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Filmwereld vreest moeizame relance
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De Vlaamse filmsector ducht corona en vraagt de overheid om hulp. Er dreigt een 
financieringstekort voor films en series van eigen bodem. Biedt een versoepeling 
van de taxshelter een uitweg?

M eer dan honderd film- en televisieproducties werden half maart in
Vlaanderen als gevolg van de coronacrisis stilgelegd. Sommige
producenten moesten hun opnames in de allerlaatste draaifase
stopze!en. Zolang we in een anderhalvemeterwereld leven, zit een snelle

heropstart van het gros van de filmsets er niet in. 

Ook de rest van de audiovisuele wereld dreigt nog een paar maanden stil te liggen. De
bioscopen hopen in het meest optimistische scenario de deuren opnieuw in juni of
juli te kunnen openen. Dat zal onder strenge veiligheidsmaatregelen gebeuren. Een
plan van de bioscoopsector rond social distancing wacht op feedback en het fiat van
de overheid en de gezondheidsexperts. 

De vraag is echter of er dan voldoende filmaanbod zal zijn. De zomer is sowieso een
kalme periode in de cinema’s. En naar de bioscoop gaan in tijden van het coronavirus
betekent een hoop mensen voor een lange periode in dezelfde ruimte plaatsen en dus
nieuwe vrees voor besme!ingen.  ‘De bioscopen zullen een grote locomotief nodig
hebben om het publiek terug te winnen’, zegt Alexander Vandepu!e van de
bioscoopgroep Lumière. ‘Welke distributeur of studio durft als eerste zijn teen in het
water te steken?’

De lockdown besmet ook de filmmaatschappijen. Niet alleen kunnen
productiehuizen niets produceren, waardoor ze geen of minder inkomsten hebben.
Filmverdelers verdienen momenteel enkel aan de kleinere titels die op een handvol
thuiskijkplatformen uitkomen. Hierdoor lopen ze geld mis dat in normale
omstandigheden ook naar toekomstige filmprojecten gaat.

Het domino-effect van Covid-19 stopt daar niet. De televisieomroepen, traditioneel
vaste partners in de filmfinanciering, worstelen met een opdrogende reclamemarkt.
En ook de financiering via de taxshelter - verantwoordelijk voor zowat een derde van
het budget van een Vlaamse film - komt in het gedrang. Productiehuizen vrezen dat
de winstmarges van bedrijven die via de fiscalevoordeelmaatregel in audiovisuele
producties investeren als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Taxshelter versoepelen

De filmsector gaat dan ook uit van een aanzienlijk financieringstekort. Precieze cijfers
zijn niet voorhanden. Achter de schermen werkte het Vlaams Audiovisueel Fonds
(VAF) de voorbije weken aan een schadeopmeting op korte en lange termijn. Het
filmfonds hoopt zo geld los te peuteren uit het noodfonds van de Vlaamse regering.
Maar de 200 miljoen euro daaruit zijn bestemd voor de hele cultuur- en mediasector,
het toerisme en de sportwereld. 

Er wordt daarom ook naar de federale overheid gekeken. Producenten en
taxshelterbedrijven vragen minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) de
taxshelterwet tijdelijk te versoepelen om een forse daling van de opbrengsten te
voorkomen. De voorbije twee jaren bleek het systeem al minder interessant voor de
filmsector door de verlaging van de vennootschapsbelasting en de concurrentie van
de podiumkunsten die in 2017 aan de taxshelter werden toegevoegd. 

De sector dringt aan op een verhoging van het vrijstellingsbedrag voor grote
bedrijven en een verlenging van uitgavetermijnen zodat producenten na de lockdown
sneller kunnen heropstarten. ‘Het zijn misschien geen wondermiddelen, maar alle
kleine beetjes kunnen helpen om de filmsector voor een catastrofe te behoeden’, zegt
Sibylle Smet van taxshelter.be, een van de intermediairen achter de
versoepelingsvoorstellen.

Investeer Vlaams

De intermediair Flanders Tax Shelter sluit zich aan bij de vraag naar bijkomende
maatregelen. Maar de oprichters Pieter Dewinter en Tom No!e zien de toekomst
minder somber dan hun collega’s. ‘In Vlaanderen zijn er meer dan 10.000 bedrijven
die elk een taxshelteroperatie van 30.000 euro op poten kunnen ze!en. Maar nog
geen 5 procent past het principe toe: het potentieel is dus nog immens zodat iedereen
kan produceren wat er de komende jaren op de planning staat, zelfs als we in
coronatijden worden geconfronteerd met grote winstdalingen van investeerders.’

Het is een kwestie van dat potentieel aan te spreken, zeggen Dewinter en No!e. Van de
jaarlijks via taxshelterfondsen in ons land opgehaalde bedragen - tussen 150 en 180
miljoen euro - gaat het grootste deel naar internationale coproducties en komt
volgens Flanders Tax Shelter slechts een kleiner deel bij Vlaamse productiehuizen
terecht.

’We moeten de Vlaamse ondernemers nog meer overtuigen van de voordelen van de
taxshelter en duidelijk maken dat ze in het oog moeten houden waaraan het
taxsheltergeld besteedt wordt: aan Vlaamse productiehuizen. Die positieve keuze is
voorhanden in de markt.’
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Google ziet na reclamedip al tekenen van herstel

Opnieuw kink in de kabel bij voorzittersrace Open VLD1

Optimisme over vaccin geeft Moderna vleugels2

Degiro kan forse instroom nieuwe klanten niet aan3

‘Ook zonder corona ging het vroeg of laat mislopen met FNG'4

310 gedwongen ontslagen bij Brussels Airlines5
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Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn
verantwoordelijk voor de inhoud.

Het coronavirus heeft de economie
in zijn greep, maar de Belgische
bedrijven laten zich niet doen. Ze
zijn creatiever en weerbaarder dan
ooit en tonen dat ze samen sterk
staan. Talloze belangeloze
initiatieven van ondernemers om

Lock Down? Stand Up!

Er is een lange lijst van
overheidsmaatregelen voor
getroffen ondernemers. Maar veel
van die maatregelen zijn niet altijd
bekend bij ondernemers. Lees meer

Veel steunmaatregelen nog
niet bekend bij
ondernemers

SpeciWek voor de commerciële
luchtvaartsector, breidde
Bridgestone Aviation Division vorig
jaar zijn productaanbod uit met
nieuwe en innovatieve digitale

De nieuwe digitale ambities
van Bridgestone Aircraft
Tire
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Partner content biedt organisaties toegang tot het
netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk
voor de inhoud.

Deze berichten zijn ingezonden, de bedrijven zijn verantwoordelijk
voor de inhoud.

Urban Court: een groen eiland in hartje Brussel

De vraag naar leefruimte in Brussel-centrum blijft groot. ‘Met de ombouw van
oude kantoren naar woningen helpen we de stad en haar bewoners vooruit’, zegt…
Laurent Hemelaers, development manager bij AG Real Estate. **

‘Met AI kunnen robots leren elk type brief en pakje te sorteren’

bpost pioniert met de technologie van Covariant, het bedrijf van de Vlaamse
topwetenschapper Pieter Abbeel.

**

Gloednieuw museum voor de haute horlogerie

Langs een spiraal neerdalen in het walhalla van de haute horlogerie. Dat ervaren
de bezoekers in het gloednieuwe Musée Atelier Audemars Piguet. ‘Ons rijke…
culturele erfgoed laten we naadloos aansluiten op de toekomst.' **

GESPONSORDE BEDRIJFSBERICHTEN

SHAREHOLDER

Insightful tools and expert follow-up service for your medical display aeet

door barco **

VASTGOED

Grootste nieuwbouwproject van België

door triple living **

SHAREHOLDER

Richtlijnen voor de organisatie van de Gewone en Buitengewone Algemene
Vergaderingen

door home invest belgium **

SHAREHOLDER

Jaarverslag 2019

door ucb **

PIETER DEWINTER EN TOM NOTTE
OPRICHTERS VAN FLANDERS TAX SHELTER

We moeten de Vlaamse ondernemers nog meer overtuigen van de
voordelen van de taxshelter en duidelijk maken dat ze in het oog
moeten houden waaraan het taxsheltergeld besteedt wordt: aan
Vlaamse productiehuizen.
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