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Aanvulling nr. 1 op het door de FSMA op 30 november 2021 goedgekeurde Prospectus 

Dit document is een vertaling van de Franstalige versie van het document goedgekeurd door de 
FSMA op 15 februari 2022. 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. 1 werd op 15 februari 2022 goedgekeurd door het directiecomité van de FSMA. 
Deze geeft aanvullende informatie en een stand van zaken betreffende de verschillen in interpretatie 
van de wetgeving tussen SCOPE en de Tax Shelter-Cel. Deze Aanvulling geeft met name een stand 
van zaken betreffende: 

 

• De beslissingen die in december 2021 door de belastingadministratie werden genomen tot het 
verwerpen van een reeks indirecte uitgaven in de 30 films waarvan de datum voor het afleveren van 
fiscale attesten op 31/12/2021 verstreek: loon van de Producent, uitvoerende productiekosten en 
bepaalde algemene kosten; 

• Het gevolg van die beslissingen voor 35 investeerders die in die projecten hebben geïnvesteerd: 
het bekomen van een gedeeltelijk fiscaal attest; 

• De beslissing van de Controlecel van de FOD Financiën om (i) in overeenstemming te zijn met het 
vonnis van 31 maart 2021 met betrekking tot de bemiddelingscommissies van SCOPE Invest en af te 
zien van elk verhaal op dat gebied en (ii) tot nader order haar standpunten te handhaven met 
betrekking tot het loon van de Producent, de uitvoerende productiekosten en bepaalde algemene 
kosten; 

• De herschatting van het verlies van het fiscaal voordeel van de investeerders die betrokken zijn bij 
de gedeeltelijke attesten die in 2019 en 2020 werden afgeleverd naar aanleiding van de afstand van 
verhaal door de Cel met betrekking tot de bemiddelingscommissies van SCOPE Invest; 

• De schatting van de financiële impact van die beslissingen op de financiële situatie van SCOPE en 
de risico’s voor de Investeerder.  

Maximumbedrag van de Aanbieding: 9.999.999 EUR 
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Aanhef 
 

SCOPE Invest 

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

 

Aanvulling nr. 1 op het door de FSMA op 30 november 2021 goedgekeurde Prospectus 

 

AANVULLING NR. 1 OP HET PROSPECTUS BETREFFENDE DE DOOR SCOPE INVEST NV GEORGANISEERDE 
DOORLOPENDE OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING 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 9.999.999 EUR (de Aanbieding wordt van rechtswege afgesloten zodra 
het maximumbedrag is opgehaald en ten laatste op 29 november 2022). 

Deze door de FSMA op 15 februari 2022 goedgekeurde Aanvulling nr. 1 vult het door de FSMA op 30 
november 2021 goedgekeurde Prospectus aan. Deze Aanvulling nr. 1 en het Prospectus worden 
kosteloos beschikbaar gesteld op de maatschappelijke zetel van SCOPE Invest (Defacqzstraat 50, 1050 
Brussel) en op internet op het volgende adres: www.scopeinvest.be/nl/documenten. 

 

Goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
In toepassing van artikel 8 van de prospectuswet van 11 juli 2018 juncto artikel 23 van Verordening 
(EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus 
dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel 
op een gereglementeerde markt worden toegelaten (de ‘Prospectusverordening’), keurde de FSMA op 
15 februari 2022 de Franstalige versie van deze aanvulling op het Prospectus goed (hierna ‘Aanvulling 
nr. 1’).  

Deze goedkeuring door de FSMA van Aanvulling nr. 1 mag niet worden beschouwd als een gunstig 
advies over SCOPE Invest, noch over de kwaliteit van de financiële verrichting waarop het Prospectus 
van 30 november 2021 en deze Aanvulling betrekking hebben. 

 

Waarschuwing 
De Aanvulling is onlosmakelijk verbonden met het Prospectus rond de openbare aanbieding tot 
inschrijving voor een investering in de productie van een audiovisueel of podiumwerk onder het ‘Tax 
Shelter’-stelsel (hierna het ‘Prospectus’). Ze moet gelezen worden en kan alleen begrepen worden in 
combinatie met de ontwikkelingen die in het Prospectus zijn opgenomen, met inbegrip van de 
samenvatting, de risicofactoren en de bijlagen bij het Prospectus.  

Het Prospectus en de Aanvulling worden beschikbaar gesteld op de maatschappelijke zetel van de 
SCOPE Invest nv in de Defacqzstraat 50, te 1050 Brussel en worden gratis ter beschikking gesteld van 
de Investeerders, op eenvoudig verzoek via het mailadres info@scopeinvest.be. Ze worden ook 
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beschikbaar gesteld op de website www.scopeinvest.be/nl/documenten en op de website van de 
FSMA (www.fsma.be). De goedkeuring van de FSMA heeft betrekking op de Franstalige versie van de 
Aanvulling op het Prospectus. Bij incoherentie of verschillen tussen de Franstalige en de 
Nederlandstalige versie heeft de Franstalige versie van de Aanvulling de bovenhand. De Aanbieder is 
verantwoordelijk voor de vertaling naar het Nederlands van zowel het Prospectus als de Aanvulling. In 
het kader van hun contractuele betrekkingen met SCOPE Invest mogen de Investeerders zich beroepen 
op deze naar het Nederlands vertaalde versie.  

Overeenkomstig artikel 23 van de Prospectusverordening heeft de Aanvulling tot doel om de 
Investeerder te informeren over elke met de informatie in het Prospectus verband houdende 
belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid.  

De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het feit dat het SCOPE Invest noodzakelijk leek 
om de informatie in het Prospectus, zoals het door de FSMA op 30 november 2021 werd goedgekeurd, 
aan te vullen en er de hieronder beschreven nieuwe ontwikkelingen aan toe te voegen. 

De verantwoordelijke voor de inhoud van deze Aanvulling is de naamloze vennootschap SCOPE Invest 
nv, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Defacqzstraat 50, ingeschreven in het 
rechtspersonenregister onder het nummer BE 0865.234.456, die tevens de Aanbieder is in het kader 
van het Prospectus. 

 

Herroepingsrecht 
Overeenkomstig artikel 23 (2) van de Prospectusverordening beschikt een Investeerder die op de 
datum van de Aanvulling reeds heeft ingestemd met het financiële product over drie werkdagen vanaf 
de publicatie van de Aanvulling om zijn instemming in te trekken, (i) op voorwaarde dat hij een 
Verbintenisbrief heeft ondertekend (zonder gerelateerd project) of (ii) op voorwaarde dat hij een 
Raamovereenkomst heeft ondertekend tussen de eerste nieuwe ontwikkeling van 20 december 2021 
en de datum van goedkeuring van deze Aanvulling. De Investeerder die zijn herroepingsrecht wenst 
uit te oefenen dient SCOPE Invest nv daarvan uiterlijk op 15 februari 2022 op de hoogte te brengen, 
en dat per e-mail op het volgende adres: info@scopeinvest.be. 
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1 Belangrijke nieuwe ontwikkelingen 
 

1.1. Verwerpingen van uitgaven en uitgiften van gedeeltelijke fiscale attesten met betrekking 
tot 30 films waarvan de datum voor het afleveren van fiscale attesten op 31/12/2021 
verstreek 

 

1.1.1. Algemene context 
 

De Tax Shelter-Cel, die belast is met het controleren van het in aanmerking komen van de uitgaven 
van de aan haar voorgelegde projecten, stuurde SCOPE de details van de verworpen bedragen met 
betrekking tot de 30 films waarvan de datum voor het afleveren van fiscale attesten op 31/12/2021 
verstreek. 

Deze verwerpingen van uitgaven leiden in hoofde van de bij die 30 films betrokken investeerders (35 
raamovereenkomsten) tot het verlies van een fiscaal voordeel van 832.578 EUR. 

Deze beslissing van de Tax Shelter-Cel bevestigt de beslissingen genomen in december 2020 en 
beschreven in § 2.1.1.1.3. van het Prospectus van 30 november 2021 met betrekking tot de volgende 
uitgaven: 

 Loon van de Producent 
 Uitvoerende productiekosten 
 Algemene kosten die worden aangerekend op de projecten 

 

Hoewel de Tax Shelter-Cel in dit stadium haar verwerpingen van het loon van de Producent, de 
uitvoerende productiekosten en bepaalde algemene kosten handhaaft, heeft ze daarentegen 
afgezien van de verwerping van de bemiddelingscommissies van SCOPE Invest die 15% van de 
geworven fondsen overschrijden, en heeft ze bevestigd dat ze afstand doet van elk verhaal op dat 
gebied met betrekking tot de verwerpingen van voorgaande jaren (2019 en 2020). 

Deze beslissing om de bemiddelingscommissies van SCOPE Invest te aanvaarden en afstand te doen 
van elk verhaal op dat gebied, wordt verklaard door de vonnissen die in 2021 door de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel werden gewezen in een dertigtal zaken met betrekking tot deze 
ongerechtvaardigde verwerpingen van uitgaven. 

De Tax Shelter-Cel heeft echter haar standpunten ten opzichte van SCOPE gehandhaafd met 
betrekking tot bepaalde algemene kosten, het loon van de Producent en de uitvoerende 
productiekosten. Met betrekking tot bepaalde grieven druist ze daarmee in tegen (i) de in eerste 
instantie gewezen vonnissen en (ii) de beslissingen die in december 2021 werden genomen ten 
aanzien van vennootschappen die concurreren met SCOPE. 

Deze elementen van 20 december 2021 vormen de belangrijke nieuwe ontwikkeling die de 
publicatie van deze Aanvulling rechtvaardigt. 
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1.1.2. De 28 projecten waarop de uitgifte van gedeeltelijke attesten betrekking heeft 
 

Van de 30 projecten waarop de verwerping van uitgaven betrekking heeft, hebben er 28 geleid tot de 
uitgifte van gedeeltelijke attesten voor 35 kaderovereenkomsten die voor deze projecten werden 
ondertekend: 

 Afrique extraordinaire: 1 gedeeltelijk attest 
 Artistes de nature: 1 gedeeltelijk attest 
 Bergman Island: 1 gedeeltelijk attest 
 Black Beach: 1 gedeeltelijk attest 
 Bordertown (seizoen 2): 1 gedeeltelijk attest 
 Celle que vous croyez: 1 gedeeltelijk attest 
 C’est ça l’amour: 1 gedeeltelijk attest 
 Girls with Balls: 1 gedeeltelijk attest 
 Grâce à Dieu: 1 gedeeltelijk attest 
 Grosha & Mr. B: 1 gedeeltelijk attest 
 Heirs of the Night: 2 gedeeltelijke attesten 
 La lutte des classes: 1 gedeeltelijk attest 
 Le jeu: 1 gedeeltelijk attest 
 Le mystère Henri Pick: 1 gedeeltelijk attest 
 Le test de l’amour: 2 gedeeltelijke attesten 
 L’empereur de Paris: 1 gedeeltelijk attest 
 Les 4 saisons du Zwin: 1 gedeeltelijk attest 
 Les confins du monde: 1 gedeeltelijk attest 
 Les secrets des migrations animals: 1 gedeeltelijk attest 
 Mme Mills: 3 gedeeltelijke attesten 
 Neuilly sa mère, sa mère!: 1 gedeeltelijk attest 
 Papicha: 1 gedeeltelijk attest 
 Photograph Women: 1 gedeeltelijk attest 
 Rencontres aux mangeoires: 1 gedeeltelijk attest 
 Survivants: 2 gedeeltelijke attesten 
 The Shamer Daughter’s II: 1 gedeeltelijk attest 
 Une jeunesse dorée: 1 gedeeltelijk attest 
 Walter: 3 gedeeltelijke attesten 

 

1.1.3. Belangrijkste redenen voor verwerpingen 
 

De door de Tax Shelter-Cel aangehaalde redenen ter rechtvaardiging van de verwerpingen betreffen 
de volgende kosten: 

 Het loon van de Producent (SCOPE Pictures) 
 Uitvoerende productiekosten 
 Bepaalde algemene kosten die worden aangerekend op de projecten 
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Deze elementen vertegenwoordigen nieuwe standpunten die sinds 2020 zijn ingenomen1 door de 
administratie aangaande de beslissingen die in 2018 en 2019 werden genomen. SCOPE betwist die 
standpunten en kon deze niet voorzien toen de fondsen voor die films werden geworven (2017). 

Ter illustratie wordt hieronder de evolutie weergegeven van de indirecte uitgaven die de Tax Shelter-
Cel sinds haar oprichting heeft aanvaard: 

 

 

Volgens het management van de groep SCOPE en zijn raadslieden zijn deze beslissingen buitensporig, 
onjuist en betwistbaar. Zo werden de uitvoerende productiekosten in 2019 voor 100% aanvaard 
(evenals voor alle films sinds 2005, met uitzondering van een animatiefilm in 2014) en worden deze 
sinds 2020 voor 100% verworpen, terwijl (i) door de Tax Shelter-Cel niet betwist wordt dat de 
prestaties verricht werden en (ii) de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in verschillende in 2021 
gewezen vonnissen het in aanmerking komen als directe uitgave van het loon van de uitvoerende 
producent heeft bevestigd. 

Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel, daalt het deel van de algemene kosten, het loon van de 
producent en de uitvoerende productiekosten die door de Tax Shelter-Cel worden aanvaard voor 
Raamovereenkomsten die zijn ondertekend met betrekking tot projecten waarvoor SCOPE in 2017 
begon met het werven van fondsen, tot 3,43% van de totale Belgische uitgaven gedaan door SCOPE 
Pictures met betrekking tot die films, tegenover 9,41% voor de fondsenwerving van 2015 en 13,55% 
voor die van 2014. 

Er moet ook worden opgemerkt dat de Tax Shelter-Cel tegelijkertijd (beslissingen van december 
2021) bij een concurrent van SCOPE bedragen heeft bevestigd die forfaitair zijn ingediend en die 
overeenkomen met meer dan 20% van de voorgelegde uitgaven.  

Nieuwe beroepen zullen worden ingesteld om de verwerpingen van december 2021 (‘projecten van 
2017’) te betwisten, de rechten van de betrokken investeerders te verdedigen en te pogen een 
definitief einde te maken aan deze praktijken. 

 

1.1.4. Bedragen die worden beïnvloed door de verwerpingen van uitgaven en gevolgen voor de 
betrokken investeerders 

 

De verwerpingen van uitgaven die tussen 20 en 24 december 2021 door de Tax Shelter-Cel werden 
bevestigd voor de 30 ‘projecten van 2017’ leiden tot een verlaging van de verwachte 
belastingvrijstelling ten belope van de verschuldigde Ven.B. voor een totaalbedrag van 832.578 EUR. 

 

1 Deze posten maaken reeds het voorwerp uit van verwerpingen op de in 2020 gecontroleerde dossiers. 

Jaar fondsenwerving 2014 2015 2016 2017
Totaal van de gestorte "in aanmerking komende 
uitgaven" 33.881.400 € 30.586.992 € 26.785.895 € 23.417.255 €
Totaal van de geaccepteerde "algemene kosten, 
salaris van de producent en vergoeding voor 
uitvoerende productie" 4.591.057 € 2.878.771 € 957.747 € 802.964 €
Totaal geaccepteerd in vergelijking met (%) 
gestorte uitgaven 13,55% 9,41% 3,58% 3,43%
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Het totaal van de voor die 30 films geworven fondsen bedraagt 11.989.780,48 EUR. De bedragen in 
kwestie vertegenwoordigen ongeveer 6,59% van de door SCOPE Invest voor die Films geworven 
fondsen: 790.171 EUR / 11.989.780 EUR. 

De bij die gedeeltelijke fiscale attesten betrokken investeerders moeten de belastingverhoging die 
aan hen door de belastingadministratie zou worden aangerekend betwisten om in aanmerking te 
komen voor het recht op een eventuele correctie van die belastingverhoging, die kan plaatsvinden na 
afloop van de gerechtelijke procedure. 

De betrokken investeerders worden bij ontvangst van de gedeeltelijke fiscale attesten geïnformeerd 
over de procedure om de belasting te betwisten. 

SCOPE verdedigt hun rechten in rechte en vordert de rechtbank de belastingdienst te veroordelen tot 
correctie van het aanslagbiljet van de betrokken investeerders. 

SCOPE kent geen schadeloosstelling toe voordat definitief is vastgesteld dat de verwerpingen door 
de Tax Shelter-Cel niet foutief zijn en dat ze niet heeft voldaan aan haar verplichtingen uit hoofde 
van de ondertekende Raamovereenkomsten, overeenkomstig het advies van haar raadslieden naar 
aanleiding van de door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 17 december 2020 en 31 maart 
2021 uitgesproken vonnissen. 

Het totaalbedrag van 832.578 EUR, dat overeenkomt met het cumulatieve verlies van het fiscaal 
voordeel van de 35 investeerders, wordt naar beneden herzien indien de rechter bepaalde 
verwerpingen van de Cel als foutief beschouwt, namelijk: 

 832.578 EUR – 523.528 EUR = 309.050 EUR indien de verwerping van de uitvoerende 
productiekosten als foutief wordt beschouwd;  

 309.050 EUR – 239.032 EUR = 70.018 EUR indien de verwerping van het loon van de 
producent als foutief wordt beschouwd; 

 Er is geen verlies van het fiscaal voordeel indien de rechter bijvoorbeeld aanvaardt dat onder 
de algemene kosten de facturen van de vennootschap Elisal voor 90% kunnen worden 
opgenomen in de in aanmerking komende uitgaven, zoals in 2019 werd bevestigd.  

 

Rekening houdend met de huidige gerechtelijke termijnen en de mogelijkheden voor elke partij om 
hoger beroep in te stellen, kan niet worden uitgesloten dat een definitieve regeling van deze 
geschillen meerdere jaren kan duren. 
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1.2. Beslissing van de Controlecel van de FOD Financiën om in overeenstemming te zijn met 
het vonnis van 31 maart 2021 met betrekking tot de bemiddelingscommissies van SCOPE 
Invest en af te zien van elk verhaal op dat gebied   

 

Dit element wijzigt de inhoud van het Prospectus van 30 november 2021 zoals uiteengezet in punt 
5 van de Waarschuwing, in § 1.2.3.1., § 1.2.3.2., § 1.3.4.1., § 2.1.1.1.2., § 2.1.1.1.3., § 2.1.1.1.4., § 
2.2.1. en § 4.1.11. 

 

In 2019 en 2020 verwierp de Controlecel van de FOD Financiën uit de in aanmerking komende 
uitgaven het deel van de bemiddelingscommissies van SCOPE Invest dat 15% van de geworven 
fondsen overschreed, wat resulteerde in een verlies voor de betrokken investeerders van een fiscaal 
voordeel van: 

 1.175.689 EUR voor de in 2019 gecontroleerde films (hetzij 69% van het verlies van het 
fiscaal voordeel); 

 573.254 EUR voor de in 2020 gecontroleerde films (hetzij 30% van het verlies van het fiscaal 
voordeel). 

 

Het door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 31 maart 2021 gewezen vonnis volgde de 
argumenten van SCOPE over deze kwestie. Op 26 juli 2021 had de Belgische Staat echter beslist om 
beroep aan te tekenen tegen die rechterlijke beslissing. 

Zoals uiteengezet in § 4.1.11.1.2. van het Prospectus van 30 november 2021, waren de raadslieden 
van SCOPE van oordeel dat dat hoger beroep geen enkele kans maakte om het door de rechter in 
eerste aanleg ingenomen standpunt in twijfel te trekken. 

 

Op 20 december 2021 bevestigde de Tax Shelter-Cel aan SCOPE en aan andere tussenpersonen die 
met dezelfde soort verwerpingen geconfronteerd waren, dat ze aanvaardde om voortaan in 
overeenstemming te zijn met het vonnis van 31 maart 2021 met betrekking tot de 
bemiddelingscommissies van SCOPE Invest en af te zien van elk verhaal op dat gebied in de 
procedure in hoger beroep tegen genoemd vonnis. 

 

De in december 2021 door de Tax Shelter-Cel genomen beslissingen (‘dossiers 2017’) komen deze 
verbintenis na. De door SCOPE Invest gefactureerde bemiddelingscommissies worden volledig 
bevestigd als indirecte in aanmerking komende uitgaven, in overeenstemming met de Tax Shelter-
wetgeving. 

In dit stadium handhaaft de Cel daarentegen haar verwerpingen van het loon van de Producent, de 
uitvoerende productiekosten en bepaalde algemene kosten. 

Het is nu aan de FOD Financiën om met SCOPE de voorwaarden overeen te komen om de door die 
verwerpingen getroffen investeerders in hun rechten te herstellen door hen het fiscaal voordeel 
waarvan zij kunnen genieten te verlenen. 



 

10 

De Tax Shelter-Cel bevestigde bij brief van 13 januari 2022 dat ze snel zou overgaan tot een 
herberekening van de waarde van de in 2019 en 2020 afgeleverde gedeeltelijke fiscale attesten, door 
(i) de bemiddelingscommissies van SCOPE Invest en (ii) indien van toepassing de uitgaven in verband 
met andere grieven, waarvoor reeds een gerechtelijke beslissing werd uitgesproken2 en waartegen 
de Belgische Staat zou beslissen geen hoger beroep in te stellen, opnieuw op te nemen in de in 
aanmerking komende uitgaven. 

Op datum van deze Aanvulling nr. 1 heeft SCOPE Invest die herberekening niet ontvangen. 

Na deze oefening zouden aan de betrokken investeerders nieuwe fiscale attesten moeten worden 
afgeleverd, die de originele attesten annuleren en vervangen. 

De investeerders kunnen dit nieuwe attest gebruiken in het kader van de behandeling van hun klacht 
indien ze er een hebben ingediend of een ambtshalve ontheffing vragen op grond van artikel 376, § 1 
WIB92.  

  

 

2 Bij de andere grieven of redenen voor verwerpingen, maakten de uitvoerende productiekosten in 2021 reeds 
het voorwerp uit van verschillende vonnissen ten gunste van producenten. De centrale diensten van de 
belastingdienst zijn deze kwestie aan het bestuderen. 
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1.3. Herschatting van het verlies van het fiscaal voordeel van de Investeerders 
 

In afwachting van de volgende vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, die zich 
vanaf 2023 zal buigen over de kwestie van de verwerpingen van (i) de uitvoerende productiekosten 
(directe uitgaven) en (ii) het loon van de producent en de algemene kosten (indirecte uitgaven)3 in 
het saldo van de 14 dossiers die in 2019 tot verwerpingen hebben geleid en de 16 dossiers die in 
2020 tot verwerpingen hebben geleid, bevestigt de beslissing van de Tax Shelter-Cel met betrekking 
tot de bemiddelingscommissies (zie § 1.2.) – deels in dit stadium – de basis van de gerechtelijke 
stappen die SCOPE heeft ondernomen om zijn rechten en die van zijn investeerders te doen gelden. 

Deze problematiek van het percentage van de commissie zal in de toekomst geen invloed meer 
hebben op de analyse van de door SCOPE aan de controle van de Cel voorgelegde dossiers. 

Het komt er nu op aan de positieve impact van deze beslissing te berekenen op het potentiële verlies 
van het fiscaal voordeel van Investeerders die in 2019 (39 investeerders) en in 2020 (44 
investeerders) gedeeltelijke attesten bekwamen. 

 

1.3.1. Gedeeltelijke attesten afgeleverd in 2019 
 

In 2019 leidden de verwerpingen van uitgaven door de Tax Shelter-Cel tot een globaal verlies van het 
fiscaal voordeel van 1.702.838 EUR voor de 39 betrokken Investeerders, verdeeld over 18 films die in 
2019 aan de controle werden onderworpen en waarvoor vanaf 2015 Raamovereenkomsten werden 
ondertekend. 

35 van die 39 Investeerders hebben met SCOPE een overeenkomst tot terugbetaling/vergoeding 
ondertekend om dat potentiële verlies van het fiscaal voordeel te compenseren, voor een 
totaalbedrag van 1.596.840 EUR dat in 2019 en 2020 aan de Investeerders werd uitgekeerd. 

 

Naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 31 maart 2021 en 
de beslissing van de Tax Shelter-Cel om hiermee in overeenstemming te zijn met betrekking tot de 
bemiddelingscommissies van SCOPE Invest (zie § 1.2.), wordt een aanvullend fiscaal voordeel voor 
een bedrag van 1.175.689 EUR verleend aan de Investeerders, die een nieuw fiscaal attest zouden 
moeten ontvangen dat het originele document annuleert en vervangt (zie § 1.2.). De regels op grond 
waarvan SCOPE de aan de Investeerders als terugbetaling/vergoeding uitgekeerde bedragen kan 
terugvorderen, worden momenteel bestudeerd. 

Het saldo van het verlies van het fiscaal voordeel dat zou moeten overblijven na deze correctie 
bedraagt 527.149 EUR. Bepaalde grieven die bij deze berekening in aanmerking worden genomen 
maakten reeds het voorwerp uit van een voor de Producent gunstige gerechtelijke beslissing, 
waarmee de Tax Shelter-Cel in dit stadium heeft besloten geen rekening te houden. 

 

3 De kwestie van de uitvoerende productiekosten en de algemene kosten maakte in 2021 reeds het voorwerp 
uit van vonnissen. Dit zijn voor de rechtbank geen nieuwe problematieken. Het begrip ‘loon van de Producent’ 
verscheen in juli 2016 in de Tax Shelter-wetgeving (artikel 194ter §1 9° WIB92) en maakte dus nog niet het 
voorwerp uit van een vonnis. 
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De zaak wordt in 2023 (pleitzitting van 24 februari 2023) gerechtelijk behandeld voor het nog 
betwiste saldo.  

 

1.3.2. Gedeeltelijke attesten afgeleverd in 2020 
 

In 2020 leidden de verwerpingen van uitgaven door de Tax Shelter-Cel tot een globaal verlies van het 
fiscaal voordeel van 1.933.332 EUR voor de 44 betrokken Investeerders, verdeeld over 16 films die in 
2020 aan de controle werden onderworpen en waarvoor vanaf 2016 Raamovereenkomsten werden 
ondertekend. 

Er werd met die Investeerders geen overeenkomst tot terugbetaling/vergoeding ondertekend. 

 

Naar aanleiding van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 31 maart 2021 en 
de beslissing van de Tax Shelter-Cel om hiermee in overeenstemming te zijn met betrekking tot de 
bemiddelingscommissies van SCOPE Invest (zie § 1.2.), wordt een aanvullend fiscaal voordeel voor 
een bedrag van 573.254 EUR verleend aan de Investeerders. 

Het saldo van het verlies van het fiscaal voordeel dat zou moeten overblijven na deze correctie 
bedraagt 1.360.079 EUR. Bepaalde grieven die bij deze berekening in aanmerking worden genomen 
maakten reeds het voorwerp uit van een voor de Producent gunstige gerechtelijke beslissing, 
waarmee de Tax Shelter-Cel in dit stadium heeft besloten geen rekening te houden. 

De zaak wordt in 2023 (pleitzitting van 18 januari 2023) gerechtelijk behandeld voor het nog betwiste 
saldo.  
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2 Evolutie van de belangrijkste risicofactoren 
 

De belangrijkste risicofactoren (zie § 1.2.3., § 1.3.4, § 2.1.1., § 2.1.2., § 2.2.1. en § 2.2.2.) van het 
Prospectus van 30 november 2021 moeten worden aangepast naar aanleiding van de feiten 
vermeld in deze Aanvulling nr. 1. 

 

2.1. Risico op financiële instabiliteit en faillissement (§ 2.2.1. van het Prospectus van 
30/11/21) 

 

Het risico op financiële instabiliteit van SCOPE Invest, SCOPE Pictures en SCOPE Immo heeft een 
mogelijke impact voor de Investeerder, door de werking van de schadeloosstellingsgarantie vanwege 
die vennootschappen. 

Dat risico kan toenemen door het feit dat bepaalde door de Aanbieder gefinancierde projecten 
problemen kennen die leiden tot het niet- of slechts gedeeltelijk afleveren van de Fiscale Attesten en 
dus mogelijk terugbetaling aan/schadeloosstelling van de betrokken Investeerders, of vanaf het 
ogenblik waarop de hoofdactiviteit van SCOPE Invest (fondsenwerving) bedreigd is als gevolg van 
negatieve economische perspectieven met een mogelijke impact op de capaciteit van investeerders 
om Tax Shelter-operaties aan te gaan. 

De resultaten van de fondsenwerving 2020 (en mogelijk die van 2021), die negatief werd beïnvloed 
van de fondsenwervingen 2020 en 2021, die negatief werden beïnvloed door de gezondheidscrisis, 
kunnen de financiële stabiliteit van de groep SCOPE verzwakken, ook al vindt er gedurende het 
lopende boekjaar geen terugbetaling/schadeloosstelling plaats. 

Het management van SCOPE heeft de vaste kosten van de vennootschap verlaagd om de impact op 
de resultaten van de vennootschap van de fondsenwervingen 2020 en 2021, die negatief werden 
beïnvloed door de gezondheidscrisis, te beperken. 

Rekening houdend (i) met het Vonnis 2015 gewezen door de Franstalige rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel in het kader van de door de Tax Shelter-Cel in 2019 verworpen uitgaven, waartegen de 
Belgische Staat overigens beroep aantekende op 26 juli 2021, en (ii) met de beslissing van de Tax 
Shelter-Cel om te voldoen aan het Vonnis 2015 met betrekking tot de problematiek van de 
bemiddelingscommissies van SCOPE Invest, wordt het risico op faillissement van SCOPE Invest, 
SCOPE Pictures en SCOPE Immo, die hoofdelijk optreden in het kader van het 
schadeloosstellingsmechanisme, door het management van SCOPE op “gemiddeld” beschouwd 
gehandhaafd. 

De onzekerheid over de interpretatie die de Tax Shelter-Cel zal geven aan het Vonnis 20154 in het 
kader van de uitgifte van toekomstige fiscale attesten, vormt voor de investeerders een risico op 
verlies van het fiscaal voordeel. Dat risico verhoogt het risico met betrekking tot de financiële 
stabiliteit van de vennootschap, gelet op het mechanisme van terugbetaling/schadeloosstelling van 
de investeerders dat berust op het eigen vermogen van de vennootschappen van de groep SCOPE. 

 

4 De onzekerheid heeft betrekking op het in aanmerking komen van de volgende indirecte uitgaven: loon van 
de Producent, uitvoerende productiekosten en bepaalde algemene kosten. 
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De verwerpingen die door de Tax Shelter-Cel zonder rechtsgrondslag worden opgelegd, maken het 
ook moeilijker om fondsen te werven bij investeerders die onderworpen zijn aan de uitspraken van 
rechtbanken. 

SCOPE past zijn business model voortdurend aan, rekening houdend met de evolutie van de 
wetgeving en de uitspraken van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Op basis van de 
interpretatie die SCOPE daaraan geeft en in afwachting van de uitspraak in hoger beroep, beperken 
het Vonnis 2015 en de beslissing van de Tax Shelter-Cel om af te zien van elk verhaal met betrekking 
tot de bemiddelingscommissies het financiële risico van het blootgesteld zijn aan andere 
verwerpingen bij toekomstige controles aanzienlijk. 

In geval van een voor SCOPE ongunstigere uitspraak in het kader van het beroep, dat betrekking 
heeft op 4 Films (zie § 4.1.11.1.2. Controles uitgaven 2019), zouden er voor SCOPE geen negatieve 
financiële gevolgen zijn, aangezien alle betrokken investeerders vergoed zijn. Aangezien een dergelijk 
besluit van toepassing zou kunnen zijn op de verwerpingen van uitgaven van 2020 (waaromtrent de 
uitspraak in eerste aanleg in 2023 wordt verwacht), zou het, met betrekking tot de 
bemiddelingscommissies, kunnen leiden tot een opwaartse herziening van het bedrag van het door 
de Investeerders verloren fiscaal voordeel, van 197.735 EUR tot 690.209 1.360.079 EUR. 

Het totaal van het eigen vermogen van SCOPE Invest, SCOPE Pictures en SCOPE Immo bedroeg op 31 
maart 2021 6,4 miljoen EUR5. 

Die vennootschappen maken voor het boekjaar 2020-2021 een gecumuleerd verlies bekend van 
546.000 EUR. Dat verlies is voor een groot stuk te wijten aan de afname van de activiteit als gevolg 
van de coronacrisis en de afname van het bedrag van de fondsenwerving. 

In geval van financiële moeilijkheden kan de Aanbieder Uitgever de investeerders enkel vergoeden 
binnen de grenzen van het eigen vermogen van SCOPE Invest, gecumuleerd met dat van SCOPE 
Pictures (audiovisuele producties)/Sceniscope (podiumkunsten) en SCOPE Immo. In geval van 
faillissement zal de groep SCOPE niet meer in staat zijn de investeerders te vergoeden. 

De verhouding tussen de per 31/12/2021 31/03/2021 geworven en op het attest wachtende Tax 
Shelter-fondsen en het eigen vermogen van de Aanbieder, geschat op 31/03/2021, bedroeg 5,35 
6,37. Dat wil zeggen dat het eigen vermogen van de Aanbieder 18,69% 15,68% (1/5,35 6,37) dekt van 
de opgehaalde bedragen die nog niet door de Cel gecontroleerd zijn. Die ratio wordt berekend onder 
voorbehoud van de uitkomst van de beroepsprocedure van het Vonnis 2015 en een mogelijke 
aanzienlijke impact op het eigen vermogen van voor SCOPE ongunstige beslissingen die later door de 
rechtbanken zouden worden genomen. 

 

2.2. Risico met betrekking tot het eigen mechanisme voor risicobeperking van de Aanbieder 
(§ 2.2.2. van het Prospectus van 30/11/21) 

 

De Aanbieding van SCOPE voorziet in een risicobeperkend mechanisme waarmee SCOPE Invest en 
SCOPE Pictures/Sceniscope er zich hoofdelijk toe verbinden de Investeerder terug te betalen/te 
vergoeden in geval van niet- (of maar gedeeltelijk) verkrijgen van het fiscaal attest. SCOPE Immo 
treedt op als borgsteller voor deze verbintenis jegens de Investeerder. 

 

5 Zoals blijkt uit de recentste gecontroleerde rekeningen. 
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Artikel 4 van de Typeovereenkomst (zie Bijlage 7) bepaalt: “De Producent en SCOPE Invest verbinden 
er zich toe de Investeerder schadeloos te stellen indien de Producent of zijn medecontractanten niet 
zouden voldoen aan hun verplichtingen zoals ze uit deze overeenkomst voortvloeien of indien de 
productie van het In Aanmerking Komende Werk definitief zou worden stopgezet (zonder 
verzekeringsdekking) of indien een door de Producent in deze overeenkomst gegeven verklaring niet 
zou blijken te kloppen, en de Investeerder als gevolg daarvan het Tax Shelter-Attest niet of slechts 
gedeeltelijk zou verkrijgen, door aan de Investeerder ter compensatie van het geleden verlies een 
bedrag over te maken, gelijk aan de terugbetaling van het verloren Fiscaal Voordeel verhoogd met de 
brutering van het overeenkomstige Fiscaal Rendement, met aftrek van de potentiële ‘Globale Winst’ 
die wordt gegenereerd door het bijkomende Tax Shelter-investeringsvermogen in hoofde van de 
Investeerder, als gevolg van het opnieuw opnemen van de overeenkomstige belastingvrije reserves. 
Het saldo van het Fiscaal Rendement dat verkregen had moeten zijn wordt gebruteerd (verhoogd met 
de Ven.B.), om de eventuele belasting van die compensatie van het Fiscaal Rendement in hoofde van 
de Investeerder te dekken. Deze verplichting tot schadeloosstelling wordt gewaarborgd door SCOPE 
Immo overeenkomstig de waarborg die hierbij is gevoegd als bijlage. De betaling van de bedoelde 
terugbetaling/vergoeding leidt automatisch tot de ontbinding van de overeenkomst. Om aanspraak 
te maken op deze hoofdelijke vergoedingsverbintenis en borgstelling, moet de Investeerder een 
aangetekend verzoek richten aan de Producent, SCOPE Invest en SCOPE Immo, steunend op alle 
documenten die de geleden schade aantonen als grond van zijn aanspraak en die het bedrag van de 
gevraagde schadeloosstelling staven (‘Kennisgeving van de Investeerder’)”. Dit 
schadeloosstellingsmechanisme berust op het eigen vermogen van de vennootschappen die er zich 
toe verbinden en dat op 31 maart 2021 6,4 miljoen EUR bedroeg. 

Een afname van het eigen vermogen zou de terugbetalings-/schadeloosstellingscapaciteit van de 
Aanbieder in het kader van de Aanbieding kunnen aantasten. 

De verhouding tussen de per 31/12/2021 31/03/2021 geworven en op het attest wachtende Tax 
Shelter-fondsen en het eigen vermogen van de Aanbieder op 31/03/2021 bedroeg 5,35 6,37. Dat wil 
zeggen dat het eigen vermogen van de Aanbieder 18,69% 15,68% (1/5,35) dekt van de opgehaalde 
bedragen die nog niet door de Cel gecontroleerd zijn. Die ratio wordt berekend onder voorbehoud 
van de uitkomst van de beroepsprocedure van het Vonnis 2015 en een mogelijke aanzienlijke impact 
op het eigen vermogen van voor SCOPE ongunstige beslissingen die later door de rechtbanken 
zouden worden genomen. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van die ratio gedurende de voorbije vijf 
vier jaar. , met een schatting op 31 december 20215 op basis van een fondsenwerving 2021 van 10 
miljoen EUR. 

 

 

Voor meer informatie, zie de historiek rond het verkrijgen van de Tax Shelter-Attesten onder 
§ 2.1.1.1.3, het risico op financiële instabiliteit onder § 2.2.1. en het risico met betrekking tot de 

Eigen vermogen In afwachting attest Ratio
31-12-21 6.400.000 € 34.227.183 € 5,35
31-12-20 7.000.000 € 40.286.317 € 5,76
31-12-19 7.000.000 € 50.795.775 € 7,26
31-12-18 7.400.000 € 54.559.350 € 7,37
31-12-17 8.000.000 € 79.302.159 € 9,91
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onzekerheid over de interpretatie die de Tax Shelter-Cel zal geven aan het Vonnis 2015 in het kader 
van de uitgifte van toekomstige fiscale attesten onder § 2.1.1.1.4. 

We vestigen de aandacht van de Investeerder op het feit dat de procedure voor 
terugbetaling/schadeloosstelling aanzienlijk (meerdere jaren) kan worden vertraagd door 
gerechtelijke termijnen in gevallen waarin de Tax Shelter-Cel aansprakelijk wordt gesteld en SCOPE 
de zaak voor het gerecht moet brengen. 

Die termijnen verhogen het risico voor de Investeerder op financiële instabiliteit en faillissement (zie 
§ 2.2.1. Risico op financiële instabiliteit en faillissement). 

 

2.3. Onzekerheid in verband met de beroepsprocedure tegen het vonnis van 31 maart 2021 
en met het ontbreken van een gekend standpunt van de Tax Shelter-Cel in het kader van 
de uitgifte van toekomstige fiscale attesten (§ 2.1.1.1.4. van het Prospectus van 30/11/21) 

 

Naar aanleiding van het Vonnis 2015 dat op 31 maart 2021 werd uitgesproken door de 34e kamer 
van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, heeft de Tax Shelter-Cel ervoor gekozen om tegen die 
rechterlijke beslissing beroep aan te tekenen. 

Op 20 december 2021 maakte de Tax Shelter-Cel haar eerste beslissingen in het kader van de 
controles van 2021 over aan SCOPE en bevestigde voortaan in overeenstemming te zijn met het 
vonnis van 31 maart 2021 met betrekking tot de bemiddelingscommissies van SCOPE Invest en zag af 
van elk verhaal op dat gebied (zie § 1.2.). In dit stadium handhaaft de Cel daarentegen haar 
verwerpingen van het loon van de Producent, de uitvoerende productiekosten en bepaalde 
algemene kosten. 

Volgens SCOPE Invest verkleint deze beslissing de kans op een voor SCOPE ongunstiger vonnis in 
hoger beroep aanzienlijk, ook al is dit niet uit te sluiten. Het risico van een voor SCOPE ongunstigere 
uitspraak in hoger beroep kan dus niet worden uitgesloten. 

In geval van een voor SCOPE ongunstigere uitspraak in het kader van het beroep, dat betrekking 
heeft op 4 Films (zie § 4.1.11.1.2. Controles uitgaven 2019), zouden er voor SCOPE geen negatieve 
financiële gevolgen zijn, aangezien alle betrokken investeerders vergoed zijn. Aangezien een dergelijk 
besluit van toepassing zou kunnen zijn op de verwerpingen van uitgaven van 2020 (waaromtrent de 
uitspraak in eerste aanleg in 2023 wordt verwacht), zou het, met betrekking tot de 
bemiddelingscommissies, kunnen leiden tot een opwaartse herziening van het bedrag van het door 
de Investeerders verloren fiscaal voordeel, van 197.735 EUR tot 690.209 1.360.079 EUR. 

In het scenario waarin de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en/of het hof van beroep de 
standpunten van de Belgische Staat tijdens de komende gerechtelijke termijnen zouden volgen, de 
huidige rechtspraak wordt hervormd door het Hof van Beroep, waarbij de standpunten van de 
Belgische Staat worden gevolgd, zou een verplichting kunnen ontstaan voor SCOPE om de 
investeerders te vergoeden voor het saldo van de verwerpingen van 2020 en 2021 (zie § 2.1.1.1.2. 
Risico op (gedeeltelijk) verlies van het fiscaal voordeel als gevolg van ontbrekende in aanmerking 
komende uitgaven) en voor andere mogelijke verwerpingen die voor de volgende jaren zouden 
plaatsvinden. 

Een dergelijk scenario, dat zich pas zou voordoen na afloop van de beroepsprocedures, zou het risico 
op faillissement van de Aanbieder aanzienlijk vergroten. Dat scenario lijkt in de ogen van het 
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management van SCOPE en zijn raadslieden echter zeer onwaarschijnlijk, gelet op de consequente 
rechterlijke beslissingen van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in alle tot dusver behandelde 
dossiers. 

Ondanks de pogingen van SCOPE en zijn raadslieden om tot een akkoord te komen met de Cel, 
rekening houdend met de elementen van het Vonnis 2015, gaf deze laatste daar aanvankelijk geen 
gevolg aan en koos ervoor beroep aan te tekenen. 

Tussen 20 december 2021 en 24 december 2021 maakte de Tax Shelter-Cel haar beslissingen in het 
kader van de 30 in 2021 gecontroleerde films over aan SCOPE. De Tax Shelter-Cel ziet af van de 
verwerpingen met betrekking tot de bemiddelingscommissie maar handhaaft die met betrekking tot: 

 het loon van de Producent (SCOPE Pictures) 
 de uitvoerende productiekosten 
 bepaalde algemene kosten die worden aangerekend op de projecten 

Volgens het management van de groep SCOPE en zijn raadslieden zijn deze beslissingen buitensporig, 
onjuist en betwistbaar (zie § 1.1.3.). 

Het percentage van de door de Tax Shelter-Cel in 2021 verworpen uitgaven bedraagt 10,3%, wat leidt 
tot een vermindering van de waarde van de fiscale attesten met 6,6%. 

Deze ratio’s kunnen gebruikt worden voor de schatting van mogelijke verwerpingen door de Tax 
Shelter-Cel bij de komende controles, indien ze zou besluiten haar huidige standpunten te 
handhaven. 

Sinds de uitspraak van 31 maart 2021 heeft de Cel geen nieuwe beslissing aan SCOPE overgemaakt 
op basis waarvan men kan weten welke zijn standpunten zouden zijn inzake de verschillende 
bronnen van verwerpingen van uitgaven voor toekomstige controles, en met name die met 
betrekking tot films waarvan de fiscale attesten in december 2021 worden verwacht. 

Een wetsvoorstel dat het percentage van de commissie van tussenpersonen dat tot de in aanmerking 
komende uitgaven zou kunnen behoren, zou beperken tot 15% van de geworven fondsen, zou 
momenteel door de commissie voor financiën bestudeerd worden. Het management van SCOPE 
volgt de evolutie van dat voorstel op de voet en zal in voorkomend geval zijn business model 
aanpassen om aan de wet te voldoen. Gelet op het standpunt van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel en de bevestiging door de Tax Shelter-Cel van het in aanmerking komen van de 
bemiddelingscommissies van SCOPE Invest die zijn aanvaard voor 22% van de geworven fondsen, 
behoudt SCOPE zich het recht voor om dit percentage te handhaven in het kader van projecten in 
verband met de Aanbieding. In het kader van de nieuwe projecten in verband met de Aanbieding, 
verbindt SCOPE zich ertoe fondsen te werven mits naleving van een limiet van 15% van de geworven 
fondsen als in aanmerking komende uitgave, zoals bepaald in het wetsvoorstel. 

De onzekerheid die blijft bestaan over de interpretatie die de Tax Shelter-Cel zal geven aan het 
Vonnis 20156 in het kader van de uitgifte van toekomstige fiscale attesten, vormt voor de 
investeerders een risico op verlies van het fiscaal voordeel. 

Dat risico verhoogt het risico met betrekking tot de financiële stabiliteit van de vennootschap (zie 
§ 2.2.1. Risico op financiële instabiliteit en faillissement), gelet op het mechanisme van 

 

6 De onzekerheid heeft betrekking op het in aanmerking komen van de volgende indirecte uitgaven: loon van 
de Producent, uitvoerende productiekosten en bepaalde algemene kosten. 
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schadeloosstelling van de investeerders dat berust op het eigen vermogen van de vennootschappen 
van de groep SCOPE. 

 

2.4. Update van de Waarschuwing 
 

Punt 5 van de Waarschuwing wordt als volgt gewijzigd: 

 

De Tax Shelter-Cel heeft in 2019, 2020 en 2021 het in aanmerking komen van bepaalde uitgaven 
verworpen die waren aangegaan onder het Tax Shelter-stelsel, waaronder een gedeelte van de 
bemiddelingscommissie van de Aanbieder (2019 en 2020), bepaalde algemene kosten en het loon 
van de Producent. Bij een vonnis van 31 maart 2021 (het ‘Vonnis 2015’) met betrekking tot 4 films 
die in 2019 werden gecontroleerd, onderschreef de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel de argumenten van SCOPE voor 67% van die verwerpingen. De Belgische Staat tekende op 26 
juli 2021 hoger beroep aan tegen dat vonnis. Op 20 december 2021 bevestigde de Tax Shelter-Cel 
aan SCOPE haar beslissing om in overeenstemming te zijn met het vonnis van 31 maart 2021 met 
betrekking tot de bemiddelingscommissies van SCOPE Invest en af te zien van elk verhaal op dat 
gebied. In dit stadium handhaaft de Cel daarentegen haar verwerpingen van het loon van de 
Producent, de uitvoerende productiekosten en bepaalde algemene kosten. 

SCOPE zal zijn rechtsvorderingen voortzetten met het oog op volledige vergoeding van de schade 
geleden door schuld van de Belgische Staat. De terugbetaling/schadeloosstelling van de betrokken 
Investeerders via het garantiemechanisme van de Aanbieder kan pas plaatsvinden wanneer de door 
de Investeerder mogelijk geleden schade gematerialiseerd is en de aansprakelijkheid van SCOPE 
definitief is vastgesteld, wat meerdere jaren kan duren. 

Met betrekking tot de in 2019 en 2020 gecontroleerde dossiers, vermindert het feit dat de Cel afziet 
van de verwerpingen van uitgaven in verband met de bemiddelingscommissie van SCOPE Invest het 
verlies van het voorlopig fiscaal voordeel van de Investeerders van 3.636.170 EUR tot 1.887.228 EUR, 
hetzij een vermindering met 1.748.942 EUR (-48,1%). 

Voor dossiers die in 2020 werden gecontroleerd leidt het gebrek aan uitgifte van een fiscaal attest 
tot het verlies van een fiscaal voordeel ten belope van 1.933.332 EUR. 

Met betrekking tot de in 2021 gecontroleerde dossiers bedraagt het verlies van het voorlopig fiscaal 
voordeel van de Investeerders 832.578 EUR. 

Door omzetting van de belangrijkste conclusies van het Vonnis 2015 wordt het potentiële 
gecumuleerde verlies van het fiscaal voordeel van de bij de verwerpingen van 2019, 2020 en 2021 
betrokken Investeerders door SCOPE herschat op 1.250.000 EUR 197.735 EUR. Op 31 december 2021 
2020 bedroeg het globale historische aanvaardingspercentage van de Cel 91,95% 91,64%. Rekening 
houdend met het opnieuw opnemen in de in aanmerking komende uitgaven van in 2019 en 2020 ten 
onrechte verworpen bemiddelingscommissies van het Vonnis 2015, bedraagt dat percentage 94,37% 
96,51%. De verhouding tussen de per 31/12/2021 31/03/2021 geworven en op het attest wachtende 
Tax Shelter-fondsen en het eigen vermogen van de Aanbieder geschat op 31/03/2021 bedroeg 5,35 
6,37. Dat wil zeggen dat het eigen vermogen van de Aanbieder 18,69% 15,68% (1/5,35 6,37) dekt van 
de opgehaalde bedragen die nog niet door de Cel gecontroleerd zijn. Die ratio wordt berekend onder 
voorbehoud van de uitkomst van de beroepsprocedure van het Vonnis 2015 en een mogelijke 
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aanzienlijke impact op het eigen vermogen van voor SCOPE ongunstige beslissingen die later door de 
rechtbanken zouden worden genomen. Die schattingen worden uitgevoerd door SCOPE op basis van 
zijn interpretatie van het Vonnis 2015, onder zijn eigen verantwoordelijkheid en onder voorbehoud 
van de uitkomst van de beroepsprocedure van genoemd Vonnis 2015. 
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Adres 
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B-1050 Brussel 

Tel.: +32 (0)2 340 72 00 

Fax: +32 (0)2 340 71 98 

info@scopeinvest.be 
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