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Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren 

Het Huwelijk – W. Elsschot 

Voorwoord 
 

2020 zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als het jaar dat zijn teerlingen op een ongeziene 
manier wist te werpen. 

Het jaar begon veelbelovend, een aantal audiovisuele werken en podiumcreaties stonden in de 
steigers, klaar om te tonen aan het publiek. Midden maart stond het leven letterlijk stil: camera’s 
gingen uit, spotlights doofden, bioscoop- en cultuurzalen bleven verlaten achter. 

De lockdown dwong ieder van ons anders te gaan leven en werken. Het staat buiten kijf dat de 
cultuursector één van de sectoren is die het zwaarst getroffen werd door de gevolgen van het 
coronavirus, nog tot op het moment van de redactie van dit jaarrapport. 

2019 werd afgesloten met hele mooie cijfers voor de podiumsector, het aantal erkenningen voor 
podiumwerken kende 3 jaar op rij een stijging, een trend die werd afgeremd in 2020. 

Dat de cultuursector bruist van de creativiteit, ook dat werd bewezen in 2020. Na de versoepeling 
van de maatregelen in mei en juni, ging de sector aan de slag met protocollen om veilig te werken 
voor cast, crew en publiek. Binnen de audiovisuele sector werden scenario’s bedacht voor reeksen 
met een beperkte cast, podiumproducties werden opgevoerd op speciaal gekozen locaties of in de 
cultuurhuizen met respect voor afstand en veiligheid. 

In de loop van de zomer werd duidelijk dat ook het najaar overschaduwd zou blijven door het 
virus. In oktober kwam opnieuw een harde noot om te kraken: de zalen gingen alweer op slot. 

In het kader van Tax Shelter werden 2 circulaires opgesteld om tegemoet te komen aan de noden 
van de sector. De eerste circulaire had betrekking op de termijnen voor de in aanmerking komende 
uitgaven. De tweede circulaire, specifiek voor podiumkunsten, liet live streaming toe om 
podiumwerken tot in de huiskamer te brengen. 

Ondanks alle restricties heeft de sector niet stilgestaan, dit zal blijken uit de cijfers in dit rapport. 
Samen koesteren we de hoop dat in de loop van 2021 de beperkingen stilaan worden opgeheven, 
zodat de creaties opnieuw echt centraal staan en kunnen schitteren. 

 

 

 

 

 

Contact: 
Saskia Dierickx 
saskia.dierickx@vlaanderen.be 
taxshelter@vlaanderen.be 
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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. 
 
Dit rapport hanteert grotendeels dezelfde structuur als deze van de voorgaande 
evaluatierapporten en dit om een longitudinaal karakter aan deze evaluatie te kunnen koppelen. 
Er wordt ruim aandacht besteed aan de beschikbare cijfers voor podiumkunsten en audiovisuele 
werken, met als doel een zo breed mogelijk beeld te geven omtrent de aanvullende financiering 
voor beide sectoren. 

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. 
 
In een volgende stap gebeurt de erkenning van de werken door de bevoegde gemeenschap. 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 dit eerste certificaat, kunnen raamovereenkomsten, met vermelding van de 
investering en het gefinancierde werk, worden ondertekend. Deze raamovereenkomsten 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 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. 
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Na de aflevering van het tweede certificaat door de gemeenschap, 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. Interpretatie van de wetgeving en afstemming tussen de gemeenschappen 
2.2.1. 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 door alle bevoegde ministers 
ondertekend in 2020.  

Een belangrijk element is 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. 

De uitbreiding van de Tax Sheltermaatregel naar Gaming is aangemeld bij de Europese Commissie. 
In 2020 werd op Europees niveau onderzocht 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 opgesteld en goedgekeurd door 
de gemeenschappen en de Federale Staat.  

2.2.2 Rol van de Vlaamse Gemeenschap 
Het departement Cultuur, Jeugd en Media is verantwoordelijk voor de administratieve behandeling 
van de dossiers, ingediend binnen de Vlaamse Gemeenschap. Het departement levert een eerste 
certificaat af tot erkenning van het werk en dit op basis van de door de productievennootschap 
aangereikte informatie.  

Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken, op basis van de informatie die wordt bezorgd en de 
bijkomende elementen die worden opgevraagd indien nodig.  

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. 

2.2.3 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. 
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Mogelijk volgt in 2021 een nieuwe versie van de FAQ, maar in tussentijd houden de 
gemeenschappen zich 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 

2.3. Circulaires naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen 
Om een antwoord te bieden op de gevolgen van de coronapandemie voor de audiovisuele sector 
en de podiumkunstensector, stelde de FOD Financiën twee circulaires op met tijdelijke 
maatregelen. 

2.3.1 Circulaire 2020/C/72 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het Tax Shelter 
stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken (25/05/2020) 
Deze circulaire is van toepassing voor raamovereenkomsten ondertekend tot en met 31/12/2020. 
Zowel voor podiumkunsten als voor audiovisuele werken werd de termijn voor de Belgische 
productie- en exploitatie-uitgaven verlengd met een periode van 12 maanden. 

Gelet op de onzekere situatie voor de realisatie van de erkende werken, bood deze circulaire de 
mogelijkheid om raamovereenkomsten te wijzigen om, door middel van een avenant, een ander 
in aanmerking komend werk aan te duiden. 

Specifiek voor podiumkunsten hield de circulaire rekening met de specifieke situatie voor 
werken die in première zijn gegaan voor 13 maart 2020 en voor dewelke de maand na de 
première nog lopende was. 

Door de termijn te verlengen met 12 maanden, wordt de kans geboden de première uit te stellen 
naar het moment waarop de voorstellingsruimtes weer toegankelijk zijn voor het publiek. 

In de praktijk werd vastgesteld dat slechts zeer beperkt gebruik werd gemaakt van de 
mogelijkheid om raamovereenkomsten te wijzigen. Dit wijst erop dat productievennootschappen 
eerder houden aan de realisatie van de oorspronkelijk erkende werken, met een in de tijd 
verschoven première. 

2.3.2. Circulaire 2020/C/134 over de gevolgen van de crisis door Covid-19 op het Tax Shelter 
stelsel voor podiumwerken (29/10/2020) 
De toepassing van het Tax Shelter stelsel voor podiumwerken veronderstelt een publieke 
opvoering van het bedoelde werk. De sluiting van de voorstellingsruimtes had echter tot gevolg 
dat podiumwerken niet meer konden worden opgevoerd met een live publiek. 

Om de gerealiseerde podiumwerken aan het publiek te tonen wordt, beperkt in de tijd, live 
streaming toegestaan als première van het podiumwerk. Deze uitzonderlijke maatregel geldt tot 
30/06/2021. De bepalingen uit de circulaire zijn ondergebracht in de wet houdende tijdelijke 
ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. 

Belangrijke voorwaarden voor de aflevering van het Tax Shelter attest is dat de live streaming 
betalend wordt aangeboden aan het publiek en dat het effectief een rechtstreekse streaming 



Aanvullende financiering via Tax Shelter – jaarrapport 2020 
8 

 

zonder enige onderbreking van de uitvoering betreft1. Met andere woorden: de live streaming dient 
de integrale uitvoering van het werk te tonen, alsof er een live publiek aanwezig is in de zaal.  

De minister van Financiën verduidelijkte naar aanleiding van een parlementaire vraag dat enige 
vertraging in de uitzending om technische redenen of om redenen van kwaliteit van de beelden, 
stabiliteit of synchronisatie van beeld en klank, wel kan worden aanvaard. Werken die vooraf zijn 
opgenomen, bewerkt en gemonteerd, komen niet in aanmerking binnen deze tijdelijke maatregel. 

Met het oog op de toekenning van het tweede certificaat, schreef het departement Cultuur, Jeugd 
en Media de producenten aan met de vraag het beeldmateriaal van de live stream, met indicatie 
van het tijdstip van opname, in te dienen als bewijsstuk voor de première.  

 
1 Tot 15 december 2020 werd gratis live streaming aanvaard. 
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3. Tax Shelter podiumkunsten  
De Vlaamse Gemeenschap behandelde in 2020 in totaal 421 dossiers voor podiumkunsten, waarvan 
295 aanvragen voor het eerste certificaat en 126 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 86% van de aanvragen 
in 2020 zijn behandeld binnen de 3 weken na de indiening. 

Opvallend in 2020 was een grote instroom van aanvragen in de laatste 3 maanden van het jaar. 
Op het einde van het jaar bleken ruimschoots middelen beschikbaar om te investeren. De 
aanvragen hadden grotendeels betrekking op werken met een geplande première in de tweede 
jaarhelft 2021, allicht om meer zekerheid te hebben dat de uitvoering van de werken niet meer 
onderworpen zou zijn aan de beperkingen in het kader van de coronacrisis. 

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 de 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. 

Ook de premièredatum is een belangrijk gegeven voor het afsluiten van de periode voor de in 
aanmerking komende uitgaven. Deze periode stopt 1 maand na de première. Met de première wordt 
de eerste publieke voorstelling bedoeld. De FAQ van 27 april 2018 verduidelijkt op welke manier 
try-outs kunnen worden verantwoord. 

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.  

.  

figuur 1: spreiding van de behandelde aanvragen podium 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, kende een opvallende toename in 2020. Voor de 
werken, waarvoor raamovereenkomsten werden afgesloten in 2017, dient uiterlijk in 2021 het 
eindattest afgeleverd te worden.  

In 2019 werden 76 aanvragen voor een tweede certificaat ingediend, in 2020 werden 126 dossiers 
ingediend. 

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 gehanteerde 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 wordt 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. 

3.3. Evolutie van de globale cijfers over 2017, 2018, 2019 en 2020 
Vanaf midden maart 2017 konden bij de Vlaamse Gemeenschap aanvragen tot erkenning van een 
podiumwerk worden ingediend. In dit startjaar werden 204 aanvragen ingediend. Het aantal 
aanvragen ging vervolgens in stijgende lijn: 325 in 2018 en 353 in 2019. 

In 2020 werd deze stijgende trend omgebogen, maar werden toch nog 295 aanvragen ingediend. 

Opvallend in 2020 is het aantal dossiers met de status “stopgezet” of “ingetrokken”. Werken die 
werden erkend, maar door de coronarestricties niet konden doorgaan, kregen de status stopgezet 
op aangeven van de producent. Voor deze werken werden geen raamovereenkomsten afgesloten 
en dient ook geen tweede certificaat aangevraagd te worden.  

Werken waarvoor de producent nog voor de erkenning aangaf dat deze niet zouden worden 
voltooid, kregen de status ingetrokken. Voor deze werken werd geen eerste certificaat uitgereikt. 

De cijfers geven een stand van zaken op 31/12/2020, 4 aanvragen waren op dat moment nog niet 
behandeld. 
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Dossierstatus 2017 2018 2019 2020 

Goedgekeurd 189 92,65% 279 85,85% 326 92,35% 253 85,76% 

Afgekeurd 10 4,90% 22 6,77% 21 5,95% 10 3,39% 

Ingetrokken 3 1,47% 17 5,23% 4 1,13% 10 3,39% 

Stopgezet 2 0,98% 2 0,62% 2 0,57% 17 5,75% 

In aanvraag 0 0% 4 1,23% 0 0% 4 1,35% 

Onontvankelijk 0 0% 1 0,31% 0 0% 1 0,34% 

Totaal 204 100% 325 100% 353 100% 295 100% 
tabel 1: status van de ingediende aanvragen podiumkunsten per jaar 

 

In 2020 werden 47 unieke aanvragers geteld, waarvan 5 voor het eerst een aanvraag hebben 
ingediend. Dit cijfer is opvallend lager dan de voorbije jaren. In 2017 werden 53 unieke aanvragers 
geteld, in 2018 steeg het aantal naar 65, en in 2019 werden 66 aanvragers geteld. Dit impliceert dat 
een aantal productievennootschappen niet ieder jaar werkt met Tax Shelter. Mogelijk is hier een 
impact van de coronacrisis voelbaar, waardoor een aantal productiehuizen noodgedwongen de 
plannen hebben moeten opbergen. 
 
De daling van het aantal aanvragen zit verdeeld over de verschillende disciplines. Enkel voor 
dansproducties en circusproducties is er een lichte stijging. 
De meeste aanvragen zijn voor de disciplines klassieke muziek en theater. 
 

 

figuur 2: evolutie van de spreiding voor podiumkunsten per discipline per jaar 
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Discipline 2017 2018 2019 2020 

klassieke muziekproductie 64 100 120 101 

theaterproductie 49 85 101 87 

muziektheaterproductie 26 49 42 33 

totaalspektakel 16 28 24 14 

musicalproductie 15 28 18 12 

dansproductie 10 10 17 22 

operaproductie 11 12 16 14 

balletproductie 13 12 11 6 

circusproductie 0 0 3 6 

straattheaterproductie 0 1 1 0 

Totaal aantal aanvragen 204 325 353 295 

Totaal geraamde 
investering 

38.794.611,65 42.923.891,30 36.134.263,40  
28.126.714,87 

tabel 2: aantal aanvragen podiumkunsten per discipline, per jaar 
 

De geraamde investering in 2020 ligt, ondanks het hoger aantal aanvragen, lager dan in het 
startjaar 2017 (vanaf 15 maart 2017 tot en met 31 december 2017). Dit werd in 2019 ook vastgesteld, 
dus de daling kan niet enkel aan de coronacrisis toegeschreven worden. Wel stellen we vast dat 
een aanzienlijk deel van de erkenningen betrekking heeft op klassieke muziekproducties, welke een 
lager budget vragen dan bijvoorbeeld musicals of operaproducties. 

In 2020 werden de werken kleinschaliger opgevat en golden restricties voor buitenlandse 
(Europese) artiesten of tournees. 

Ook in het globale productiebudget is een opvallende daling te merken. Dit kan te maken hebben 
met het feit dat in 2020 merkelijk minder werken binnen de disciplines totaalspektakel/musical 
werden ingediend. Binnen deze disciplines zitten opmerkelijk kostenintensieve producties die een 
langere creatieperiode kennen en waarbij een grotere cast en crew betrokken is. Dergelijke 
producties waren binnen de geldende maatregelen quasi onmogelijk. 

Het aandeel van de geraamde investering ten aanzien van het productiebudget ligt in 2020 wel in 
lijn met de vorige jaren en is zelfs licht gestegen tegenover 2019. 

  2017 2018 2019 2020 

Erkende werken 189 279 326 253 

Geraamde investering 35.755.829,22 35.047.819,81 33.084.921,02 22.686.012,83 

Geraamd productiebudget 161.148.175,48 141.533.508,17 144.238.114,72 95.197.983,61 

Aandeel TS op 
productiebudget 22,19% 24,76% 22,94% 23,83% 

tabel 3: evolutie van de erkenningen, investeringen en productiebudget voor podiumkunsten 
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Figuur 3: evolutie van de erkenningen, investeringen en productiebudget voor podiumkunsten 

 

3.4. Aanvragen en erkenningen podiumkunsten 2020 
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 295 aanvragen per discipline  
In 2020 telde de Vlaamse Gemeenschap 295 aanvragen tot erkenning van een podiumwerk.  
Uit de cijfers blijkt dat, net als in 2019, 34% van de aanvragen betrekking heeft op de discipline 
klassieke muziek. Theaterproducties komen op de tweede plaats met bijna 30%. 
 

Discipline Aantal dossiers % 

klassieke muziekproductie 101 34,24 

theaterproductie 87 29,49 

muziektheaterproductie 33 11,19 

dansproductie 22 7,46 

totaalspektakel 14 4,75 

operaproductie 14 4,75 

musicalproductie 12 4,07 

balletproductie 6 2,03 

circusproductie 6 2,03 
  295 100 

tabel 4: spreiding van de aanvragen voor podiumkunsten per discipline (2020) 
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figuur 4: spreiding van de aanvragen voor podiumkunsten per discipline (2020) 

10 aanvragen werden afgekeurd. Deze werken konden niet worden thuis gebracht binnen de in 
aanmerking komende disciplines of het betrof herinterpretaties waarbij onvoldoende wijzigingen 
en aanpassingen konden worden aangetoond ten opzichte van het oorspronkelijke werk. 

10 aanvragen werden ingetrokken, omdat het werk alsnog gewijzigd zou worden of omdat voor 
de erkenning al bekend was dat het werk niet zou kunnen worden gerealiseerd. De 17 werken die 
zijn stopgezet, werden aanvankelijk goedgekeurd, maar bleken helaas niet haalbaar binnen de 
geldende coronarestricties. 

3.4.2. Spreiding van de 253 erkende podiumwerken per discipline 
De volgende onderdelen van het rapport gaan dieper in op de 253 erkende podiumwerken in 2020. 
 
Meer dan 60% van het aantal erkenningen gaat naar werken binnen de disciplines klassieke muziek 
(35,18%) en theater (32,41%). Voor theater is dit percentage nog een lichte stijging ten opzichte van 
2019. 

 

Discipline Aantal dossiers % 

klassieke muziekproductie 89 35,18 

theaterproductie 82 32,41 

muziektheaterproductie 27 10,67 

dansproductie 18 7,11 

operaproductie 12 4,74 

musicalproductie 11 4,35 

totaalspektakel 7 2,77 

circusproductie 5 1,98 

balletproductie 2 0,79 
  253 100 

tabel 5: spreiding van de erkende podiumwerken per discipline (2020) 

 

Verdeling van de 295 aanvragen per discipline

klassieke muziekproductie theaterproductie muziektheaterproductie

dansproductie totaalspektakel operaproductie

musicalproductie balletproductie circusproductie
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figuur 5: spreiding van de erkende podiumwerken per discipline (2020) 

 

3.5. Financiering van de podiumwerken 
3.5.1. Spreiding van de geraamde investering over de 253 erkende podiumwerken 
Over het financiële aspect van de producties kunnen we nog maar gedeeltelijke conclusies trekken. 
We baseren ons grotendeels op de ramingen 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. 
 

Discipline Tax shelter investering % 
musicalproductie 5.757.005,07 25,38 

theaterproductie 4.374.272,10 19,28 

operaproductie 3.929.000,00 17,32 

klassieke muziekproductie 3.594.405,86 15,84 

muziektheaterproductie 1.404.521,80 6,19 

dansproductie 1.165.000,00 5,14 

totaalspektakel 1.101.808,00 4,86 

balletproductie 1.085.000,00 4,78 

circusproductie 275.000,00 1,21 
  22.686.012,83 100  

tabel 6: spreiding van de geraamde investeringen voor podiumwerken per discipline (2020) 
 
 

Verdeling van de erkende werken per discipline

klassieke muziekproductie theaterproductie muziektheaterproductie

dansproductie operaproductie musicalproductie

totaalspektakel circusproductie balletproductie
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figuur 6: spreiding van de geraamde investeringen voor podiumwerken per discipline (2020) 
 
Wat de geraamde investering betreft, neemt musical het grootste aandeel, ondanks de daling van 
het aantal werken binnen deze discipline. Voor klassieke muziek, goed voor 35% van de 
erkenningen, wordt een aandeel van bijna 16% van de geraamde investeringen opgetekend. 
 
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. Het 
productiebudget varieert eveneens sterk tussen de verschillende disciplines. 
 

Discipline Erkende werken Geraamd 
productiebudget Geraamde investering % investering op 

productiebudget 

balletproductie 2 4.519.679,49 1.085.000,00 24,01 

circusproductie 5 990.346,63 275.000,00 27,77 

dansproductie 18 5.146.635,70 1.165.000,00 22,64 

klassieke muziekproductie 89 14.725.511,76 3.594.405,86 24,41 

musicalproductie 11 25.797.782,11 5.757.005,07 22,32 

muziektheaterproductie 27 5.377.438,37 1.404.521,80 26,12 

operaproductie 12 16.521.816,92 3.929.000,00 23,78 

theaterproductie 82 18.069.925,13 4.374.272,10 24,21 

totaalspektakel 7 4.048.847,50 1.101.808,00 27,21 

  253 95.197.983,61 22.686.012,83 23,83 

tabel 7: aandeel van de geraamde investering ten opzichte van het productiebudget per discipline (erkende podiumwerken 
2020) 
 
Wanneer we kijken naar het aandeel van de investering ten opzichte van de productiekost, stellen 
we vast dat de geraamde Tax Shelterinvestering gemiddeld 23,83% dekt van de totale 
productiekost bij de 253 erkende podiumwerken in 2020. Dit gemiddelde ligt iets hoger dan in 
2019. Het gemiddelde van de investering ten aanzien van het productiebudget ligt voor geen enkele 
discipline lager dan 20% en varieert van 22,32% voor musicals en 27,77% voor circusproducties. 
Deze gegevens hebben enkel betrekking op de geraamde investering en kostprijs, niet op de 
definitieve investering en kostprijs per podiumwerk.  
 

Verdeling van de geraamde investering per 
discipline voor de erkende werken

klassieke muziekproductie theaterproductie muziektheaterproductie

dansproductie operaproductie musicalproductie

totaalspektakel circusproductie balletproductie
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Op 31 december 2020 stond de teller op een totaal van 261 aanvragen voor een tweede certificaat. 
Deze aanvragen hebben betrekking op werken erkend in 2017, 2018 en 2019 en 2020.  
 
Het volgende hoofdstuk is gewijd aan deze dossiers, zodat 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. In deze 
overzichten wordt rekening gehouden met het totaal van de beschikbare dossiers. Hoe meer 
dossiers per jaar een tweede certificaat hebben aangevraagd, hoe representatiever de vergelijking 
tussen de erkenning en de voltooiing is. 
3.5.2. Overzicht op basis van de tweede certificaten 
Sinds de lancering van de maatregel voor podiumkunsten, zijn 261 tweede certificaten afgeleverd, 
voor werken goedgekeurd in 2017, 2018, 2019 en 2020 waarvan de aanvraag voor het tweede 
certificaat dateert van 2017, 2018, 2019 en 2020. 
Voor 2020 betreft het één werk waarvoor zowel het eerste als het tweede certificaat werd 
afgeleverd, dit blijft voorlopig buiten beschouwing. 
 
Opgesplitst per jaar waarin het eerste certificaat werd aangevraagd, bieden volgende tabellen een 
overzicht van de exacte investering 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. De dossiers die in de cijfers van het jaarrapport 2019 werden 
opgenomen, zitten ook nu mee in het geheel. Het gedeelte over de tweede certificaten is een werk 
in opbouw, met als doel om per jaar tot een geheel van voltooide werken te komen. 
In de marge dient vermeld te worden dat voor de controle door de Cel Tax Shelter wordt gekeken 
naar het jaartal waarin de raamovereenkomsten werden afgesloten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
dat werken, erkend in 2017, pas in 2018 aanvullende financiering konden ophalen. 
 
3.5.2.1. Voltooide werken, erkend in 2017 
Van de 189 werken, erkend in 2017, werd inmiddels voor 127 werken het tweede certificaat 
aangevraagd en afgeleverd. Er is dus zicht op ongeveer 2/3 van de erkende werken. 
 

Discipline Aantal 
dossiers 

Productiebudget  Geraamde 
investering  

Effectieve 
investering 

Gemiddelde 
investering 
per werk 

% TS ten 
opzichte van 
productiebudget 

verschil met 
raming 

balletproductie 6 9.548.214,69 1.660.000,00 1.279.435,48 213.239,25 13,40 -380.564,52 

dansproductie 10 5.583.589,39 1.517.446,01 1.369.000,00 136.900,00 24,52 -148.446,01 
klassieke 
muziekproductie 40 7.210.738,26 1.569.002,60 1.969.273,75 49.231,84 27,31 400.271,15 

musicalproductie 7 26.327.209,96 4.501.912,42 4.454.000,00 636.285,71 16,92 -47.912,42 

muziektheaterproductie 20 17.057.795,89 2.728.081,00 3.320.435,48 166.021,77 19,47 592.354,48 

operaproductie 7 19.112.873,28 3.774.000,00 3.469.000,00 495.571,43 18,15 -305.000,00 
theaterproductie 30 7.428.757,51 2.070.905,60 2.035.435,49 67.847,85 27,40 -35.470,11 

totaalspektakel 7 6.142.068,70 1.624.000,00 1.388.462,04 198.351,72 22,61 -235.537,96 

  127 98.411.247,68 19.445.347,63 19.285.042,24 151.850,73 19,60% -160.305,39 

tabel 8: vergelijking tussen de geraamde en effectief opgehaalde investering per discipline voor podiumwerken erkend in 2017 
 
Op basis van deze gegevens is er een relatief klein verschil merkbaar tussen de geraamde en de 
effectieve investering, globaal gezien. Tussen de disciplines onderling zijn er wel opvallende 
verschillen merkbaar. Zo werd voor klassieke muziek en muziektheater opvallend meer opgehaald 
dan verwacht. Opera, totaalspektakel en ballet beschikten over minder investeringen dan 
gebudgetteerd. 
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3.5.2.2. Voltooide werken, erkend in 2018 
Hoewel voor 2017 de geraamde en effectieve investeringen min of meer in lijn liggen, is voor 2018 
een opmerkelijk verschil waar te nemen. 2018 was het jaar waarin de verlaging van de 
vennootschapsbelasting werd doorgevoerd. De impact hiervan op de beschikbare investeringen, 
is in een volgende tabel duidelijk merkbaar.  
Deze tabel geeft nog geen totaalbeeld van 2018, maar duidt de trend alvast aan op basis van 104 
voltooide werken op een totaal van 279 erkende werken. Deze was in het jaarrapport 2019 al 
merkbaar en wordt in dit jaarrapport versterkt.  
In vergelijking met de beschikbare cijfers in 2019 (toen op basis van 47 voltooide werken, erkend 
in 2018) blijkt dat de gemiddelde investering per werk op basis van de totalen wel is toegenomen. 
Hoe dan ook blijft de effectieve investering bijna 20% lager dan geraamd voor 2018.  
Een zeer opvallende daling is waar te nemen voor operaproducties. Elke discipline leverde in wat 
betreft de investeringen. Enkel binnen de klassieke muziek lukte het om meer op te halen dan 
geraamd. Voor straattheater is er een status quo te noteren, zij het op basis van de gegevens van 
één podiumwerk. 
De cijfers in volgende tabel hebben dus betrekking op iets meer dan 1/3 van de in 2018 erkende 
werken. 

tabel 9: vergelijking tussen de geraamde en effectief opgehaalde investering per discipline voor podiumwerken erkend in 2018 
 
3.5.2.3. Voltooide werken, erkend in 2019 
In 2019 lijkt er opnieuw meer evenwicht te komen tussen de geraamde en de effectieve 
investeringen. Deze cijfers zijn echter verre van volledig, aangezien het 23 voltooide werken betreft 
op 326 erkende werken. Het aandeel van de investering ten opzichte van het budget neemt toe 
ten opzichte van de jaren 2017 en 2018. 
 

Discipline Aantal 
dossiers 

Productiebudget Geraamde 
investering 

Effectieve 
investering 

Gemiddelde 
investering 
per werk 

% TS ten 
opzichte van 
productiebudget 

verschil met 
raming 

dansproductie 2 213.473,27 40.000,00 40.000,00 20.000,00 18,74 0,00 
klassieke 
muziekproductie 5 366.968,92 65.000,00 58.000,00 11.600,00 15,81 -7.000,00 

operaproductie 4 3.109.848,96 600.000,00 695.000,00 173.750,00 22,35 95.000,00 

theaterproductie 5 899.191,98 203.000,00 194.000,00 38.800,00 21,57 -9.000,00 

totaalspektakel 1 36.010,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 27,77 0,00 

balletproductie 2 3.258.638,31 745.000,00 757.000,00 378.500,00 23,23 12.000,00 

muziektheaterproductie 2 134.681,92 38.000,00 30.000,00 15.000,00 22,27 -8.000,00 

straattheaterproductie 1 78.500,00 20.000,00 28.000,00 28.000,00 35,67 8.000,00 

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

  23 8.172.688,36 1.741.000,00 1.832.000,00 79.652,17 22,42% 91.000,00 

tabel 10: vergelijking tussen de geraamde en effectief opgehaalde investering per discipline voor podiumwerken erkend in 
2019 

Discipline Aantal 
dossiers Productiebudget Geraamde 

investering 
Effectieve 
investering 

Gemiddelde 
investering 

per werk 

% TS ten 
opzichte van 

productiebudget 

verschil met 
raming 

balletproductie 5 8.769.055,86 1.585.000,00 1.156.435,48 231.287,10 13,19 -428.564,52 
klassieke 
muziekproductie 28 5.723.513,98 1.158.584,00 1.184.822,00 42.315,07 20,70 26.238,00 

musicalproductie 4 1.513.750,96 213.620,50 88.012,00 22.003,00 5,81 -125.608,50 
muziektheaterproductie 11 3.880.955,57 997.500,00 953.715,00 86.701,36 24,57 -43.785,00 
operaproductie 8 16.673.861,16 3.130.000,00 2.187.797,32 273.474,67 13,12 -942.202,68 
theaterproductie 36 9.906.306,20 2.645.856,22 2.283.828,24 63.439,67 23,05 -362.027,98 
totaalspektakel 8 2.296.189,64 484.840,00 459.000,00 57.375,00 19,99 -25.840,00 
dansproductie 3 1.393.934,15 388.789,16 363.500,00 121.166,67 26,08 -25.289,16 
straattheaterproductie 1 90.051,13 20.000,00 20.000,00 20.000,00 22,21 0,00 

  104 50.247.618,65 10.624.189,88 8.697.110,04 83.626,06 17,31% -1.927.079,84 
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3.5.3 Overzicht van de effectieve investeringen op basis van de raamovereenkomsten 
afgesloten in 2020 
De vraag die ieder van ons bezighield in 2020 was het feit of er in tijden van crisis nog voldoende 
middelen beschikbaar zouden zijn voor bedrijven om te investeren via Tax Shelter. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht het totaal van de investeringen de voorbije 4 jaar, op 
Belgisch niveau en op Vlaams niveau. Deze cijfers zijn gebaseerd op de ingediende 
raamovereenkomsten en kunnen dus ook betrekking hebben op werken erkend in 2019. 
 

Jaar Totaal Belgisch Aandeel Vlaamse Gemeenschap 

2017 36.754.376,13 euro 27.767.081,13 euro 

2018 41.569.234,58 euro 27.930.546,28 euro 

2019 48.410.613,55 euro 33.854.427,55 euro 

2020 28.686.338,69 euro 19.671.914,00 euro 
tabel 11: effectieve investeringen per jaar voor podiumkunsten op basis van de neergelegde raamovereenkomsten 

 
Globaal gezien is er in 2020 een daling met bijna 42% ten opzichte van 2019. Het grootste deel van 
de investeringen voor podiumkunsten, 68%, ging naar Vlaamse podiumwerken.  
 
De voorbije jaren gaf dit rapport een overzicht van de geraamde en effectieve investeringen voor 
de werken erkend en voltooid in het desbetreffende jaar.  
In 2020 was er bijzonder weinig ruimte om podiumwerken effectief in première te laten gaan. 
Van de werken die tot begin maart 2020 in première zijn gegaan, waren de meesten erkend in 
2019. De periode dat het publiek toegang kreeg tot podiumwerken was zeer beperkt in tijd. 
Wanneer naar het overzicht van de vooropgestelde premièredata wordt gekeken, is het duidelijk 
dat hier heel wat verschuivingen hebben plaatsgevonden en dat werken die aanvankelijk vertoond 
zouden worden in 2020, geprogrammeerd zijn voor 2021 of zelfs 2022. 
 
In 2019 gingen 152 van de 326 erkende werken in hetzelfde jaar in première. 
Voor 105 van de 253 erkende werken in 2020, was de première aanvankelijk gepland in 2020.  In 
praktijk zijn er slechts 34 effectief in première gegaan, grotendeels voor een live publiek. Een aantal 
van deze werken werden in de huiskamer gebracht door middel van live streaming. 
De werken die erkend en voltooid zijn in 2020 situeren zich in hoofdzaak in de discipline klassieke 
muziek (21 werken), dit zijn podiumwerken met een kortere doorlooptijd, een aantal van deze 
werken ging via live streaming in première. Naast de 21 klassieke muziekconcerten vonden 10 
theatervoorstellingen, 2 muziektheaterproducties en 1 dansvoorstelling de weg naar het publiek. 
 

Werken erkend en voltooid in 2020 34 

Totaal geraamd productiebudget 6.116.595,55 

Totaal geraamde investering 1.515.014,02 

Totaal investering op basis van raamovereenkomsten 1.272.214,00 

Verschil tussen geraamde en effectieve investering -242.800,00 

tabel 12: globaal overzicht van het geraamde versus effectieve investeringen voor podiumwerken erkend én voltooid in 2020 
 
Het totaal van de raamovereenkomsten toont aan dat de effectieve investering ongeveer 16% lager 
ligt dan verwacht. Deze effectieve investering vertegenwoordigt wel 20,8% van het totale 
geraamde productiebudget. 
 
Zoals eerder in dit rapport aangegeven, kende het aantal aanvragen in 2020 een forse stijging in 
de 3 laatste maanden van het jaar. In die periode werden 126 van de 253 erkenningen toegekend. 
Deze werken zullen in de loop van 2021 of zelfs pas in 2022 in première gaan. 
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Dit toont aan dat met het afsluiten van het 4de kwartaal wel meer middelen in zicht kwamen voor 
investeringen via Tax Shelter. Het overzicht van de neergelegde raamovereenkomsten bevestigt 
dit zeer sterk: van het totaal opgehaalde bedrag van 19.671.914 euro werd 15.302.100,00 euro 
opgehaald in de laatste 3 maanden van het jaar.  
Meer dan 75% van de investeringen in 2020 zijn bijgevolg geïnvesteerd in werken die in 2021 of 
later op het podium te zien zullen zijn.  
 

3.6. De rol van de tussenpersonen 
Een erkende tussenpersoon kan productievennootschappen bijstaan voor het afsluiten van 
raamovereenkomsten en het ophalen van investeringen. 

Dit brengt evenwel een bijkomende kost met zich mee, met name de vergoeding voor de 
tussenpersoon. Productievennootschappen die gebruik maken van Tax Shelter, dienen eveneens 
een vergoeding uit te keren aan de investeerder(s). 
238 van de 253 dossiers die in 2020 werden goedgekeurd, maakten effectief melding van een 
tussenpersoon, waarvoor een vergoeding wordt aangerekend. Een aantal producenten gaf aan 
vooraf niet te weten via welke tussenpersoon al dan niet middelen zouden worden opgehaald. Zij 
geven dus geen concrete tussenpersoon aan bij de aanvraag voor het eerste certificaat.  
 
De vergoeding voor investeerders is in elk van de dossiers opgenomen.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht de geraamde investeringen per discipline, met 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. 

Discipline Aantal 
certificaten  

Investeringsbedrag 
certificaten EUR  

Vergoedingen 
investeerders EUR 

Vergoedingen 
tussenpersonen 
EUR 

% 
investeringen 

% 
tussenpersoon 

balletproductie 2 1.085.000,00 71.610,00 144.413,50 6,60 13,31 

circusproductie 5 275.000,00 17.944,39 36.122,45 6,53 13,14 

dansproductie 18 1.165.000,00 70.070,00 143.750,00 6,01 12,34 

klassieke muziekproductie 89 3.594.405,86 225.013,68 351.203,50 6,26 9,77 

musicalproductie 11 5.757.005,07 224.695,00 881.348,21 3,90 15,31 

muziektheaterproductie 27 1.404.521,80 88.637,90 180.776,91 6,31 12,87 

operaproductie 12 3.929.000,00 259.229,62 519.988,35 6,60 13,23 

theaterproductie 82 4.374.272,10 268.976,40 539.441,75 6,15 12,33 

totaalspektakel 7 1.101.808,00 58.917,00 138.318,00 5,35 12,55 

Totaal jaar 253 22.686.012,83 1.285.093,99 2.935.362,67 5,66 12,94 

tabel 13: aandeel investeringsbedrag voor investeerders en tussenpersonen per discipline 
 

Gemiddeld vloeit ongeveer 5,66 % van de Tax Shelterinvestering terug naar de investeerders zelf 
en gaat 12,94% van de investering naar de tussenpersonen. Dit gemiddelde is genomen over de 
253 erkende podiumwerken, dus inclusief de werken waarvoor geen tussenpersoon werd vermeld 
in de aanvraag (15 dossiers). Wel is er voor ieder podiumwerk een vergoeding voor investeerders. 
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In bedragen geeft dit volgend resultaat voor 2020: 18,60% van de investeringen vloeit naar 
investeerders en tussenpersonen, 81,40% naar de producties. Deze verhouding is quasi gelijk aan 
de situatie in 2019. 

Totaal geraamde investering voor productievennootschap 22.686.012,83 

Vergoeding investeerders 1.285.093,99 

Vergoeding tussenpersonen 2.935.362,67 

Resterend bedrag voor productie 18.465.556,17 

tabel 14: globaal aandeel investeringsbedrag voor investeerders en tussenpersonen 
 

3.7. Rechtspersoon 
Een belangrijk element van de Tax Shelterregeling is 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 2020 dienden 28 vzw’s aanvragen in tot erkenning van een podiumwerk. 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 zijn 14 
werken erkend, op naam van PerPodium 68 werken.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal erkende podiumwerken per rechtsvorm. 
Opvallend is dat 75,5% van de erkenningen op naam staat van een vzw. Dat is een opvallende 
stijging ten opzichte van 2019, toen 63,5% van de erkende werken werden ingediend door een vzw.  
 

Aanvrager Rechtsvorm Aantal dossiers % 

VZW 191 75,49 

BVBA 36 14,23 

Stichting van openbaar nut 13 5,14 

Besloten Vennootschap 5 1,98 

Vennootschap onder firma 5 1,98 

Instelling van openbaar nut 3 1,19 
  253 100 

tabel 15: spreiding van de erkende podiumwerken per rechtsvorm 
 
Op vlak van de investeringen gaat 56,45% (in vergelijking met 46,70% in 2019) naar vzw’s. Deze 
gegevens houden enkel rekening met de hoofdaanvragers. PerPodium is erkend als vzw, Het 
Laatste Bedrijf als BVBA. 
 
 

Aanvrager Rechtsvorm Tax shelter investering % 

VZW 12.805.603,73 56,45 

BVBA 7.928.637,00 34,95 

Stichting van openbaar nut 813.000,00 3,58 

Instelling van openbaar nut 565.000,00 2,49 

Besloten Vennootschap 388.772,10 1,71 

Vennootschap onder firma 185.000,00 0,82 

  22.686.012,83  100  
tabel 16: spreiding van de geraamde investering per rechtsvorm 
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Figuur 7: spreiding erkende podiumwerken per rechtsvorm 

 
Figuur 8: spreiding geraamde investering per rechtsvorm 

 
 

3.8. Organisaties gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid  
3.8.1. Globaal overzicht van de erkende werken en geraamde investeringen voor 

gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde organisaties 
Bijna de helft, 123 van de 253 erkende podiumwerken, werden ingediend door organisaties die een 
subsidie ontvangen in het kader van het Kunstendecreet: 77 certificaten (30%) werden toegekend 
aan een kunstinstelling, 46 certificaten (18%) aan een organisatie die een werkingssubsidie 
ontvangt. In 2019 ging 64,11% van de toegekende certificaten naar een gesubsidieerde organisatie 
of kunstinstelling. 
 
128 van de 253 certificaten (50,6%) gingen naar niet-gesubsidieerde productievennootschappen, 2 
certificaten naar organisaties die een werkingssubsidie hadden aangevraagd, welke niet werd 
goedgekeurd.  
 

 
Aantal 
productievennootschappen Aantal werken Productiebudget 

Geraamde TS 
investering 

Kunstinstelling 3 77 31.345.794,06 7.570.405,86 

Werkingssubsidie Organisatie 14 46 11.853.302,68 2.909.500,00 

Werkingssubsidie Organisatie afgekeurd 2 2 834.021,31 165.000,00 

Buiten Kunstendecreet 28 128 51.164.865,56 12.041.106,97 

 47 253 95.197.983,61 22.686.012,83 
Tabel 17: globaal beeld van de erkende podiumwerken ten opzichte van het Kunstendecreet 

 
Wanneer naar de geraamde investeringen wordt gekeken, ziet de verhouding er als volgt uit: 
 

  
Geraamde TS 
investering % 

Kunstinstelling 7.570.405,86 33,37 

Werkingssubsidie Organisatie 2.909.500,00 12,83 

Werkingssubsidie Organisatie afgekeurd 165.000,00 0,73 

Buiten Kunstendecreet 12.041.106,97 53,08 

 22.686.012,83 100,00 
Tabel 18: geraamde investeringen voor gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde productievennootschappen 
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Figuur 9: spreiding van de erkende podiumwerken tussen al dan niet gesubsidieerde organisaties 

 
Deze classificatie is gemaakt op basis van de aanvragers als hoofdproducent. Het 
productievennootschap die een aanvraag indiende voor Tax Shelter is desgevallend de begunstigde 
van de subsidie in het kader van het kunstendecreet. In de groep “buiten kunstendecreet” zitten 
evenwel werken waarvoor de coproducent begunstigde is van een subsidie. 
 
Zoals reeds aangehaald in het stuk met betrekking tot de rechtspersonen, hebben de aanvragen 
van Het Laatste Bedrijf en PerPodium betrekking op coproducties met voornamelijk vzw’s.  
Op naam van Het Laatste Bedrijf werden 14 werken erkend, waarvan voor 9 werken de 
coproducent begunstigde is van een subsidie. Van de 68 werken op naam van PerPodium, is voor 
46 werken een subsidie toegekend aan de coproducerende vzw binnen het Kunstendecreet. 
 
Voor de discipline circus worden binnen de Vlaamse Overheid subsidies toegekend op basis van 
het Circusdecreet. In 2020 werden 5 werken erkend binnen de discipline circus. 2 van deze 
erkenningen werden aangevraagd door de hoofdproducent welke begunstigde is van een subsidie 
in het kader van het Circusdecreet. Voor de overige 3 erkende werken wordt in 2 dossiers 
vastgesteld dat de coproducent een subsidie heeft ontvangen. 
 
3.8.2. Overzicht per discipline  
De volgende tabel geeft een overzicht 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 tabel baseert zich op de gegevens van de aanvrager. 
 
Binnen de discipline circus wordt geen subsidie vermeld, aangezien deze wordt toegekend op basis 
van het Circusdecreet en niet op basis van het Kunstendecreet. 
 
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. Binnen de discipline musical zijn geen 
gesubsidieerde productievennootschappen. De in 2020 erkende totaalspektakels en 
dansproducties zijn grotendeels niet gesubsidieerd.  
 
 
 
 
 

Erkende podiumwerken ten opzichte van het Kunstendecreet

Kunstinstelling Werkingssubsidie Organisatie

Werkingssubsidie Organisatie afgekeurd Buiten Kunstendecreet
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Discipline KD subsidie Status KD 
subsidie 

TSPK 
Dossiers 

Geraamde TSPK 
investering 

% per 
discipline 

balletproductie WSKI Goedgekeurd 2 1.085.000,00 100  

      2 1.085.000,00 100  

            

circusproductie - - 5 275.000,00 100  

      5 275.000,00 100  

            

dansproductie WSOR Goedgekeurd 4 360.000,00 30,90 

dansproductie - - 14 805.000,00 69,10 

      18 1.165.000,00 100  

            

klassieke muziekproductie WSOR Goedgekeurd 15 601.000,00 16,72 

klassieke muziekproductie WSKI Goedgekeurd 62 2.721.405,86 75,71 

klassieke muziekproductie - - 12 272.000,00 7,57 

      89 3.594.405,86 100  

            

musicalproductie - - 11 5.757.005,07 100  

      11 5.757.005,07 100  

            

muziektheaterproductie WSOR Goedgekeurd 6 322.500,00 22,96 

muziektheaterproductie WSKI Goedgekeurd 4 135.000,00 9,61 

muziektheaterproductie - - 17 947.021,80 67,43 

      27 1.404.521,80 100  

            

operaproductie WSOR Afgekeurd 1 150.000,00 3,82 

operaproductie WSOR Goedgekeurd 1 85.000,00 2,16 

operaproductie WSKI Goedgekeurd 9 3.629.000,00 92,36 

operaproductie - - 1 65.000,00 1,65 

      12 3.929.000,00 100  

            

theaterproductie WSOR Afgekeurd 1 15.000,00 0,34 

theaterproductie WSOR Goedgekeurd 19 1.506.000,00 34,43 

theaterproductie - - 62 2.853.272,10 65,23 

      82 4.374.272,10 100  

            

totaalspektakel WSOR Goedgekeurd 1 35.000,00 3,18 

totaalspektakel - - 6 1.066.808,00 96,82 

      7 1.101.808,00 100  

           
      253 22.686.012,83   

Tabel 19: overzicht per discipline van de erkende podiumwerken 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. 
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Onderstaande tabel geeft aan dat een bedrag van 2.597.000 euro aan investeringen werd geraamd 
voor producties waarbij PerPodium of Het Laatste Bedrijf optraden als aanvrager en waarbij de 
coproducent een subsidie ontving binnen het Kunstendecreet. 
 
Discipline KD subsidie 

coproducent WS dossier status TSPK 
Dossiers 

Geraamde TSPK 
investering 

dansproductie WSOR Goedgekeurd 12 680.000,00 

klassieke muziekproductie WSOR Goedgekeurd 2 42.000,00 

muziektheaterproductie WSOR Goedgekeurd 5 210.000,00 

theaterproductie WSOR Goedgekeurd 36 1.665.000,00 

Totaal jaar     55 2.597.000,00 

Tabel 20: investeringen in podiumwerken voor dewelke de coproducent begunstigde is van een subsidie in het kader van het 
Kunstendecreet 
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4. Tax Shelter audiovisuele werken  
Tot begin 2017 kon enkel de audiovisuele sector een beroep doen op de Tax Shelter. 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 en de gegevens uit de aanvragen waar we met zekerheid 
uitspraken over kunnen doen. 
 

4.1. Evolutie van de globale cijfers over 2017, 2018, 2019 en 2020 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorbije 4 jaar, te beginnen vanaf 2017, het jaar 
waarin de Tax Shelter podiumkunsten zijn intrede heeft gedaan. 
 

  aanvragen 
erkende 
werken 

Geraamde investering 
erkende werken 

2017 228 221 100.858.409 

2018 207 198 92.004.152 

2019 181 170 49.276.762 

2020 175 164 59.039.577 

Tabel 21: aantal ingediende aanvragen, erkende werken en geraamde investering per jaar voor de audiovisuele sector 

In 2017, het jaar dat het Tax Sheltersysteem toegankelijk werd voor podiumkunsten, werd een zeer 
hoog aantal werken erkend voor de audiovisuele sector. Sinds 2018 daalde het aantal aanvragen 
en erkenningen, alsook de geraamde investering voor de erkende werken. 
Ook voor 2020 is opnieuw een (lichte) daling van het aantal aanvragen en erkenningen waar te 
nemen. Wel is er een opvallende stijging van de geraamde investering ten opzichte van 2019. 
Van de 175 aanvragen werden 5 aanvragen ingetrokken door de producent of on hold gezet 
omwille van onzekerheid omtrent de (co)-productie. 164 van de 170 behandelde aanvragen kregen 
een erkenning. Voor 6 aanvragen werd het certificaat niet toegekend. Deze 6 geweigerde 
aanvragen situeerden zich allen in het genre documentaire voor televisie. 
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4.2. Evolutie van de erkenningen en investeringen sinds 2017  
De volgende tabel geeft een overzicht van de voorbije vier jaar, per genre. 

tabel 22: spreiding van de audiovisuele werken en geraamde investeringen per genre en per jaar 
 

 

figuur 10: evolutie van de audiovisuele werken per genre, per jaar 

 

In 2020 zien we opnieuw een stijging van het aantal erkende fictiefilms voor bioscoop, na de 
daling van dit aantal in 2018 en 2019. 
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Spreiding erkende audiovisuele werken per genre

2017 2018 2019 2020

Genre 
aanvragen 

2017 

Geraamde TS 
investeringen 

2017 
aanvragen 

2018 

Geraamde TS  
investeringen 

2018 
aanvragen 

2019 

Geraamde 
TS  

investeringen 
2019 

aanvragen 
2020 

Geraamde TS 
investeringen 

2020 

Animatiefilm (bioscoop) 22 15.258.758 16 11.822.800 9 1.277.600 12 5.235.693 

Animatiereeks (TV) 9 7.020.497 9 4.364.000 7 1.962.000 8 3.451.000 

Documentaire (bioscoop) 25 1.773.929 21 808.500 12 692.500 11 489.556 

Documentaire (TV) 42 7.015.831 49 6.103.003 46 7.796.129 34 4.435.297 

Fictiefilm (bioscoop) 57 28.695.806 40 26.871.276 31 21.008.553 39 18.216.979 

Fictiefilm (TV) 4 562.475 2 785.000 0 0 2 638.000 

Fictiereeks (TV) 33 34.351.594 40 36.268.658 36 10.147.504 35 24.567.999 

Kinder- en Jeugdreeks (TV) 11 5.510.000 6 4.525.000 10 5.640.331 7 1.464.852 

Kortfilm  18 669.519 15 455.915 19 752.145 16 540.201 

TOTAAL 221 100.858.409 198 92.004.152 170 49.276.762 164 59.039.577 

                  
Afgekeurd 7 5.895.889 9 2.112.680 11 3.733.476 6 1.226.292 

TOTAAL 228 106.754.298 207 94.116.832 181 53.010.238 170 60.265.869 
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4.3. Spreiding van de erkenningen en investeringen in 2020 per genre 
 

 

Figuur 11: spreiding van de erkende audiovisuele werken per genre (2020) 

Wat betreft de erkende werken, zijn de meeste certificaten toegekend aan fictiefilms (39), 
fictiereeksen (34) en televisiedocumentaires (34). 
Wanneer naar de spreiding van de geraamde investeringen wordt gekeken, gaat 41% naar 
fictiereeksen en 30% naar fictiefilms. 7,5% van de geraamde investeringen gaat naar 
televisiedocumentaires. 
 

 

Figuur 12: spreiding van de geraamde investeringen voor erkende audiovisuele werken per genre (2020) 
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4.3.1. Belgisch aandeel in de erkende werken 
Voor de Tax Shelter komen Europese audiovisuele werken in aanmerking. De volgende tabel geeft 
een beeld van het Belgisch aandeel in de erkende werken. Vooral voor fictiefilms en fictiereeksen 
kan het Belgisch aandeel variëren. Uiteraard is het voor onze producenten een belangrijke 
meerwaarde om zich te tonen op de internationale markt met hun bijdrage in een coproductie 
buiten de landsgrenzen. 
De erkende televisiedocumentaires zijn allemaal integraal Belgische producties, net zoals de kinder- 
en jeugdreeksen. Voor de fictiereeksen bestemd voor televisie wordt vastgesteld dat 31 van de 35 
erkende werken volledig Belgisch zijn. Mogelijk is dit in het bizarre jaar 2020 ook te wijten aan het 
feit dat meer werd ingezet op werken binnen de eigen landsgrenzen. 
Voor het genre fictiefilm is er een variatie in Belgische werken en coproducties, net zoals bij 
animatiefilms en animatiereeksen. 
 

Genre 

Totaal aantal 
erkende 
werken 

100% 
Belgisch 

> 50 % 
Belgisch 

Tussen 20 
en 50% 
Belgisch 

< 20% 
Belgisch 

Animatiefilm (bioscoop) 12 6 3 3 0 

Animatiereeks (TV) 8 5 1 2 0 

Documentaire (bioscoop) 11 6 5 0 0 

Documentaire (TV) 34 34 0 0 0 

Fictiefilm (bioscoop) 39 6 12 12 9 

Fictiefilm (TV) 2 1 0 0 1 

Fictiereeks (TV) 35 31 1 0 3 

Kinder- en Jeugdreeks 
(TV) 7 7 0 0 0 

Kortfilm  16 12 1 3 0 

Totaal 164 108 23 20 13 
Tabel 23: Belgisch aandeel in de financiering van erkende audiovisuele werken per genre (2020) 

 

 

Figuur 13: aandeel van de volledig Belgische producties op het totaal van de erkende audiovisuele werken per genre (2020) 
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4.3.2. Overheidssteun voor audiovisuele werken 
Voor Tax Shelter Podiumkunsten kan het departement via de eigen gegevensdatabanken de 
koppeling maken tussen de informatie in het kader van het Kunstendecreet en in het kader van 
Tax Shelter. 
Voor de audiovisuele werken is dergelijke koppeling er niet, maar kan wel worden nagegaan welke 
gegevens in de dossiers zijn opgenomen. De aanvrager geeft aan of voor het werk steun wordt 
aangevraagd. 
 
Voor een goed begrip moet worden vermeld dat voor podiumkunsten is gekeken naar de 
productievennootschappen die in het kader van het Kunstendecreet een subsidie als organisatie 
of als kunstinstelling ontvangen. Dit betreft steun voor de gehele werking van de 
productievennootschap. 
 
Binnen de audiovisuele sector werkt het systeem van steunverlening enigszins anders. Het 
VAF/Filmfonds ondersteunt zogenaamde ‘single’ creaties – eendelige, op zichzelf staande werken. 
Het VAF/Mediafonds ondersteunt televisiereeksen en de cross-mediale toepassingen daarvan, 
alsook webseries. 
In de eerste plaats gaat de aandacht naar de ondersteuning van projecten van Vlaams talent. Dit 
zijn de majoritair Vlaamse projecten. In tweede orde kan het VAF ook steun verlenen 
aan coproducties met andere regio’s in binnen- of buitenland, waarbij de rol van de Vlaamse 
partner ondergeschikt is aan de initiatiefnemende maker/producent. Dit zijn de minoritair 
Vlaamse projecten. 
De steun aan creatie wordt toegekend op het niveau van het audiovisuele werk, er is binnen de 
audiovisuele sector geen ondersteuning van de volledige werking van de productievennootschap, 
zoals dat binnen de podiumkunstensector wel het geval kan zijn. Het VAF werkt met een beperkt 
budget en beoordeelt de steunaanvragen op basis van reglementen. Niet alle audiovisuele werken 
komen in aanmerking of mogelijk overstijgt de gevraagde steun de voor het VAF beschikbare 
middelen. 
 
Om net zoals voor de podiumkunsten een beeld te geven van de financiering via overheidssteun, 
geeft onderstaande tabel aan hoeveel werken melding maken van VAF-steun en steun vanuit 
Eurimages. Beide steunmaatregelen kunnen samen worden aangewend.  
Voor 59 van de 164 erkende werken is geen enkele andere vorm van steun gemeld in de 
erkenningsaanvraag. 
Mogelijk wordt de gevraagde steun aan het audiovisuele werk niet of gedeeltelijk toegekend, wat 
ook bij de aanvragen van de subsidies in het kader van het Kunstendecreet het geval kan zijn.  
 

Genre 
Totaal aantal 

erkende werken VAF steun Eurimages 
Geen andere 

steun 

Animatiefilm (bioscoop) 12 7 2 3 

Animatiereeks (TV) 8 4 1 3 

Documentaire (bioscoop) 11 10 1 1 

Documentaire (TV) 34 13 0 21 

Fictiefilm (bioscoop) 39 24 16 5 

Fictiefilm (TV) 2 1 0 1 

Fictiereeks (TV) 35 11 0 21 

Kinder- en Jeugdreeks (TV) 7 0 0 0 

Kortfilm  16 12 0 4 

Totaal 164 82 20 59 
Tabel 24: overzicht van het aantal erkende audiovisuele werken waarvoor steun werd aangevraagd via VAF of Eurimages 

(2020) 
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De onderstaande figuur illustreert per genre het aantal werken met VAF-steun ten opzichte van 
het totaal aantal erkende werken. 

 

Figuur 14: aantal erkende audiovisuele werken, per genre, die steun hebben aangevraagd via het VAF, ten opzichte van alle 
erkende audiovisuele werken in het kader van Tax Shelter (2020) 
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5. Globaal beeld van de aanvullende financiering via Tax Shelter op 
basis van de effectief neergelegde raamovereenkomsten 

Volgende cijfers en tabellen geven een overzicht van de bedragen op basis van de neergelegde 
raamovereenkomsten, zowel voor podiumkunsten als voor audiovisuele werken. De FOD Financiën 
bezorgde een update van de totale bedragen van het aantal neergelegde raamovereenkomsten 
tijdens de voorbije 4 jaar. 

2020 Audiovisueel Podium Totaal 

Vlaamse Gemeenschap  
55.383.503,00  

 
19.671.914,00  

 
75.055.417,00  

Franse Gemeenschap 79.059.848,57  6.959.424,69  86.019.273,26  

Belspo   2.055.000,00  2.055.000,00 

  134.443.351,6 28.686.338,69 163.129.690,3 

Tabel 25: globaal overzicht per sector van de neergelegde raamovereenkomsten in 2020 voor België  

De raamovereenkomsten neergelegd in 2020 kunnen betrekking hebben op werken die werden 
erkend in 2019 of eerder. 
 
In een volgende tabel is de evolutie van de voorbije jaren voor beide sectoren weergegeven op 
niveau van de Vlaamse Gemeenschap: 
 

  Audiovisueel Podium Totaal 

2016 63.493.642,71 NVT   

2017 64.528.499,62 27.767.081,13 92.295.580,75 

2018 66.094.202,08 27.930.546,28 94.024.748,36 

2019 58.338.403,58 33.854.427,55 92.192.831,13 

2020 55.383.503,00 19.671.914,00 75.055.417,00 

Tabel 26: evolutie van de investeringen per sector voor de Vlaamse Gemeenschap 

In totaal werd aan Vlaamse zijde 17 miljoen euro minder opgetekend dan in 2019. Voor de 
audiovisuele sector betekent dit een daling met ongeveer 5%, voor de podiumkunsten een zeer 
opmerkelijke daling met bijna 42%. Voor podiumkunsten werd eerder in dit rapport al vastgesteld 
dat het aantal aanvragen en erkenningen merkelijk lager lag dan in 2019. Voor audiovisuele werken 
was er slechts een klein verschil merkbaar in het aantal aanvragen en erkenningen. 

Volgende tabellen schetsen de cijfers per jaar, afzonderlijk voor de podiumkunstensector en voor 
de audiovisuele sector. 

 

Podiumkunsten Totaal Belgisch Aandeel Vlaamse 
Gemeenschap 

2017 36.754.376,13 27.767.081,13 

2018 41.569.234,58 27.930.546,28 

2019 48.410.613,55 33.854.427,55 

2020 28.686.338,69 19.671.914,00 

Tabel 27: evolutie van de investeringen per jaar voor de podiumkunstensector 

 

Audiovisuele werken Totaal Belgisch Vlaamse Gemeenschap 
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2016 162.160.677,48 63.493.642,71 

2017 159.346.753,75 64.528.499,62 

2018 142.943.393,92 66.094.202,08 

2019 146.982.347,55 58.338.403,58 

2020 134.443.351,57 55.383.503,00 

Tabel 28: evolutie van de investeringen per jaar voor de audiovisuele sector 

 

 

Figuur 15: evolutie van de investeringen per sector voor de Vlaamse Gemeenschap 

 

 

Figuur 16: evolutie van het totaal van de investeringen en de investeringen per sector 
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De verhouding tussen beide sectoren in Vlaanderen is bijgevolg gewijzigd ten opzichte van een 
70/30 verhouding in 2017 en 2018, over 63/37 in 2019 naar 74/26 in 2020. 

 

Figuur 17: evolutie van de verhouding van de investeringen per sector 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2017 2018 2019 2020

Verdeling van de investeringen op basis van de 
raamovereenkomsten

Audiovisuele werken Podiumwerken



Aanvullende financiering via Tax Shelter – jaarrapport 2020 
35 

 

6. Slotbeschouwing 
Hoeft het nog gezegd dat 2020 een atypisch jaar was op zoveel vlakken in onze samenleving? 
Het jaar begon alvast hoopvol, met heel wat creaties klaar in de coulissen of in de programmatie 
van bioscoopzalen of televisiezenders. 
Voor podiumkunsten zagen we een opvallende daling van het aantal aanvragen, erkende werken 
en geraamde investeringen. Voor de audiovisuele sector bleef het aantal erkende werken quasi 
gelijk maar steeg de geraamde investering.  
 
Beide sectoren hadden te kampen met beperkingen voor de creatie. Voor de podiumkunstensector 
kwam daar nog de beperking bovenop dat vertoning voor een live publiek slechts voor een heel 
korte periode en binnen bepaalde normen was toegelaten.  
 
Specifiek voor podiumkunsten werd vanaf eind oktober 2020 live stream tijdelijk toegelaten voor 
de voltooiing van het werk. Dit geeft productievennootschappen de kans om naar het publiek toe 
te gaan, in plaats van de productie uit te stellen naar een latere datum.  
Dit gegeven doet uiteindelijk vragen rijzen of de wetgeving niet dient mee te gaan met de evoluties 
in de sector en of genres en vertoningen nog wel duidelijk kunnen worden afgelijnd. De virtuele 
beleving van podiumkunsten maakt het voor productievennootschappen mogelijk om hun 
podiumwerken aan een breder publiek te tonen, om toeschouwers te bereiken die anders mogelijk 
niet naar een voorstelling (kunnen) komen. 
Het bizarre jaar 2020 liet contradictorisch genoeg het licht schijnen op nieuwe opportuniteiten 
wat betreft de beleving van podiumkunsten. De essentie van een podiumwerk blijft een live 
vertoning voor een fysiek aanwezig publiek, maar er kan niet uitgesloten worden dat werken later 
via online platformen verder worden vertoond. Voor de audiovisuele werken wijzigden de 
distributiestrategieën en zijn langspeelfilms niet enkel meer in de bioscoop te zien, het is niet 
langer actueel de opdeling in distributiewijze voor fictiefilms af te lijnen tussen televisie en 
bioscoop. 
 
Voor podiumkunsten is het bovendien opvallend hoeveel gesubsidieerde werken aanvullend 
beroep doen op Tax Shelter. Vzw’s haalden naast de subsidies nog aanvullende financiering op en 
konden beroep doen op het Noodfonds. Er was een premie voor kwetsbare kernspelers uit de 
cultuursector die niet konden genieten van andere federale of regionale compensatiemaatregelen. 
De cultuurzender Podium 19 is gecreëerd, geprogrammeerd en gecureerd door de Vlaamse 
Kunstinstellingen. Het mag gezegd dat de omstandigheden zeker voor de niet-gesubsidieerde 
organisaties, private vennootschappen en individuele kunstenaars allesbehalve gunstig waren in 
2020.  
 
Deze ongeziene situatie legde de creativiteit echter niet aan banden, laat dit de gezonde microbe 
zijn die zich steeds blijft vermenigvuldigen. De sector ging aan de slag met draaiboeken en 
protocollen en een ongezien doorzettingsvermogen. Binnen de audiovisuele sector werd duidelijk 
meer focus gelegd op de Belgische producties en minder op internationale coproducties.  
Ook het investeringsklimaat was het gehele jaar door een grote onbekende. Op het einde van het 
jaar kwamen wel meer middelen in zicht, investeringen met hoop op de toekomst. 
 
Laat voor 2021 de adrenaline opnieuw stijgen, zodat het publiek ten volle kan genieten van een 
waaier aan creativiteit. Onze culturele sector verdient het om gezien te worden! 
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