend aan organisaties die een werkingssubsidie ontvangen en 100 
certificaten aan een kunstinstelling. 
 
108 van de 326 certificaten gingen naar productievennootschappen die niet worden gesubsidieerd, 
9 certificaten naar organisaties die een werkingssubsidie hadden aangevraagd, welke niet werd 
goedgekeurd.  
In 2019 werden dus 9 podiumwerken erkend die afkomstig zijn van 5 organisaties die wel een 
werkingssubsidie aanvroegen, maar deze niet hebben ontvangen. Op basis van de geraamde 
investeringen zou voor deze 9 werken 522.500 euro worden opgehaald via tax shelter. 
Deze 5 organisaties hadden samen een werkingssubsidie van 1.943.402 euro aangevraagd, welke 
niet werd toegekend (zie ook tabel 20). 
 
 

 

tabel 18:  spreiding van de erkende werken, ingediend door 
gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties 
 
 

Werkingssubsidie Erkende 
werken % 

Afgekeurd 9 2,76 

Goedgekeurd 209 64,11 

buiten Kunstendecreet 108 33,13 

  326 100% 

  figuur 8: spreiding van de erkende werken,  
  ingediend door gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties 
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Wanneer naar de investeringen wordt gekeken, ziet de verdeling er als volgt uit:  
 

 

 
 
 
 

WS subsidiesoort % van de geraamde 
investeringen 

WSOR 19,73 

WSKI 30,91 

Buiten Kunstendecreet 49,36 

tabel 19: spreiding van de geraamde investeringen tussen al 
dan niet gesubsidieerde organisaties 

 
 

  figuur 9: spreiding van de geraamde investeringen  
   tussen al dan niet gesubsidieerde organisaties 
 
 
Van de totale geraamde investering van de erkende producties gaat ongeveer 31% naar een 
kunstinstelling (in 2018 was dit nog 23%) en net geen 20% (12,50% in 2018) naar een 
kunstenorganisatie. Wat betreft de geraamde investeringen stellen we voor 2019 vast dat er 
ongeveer een 50/50 verhouding is tussen de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde 
productievennootschappen.  
 
Als aanvrager werden, naast 3 kunstinstellingen, 22 organisaties met een werkingssubsidie 
opgeteld. Als coproducent waren 34 gesubsidieerde organisaties betrokken bij een productie die 
tot stand kwam met de steun van de tax shelter. 
 
3.8.2. Overzicht per discipline  
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven per discipline van de erkende werken van 
productievennootschappen die een subsidie ontvangen als Kunstinstelling (WSKI), 
productievennootschappen die een werkingssubsidie ontvangen (WSOR), 
productievennootschappen die geen subsidie ontvangen en productievennootschappen voor wie 
de aangevraagde subsidie werd afgekeurd. 
 
De spreiding van de investeringen tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde 
productievennootschappen varieert sterk per discipline. De investeringen in de discipline klassieke 
muziek gaan grotendeels naar gesubsidieerde organisaties, gevolgd door de disciplines theater, 
ballet en opera. Binnen de disciplines musical, circus en straattheater gaat geen investering naar 
gesubsidieerde organisaties. 
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Discipline WS soort WS dossier status TSPK Dossiers TSPK goedgekeurd % per discipline

balletproductie WSKI Goedgekeurd 7 2.315.000,00 56,99

balletproductie - - 3 1.746.928,00 43,01

10 4.061.928,00

circusproductie - - 3 102.467,38 100,00

3 102.467,38

dansproductie WSOR Goedgekeurd 8 903.658,60 53,83

dansproductie WSKI Goedgekeurd 1 310.000,00 18,47

dansproductie - - 8 465.000,00 27,70

17 1.678.658,60

klassieke muziekproductie WSOR Afgekeurd 3 275.000,00 4,94

klassieke muziekproductie WSOR Goedgekeurd 24 964.000,00 17,33

klassieke muziekproductie WSKI Goedgekeurd 77 3.974.421,79 71,45

klassieke muziekproductie - - 7 349.000,00 6,27

111 5.562.421,79

musicalproductie WSOR Afgekeurd 1 25.000,00 0,34

musicalproductie - - 16 7.330.170,17 99,66

17 7.355.170,17

muziektheaterproductie WSOR Afgekeurd 1 17.500,00 0,61

muziektheaterproductie WSOR Goedgekeurd 8 360.500,00 12,50

muziektheaterproductie WSKI Goedgekeurd 1 24.000,00 0,83

muziektheaterproductie - - 29 2.482.620,00 86,06

39 2.884.620,00

operaproductie WSOR Afgekeurd 1 100.000,00 2,01

operaproductie WSOR Goedgekeurd 2 75.802,00 1,53

operaproductie WSKI Goedgekeurd 8 3.210.000,00 64,64

operaproductie - - 4 1.579.894,00 31,82

15 4.965.696,00

straattheaterproductie - - 1 20.000,00 100,00

1 20.000,00

theaterproductie WSOR Afgekeurd 3 105.000,00 2,21

theaterproductie WSOR Goedgekeurd 25 1.933.613,08 40,74

theaterproductie - - 67 2.708.006,00 57,05

95 4.746.619,08

totaalspektakel WSKI Goedgekeurd 1 50.000,00 2,93

totaalspektakel - - 17 1.657.340,00 97,07

18 1.707.340,00

TOTAAL 326 33.084.921,02  

tabel 20: overzicht per discipline van de erkende werken van productievennootschappen met de status van de 
aangevraagde WSKI en WSOR en productievennootschappen die geen subsidie ontvangen 

Aanvullend vermelden we dat deze classificatie gebeurt op basis van de aanvragers. De werken 
waar PerPodium en Het Laatste Bedrijf optreden als aanvrager, kunnen een coproductie 
betreffen met een gesubsidieerd organisatie. 

PerPodium diende de aanvraag in voor 29 erkende werken waarvoor de coproducent een 
werkingssubsidie ontving, 22 van deze werken zijn terug te vinden onder de discipline theater. 
Daarnaast betreft het nog 4 dansproducties en telkens nog 1 werk in de disciplines 
muziektheater, opera en circus. 

Het Laatste Bedrijf diende de aanvraag in voor 12 erkende werken waarvoor de coproducent een 
werkingssubsidie ontving, 7 muziektheaterproducties, 4 theaterproducties en 1 klassieke 
muziekproductie.  
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4. Tax shelter audiovisuele werken  
Tot begin 2017 gold het tax sheltersysteem enkel voor de audiovisuele sector. Sinds de uitbreiding 
van het systeem naar podiumkunsten, is het voor het beleid en de betrokken sectoren zinvol om 
na te gaan of dit van invloed was op de audiovisuele sector en welke trends waar te nemen zijn.  
 
Voor audiovisuele producties beschikken we momenteel echter niet op dezelfde manier over cijfers 
als voor podiumkunsten. De dossiers worden immers nog via een apart systeem ingediend dat niet 
op dezelfde manier mogelijkheden geeft om cijfers te distilleren en te vergelijken. We beperken 
ons in dit hoofdstuk dus tot de kerncijfers waar we met zekerheid uitspraken over kunnen doen. 
 
De rol van de gemeenschappen is voor audiovisuele producties vergelijkbaar met de rol voor 
podiumkunsten: het afleveren van het eerste certificaat tot erkenning van het audiovisueel werk 
en het afleveren van het tweede certificaat na de voltooiing van het werk. 
 

4.1. Evolutie van de globale cijfers over 2017, 2018 en 2019 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorbije 3 jaar, te beginnen vanaf 2017, 
het jaar waarin de tax shelter podiumkunsten zijn intrede heeft gedaan. 
 
Ter illustratie geven we mee dat in 2016 169 aanvragen werden ingediend, waarvan 165 
goedgekeurd. Voor deze 165 bedroeg de geraamde tax shelterinvestering 72.369.070 euro Dit zijn 
aantallen die in het verlengde liggen van de voorgaande jaren. 
 
In 2017 was er een opmerkelijke stijging van het aantal aanvragen. En dit in het jaar dat tax shelter 
voor podiumkunsten ook zijn ingang vond. 
 
In 2019 zagen we echter, net als in 2018 een daling van de aanvragen en de geraamde investeringen.  
 
 

 aanvragen erkende werken geraamde investering 

2017 228 221 100.858.409 

2018 207 198 92.004.152 

2019 181 170 49.276.762 
                   tabel 21: aantal ingediende aanvragen en erkende werken per jaar voor de audiovisuele sector 

 
Zeer opvallend voor het jaar 2019 is de daling van het totaal bedrag van de geraamde investeringen 
in Vlaanderen. 
Deze daling blijkt ook uit de cijfers verkregen van de FOD Financiën, op basis van de neergelegde 
raamovereenkomsten. 
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In onderstaande tabel 22 wordt het totale cijfer op Belgisch niveau weergegeven, alsook het cijfer 
specifiek voor de audiovisuele werken erkend door de Vlaamse Gemeenschap.  
 
Het is opvallend dat de daling van het totaal voor de neergelegde raamovereenkomsten zich in 
2018 vooral in de Franse Gemeenschap voordeed. In 2019 is het totale Belgische bedrag nog licht 
gedaald, maar nu is het vooral de Vlaamse Gemeenschap waarvoor de minste 
raamovereenkomsten werden neergelegd. Voor de Franse Gemeenschap is er opnieuw een stijging 
ten aanzien van 2018.  
Wellicht geldt voor audiovisuele werken veel meer een Belgische markt dan voor podiumkunsten 
en moeten de Vlaamse cijfers steeds in relatie tot de Belgische cijfers worden gezien. 
 

Jaar Totaal Belgisch Vlaamse Gemeenschap 
2016 162.296.138,98 euro 64.064.949,21 euro 
2017 151.360.408,75 euro 62.021.711,62 euro 
2018 136.443.958,92 euro  65.404.767,08 euro 
2019 133.743.349,89 euro 50.571.103,60 euro 

tabel 22: globaal overzicht van de investeringen per jaar voor de audiovisuele sector 

Voor een goed begrip moet worden meegedeeld dat er geen één op één relatie kan worden 
vastgesteld tussen de geraamde investeringen op jaarbasis en de effectieve investeringen.  
Wanneer een certificaat wordt toegekend, hoeft de productievennootschap niet meteen 
raamovereenkomsten af te sluiten. De raamovereenkomsten neergelegd in 2018 kunnen dus 
betrekking hebben op werken die werden erkend in 2017 of zelfs nog eerder. Voor werken erkend 
in 2019 zijn mogelijk nog geen raamovereenkomsten neergelegd. 
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4.2. Aanvragen en erkenningen audiovisuele werken per genre 
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van 2017, 2018 en 2019 per genre. 
 

Genre 
aanvragen 

2017 

Geraamde 
investeringen 

2017 
aanvragen 

2018 

Geraamde 
investeringen 

2018 
aanvragen 

2019 

Geraamde 
investeringen 

2019 

Animatiefilm (bioscoop) 22 15.258.758 16 11.822.800 9 1.277.600 

Animatiereeks (TV) 9 7.020.497 9 4.364.000 7 1.962.000 

Documentaire (bioscoop) 25 1.773.929 21 808.500 12 692.500 

Documentaire (TV) 42 7.015.831 49 6.103.003 46 7.796.129 

Fictiefilm (bioscoop) 57 28.695.806 40 26.871.276 31 21.008.553 

Fictiefilm (TV) 4 562.475 2 785.000 0 0 

Fictiereeks (TV) 33 34.351.594 40 36.268.658 36 10.147.504 

Kinder- en Jeugdreeks (TV) 11 5.510.000 6 4.525.000 10 5.640.331 

Kortfilm (bioscoop)  18 669.519 15 455.915 19 752.145 

TOTAAL 221 100.858.409 198 92.004.152 170 49.276.762 

              

Afgekeurd 7 5.895.889 9 2.112.680 11 3.733.476 

TOTAAL 228 106.754.298 207 94.116.832 181 53.010.238 
tabel 23: spreiding van de audiovisuele werken en geraamde investeringen per genre en per jaar 
 
 

 
   figuur 10: spreiding van de audiovisuele werken per genre, per jaar 
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5. Globaal beeld van de aanvullende financiering via tax shelter op 
basis van de effectief neergelegde raamovereenkomsten 

Via volgende cijfers en tabellen geven we een overzicht van de bedragen op basis van de 
neergelegde raamovereenkomsten, zowel voor podiumkunsten als voor audiovisuele werken.  

De cijfers geven het totaal voor de Vlaamse Gemeenschap ten opzichte van het totaal op 
Belgisch niveau voor het jaar 2019. 

2019 Audiovisueel Podium Totaal 

Vlaamse Gemeenschap 50.571.103,60 31.167.300,25 81.738.403,85 

Franse Gemeenschap 83.172.246,29 11.010.186,00 94.182.432,29 

Belspo  3.218.000,00 3.218.000,00 

 133.743.349,89 45.395.486,25 179.138.836,14 
           tabel 24: globaal overzicht per sector van de neergelegde raamovereenkomsten in 2019 voor België  

 

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de geïnvesteerde bedragen voor de 
Vlaamse Gemeenschap, opgedeeld in audiovisuele werken en podiumwerken.  

Voor 2019 valt de daling voor audiovisuele werken sterk op, podiumkunsten gingen telkens in 
stijgende lijn. 

 Audiovisueel Podium Totaal 

2016 64.064.949,21 NVT   

2017 62.021.711,62 25.882.581,13 87.904.292,75 

2018 65.404.767,08 27.761.546,28 93.166.313,36 

2019 50.571.103,60 31.167.300,25 81.738.403,85 
tabel 25: evolutie van de effectieve investeringen per sector op basis van de neergelegde raamovereenkomsten  

De verhouding tussen beide sectoren in Vlaanderen is bijgevolg gewijzigd ten opzichte van 2017 
en 2018, van 70/30 naar 62/38. 

 

                      figuur 11: verhouding van de effectieve investeringen per sector 
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6. Vaststellingen  
Optimaal fiscaal beleid vormt een speerpunt in de aanvullende financiering voor cultuur. Tussen 
het federale niveau en de gemeenschappen is er op permanente wijze overleg en afstemming, 
zeker wat betreft podiumkunsten, aangezien dit een nieuw gegeven is sinds 2017. Voor de 
audiovisuele sector kent de tax shelter al een langere geschiedenis. Evenwel door het 
samenwerkingsakkoord zal hier nu ook structureel overleg worden ingepland en dit is zeker een 
nuttig gegeven. 
 
Het eerste jaar waarin de tax shelter werd geïntroduceerd voor podiumkunsten, kenmerkte zich 
door een aantal vragen en onzekerheden wat betreft de inzet van deze middelen. 
In 2018 werd een opmerkelijke stijging van het aantal aanvragen vastgesteld, in 2019 steeg het 
aantal aanvragen en erkenningen nog meer. Opvallend in 2019 is ook de toename van het aantal 
werken van vzw’s, zodat het aantal erkende werken voor vzw op 63,50% staat. Het aandeel van 
de investeringen dat naar vzw’s gaat, staat op 46,70%. 
 
Op basis van een paar voorbeelden blijkt ook dat werken die naast de beschikbare 
subsidiemiddelen via het Kunstendecreet vielen, alsnog via tax sheltermiddelen konden werven. 
 
Het aantal werken per discipline geeft echter een andere verdeling dan de investeringen per 
discipline. Dit houdt immers verband met de specificiteit van elke discipline. Qua investering ging 
het grootste deel naar musical (22,23%) en kwam in 2019 de discipline klassieke muziek op de 
tweede plaats (16,81%). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het gaat om 17 musicals en 111 
klassieke werken. 
 
Op basis van de aangevraagde tweede certificaten wordt vastgesteld dat de geraamde en de 
effectieve investering min of meer in lijn liggen voor de werken erkend in 2017. Voor de werken 
erkend in 2018, merken we een negatief verschil tussen de geraamde en de effectieve investeringen. 
Deze tendens gaat verder voor werken erkend in 2019  
 
Dit kan te wijten zijn aan een aantal factoren. Er ligt vaak een tijdsmarge tussen het verkrijgen 
van de erkenning van het werk en het afsluiten van de raamovereenkomst. Aangezien kosten 
gemaakt vóór de ondertekening van de raamovereenkomst niet als in aanmerking komende 
uitgaven worden geclassificeerd, dient de productievennootschap rekening te houden met het feit 
dat er minder kosten in aanmerking komen voor de berekening van de definitieve waarde van het 
tax shelterattest. Het late afsluiten van raamovereenkomsten kan dan weer wijzen op minder 
middelen die beschikbaar zijn bij de investeerders, ten gevolge van de verdeling van de 
investeringen tussen de audiovisuele sector en de podiumkunsten enerzijds of de verlaging van de 
vennootschapsbelasting anderzijds. Wel zien we voor 2019 een verschuiving in de verdeling van de 
investeringen tussen podiumkunsten en de audiovisuele sector. 
 
Voor de audiovisuele sector daalde het aantal aanvragen en dus ook het aantal erkenningen voor 
het tweede jaar op rij. In 2018 en 2019 stond het genre televisiedocumentaire op de eerste plaats 
wat betreft het aantal erkenningen. In 2017 stond het genre fictiefilm voor bioscoop op de eerste 
plaats. Opmerkelijk voor de audiovisuele sector is de daling van de investeringen op basis van de 
neergelegde raamovereenkomsten in Vlaanderen. Vorig jaar was dergelijke daling fors aan de zijde 
van de Franse Gemeenschap, met wel opnieuw een stijging in 2019. Wellicht spreken we voor 
audiovisuele producties veel meer over een Belgische markt als voor podiumkunsten. 
Ook binnen de audiovisuele sector hangt de grootte van de investering en het productiebudget 
samen met het genre.  
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7. Aandachtspunten voor de toekomst 
Het is van vitaal belang voor de sector, zowel de podiumkunstensector als de audiovisuele sector, 
dat het beleid aandacht heeft voor het feit dat fiscale beleidsmaatregelen op federaal niveau voor 
repercussies zorgen op het niveau van de gemeenschap. De tax shelter heeft duidelijk zijn 
meerwaarde bewezen en om te waarborgen dat deze injectie een blijvende meerwaarde heeft, is 
het van belang dat de verschillende beleidsniveaus in overleg gaan en samenwerken om een 
antwoord te bieden wanneer er zich bijzondere situaties aandienen.  
De samenwerkingsovereenkomst biedt hiervoor een kader. 
 
Specifiek voor podiumkunsten brachten praktijkvoorbeelden en onderling overleg de betrokken 
gemeenschappen tot de vaststelling dat op een aantal punten nog verduidelijking nodig is wat 
betreft de afbakening van de disciplines en de vaststelling van de premièredatum. Mogelijk volgt 
in 2020 een nieuwe versie van de FAQ, maar in tussentijd dienen de gemeenschappen zich te 
houden aan de afspraken die werden gemaakt tijdens de overlegmomenten. 
 
Voor de audiovisuele sector is de praktijk voor het erkennen van werken al langer vertrouwd. Hier 
ontbreekt echter wel een structureel overleg, wat zeker een meerwaarde zou kunnen betekenen. 
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst kan dit in de nabije toekomst hopelijk 
ook van start gaan. 
 
De identificatie van het werk is voor beide sectoren een belangrijk gegeven, zodat bij de 
toekenning van het voltooiingsattest kan bepaald worden dat het werk werd uitgevoerd zoals het 
aanvankelijk werd erkend. Het behoort tot de taak van de gemeenschappen om te waken over het 
systeem, eventuele onduidelijkheden of misbruiken tijdig te signaleren en ervoor te zorgen dat het 
systeem zichzelf niet zou ondermijnen.  
 
Op het moment van de redactie van dit jaarrapport wordt met angst gekeken naar wat in het 
jaarrapport 2020 zal verschijnen door de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen op onze 
samenleving, waarvan cultuur een belangrijk onderdeel is.  
 
De FOD Financiën vaardigde op 13 maart 2020 een mededeling uit waarbij voor de podiumkunsten 
beslist werd om de huidige termijn voor het verrichten van uitgaven van 24 maanden te verlengen 
met 6 maanden.  
Voor de audiovisuele sector werd beslist om de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor 
animatie) te verlengen met 6 maanden. Of er nog verdere aanpassingen komen, weten we op dit 
moment niet. Er is vanuit de sectoren wel vraag naar. Dit zal zeker een aandachtspunt blijven 
tijdens de overlegmomenten tussen de federale overheid en de betrokken gemeenschappen zowel 
op politiek als ambtelijk niveau. 
 
Binnen de podiumkunstensector werden een aantal werken stopgezet binnen de maand nadat ze 
in première zijn gegaan. Het is niet ondenkbaar dat een aanzienlijk aantal podiumwerken zal 
worden uitgesteld of mogelijk geannuleerd. Omwille van programmatie is het niet altijd mogelijk 
werken te verplaatsen naar een latere datum of een volgend seizoen. Het blijft dan de vraag hoe 
de investeringen zullen kunnen verantwoord worden op basis van de in aanmerking komende 
uitgaven, wanneer het werk niet kon worden voltooid. 
 
In de audiovisuele sector kan de verlenging van de termijn mogelijk meer ruimte geven, maar dit 
zal niet voor alle producties een oplossing bieden. Producties werden noodgedwongen stilgelegd. 
Sommige producties lopen het risico de financiering niet meer rond te krijgen en zullen dus het 
voor de tax shelter vereiste eindproduct niet kunnen opleveren. Het is reëel dat voor projecten in 
financieringsfase het tax sheltergedeelte wegvalt.  
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Na de verlaging van de vennootschapsbelasting is deze situatie wellicht nog ingrijpender voor de 
sector, zowel voor podiumwerken als audiovisuele producties. Ook hier dienen de betrokken 
overheden de vinger aan de pols te houden om de sector te ondersteunen in deze moeilijke tijd. 
Ook voor investeerders, zij die voor de injectie zorgen in dit systeem, komen donkere tijden aan.  
 
De evolutie in de huidige situatie met uitzonderlijke maatregelen is dan ook met stip het 
aandachtspunt voor de toekomst. 
 
Er dient ook rekening gehouden te worden met de financiële implicaties van deze crisis voor de 
investeerders en wellicht een krimpende marge om in de toekomst te investeren in podiumwerken 
én audiovisuele werken. De lagere omzet bij investeerders zal het bedrag aan tax shelter 
financiering wellicht laten dalen en zodoende zal een belangrijk tekort aan financiële middelen 
voor de sector ontstaan.  
Wanneer deze investeerders hun voorlopig fiscaal voordeel op basis van de reeds gedane 
investeringen in werken die nu op de helling staan, zou wegvallen, worden ook zij benadeeld en 
kan dit op termijn implicaties hebben voor het gehele systeem van tax shelter. 
 
Nu het gebruik van tax shelter, 3 jaar na de invoering van het systeem voor podiumkunsten, op 
kruissnelheid is gekomen, is deze crisis een zware opdoffer voor de sector.  
Onze Vlaamse audiovisuele sector, die een sterke groei kende dank zij de tax shelter sinds 2003, 
komt in een ongeziene situatie terecht.  
 
Het succes van de tax shelter voor alle betrokken sectoren staat of valt met een gezond 
investeringsklimaat voor producenten én investeerders. 
 
Is er dan nog een breder toekomstperspectief voor de tax shelter met een mogelijke uitbreiding 
naar de gamingsector of andere sectoren?  
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