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Excellentie, 
 
 
Bij brief van de Permanente Vertegenwoordiging van 18 mei 2004, door het Secreta-
riaat-generaal geregistreerd op 24 mei 2004 onder nummer A/5453, heeft uw regering 
overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag bij de Commissie aanmelding 
gedaan van een wijzigingsontwerp voor de federale steunregeling ten behoeve van de 
Belgische cinematografische en audiovisuele productie, de zogenaamde « tax shel-
ter »-regeling, die op 13 mei 2003 door de Commissie was goedgekeurd (zaak N 
410/02). 

Het gaat om een wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen. 

Ik kan u meedelen dat de Commissie besloten heeft deze wijzigingen goed te keuren 
op grond van artikel 87, lid 3, onder d), van het EG-Verdrag. 

1. PROCEDURELE ASPECTEN 

1. De Belgische regering heeft de wijzigingen aan bovengenoemde steunregeling 
aangemeld overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Deze aanmel-
ding van 18 mei 2004 heeft betrekking op wijzigingen aan de federale steunrege-
ling ten behoeve van de Belgische cinematografische en audiovisuele productie, 
waarbij investeringen in de productie van erkende Belgische cinematografische en 
audiovisuele werken fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. 
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2. BESCHRIJVING 

2. Zoals bekend voorziet regeling N 410/02 in de vrijstelling van de belastbare winst 
van binnenlandse vennootschappen en Belgische vaste inrichtingen van buiten-
landse vennootschappen, met uitzondering van vennootschappen of vaste inrich-
tingen voor de productie van audiovisuele werken, ten belope van 150% van de 
bedragen die daadwerkelijk in het kader van de uitvoering van een raamovereen-
komst voor de productie van een erkend Belgisch audiovisueel werk zijn gestort. 
De bedragen kunnen ter uitvoering van de raamovereenkomst worden gestort, het-
zij in de vorm van leningen (ten belope van maximaal 40%), hetzij voor het ver-
werven van rechten verbonden aan de productie en de exploitatie van het audiovi-
sueel werk. 

3. De Belgische autoriteiten zijn van plan de aard van dit fiscaal voordeel te wijzi-
gen. Van een tijdelijk voordeel (dat behouden bleef zolang de belastingvrije reser-
ves werden gehandhaafd) wordt het thans omgevormd tot een zuivere vrijstelling 
die definitief wordt zodra aan de voorwaarden voor het behoud ervan is voldaan. 

4. Het totaal van de in de vorm van leningen gestorte bedragen is beperkt tot 40% 
van de bedragen die ter uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van 
winst zijn aangewend. 

5. De vrijstelling is beperkt tot 50% van de winst van het belastbaar tijdperk of tot 
750 000 EUR ten name van de binnenlandse vennootschap of de Belgische vaste 
inrichting van een buitenlandse vennootschap die om de vrijstelling verzoekt. 

6. Het totaal van de bedragen die alle binnenlandse vennootschappen en Belgische 
vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die de raamovereenkomst 
voor de productie van een erkend Belgisch audiovisueel werk hebben gesloten, 
daadwerkelijk ter uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst 
hebben gestort, mag niet meer belopen dan 50% van het totale budget van de kos-
ten voor het erkend Belgisch audiovisueel werk. 

7. Het begrip "erkend Belgisch audiovisueel werk" wordt in artikel 194ter van het 
WIB 92 omschreven als een langspeelfilm, een documentaire of een animatiefilm 
bestemd om in de bioscoop te worden vertoond, een animatieserie of een docu-
mentaire voor televisie die door de bevoegde diensten van de betrokken gemeen-
schap zijn erkend als Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn "Televisie zon-
der grenzen"1, waarvoor de productie- en exploitatiekosten die in België werden 
gedaan binnen een periode van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum van slui-
ting van de raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk, ten 
minste 150% belopen van de totale bedragen die niet in de vorm van leningen zijn 
verstrekt en die in beginsel zijn aangewend voor de uitvoering van een raamover-
eenkomst met vrijstelling van winst. 

8. De Belgische autoriteiten zijn van plan deze laatste bepaling te wijzigen door 
voortaan ook televisiewerken op te nemen. 

                                                 
1 Richtlijn 89/552/EEG van 3 oktober 1989, gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en bekrachtigd 

door de Franse gemeenschap op 4 januari 1999, de Vlaamse gemeenschap op 25 januari 1995 en het Brussels 
hoofdstedelijk gewest op 30 maart 1995. 
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9. In artikel 194ter, lid 4, van het WIB 92 worden de voorwaarden voor de toeken-
ning en het behoud van de winstvrijstelling opgesomd. De vrijstelling wordt 
slechts toegestaan en behouden indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

– 1° de vrijgestelde winst moet op een afzonderlijke rekening van het passief van 
de balans geboekt zijn en blijven; 

– 2° de vrijgestelde winst mag niet tot grondslag voor de berekening van enige 
beloning of toekenning dienen; 

– 3° de schuldvorderingen en de eigendomsrechten die bij de sluiting of de uit-
voering van de raamovereenkomst werden verkregen, moeten bij de uitoefe-
ning van de beroepswerkzaamheid in België aangewend blijven; 

– 4° het totaal van de door het geheel van de overeenkomstsluitende binnenland-
se vennootschappen of vaste inrichtingen daadwerkelijk gestorte bedragen ter 
uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst mag niet meer 
dan 50% van het totale budget van de kosten voor het erkend Belgisch audiovi-
sueel werk belopen en moet daadwerkelijk voor de uitvoering van dat budget 
zijn aangewend; 

– 5° het totaal van de door het geheel van de overeenkomstsluitende binnenland-
se vennootschappen of vaste inrichtingen ter uitvoering van deze raamovereen-
komst aangewende bedragen in de vorm van leningen mag niet meer dan 40 % 
van de bedragen belopen die zullen worden aangewend ter uitvoering van de 
raamovereenkomst met vrijstelling van winst; 

– 6° de vennootschap of de vaste inrichting die om de vrijstelling verzoekt, moet 
binnen de termijn zoals bepaald voor het indienen van de aangifte van de in-
komstenbelasting voor het belastbaar tijdperk een afschrift van de raamover-
eenkomst overleggen en bij de aangifte voegen; 

– 7° de vennootschap of de vaste inrichting die aanspraak maakt op het behoud 
van de vrijstelling, moet uiterlijk binnen de twee jaar na de sluiting van de 
raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk een document 
overleggen waarin de controle waarvan de producent van een erkend Belgisch 
audiovisueel werk afhangt, verklaart dat de voorwaarden inzake de kosten in 
België, alsook de voorwaarden en grenzen voorzien in 4° en 5° van dit lid zijn 
nageleefd; 

– 7° de vennootschap voor de productie van audiovisuele werken mag geen ach-
terstallen hebben bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid op het moment van 
de sluiting van de raamovereenkomst; 

– 8° de bovenstaande voorwaarden moeten blijvend worden nageleefd. 

10. Ingeval een van de voorwaarden voor de toekenning en het behoud van de vrijstel-
ling in een bepaald boekjaar niet wordt nageleefd, wordt de voorheen vrijgestelde 
winst als winst van dat belastbaar tijdperk aangemerkt. 

11. De Belgische autoriteiten zijn van plan de onder 7 bepaalde termijn van twee jaar 
te verlengen tot vier jaar. 

12. De regeling is ingevoerd door de federale autoriteiten (Federale Overheidsdienst 
Financiën). Aangezien de steun met name leidt tot een verlies aan belastinginkom-
sten, wordt ervan uitgegaan dat hij voor 100% met middelen uit de algemene 
staatsbegroting is bekostigd. 
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13. Algemeen genomen heeft de regeling ten doel bij te dragen tot de financiering van 
de productie van erkende Belgische cinematografische en audiovisuele werken. 
Het gaat om een automatisch mechanisme. 

Begunstigden 
14. Wat de investeerders betreft, staan de maatregelen van regeling N 410/02 ook 

open voor aanvragers uit andere lidstaten, zonder enige vorm van discriminatie, 
voor zover zij belastbare inkomsten in België kunnen declareren. Voor producen-
ten staan de maatregelen van regeling N 410/02 eveneens open voor aanvragers 
uit andere lidstaten, zonder enige vorm van discriminatie, voor zover het werk dat 
zij willen produceren door het door de Gemeenschappen aangeduide selectieor-
gaan wordt beschouwd als "erkend Belgisch werk". 

15. De Belgische autoriteiten zijn van plan de toekenningsvoorwaarden voor inves-
teerders te wijzigen door ook met televisieomroepen verbonden ondernemingen in 
aanmerking te laten komen. De televisieomroepen zelf blijven uitgesloten. 

Steun 
16. De Belgische autoriteiten gaan als volgt te werk om de begrotingskosten van deze 

maatregel te schatten: als minpost is er het verlies aan belastingontvangsten ten 
gevolge van de fiscale vrijstelling (150% van een vennootschapsbelasting van 
33% = 51%) en als pluspost de mogelijke extra belastingontvangsten ten gevolge 
van nieuwe of extra inkomsten in de vennootschapsbelasting (33%), de personen-
belasting (25 à 50%), de bedrijfsvoorheffing op prestaties van buitenlandse arties-
ten (18%), de roerende voorheffing op rentebetalingen (15%) en de BTW (6 of 
21%). 

Intensiteit 
17. Variabel. De Belgische federale autoriteiten hebben toegezegd dat voor elk in zijn 

geheel beschouwd project voor de productie van een erkend Belgisch werk het 
steunintensiteitsplafond van 50% van het totale projectbudget niet zal worden 
overschreden, ook niet in geval van cumulatie met uit andere bronnen afkomstige 
steun. 

Jaarlijkse verslagen 
18. De Belgische regering zal de Commissie in een jaarlijks verslag informeren over 

de tenuitvoerlegging van de regeling. 

3. BEOORDELING 

19. Wat betreft de steunregeling op zich, wordt in het algemeen verwezen naar de be-
oordeling die destijds werd gemaakt in zaak N 410/02. 

20. Zoals bekend was de Commissie van mening dat de in regeling N410/02 vastge-
stelde steun staatssteun was in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag, 
omdat hij beoogt de productie mogelijk te maken van audiovisuele werken die an-
ders wellicht nooit tot stand zouden zijn gekomen. Zonder de fiscale stimulans die 
in het door de staat ingestelde mechanisme voor het aantrekken van investeringen 
is ingebouwd, zou de producent immers totaal geen toegang hebben tot financie-
ring, de financiering slechts gedeeltelijk rond kunnen krijgen of zich tegen andere 
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voorwaarden moeten financieren. Het steunelement voor de producent bestaat uit 
het bedrag van de aan de investeerder verleende belastingaftrek. De Commissie 
stelt derhalve vast dat het uit de fiscale aftrekbaarheid voortvloeiende voordeel via 
de raamovereenkomst feitelijk aan de producent wordt doorgegeven. De aange-
melde regeling komt bijgevolg in aanmerking voor de culturele afwijking van ar-
tikel 87, lid 3, onder d) van het EG-verdrag, aangezien het gaat om directe steun 
voor de productie van films, d.w.z. culturele producten. 

21. De door de Belgische autoriteiten aangemelde wijzigingen aan regeling N410/02 
veranderen in hoofdzaak niets aan deze beoordeling. Zij kunnen daarentegen de 
aantrekkelijkheid van de ingevoerde regeling daadwerkelijk verhogen waardoor 
de productie van werken beter ondersteund kan worden, met inachtneming van de 
culturele doelstelling. 

22. De openstelling van de regeling voor met televisieomroepen verbonden onderne-
mingen, als potentiële investeerders, en de opname van TV-films onder de erken-
de Belgische werken die in aanmerking komen voor steun, kan aan regeling 
N410/02 de tot nog toe ontbrekende beginimpuls geven en haar snel voldoende 
kruissnelheid geven. Zo kan de commerciële ervaring worden opgedaan die on-
ontbeerlijk is voor het welslagen van de regeling en om nieuwe investeerders te 
blijven aantrekken. Doordat dit rechtstreeks ten goede komt aan de productie van 
nieuwe werken, kan er worden van uitgegaan dat deze effecten stroken met het 
communautair belang. 

23. De omvorming van een gewone aftrekbaarheid tot een zuivere vrijstelling en de 
verlenging tot 4 jaar van de periode waarin bepaalde voorwaarden voor het be-
houd van de vrijstelling moeten worden vervuld, die het effect van de steun ver-
sterken, dragen bij tot de werkelijke productie van werken doordat ze het risico 
verminderen, of tenminste de perceptie of beoordeling van dit risico door de in-
vesteerders beïnvloeden. 

24. Ten slotte gaan de betreffende wijzigingen ook gepaard met een proportionele 
verstrenging van de voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling. Zij vormen 
een veiligheidsmechanisme en een waarborg voor de culturele doelstelling. De af-
trekbaarheid mag dan tot stand komen bij de ondertekening van de raamovereen-
komst, ze wordt pas een zuivere en definitieve vrijstelling nadat de voorwaarden 
zijn vervuld, met name de voorwaarde dat de werkelijke inbreng van de met de 
investering overeenstemmende financiële middelen wordt bewezen en dat een 
kant en klaar werk wordt afgeleverd. In het tegenovergestelde geval, namelijk als 
de investeerder het bewijs daarvan niet kan leveren, zal de voorheen vrijgestelde 
winst worden beschouwd als winst van het belastbaar tijdperk waarin de termijn 
van 4 jaar verstrijkt. Meer in het algemeen, als de voorwaarden niet (meer) wor-
den vervuld in een bepaald boekjaar, wordt de betreffende winst belast als winst 
van het betreffende belastbaar tijdperk. Zo wordt het voordeel in ieder geval te-
ruggenomen via de belastingheffing op de belastingvrije reserves (m.a.w. de voor-
heen vrijgestelde winst). Hierdoor is het vrijwel uitgesloten dat het fiscaal voor-
deel eventueel wordt doorgesluisd naar andere doelen, en wordt het dus louter 
aangewend ter ondersteuning van culturele producten. 
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25. Om deze redenen is de Commissie van oordeel dat de aangemelde wijzigingen in 
overeenstemming zijn met de algemene beginselen die zijn uiteengezet in de me-
dedeling van de Commissie van 26 september 20012 over bepaalde juridische as-
pecten in verband met cinematografische en andere audiovisuele werken en in de 
mededeling van de Commissie van 16 maart 20043, waarin de geldigheid van de 
specifieke compatibiliteitscriteria voor steun aan cinematografische en televisie-
producties wordt verlengd tot 30/06/2007. 

26. Mocht de uiteindelijke wettekst elementen bevatten die niet door het onderhavige 
besluit gedekt zijn, dan kunnen deze elementen pas ten uitvoer worden gelegd na-
dat de Commissie zich daarover heeft kunnen uitspreken. 

4. VERENIGBAARHEID 

27. De geplande wijzigingen aan regeling N410/02, die op 18/05/2004 door de Belgi-
sche autoriteiten zijn aangemeld, voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld in de 
mededeling van de Commissie van 26 september 2001 over bepaalde juridische 
aspecten in verband met cinematografische en andere audiovisuele werken, en in 
de mededeling van de Commissie van 16 maart 2004, waarin de geldigheid van de 
specifieke compatibiliteitscriteria voor steun aan cinematografische en televisie-
producties, als bedoeld in de mededeling van 29/09/2001, wordt verlengd tot 
30/06/2007, met name de culturele band, de criteria inzake het deel van het totale 
productiebudget dat buiten het grondgebied van de lidstaat moet kunnen worden 
besteed zonder de steun te verliezen, en de maximale steunintensiteit. De betrok-
ken maatregelen betreffen steun ten behoeve van culturele producten. In het on-
derhavige geval gaan de beperkingen niet verder dan hetgeen als acceptabel kan 
worden beschouwd in het licht van de criteria "noodzaak" en "evenredigheid" van 
de steun. De steun heeft dus een stimulerend effect op de totstandkoming van een 
nationaal cultureel product. De maatregelen veranderen de voorwaarden inzake 
het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Gemeenschap derhalve 
niet zodanig dat het gemeenschappelijk belang daardoor wordt geschaad. Bijge-
volg kunnen zij op grond van artikel 87, lid 3, onder d), aangemerkt worden als 
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt. 

5. CONCLUSIE 

28. De Commissie heeft besloten dat de regeling, zoals gewijzigd door de aangemelde 
bepalingen, in aanmerking komt voor de afwijking uit artikel 87, lid 3, onder d), 
van het EG-Verdrag. 

29. De Belgische regering zal de Commissie in een jaarlijks verslag informeren over 
de tenuitvoerlegging van de regeling. 

                                                 
2 PB C 43 van 16/02/2002. 

3 COM(2004) 171 def. 
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30. Om rekening te kunnen houden met de ontwikkelingen in de hele Gemeenschap 
en zoals haar door de Belgische autoriteiten was gevraagd, beperkt de Commissie 
haar goedkeuring tot een periode die loopt tot en met eind juni 2007. 

 

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 
bekendgemaakt, wordt U verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen 
vanaf de ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie bin-
nen de vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat 
U instemt met mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit 
schrijven in de authentieke taal op Internet: 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids. Dit verzoek dient bij 
aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Directie H – Staatssteun II 
Wetstraat 200 
B-1049 BRUSSEL 

Fax : + 32 2 296.95.80 

 
 

Met bijzondere hoogachting, 
 
 

Voor de Commissie 
 
 
 

Mario MONTI 
Lid van de Commissie 


