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Aanvulling nr. 3 bij het Prospectus dat op 25 juni 2019 werd goedgekeurd door de FSMA. 

Dit document is een vertaling van de Franstalige versie van het document goedgekeurd door de 

FSMA op 2 juni 2020. De Aanbieder, vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, draagt de 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van de vertaalde versies. De investeerders kunnen deze 

vertaalde versie benutten in verband met hun contractuele relatie met de Aanbieder. 

 

Deze Aanvulling nr. 3 werd door het directiecomité van de FSMA goedgekeurd op 2 juni 2020. Ze bevat 

een update over de risicofactoren die gepaard gaan met een Tax Shelter-verrichting via SCOPE 

Invest, in het licht van de wereldwijde gezondheidscrisis rond covid-19 en de implicaties daarvan 

voor de door SCOPE Invest gefinancierde audiovisuele en podiumproducties. 

Maximumbedrag van de Aanbieding: 30.000.000 EUR 

• Deze Aanvulling nr. 3 heeft betrekking op de Aanbieding die doorlopend geopend is vanaf 

25 juni 2019. Het betreft dezelfde Aanbieding, zowel wat het aangeboden 

beleggingsinstrument betreft als de personen tot wie ze zich richt, als die in Prospectus, met 

dezelfde uiterste geldigheidsdatum. 

• Deze Aanvulling nr. 3 vormt een aanvulling bij het prospectus van 25 juni 2019, de Aanvulling 

nr. 1 van 10 december 2019 en de Aanvulling nr. 2 van 31 december 2019. Ze kan slechts 

gelezen en begrepen worden in samenhang met alles wat beschreven staat in het Prospectus, 

met inbegrip van de samenvatting en de bijlagen, en in de Aanvullingen nr. 1 en 2. 
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Vooraf 
 

SCOPE Invest 

Naamloze vennootschap | Defacqzstraat 50 | 1050 Brussel| KBO-nr. 0865.234.456 

 

Aanvulling nr. 3 bij het door de FSMA op 25 juni 2019 goedgekeurde Prospectus 

 

AANVULLING NR. 3 BIJ HET PROSPECTUS ROND DE DOORLOPENDE OPENBARE AANBIEDING TOT 

INSCHRIJVING, GEORGANISEERD DOOR DE NV SCOPE INVEST BETREFFENDE EEN INVESTERING IN DE 

PRODUCTIE VAN EEN AUDIOVISUEEL EN/OF PODIUMWERK OF VAN EEN GEHEEL VAN AUDIOVISUELE 

EN/OF PODIUMWERKEN, ONDER HET TAX SHELTER-STELSEL 

 

voor een maximumbedrag van 30.000.000 EUR (de Aanbieding wordt van rechtswege afgesloten als 

het maximumbedrag is opgehaald en ten laatste op 24 juni 2020). 

Deze Aanvulling nr. 3 is door de FSMA goedgekeurd op 2 juni 2020. Ze vormt een aanvulling bij het op 

25 juni 2019 door de FSMA goedgekeurde Prospectus en bij Aanvulling nr. 1, door de FSMA 

goedgekeurd op 10 december 2019 en Aanvulling nr. 2, door de FSMA goedgekeurd op 31 december 

2019. Deze Aanvulling nr. 3, het Prospectus en Aanvulling nr. 1 en 2 zijn gratis verkrijgbaar op de 

maatschappelijke zetel van SCOPE (Defacqzstraat 50 in 1050 Bruxelles) en op de website 

www.scopeinvest.be. 

 

Goedkeuring door de autoriteit voor de financiële diensten en markten FSMA 
In toepassing van artikel 53 § 2 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 

beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 

gereglementeerde markt, heeft de Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 

2 juni 2020 deze Aanvulling nr. 3 goedgekeurd. Deze is er gekomen omdat zich, tussen de 

goedkeuring van het Prospectus en het definitief afsluiten van de Aanbieding belangrijke nieuwe 

feiten hebben voorgedaan die van aard zijn om de beoordeling van de Operatie te beïnvloeden. Deze 

goedkeuring houdt geen oordeel in over de opportuniteit of de kwaliteit van de Aanbieding noch 

over de toestand van de Aanbieder. 

 

Belangrijke informatie 
De Aanbieding waarop deze Aanvulling betrekking heeft richt zich tot elke rechtspersoon die in 

België onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting van niet-inwoner 

(vennootschappen) en voornamelijk tot diegenen die de vrijstelling genieten van Belastbare 

Gereserveerde Winsten, toegekend door de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het WIB 

1992, zoals ze voor het laatst werden gewijzigd door de wet van 25 december 2017 tot hervorming 

van de vennootschapsbelasting, de wet van 28 april 2019 en de wet van 20 mei 2020 houdende 

diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de covid-19-pandemie. Intekenen op de 

Aanbieding zonder de bijbehorende fiscale vrijstelling te kunnen genieten, hetzij tijdens het lopende 
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jaar, hetzij in de loop van de volgende jaren, maakt de Operatie voor de rechtspersoon in kwestie 

financieel oninteressant. 

 

Bij het nemen van een investeringsbeslissing moeten de investeerders zich baseren op hun eigen 

beoordeling, onderzoek en analyse van het voorgestelde Beleggingsinstrument, de voorwaarden van 

de Aanbieding en de inhoud van het Prospectus en zijn Aanvullingen, met inbegrip van de 

bijbehorende voordelen en risico’s. Elke beslissing om te investeren in de aangeboden 

Beleggingsinstrumenten moet gebaseerd zijn op de voorafgaande analyses die een investeerder 

nodig acht, met inbegrip van de juridische basis en gevolgen van de Aanbieding en de van toepassing 

zijnde fiscale gevolgen. Boven op zijn eigen beoordeling van de Voorgestelde 

Beleggingsinstrumenten en de voorwaarden van de Aanbieding, mogen de Investeerders zich 

uitsluitend baseren op de informatie in het Prospectus en zijn Aanvullingen, met inbegrip van de 

risicofactoren die erin worden beschreven. 

Alleen de Franse versie van het Prospectus en van de Aanvullingen nr. 1, 2 en 3 is ter goedkeuring 

voorgelegd aan de FSMA. De goedkeuring van de FSMA houdt geen oordeel in van de FSMA over de 

opportuniteit of de kwaliteit van de Aanbieding of over de toestand van de Aanbieder. Indien een 

klacht over de informatie in dit Prospectus ter kennis van een rechtbank wordt gebracht, kan de 

eisende Investeerder volgens het geldende recht verplicht worden om, vóór de rechtszaak begint, de 

kosten te betalen voor de vertaling van het Prospectus en/of zijn Aanvullingen. 

Overeenkomstig artikel 53 1e lid van de wet van 16 juni 2006 wordt een Aanvulling bij een Prospectus 

gepubliceerd wanneer zich, tussen de goedkeuring van het Prospectus en de definitieve afsluiting 

van de Aanbieding, betekenisvolle nieuwe feiten voordoen of indien de informatie in het Prospectus 

vergissingen of substantiële onnauwkeurigheden blijkt te bevatten, die van aard zijn om de 

beoordeling van de Operatie te beïnvloeden. De Investeerders die al vóór de publicatie van de 

Aanvulling op het Prospectus hebben aanvaard de Voorgestelde Beleggingsinstrumenten te kopen of 

erop in te schrijven, hebben het recht om hun aanvaarding in te trekken gedurende twee werkdagen 

na de publicatie van die Aanvulling, op voorwaarde dat de nieuwe ontwikkeling, vergissing of 

onnauwkeurigheid zich heeft voorgedaan vóór de openbare Aanbieding definitief afloopt. Deze 

termijn kan worden verlengd door de Aanbieder. De datum waarop het recht tot intrekking vervalt 

wordt vermeld in hoofdstuk 4 van deze Aanvulling nr. 3. 

We vestigen de aandacht van de Investeerder op het feit dat SCOPE Invest het nodig geacht heeft om 

de informatie die voorkomt in het Prospectus, zoals dat door de FSMA op 25 juni 2019 werd 

goedgekeurd, aan te vullen met de hierna beschreven nieuwe feiten. 

 

Verantwoordelijkheid voor de Aanvulling 
Overeenkomstig artikel 61, 1e en 2e lid van de wet van 16 juni 2006 draagt de Aanbieder, 

vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, de verantwoordelijkheid voor de informatie in deze 

Aanvulling nr. 3. Na zich ervan vergewist te hebben dat dit het geval is, verklaart de Aanbieder, 

vertegenwoordigd door zijn raad van bestuur, dat alle informatie in Aanvulling nr. 3, voor zover 

bekend, overeenstemt met de werkelijkheid en dat er niets is weggelaten dat de strekking van de 

inhoud zou kunnen veranderen. 
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1 Nieuwe betekenisvolle feiten 
 

1.1. De covid-19-pandemie 

 

De coronacrisis heeft vanaf half maart de economische activiteit in België brutaal lamgelegd en doet 

vrezen voor een periode van wereldwijde, diepgaande recessie. 

Hoewel het gevoel van onzekerheid tot op vandaag aanhoudt, heeft de regering een reeks van 

maatregelen genomen om de economie en de ondernemingen in moeilijkheden te ondersteunen.   

De doelstelling van deze aanvulling nr. 3 is om de gevolgen te beschrijven van de gezondheidscrisis 

rond covid-19 op de activiteiten van de Aanbieder en om in deze bijzondere omstandigheden de 

risicofactoren bij te stellen die met de Aanbieding gepaard gaan. 

 

1.2. Mededeling van de Tax Shelter-cel van 13 maart 2020 

 

Nadat de gezondheidscrisis in België was losgebarsten nam de Tax Shelter-cel op 13 maart 2020 een 

eerste maatregel om de Producenten 6 maanden langer de tijd te geven om de in aanmerking 

komende uitgaven te verrichten die volgens de Raamovereenkomst vereist zijn. De Producenten 

hebben nu, voor alle projecten waarvoor de regeringsbeslissingen rond de lockdown van toepassing 

zijn, een periode van 24 maanden vanaf de ondertekening van een Raamovereenkomst voor het 

verrichten van de uitgaven (voor audiovisuele werken). Voor animatieprojecten of podiumwerken 

bedraagt de termijn 30 maanden. 

 

1.3. Maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 17 maart 2020 

 

Sinds 17 maart 2020 is de Nationale Veiligheidsraad (NVR) verschillende keren bijeengekomen om de 

veiligheidsregels vast te leggen die burgers en ondernemingen dienen na te leven. 

De voornaamste maatregelen die een impact hebben op de activiteit van de Aanbieder zijn: 

• Het organiseren van telewerken; 

• De afstandsregels (social distancing); 

• Het verbod om zich buiten het Belgische grondgebied te begeven; 

• De lockdown; 

• Het dragen van een mondmasker; 

• Enz. 

Die maatregelen van de Belgische regering hebben gevolgen voor de productie van audiovisuele 

werken en podiumwerken van zowel de Belgische als buitenlandse producenten van wie de 

opnamen en de voorstellingen nu stuk voor stuk zijn stilgelegd. 
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1.4. Mededelingen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april en 6 mei 2020 over de 

strategie voor de afbouw van de lockdown 

 

Na de Nationale Veiligheidsraad (NVR) van vrijdag 24 april werd de strategie bekendgemaakt voor de 

geleidelijke afbouw van de lockdown. 

Voor de B2B-dienstverlening blijft telewerken de norm. Waar het onmogelijk is om in een 

onderneming de afstandsregels na te leven wordt toegestaan om dat risico op te vangen door een 

reeks van bijkomende aanbevelingen op te volgen, zoals het dragen van een mondmasker. 

Op woensdag 6 mei heeft de Nationale Veiligheidsraad (NVR) de modaliteiten verduidelijkt van fase 

1b van haar strategie voor de afbouw van de lockdown. Sinds 11 mei zijn de meeste handelszaken 

opnieuw geopend, maar met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. 

In de landen van Europa werd het draaien van films geleidelijk hervat, in Frankrijk hier en daar zelfs al 

sinds 11 mei. 

Wat de projecten betreft waarvoor SCOPE middelen heeft opgehaald, en die stilgelegd of uitgesteld 

werden als gevolg van de pandemie, verwijzen we naar § 3.1. Daar vindt u de data waarop het 

draaien van start gaat of hervat zal worden. 

Voor die projecten waarvan de voorbereiding nog niet gestart was toen de lockdown werd ingevoerd 

is de toestand onzekerder. Covid-19 wordt in verzekeringskringen inmiddels overal ter wereld als een 

uitsluitingsclausule beschouwd. 

 

1.5. Wet van 20 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de 

covid-19-pandemie 

 

Een wet met diverse fiscale noodmaatregelen werd op 20 mei 2020 goedgekeurd tijdens de plenaire 

zitting van het Parlement. 

Ook de Tax Shelter behoort tot de mechanismen waar de wet op gericht is, en meer bepaald de 

termijn die toegestaan wordt tussen de ondertekening van een Raamovereenkomst en de datum van 

de in aanmerking komende uitgave (zie § 1.2.). Het verlengen van die termijn maakt het voorwerp uit 

van artikels 8, 1°, 9, 10, 1° en 12 van de wettekst. 

De doelstelling van deze wet is om de sector de mogelijkheid te bieden om te compenseren voor de 

te verwachten afname in de opgehaalde fondsen voor 2020 en 2021. 

De wijzigingen aan de wetgeving over de Tax Shelter hebben betrekking op drie punten: 

• Het tijdelijk optrekken (tot de jaarafsluitingen van 31 december 2021) van het absolute 

plafond voor de vrijstelling van de investeerders. Dat is verdubbeld tot 1.700.000 EUR (in 

plaats van 850.000 EUR), voor de boekjaren die ten laatste op 30 december 2020 afgesloten 

worden en tot 2.000.000 EUR (in plaats van 1.000.000 EUR) voor de boekjaren die afgesloten 

worden tussen 31 december 2020 en 31 december 2021. 

• De eerder gedane uitgaven: volgens artikel 194ter van het WIB 1992 mogen de uitgaven, 

onder bepaalde voorwaarden, plaatsgevonden hebben tot maximaal 6 maanden vóór de 

ondertekening van een Raamovereenkomst. Dat principe was niet van toepassing voor de 
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Podiumwerken. Door de wetswijziging zijn eerder gedane uitgaven nu ook mogelijk voor 

Podiumwerken. De uitgaven die al gebeurden vóór de datum van de ondertekening van een 

Raamovereenkomst mogen evenwel niet meer bedragen dan 50 % van het totaal van de 

productie- en exploitatie-uitgaven voor het werk in kwestie. 

• De termijn voor het verrichten van de in aanmerking komende uitgaven (zie § 1.2.): de wet 

bepaalt een bijkomende termijn, op voorwaarde dat de Producent kan aantonen dat het 

betrokken in aanmerking komende werk rechtstreeks schade heeft opgelopen door de 

maatregelen die de federale regering heeft ingevoerd in het kader van de covid-19-

pandemie. De termijn voor het verrichten van die uitgaven werd verlengd van 18 naar 24 

maanden na de ondertekening van een Raamovereenkomst, voor audiovisuele werken, en 

van 24 naar 30 maanden voor Podiumwerken en animatieprojecten. Als we ook rekening 

houden met de bovenvermelde regel van de eerder gedane uitgaven bedraagt de periode 

om in aanmerking te komen als uitgave nu dus 30 maanden voor de audiovisuele werken en 

36 maanden voor de Podiumwerken. De maatregel is beperkt tot de Raamovereenkomsten 

waarvoor het Tax Shelter-attest nog niet is aangevraagd en die gesloten werden tussen 

12 september 2018 (12 maart 2018 voor animatiefilms en podiumwerken) en 31 december 

2020. 
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2 Evolutie van de voornaamste risicofactoren die door de 

gezondheidscrisis beïnvloed kunnen worden 
 

2.1. Het risico op niet-voltooiing van het werk of op uitgaven buiten de uiterste termijn en het 

risico op het niet-verkrijgen van het Fiscaal Voordeel 

 

Het afleveren van het Tax Shelter-attest hangt samen met de voltooiing van het project in kwestie, dat 

een van de wettelijke voorwaarden vormt uit artikel 194ter van het WIB 1992. 

De niet-voltooiing van een project of het uitstellen van uitgaven tot na de uiterste termijn houdt voor 

de investeerders in kwestie het risico in dat ze er hun Fiscaal Voordeel bij inschieten. 

In de context van de huidige gezondheidscrisis, die de planning van de uitgaven in de war kan 

schoppen, is er mogelijk sprake van een toegenomen risico op niet-voltooiing (of uitstellen van de 

uitgaven tot voorbij de uiterste termijn) van een in aanmerking komend werk waarvoor al Tax Shelter-

middelen zijn opgehaald. 

Zoals uiteengezet onder § 3.1 is 88 % van de projecten die door SCOPE tussen 1 januari 2019 en 

31 maart 2020 werden gefinancierd, ofwel afgesloten ofwel in de fase van de postproductie. Die fase 

van de postproductie moest niet onderbroken worden of liep geen uitstel op, omdat ze vanaf een 

afstand en via telewerken kan gebeuren.  

Bij de films waarvoor fondsen ingezameld worden en waarvan het draaien onderbroken werd (en zo 

snel mogelijk hervat zal worden) of uitstel opliep, is het risico beperkt tot amper 1,19 % van het 

totaalbedrag van de te verrichten uitgaven voor de onderzochte periode. Het management van SCOPE 

is van oordeel dat er geen gevaar bestaat dat die uitgaven niet kunnen plaatsvinden tijdens de 

verlengde periode van 24 maanden. Die verwachting kan enkel doorkruist worden als we een langere 

periode zouden kennen van opeenvolgende golven van lockdown en versoepeling. De start van de 

draaiperiode voor de film ‘The Pact’, de enige film waarvoor het draaien nog niet gestart was op het 

moment dat de lockdown van kracht werd, is bevestigd op 10 juni. Dat zal gebeuren in Denemarken, 

een land dat minder dan België door de coronavirus getroffen werd en waar op 20 april met succes 

een begin werd gemaakt met het versoepelen van de maatregelen.  

Het specifieke eigen risico van SCOPE wordt door zijn management als laag ingeschat. Die inschatting 

is gebaseerd op de volgende elementen: 

• Voor slechts 1 van de gefinancierde films uit die periode moet het draaien nog beginnen. Dat 

gaat omgerekend om 0,52 % van de opgehaalde fondsen. SCOPE heeft op 15 mei 2020 de 

bevestiging gekregen dat het draaien voor die film op 10 juni kan starten in Denemarken; 

• Voor 88 % van de films is het project ofwel afgesloten of bevindt het zich in de fase van de 

postproductie; 

• De postproductiefase moest niet onderbroken worden en liep geen achterstand op door de 

coronacrisis, aangezien de meeste van de bijbehorende activiteiten vanaf een afstand kunnen 

gebeuren; 

• De uitvoerende producenten garanderen het voltooien van de films. Hetzelfde geldt voor de 

banken die instaan voor de cashflow voor die films. Zij hebben er alle belang bij dat de films 

ook opgeleverd worden, aangezien ze anders het hele bedrag verliezen dat ze de producenten 

hebben voorgeschoten; 
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• De wetgever heeft de periode gedurende dewelke de uitgaven in aanmerking komen, tijdelijk 

met 12 maanden verlengd. 

 

2.2. Het risico verbonden met de financiële stabiliteit 

 

Het risico op financiële instabiliteit van SCOPE Invest, SCOPE Pictures en SCOPE Immo heeft een 

mogelijke impact voor de investeerder, vanwege de garantie op schadeloosstelling die uitgaat van 

die vennootschappen in geval van niet-verkrijgen van de Fiscale Attesten. 

Het risico bestaat vanaf het ogenblik dat de hoofdactiviteit van SCOPE Invest (het ophalen van 

fondsen) zou kunnen afnemen door de negatieve economische perspectieven die een impact kunnen 

hebben op de capaciteit van de investeerders om Tax Shelter-verrichtingen te realiseren. 

De gezondheidscrisis zal een impact hebben op de financiële resultaten van bepaalde van onze 

klanten, wat op zijn beurt niet zonder gevolgen blijft voor de bedragen die ze belastingvrij onder het 

Tax Shelter-stelsel kunnen investeren en dus ook op het totaal aan fondsen dat SCOPE dit jaar zal 

kunnen inzamelen.  

We kunnen die impact op dit ogenblik nog niet inschatten. Hij zal ook gedeeltelijk gecompenseerd 

worden door de speciale maatregelen die onlangs werden aangenomen en in het bijzonder door 

artikel 11 en 13 van de wet van 20 mei 2020 (zie § 1.5) waarin de bedragen opgetrokken worden die 

kunnen vrijgesteld (en zodoende geïnvesteerd) worden door wie voor de aanslagjaren waarop de 

maatregel van toepassing is voldoende winst gerealiseerd heeft. De bepaling zou de ondernemingen 

die hun boekjaar afsluiten tussen de datum van inwerkingtreding van de wet van 20 mei 2020 en 

31 december 2021, in staat moeten stellen om hun investeringscapaciteit op te trekken, op 

voorwaarde dat hun belastbare gereserveerde winst, waarvan sprake in § 3 van artikel 194ter van 

het WIB 1992, hoger ligt dan 1.700.000 EUR (aanslagjaar 2020) of 2.000.000 EUR (aanslagjaren 2021 

en 2022). De toename zou tot het dubbele kunnen bedragen indien de belastbare gereserveerde 

winst hoog genoeg is en minimaal 3.400.000 EUR bedraagt (voor aanslagjaar 2020) of 4.000.000 EUR 

(voor de aanslagjaren 2021 en 20221).  

Het Management van SCOPE heeft doortastende maatregelen genomen om zijn algemene kosten 

terug te dringen en bijgevolg ook de blootstelling aan het risico van een afname van het eigen 

vermogen: 

- Gebruik van het mechanisme van gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid voor bijna alle 

werknemers van SCOPE; 

- Drastisch terugschroeven van de opdrachten van de externe dienstverleners tijdens de 

periode van de lockdown; 

- Optimaliseren en beperken van bepaalde werkings- en marketinguitgaven. 

Die maatregelen zouden moeten resulteren in een afname van de algemene kosten met ongeveer 

15 %, hetgeen de Groep in staat zal stellen om een positief resultaat te realiseren, voor zover het 

opgehaalde jaartotaal minstens 9,5 miljoen EUR bedraagt.  

 
1 Voor het aanslagjaar 2022 hebben alleen de vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31 december 

2021 voordeel bij deze maatregel. 
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Rekening houdende met de toename van 50 % van het aantal commerciële medewerkers ten 

opzichte van januari 2019 en met de stijging van de plafonds, overeenkomstig de wetswijziging van 

20 mei 2020, gaat het management ervan uit dat de doelstelling van een stabiel bedrag aan 

opgehaalde fondsen ten opzichte van 2019 (11 miljoen EUR) perfect mogelijk blijft. Voor zover die 

voorwaarde van de opgehaalde fondsen vervuld wordt blijft het risico van financiële instabiliteit en 

faillissement onveranderd ten opzichte van de schatting uit § 4.2 van Aanvulling nr. 1 van 

10 december 2019, ondanks een geconsolideerd verlies op het niveau van de groep SCOPE, dat 

momenteel geraamd wordt op 1.257.892 EUR voor het op 31 maart 2020 afgesloten boekjaar (in 

plaats van maximaal 1.000.000 EUR, volgens de raming uit Aanvulling nr. 1 van 10 december 2019). 

Voor 2020 is ook nog een bedrag van 482.000 EUR verschuldigd, dat niet in dit verlies is opgenomen. 

Het gaat om het saldo van de schadeloosstellingen voor gedeeltelijke attesten die in 2019 werden 

verkregen. 

 

2.3. Het specifieke risico voor de sector van de podiumkunsten 

 

De sector van de podiumkunsten is bijzonder hard getroffen door de crisis rond covid-19. Alle 

voorstellingen die nog geprogrammeerd stonden tot het einde van het seizoen zijn geannuleerd. 

Repetitietijden konden niet gegarandeerd worden. Hetzelfde geldt voor het maken van decors en 

kostuums. En dan zwijgen we nog over de onmogelijkheid om de reizen te organiseren van teams en 

artiesten die uit het buitenland komen.  

In de periode van 1  januari 2019 tot 31 maart 2020 heeft SCOPE zich via Sceniscope geëngageerd in 

drie projecten in de ‘podiumkunsten’. De uitgaven die daarvoor in België gerealiseerd moesten 

worden hebben plaatsvonden, in hun totaliteit, voor de drie projecten en voor de ‘Premières’. Er 

bestaat dus geen bijkomend risico voor de Aanbieder als gevolg van de coronacrisis. Het 

management bevestigt dat SCOPE geen fondsen heeft opgehaald voor projecten in de 

‘podiumkunsten’ die na maart 2020 hun beloop moesten kennen. 
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3 Gerichte maatregelen van de Aanbieder 
 

SCOPE Invest heeft in het licht van de veiligheidsvoorschriften alle mogelijke maatregelen genomen 

om zijn personeel, leveranciers en klanten te beschermen en om ervoor te zorgen dat zijn 

dienstverlening aan de Tax Shelter-investeerders verzekerd kon blijven (telewerken en naleven van 

de gezondheidsvoorschriften). Er wordt niet uitgegaan van onderbrekingen in de verwerking van de 

investeringsaanvragen, de betaling van de intresten aan de investeerders (Aanvullend Rendement) 

en het beheer van de dossiers die in behandeling zijn bij de Controlecel van de FOD Financiën. 

 

3.1. Interne analyse van de lopende financieringsprojecten 

 

SCOPE heeft een interne analyse gemaakt van de lopende financieringsprojecten, om het risico’s in 

te schatten die gepaard gaan met het naleven van de wettelijke termijnen voor het verrichten van de 

uitgaven voor die projecten, met de maatregelen in het kader van de lockdown die tot vertragingen 

kunnen leiden en zelfs met de eventuele annuleringen in de productiekalenders.  

SCOPE schat dat het risico in zijn geval zeer beperkt is. De onderstaande grafiek toont de fase in de 

verwezenlijking waarin de projecten zich bevinden die SCOPE tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2020 

gefinancierd heeft (op een totaal van 50 projecten). 

 

 

Grafiek 1: Fase in de verwezenlijking van de projecten die sinds 1 januari 2019 gefinancierd werden 

(% berekend op basis van het aantal projecten) 

 

88 % van de projecten die SCOPE tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2020 gefinancierd heeft zijn 

afgesloten, of bevinden zich in het stadium van de postproductie. De postproductie heeft niet te lijden 

gehad onder de lockdownmaatregelen, aangezien het daarbij om prestaties gaat die in de grote 

meerderheid van de gevallen vanaf een afstand geleverd kunnen worden, via telewerken. 12 % heeft 

betrekking op 5 projecten waarvan het draaien stilgelegd moest worden en 1 project dat nog niet 

gestart was. Inmiddels is bevestigd dat het draaien daarvan zal starten op 10 juni 2020. 

Afgesloten

44%Postproductie

44%

Draaien

12%

Gefinancierde projecten 

(januari 2019 - april 2020)
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Het totaal aan opgehaalde fondsen voor deze 6 projecten bedraagt 622.732 EUR. De productie-

uitgaven die nog verricht moeten worden bedragen 265.840 EUR voor de 6 projecten. Dat is het 

equivalent van 142.924,73 EUR aan opgehaalde fondsen en die stemmen overeen met 1,19 % van de 

12.015.985 EUR aan middelen die over de periode tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2020 werden 

opgehaald. 

 

 

 

Het management van SCOPE acht het weinig waarschijnlijk dat de Aanbieder geconfronteerd wordt 

met een bijkomend risico, als gevolg van de covid-19-crisis, op niet-voltooiing van het werk of op 

uitgaven buiten de wettelijke termijn. Dat vermoeden is mede gebaseerd op het feit dat de periode 

voor de in aanmerking komende uitgaven met 12 maanden werd verlengd en dat 92 % van de 

3.324.177 EUR aan uitgaven die nog moeten gebeuren betrekking hebben op de postproductie van de 

films, een fase die niet beïnvloed is door de maatregelen rond covid-19. 

 

Terwijl we het verloop van de gezondheidscrisis en de mogelijke impact op de investeringscapaciteit 

van de investeerders blijven volgen, verlopen het ophalen van fondsen en de selectie van nieuwe 

projecten binnen een strikt en specifiek kader voor risicobeoordeling (due diligence), in overleg met 

de Coproducenten, en rekening houdende met de nieuwe richtlijnen die de overheden zouden 

kunnen uitvaardigen (Tax Shelter-cel, NVR, wetgever, enz.). 

 

3.2. Tijdelijke werkloosheid door overmacht 

 

De regering heeft een vereenvoudigde procedure ingevoerd van tijdelijke werkloosheid door 

overmacht, voor de ondernemingen waarvan de economische activiteiten zwaar teruggeschroefd of 

zelfs helemaal stilgelegd werden als gevolg van de gezondheidscrisis. 

Ook SCOPE heeft van dat mechanisme gebruikgemaakt. Meer dan de helft van de permanente 

werknemers van SCOPE was gedurende de lockdown tijdelijk deeltijds werkloos. SCOPE heeft ook de 

diensten van externe dienstverleners gedeeltelijk stopgezet, om de kosten ervan tijdens de periode 

van de lockdown te beperken. 

  

SCOPE - levée de fonds de janvier 2019 à avril 2020

status

nombre 

de films montants levés

dépenses  à 

effectuer

dépenses déjà 

effectuées au 8 mai 

2020

solde 

dépenses 

directes à 

effectuer 

montants levés non 

couverts par dépenses 

effectuées

deadline pour 

effectuer 

dépenses

estimation date reprise 

du tournage

évaluation 

du risque

terminés et livrés 22             2.773.221          5.158.191           5.158.191                  -                   -                                    na nul

en post production 22             8.620.032          16.033.260         12.974.923                3.058.337       1.644.267                       na nul

tournage interrompu 5               560.232              1.042.032           807.775                      234.257           125.945                           

De son Vivant 113.500              211.110               143.918                      67.192             36.125                             10-03-22 15-06-20 très faible

La Abuela 55.000                102.300               102.300                      -                   -                                    26-03-22 tbc très faible

King 94.000                174.840               131.748                      43.092             23.168                             27-03-22 01-07-20 très faible

Eiffel 200.000              372.000               277.742                      94.258             50.676                             13-03-22 01-06-20 très faible

Hippocrate - saison 2 97.732                181.782               152.067                      29.715             15.976                             31-12-21 tbc très faible

préparation interrompue 1               62.500                116.250               84.667                        31.583             16.980                             

The Pact 62.500                116.250               84.667                        31.583             16.980                             31-12-21 10-06-20 très faible

Total 50             12.015.985        22.349.732         19.025.555                3.324.177       1.787.192                       
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4 Herroepingsrecht 
 

 

Overeenkomstig artikel 53, § 3 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 

beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 

gereglementeerde markt, heeft elke Investeerder het recht om zijn aanvaarding in te trekken binnen 

de twee werkdagen na de publicatie van Aanvulling nr. 3. De uiterste datum om dat herroepingsrecht 

te laten gelden, na publicatie van deze Aanvulling nr. 3, is vastgesteld op 4 juni 2020, om 

middernacht. 

Het herroepingsrecht is evenwel beperkt tot (i) de eenvoudige, ondertekende verbintenisbrieven in 

het kader van de Aanbieding, waarvoor de fondsen, op de datum van de uitoefening van het 

herroepingsrecht, niet toegewezen waren aan een project en (ii) tot de Raamovereenkomsten in het 

kader van de Aanbieding die gesloten werden tussen 13 maart 2020 en de datum van de goedkeuring 

van deze Aanvulling.  

Om haar of zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de investeerder de wens daartoe bekend 

maken, ofwel per aangetekende brief (SCOPE Invest, Defacqzstraat 50, B-1050 Brussel), ofwel 

elektronisch (info@scopeinvest.be). 
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