
Waarschuwing 
Het Aanbod is gebaseerd op artikel 194ter WIB92, dat voor het laatst werd gewijzigd door de wet van 26 mei 
2016 en dat gekend staat als de “Tax Shelter”.

Aanbod geldig van 21 december 2016 tot en met 20 december 2017

De Belegging houdt bepaalde risico’s in. De risicofactoren worden beschreven in de Samenvatting alsook in de 
rubriek II. Risicofactoren van het Prospectus. Het belangrijkste risico betreft het niet of slechts gedeeltelijk ver- 
krijgen van het Fiscaal rendement.

Dit Aanbod richt zich tot rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling van de belastbare 
winst overeenkomstig artikel 194ter WIB92 en die in België onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of 
belasting van niet-inwoners (vennootschappen). 

De voorbeelden in dit Prospectus gaan uit van de standaard aanslagvloet in de vennootschapsbelasting van 
33,99%. In dat geval bedraagt het Fiscaal rendement 5,369%. Indien de Belegger een verlaagde aanslagvoet 
geniet, kan het rendement hoger zijn, maar ook aanzienlijk minder of zelfs negatief, met name -22,562 % voor een 
aanslagvoet van 24,98% en -1,017% voor een aanslagvoet van 31,93% in geval van een vergoedingsperiode van het 
Financieel rendement van 18 maanden. 

De rendementen die voorgesteld worden in dit Prospectus zijn geen actuariële rendementen maar totale 
opbrengsten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon die op zijn beurt afhankelijk is van 
het tijdstip van realisatie van het Fiscaal rendement. De voorgestelde rendementen in dit Prospectus gaan 
uit van een Belegging gedaan tot 31 december 2016 en een investeringsduur van 18 maanden. De voor- 
gestelde rendement zullen lager zijn indien de looptijd van de investering minder dan 18 maanden bedraagt. Vanaf 1 
januari 2016 zal het netto rendement over de volledige looptijd van de investering dienen te worden 
herberekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter WIB92. Dit als gevolg van een wijziging van 
de toepasselijke EURIBOR 12 maanden en haar impact op de interestvergoeding. Indien de toepasselijke 
EURIBOR 12 maanden negatief wordt, zal dit ook negatieve gevolgen hebben voor het Financieel rende-
ment. Aangezien de Aanbieder zijn activiteiten op 7 juli 2016 heeft opgestart, kan nog geen goedgekeurde jaar- 
rekening worden voorgelegd aan de Belegger. Het financieel plan wordt beschikbaar gesteld onder Rubriek VI.E. 

Momenteel hebben noch Lum.Invest noch Lumière Groep de wettelijke verplichting om een commissaris aan te 
stellen. 

De Belegging is een storting zonder terugbetaling op termijn en impliceert geen deelname in het kapitaal van de 
Aanbieder, zijnde Lum.Invest.

Er werd geen bevestiging aangevraagd van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (zgn. “ruling”), 
die aangeeft dat het aangeboden product in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen van de Tax Shelter 
wetgeving. Indien het Aanbod niet in overeenstemming is met de wettelijke Tax Shelter bepalingen kan dit 
leiden tot een verlies van het fiscaal voordeel.

De informatie in dit Prospectus vat de toepasselijke fiscale bepalingen slechts samen. Bovendien kunnen 
deze bepalingen op elk moment gewijzigd worden. De Belegger dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wet- 
telijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om het volledig Fiscaal rendement te kunnen 
genieten. Het wordt de Belegger aanbevolen om zijn juridische, financiële en fiscale toestand, evenals zijn belang om 
aan de voorgestelde Belegging deel te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in samenspraak  met zijn raadgevers. 
Indien de Belegger beslist in te gaan op dit Aanbod, zal de Belegger gebonden zijn door de bepalingen van de over-
eenkomsten die zij met de Aanbieder en de Productievennootschap zal ondertekenen.



Het Aanbod is gebaseerd op artikel 194ter WIB92, dat voor het laatst werd gewijzigd door de wet van 26 mei 
2016 en dat algemeen bekend staat als de “Tax Shelter”. Een kopij van de huidige wettekst is opgenomen in 
bijlage 1 aan dit Prospectus.

Het maximumbedrag van het Aanbod werd vastgesteld op € 5 miljoen. Elke vennootschap kan per boekjaar 
een bedrag investeren dat minimaal € 5.000 en maximaal € 241.935 bedraagt.

Het Aanbod loopt vanaf 21 december 2016 en wordt van rechtswege afgesloten wanneer Beleggers voor het 
maximumbedrag van het Aanbod Raamovereenkomsten hebben onderschreven, of op 20 december 2017 
als op die datum het maximumbedrag niet werd bereikt.

Met toepassing van artikel 43 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, en krachtens artikel 194ter, § 12 van het WIB 1992, heeft de FSMA 
dit Prospectus op 20 december 2016 goedgekeurd. Deze goedkeuring houdt geen enkele 
beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van degene 
die ze realiseert.

Dit Prospectus is vertaald naar het Frans onder de verantwoordelijkheid van de Aanbieder. In zijn contrac-
tuele relatie met de Aanbieder en de Productievennootschap kan de Belegger zich beroepen op de Franse 
vertaling van het Prospectus. 

Het Prospectus en de vertaalde versie worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de Beleggers op 
de exploitatiezetel van Lum.Invest en kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij Lum.Invest op 
het nummer +32 (0)9 277 05 20 of via email op info@luminvest.be. 
 
Dit Prospectus en de vertaalde versie zijn eveneens beschikbaar via het internet, op de volgende websites: 
www.luminvest.be en www.fsma.be.

Dit Aanbod wordt enkel gedaan in België. 

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

Hof Ter Mere 28
9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0658.983.059

OPENBARE AANBOD TOT INSCHRIJVING BETREFFENDE EEN BELEGGING IN DE PRO-
DUCTIE VAN EEN AUDIOVISUEEL WERK ONDER HET STELSEL VAN DE “TAX SHELTER”

Aanbod geldig van 21 december 2016 tot en met 20 december 2017

http://www.luminvest.be
http://www.fsma.be


INHOUDSTAFEL

DEFINITIES .................................................................................................................................. 6
 
RUBRIEK I. SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS ..................................................... 11

A. BELANGRIJKSTE RISICOFACTOREN ....................................................................................................12
A.1. RISICO’S BETREFFENDE DE AANBIEDER EN DE PRODUCTIEVENNOOTSCHAP .........12
A.2. RISICO’S GEKOPPELD AAN HET FISCAAL RENDEMENT ......................................................14
A.3. RISICO’S INHERENT AAN DE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR ................................15

B. LUMIÈRE GROEP, LUM.INVEST EN LUNANIME ................................................................................16
B.1. LUMIÈRE GROEP ..................................................................................................................................16
B.2. LUM.INVEST ...........................................................................................................................................16
B.3. LUNANIME .............................................................................................................................................17

C. AANBOD .........................................................................................................................................................18
C.1. ALGEMENE INLICHTINGEN .............................................................................................. 18
C.2. FISCAAL RENDEMENT ......................................................................................................... 20
C.3. FINANCIEEL RENDEMENT ................................................................................................. 21
C.4. VOORBEELD ............................................................................................................................. 23
C.5. BEDRAG VAN DE UITGIFTE ............................................................................................... 24
C.6. PERIODE VAN HET AANBOD ............................................................................................. 24
C.7. DOELSTELLINGEN VAN HET AANBOD ......................................................................... 24

D. WAARBORGEN .............................................................................................................................................24
D.1. WAARBORG VAN LUNANIME ............................................................................................ 24
D.2. PRODUCTIE- EN TAX SHELTER-VERZEKERING ......................................................... 24

RUBRIEK II. RISICOFACTOREN ............................................................................................ 27
A. RISICO’S BETREFFENDE LUM.INVEST EN LUNANIME ..................................................................27

A.1. RISICO VERBONDEN MET EEN EVENTUEEL FAILLISSEMENT
VAN LUM.INVEST OF LUNANIME............................................................................................ 27
A.2. RISICO OP AFHANKELIJKHEID VAN DE BELANGRIJKE
LEIDINGGEVENDEN VAN DE LUMIÈRE GROEP ................................................................. 29
A.3. RISICO OP AANTASTING VAN DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN
LUM.INVEST EN LUNANIME ..................................................................................................... 29

B. RISICO INZAKE ONSTABILITEIT IN DE WETGEVING ....................................................................30
C. FINANCIËLE RISICO’S INHERENT AAN DE BELEGGING ..............................................................30

C.1. RISICO’S GEKOPPELD AAN HET FISCAAL RENDEMENT ......................................................30
C.2. RISICO’S GEKOPPELD AAN HET FINANCIEEL RENDEMENT ................................. 32

D. RISICO’S INHERENT AAN DE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR .......................................32

RUBRIEK III. VERANTWOORDELIJKEN VOOR HET PROSPECTUS ............................... 34
A. CONFORMITEITS- EN VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING .........................................34
B. CONTROLE  VAN DE REKENINGEN ......................................................................................................34
C. INFORMATIEBELEID ..................................................................................................................................34
D. VENNOOTSCHAPSDOCUMENTEN ......................................................................................................34
E. PROSPECTUS .................................................................................................................................................34



RUBRIEK IV. ALGEMENE INLICHTINGEN OVER DE LUMIÈRE GROEP
EN LUM.INVEST ........................................................................................................................ 36

A. GESCHIEDENIS VAN DE LUMIÈRE GROEP.........................................................................................36
B. ACTIVITEITEN VAN DE LUMIÈRE GROEP ..........................................................................................36

B.1. DISTRIBUTIE VAN SERIES EN FILMS: LUMIÈRE PUBLISHING ..............................................36
B.2. PRODUCTIE VAN SERIES EN FILMS: LUNANIME EN LUMIÈRESTUDIO ...............................37

B.2.1. LUNANIME EN LUMIÈRESTUDIO ...............................................................................................37
B.2.2. PROJECTEN 2017 ................................................................................................................................39
A. FICTIE - SERIES ........................................................................................................................................39
B. FICTIE - LANGSPEELFILMS ..................................................................................................................41
C. ANIMATIE ..................................................................................................................................................44

    KORTE ANIMATIEFILMS ...........................................................................................................................47
B.3. UITBATING VAN CINEMA’S ..............................................................................................................48

C. ORGANOGRAM ...........................................................................................................................................49
D. LUM.INVEST .................................................................................................................................................49
E. RELATIE TUSSEN LUM.INVEST EN LUNANIME ................................................................................50
F. MANAGEMENT EN BELANGRIJKE MEDEWERKERS ........................................................................50
G. CONFORMITEITSVERKLARING BETREFFENDE DE ZAAKVOERDERS
VAN DE AANBIEDER .......................................................................................................................................51

RUBRIEK V. INLICHTINGEN OVER  HET AANBOD EN DE BELEGGING ....................... 53
A. ALGEMENE INLICHTINGEN OVER DE BELEGGING ......................................................................53
B. FISCAAL RENDEMENT ..............................................................................................................................54
C. FINANCIEEL RENDEMENT ......................................................................................................................56
D. VOORBEELD .................................................................................................................................................57
E. FISCALE WAARDE VAN HET TAXSHELTER-ATTEST .......................................................................58
F. WAARBORGEN ..............................................................................................................................................59

F.1. WAARBORG VAN LUNANIME...........................................................................................................59
F.2. PRODUCTIE- EN TAX SHELTER-VERZEKERING ........................................................................59

G. INCENTIVES VOOR BELEGGERS ...........................................................................................................60
H. VOORWAARDEN .........................................................................................................................................60

H.1. VOORWAARDEN IN HOOFDE VAN DE PRODUCTIEVENNOOTSCHAP ...........................60
H.2. VOORWAARDEN IN HOOFDE VAN DE BELEGGER .................................................................61
H.3. VOORWAARDEN VOOR DE AUDIOVISUELE PRODUCTIE ...................................................62
H.4. VOORWAARDEN VOOR HET AFLEVEREN VAN HET TAX SHELTER-ATTEST ................63

I. BEDRAG VAN DE UITGIFTE ......................................................................................................................63
J. VORM ................................................................................................................................................................63
K. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN .................................................63
L. INLICHTINGEN OVER HET AANBOD ..................................................................................................64

L.1. STRUCTUUR VAN HET AANBOD....................................................................................................64
L.2. DOEL VAN HET AANBOD ..................................................................................................................64
L.3. KOSTEN VAN HET AANBOD ............................................................................................................64
L.4. PERIODE VAN HET AANBOD ...........................................................................................................64
L.5. BELANG VAN NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE DEELNEMEN
AAN HET AANBOD .....................................................................................................................................64



RUBRIEK VI. GEDETAILLEERDE INLICHTINGEN OVER DE AANBIEDER
(LUM.INVEST) ........................................................................................................................... 66

A. BENAMING EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ....................................................................................66
B. STATUTEN ......................................................................................................................................................66
C. ERKENNING ALS TUSSENPERSOON ....................................................................................................66
D. INLICHTINGEN OVER HET KAPITAAL ...............................................................................................66
E. FINANCIEEL PLAN ......................................................................................................................................66
F. ZAAKVOERDERS ..........................................................................................................................................70
G. DIVIDENDUITKERINGEN ........................................................................................................................70
H. VERGOEDING VOOR LUM.INVEST ......................................................................................................70
I. TOEGEKENDE EN UITGEOEFENDE OPTIES VOOR DE VENNOOTSCHAPS-
MANDATARISSEN EN HET PERSONEEL ...................................................................................................70
J. WINSTDEELNAME VOOR HET PERSONEEL ........................................................................................71
K. BELANGENCONFLICTEN .........................................................................................................................71
L. CORPORATE GOVERNANCE ...................................................................................................................71
M. GESCHILLEN ................................................................................................................................................71
N. TAX SHELTER BINNEN DE LUMIÈRE GROEP IN HET VERLEDEN .............................................71

RUBRIEK VII. PRODUCTIE BINNEN DE LUMIERE GROEP .............................................. 74
A. SOURCING VAN AUDIOVISUELE PRODUCTIE(S) ...........................................................................74
B. OPVOLGEN VAN HET PRODUCTIEBUDGET .....................................................................................74

BIJLAGEN ................................................................................................................................... 75
BIJLAGE 1: ARTIKEL 194TER WIB92 ...........................................................................................................75
BIJLAGE 2: ERKENNING LUNANIME ALS PRODUCTIEVENNOOTSCHAP ...................................83
BIJLAGE 3: ERKENNING LUM.INVEST ALS TUSSENPERSOON .........................................................84
BIJLAGE 4: RAAMOVEREENKOMST ...........................................................................................................85
BIJLAGE 5: STATUTEN VAN LUM.INVEST ................................................................................................95
BIJLAGE 6: VERSLAG ONAFHANKELIJKE BOEKHOUDER  ..............................................................105



6 ı pagina Lum.Invest Prospectus

De Tussenpersoon Lum.Invest die het huidig Prospectus uitgeeft met het oog op 
het inzamelen van fondsen onder het Tax Shelter-stelsel.

De periode gedurende dewelke het Aanbod loopt, met name vanaf 21 december 
2016 tot en met 20 december 2017,  of  desgevallend tot  op  de  datum van ver-
vroegde afsluiting indien het maximumbedrag van € 5 miljoen wordt bereikt.

Het voorstel dat Lum.Invest op basis van dit Prospectus doet aan de Belegger 
om te beleggen in één of meerdere Audiovisuele Productie(s) ge(co)produceerd 
door de Productievennootschap, en dat gedurende de hele periode van het 
Aanbod open staat.

Artikel 194ter van het Belgisch Wetboek op de Inkomstenbelastingen 1992, 
zoals ingevoerd door artikel 128 van de  programmawet van  2  augustus 2002 
en  gewijzigd door artikel  291 van de programmawet van 22 december 2003, 
en laatst gewijzigd door de wet van 26 mei 2016. Het artikel is opgenomen als 
Bijlage 1: Artikel 194ter WIB92 bij dit Prospectus.

Erkende Europese audiovisuele werk(en), zoals bioscoopfilms en televisieseries 
en die voldoet (voldoen) aan de criteria beschreven in dit Prospectus en Artikel 
194ter, § 1, 4° WIB92.

De toename van alle belaste reserves van de Belegger gedurende het boekjaar 
waarin hij de Raamovereenkomst tekent.

De Belgische vennootschap (of de Belgische vestiging van een buitenlandse 
vennootschap) die voldoet aan de voorschriften van artikel 194ter, §1, 1° 
WIB92, en die zich door middel van een Raamovereenkomst verbindt met de 
Productievennootschap, om zo één of meerdere Tax Shelter-attesten te  kunnen 
genieten via één of  meerdere Audiovisuele Productie(s).

Het bedrag waarvoor de Belegger zich verbindt om  aan  de  productie 
van  één  of  meerdere Audiovisuele Productie(s) deel te nemen, overeen- 
komstig de bepalingen van de Raamovereenkomst, met het oog op het bekomen 
van één of meerdere Tax Shelter-attesten. 
De Belegging bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 241.935. De Belegging 
verschaft geen enkel recht op de inkomsten van de Audiovisuele Productie(s) 
en impliceert in geen geval een financiële deelneming in het kapitaal van een 
rechtspersoon.

De productie- en exploitatieuitgaven, overeenkomstig de voorschriften van 
artikel 194ter, § 1, 7° WIB92.

Het totale uitgavenbudget nodig om de productie van de Audiovisuele Pro- 
ductie(s) te verzekeren.

De datum waarop de Raamovereenkomst wordt ondertekend tussen de Productie- 
vennootschap en de Belegger, met de tussenkomst van de Aanbieder.

Aanbieder of Lum.Invest

Aanbiedingsperiode

Aanbod

Artikel 194ter WIB92 

Audiovisuele Productie(s)

Belastbare gereserveerde 
winst

Belegger

Belegging

Belgische uitgaven

Budget

Datum van afsluiten

DEFINITIES
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De fiscale vrijstelling die door de Belegger op definitieve wijze wordt bekomen 
en die gelijk is aan 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest dat 
hem werd uitgereikt. Deze vrijstelling dient gelijk te zijn aan de Tijdelijke vrij-
stelling geregistreerd in het jaar van het afsluiten van de Raamovereenkomst, 
zijnde 310% van de Belegging.

Euro Interbank Offered Rate. De EURIBOR tarieven zijn de gemiddelde rente 
tarieven waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro’s 
verstrekken. Hierbij gelden verschillende looptijden: vanaf 1 week tot 12 maanden. 
Voor de berekening van het Financieel rendement wordt gebruik gemaakt 
van de “EURIBOR 12 maanden”. De Aanbieder maakt gebruik van volgende 
bron voor de EURIBOR tarieven: http://www.tijd.be/beurzen/Euribor_12_
months.190118380. 

De productieuitgaven die gedaan worden binnen de Europese Economische 
Ruimte en die verbonden zijn met de productie en de exploitatie van de Audio-
visuele Productie(s), overeenkomstig de voorschriften van artikel 194ter, § 1, 6° 
WIB 92.

Het rendement dat de Productievennootschap aan de Belegger toekent tijdens 
de Vergoedingsperiode, en dat overeenstemt met de voorschriften van artikel 
194ter, §6 WIB92. Het rendement zal met name het gemiddelde van de referentie- 
rentevoeten  “EURIBOR 12 maanden” van de laatste dag van elke maand van 
het semester dat de betaling voorafgaat, te vermeerderen met 450 basispunten 
(4,5%), niet overschrijden.

Het voordeel dat ontstaat via de fiscale vrijstelling die initieel dankzij de 
Belegging wordt bekomen, en die definitief wordt door het Tax Shelter-attest. 
Voor een verrichting die voldoet aan alle wettelijke voorschriften (en waarbij de 
Definitieve vrijstelling dus gelijk is aan de Tijdelijke vrijstelling), is het Fiscaal 
rendement gelijk aan het verschil tussen (i) de Belegging vermenigvuldigd met 
310%, vermenigvuldigd met de aanslagvoet voor de vennootschapsbelasting in 
hoofde van de Belegger en (ii) de Belegging.

De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest dat de Belegger dient te bekomen 
ingevolge zijn Belegging. De Fiscale waarde is gedefinieerd in artikel 194ter, 
§8 WIB92 en is proportioneel aan de Belgische uitgaven en aan de Europese 
uitgaven, rekening houdend met bepaalde plafonds. De Fiscale waarde bepaalt 
de Definitieve vrijstelling die de Belegger kan inroepen. De definitieve vrijstel-
ling is gelijk aan 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest dat de  
Belegger  ontvangt.

Federale Overheidsdienst.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 

De Duitstalige, Franstalige of Vlaamse Gemeenschap die de Audiovisuele Pro-
ductie erkent als een in aanmerking komend werk in de zin van artikel 194ter, 
§1, eerste lid, 4° WIB92.

Definitieve vrijstelling

EURIBOR

Europese uitgaven 

Financieel rendement

Fiscaal rendement

Fiscale waarde

FOD

FSMA

Gemeenschap

http://www.tijd.be/beurzen/Euribor_12_months.190118380
http://www.tijd.be/beurzen/Euribor_12_months.190118380
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Lumière Groep NV inclusief al haar (on)rechtstreekse dochtervennootschappen 
Lumière Publishing NV en BV, Lumière Home Entertainment BVBA, 
Lunanime BVBA en BV, LumièreStudio BVBA, Lumière Cinema BVBA, 
Stadsbioscoop Cartoons BVBA en Lum.Invest BVBA.

De uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie van de 
Audiovisuele Productie(s), overeenkomstig de  voorschriften van artikel 194ter,  
§1, 9° WIB92.

In de zin van Artikel 194ter, § 1, 2°, WIB92, is de in aanmerking komende Pro- 
ductievennootschap: de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting 
van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°, die geen televisieomroep 
is of geen onderneming die in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Ven-
nootschappen verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen 
en die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele 
werken heeft en die door de minister bevoegd voor Financiën als dusdanig is 
erkend volgens een eenvoudige procedure waarvan de Koning de modaliteiten 
en voorwaarden bepaalt. In het kader van dit Aanbod is de in aanmerking 
komende Productievennootschap Lunanime bvba.

De verzekering die Lunanime BVBA heeft afgesloten voor de risico’s die zich 
kunnen voordoen tijdens de productie van een Audiovisuele Productie, zoals 
verder gespecificeerd onder Rubriek I, D.2 en Rubriek V, F.2.

Het onderhavig Prospectus en alle bijlagen die er  integraal deel van uitmaken.

Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten 
en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een geregle-
menteerde markt, met al zijn wijzigingen.

De  raamovereenkomst in de zin van artikel 194ter, § 1, 5° WIB92, volgens het 
model gevoegd in “Bijlage 4: Raamovereenkomst” op pagina 85.

De uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie van de Audio- 
visuele Productie(s), overeenkomstig de voorschriften van artikel 194ter, §1, 8° 
WIB92.

Het attest vermeld in artikel 194ter WIB92, § 1, 10°, dat wordt uitgereikt door 
de FOD Financiën en dat tot doel heeft te bevestigen dat de Audiovisuele  
Productie(s) voldoe(t)(n) aan de modaliteiten en voorwaarden opgesomd in 
artikel 194ter WIB92. Dat attest laat de Belegger toe om de op basis van artikel 
194ter WIB92 “vrijgestelde reserves” over te dragen naar de “beschikbare reserves”, 
wat de uitkering aan de aandeelhouders mogelijk maakt.

De verzekering die Lunanime BVBA heeft afgesloten ter bescherming van de 
risico’s die de Belegger loopt bij het aangaan van een Raamovereenkomst, meer 
bepaald voor wat betreft het Fiscaal rendement, zoals gespecificeerd onder 
Rubriek I, D.2 en Rubriek V, F.2.

De fiscale vrijstelling die de Belegger op basis van de Belegging tijdelijk bekomt. 
Deze vrijstelling is gelijk aan 310% van de Belegging.

Lumière Groep

Onrechtstreekse uitgaven 

Productievennootschap 
of Lunanime

Productieverzekering

Prospectus

Prospectuswet

Raamovereenkomst

Rechtstreekse uitgaven

Tax Shelter-attest

Tax Shelter verzekering

Tijdelijke vrijstelling
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In de zin van Artikel 194ter, § 1, 3°, WIB92, is de in aanmerking komende 
Tussenpersoon de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de onder-
handelingen en het sluiten van een Raamovereenkomst tussenkomt met het 
oog op het afleveren van een Tax Shelter-attest in ruil voor een vergoeding of 
een voordeel, die niet zelf een in aanmerking komende Productievennootschap 
of Belegger is en die door de minister bevoegd voor Financiën als dusdanig is 
erkend, volgens een eenvoudige procedure waarvan de Koning de modali- 
teiten en voorwaarden bepaalt. In het kader van dit Aanbod is de in aanmerking  
komende Tussenpersoon Lum.Invest bvba.

De periode die loopt vanaf de datum van de eerste storting van de Belegging 
door de Belegger tot op het ogenblik dat het Tax Shelter-attest door de Productie- 
vennootschap wordt afgeleverd aan de Belegger, met een maximum van 18 
maanden.

Het Wetboek op  de  Inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992, met al zijn  
wijzigingen.

Tussenpersoon

Vergoedingsperiode

WIB92
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FUNAN
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Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Ze bevat de kerngegevens die 
worden verstrekt om de Belegger te helpen die een Belegging overweegt. Mogelijks bevat deze samenvatting 
niet alle informatie die belangrijk is voor de Belegger. Deze samenvatting moet dus samen worden gelezen 
met de meer gedetailleerde informatie en de verschillende bijlagen die in dit Prospectus zijn opgenomen, en 
aldus worden genuanceerd. Dit prospectus mag niet worden gelezen zonder de informatie in de “RUBRIEK 
II. Risicofactoren” op pagina 27.
 
De Belegger dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op 
basis van het Aanbod en om het Fiscaal rendement te kunnen genieten. Het wordt de Belegger aanbevolen 
om zijn juridische, financiële en fiscale toestand, evenals zijn belang om aan de voorgestelde Belegging deel 
te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in samenspraak  met zijn raadgevers. Indien de Belegger beslist 
in te gaan op dit Aanbod, zal de Belegger gebonden zijn door de bepalingen van de Raamovereenkomst die 
zij met de Aanbieder en de Productievennootschap zal ondertekenen.

Niemand kan louter op basis van de samenvatting van het Prospectus of de vertaling ervan burgerrechtelijk 
aansprakelijk worden gesteld, behalve indien de inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer 
zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, of tenzij zij, in combinatie met de andere 
delen van het Prospectus, niet de kerngegevens bevat om de Belegger te helpen indien deze overweegt om 
over te gaan tot een Belegging. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie opgenomen in het 
Prospectus bij een rechterlijke instantie wordt ingesteld, dan kan de eiser, volgens de toepasselijke nationale 
wetgeving, vereist worden om de kosten te dragen voor de vertaling van dit Prospectus voordat de rechts-
vordering wordt ingesteld.

Alle voorbeeldberekeningen van het rendement van een Belegging opgenomen in dit Prospectus gelden 
voor betalingen die worden verricht vanaf de startdatum van dit Prospectus tot en met 31 december 2016. 
De enige factor die na die datum wijzigt, is het Financieel rendement dat afhankelijk is van de EURIBOR 
12 maanden. Voor Beleggingen die worden gestort vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 zal het 
Financieel rendement berekend worden op de EURIBOR 12 maanden zoals vastgesteld op de laatste dag 
van de maanden juli tot december 2016. Voor Beleggingen die worden gestort vanaf 1 juli 2017 zal het 
Financieel rendement berekend worden op de EURIBOR 12 maanden zoals vastgesteld op de laatste dag 
van de maanden januari tot juni 2017. Het Financieel rendement (en dus ook het totaal rendement) zal 
bijgevolg verschillend zijn.

De rendementen die voorgesteld worden in dit Prospectus zijn geen actuariële rendementen maar totale 
opbrengsten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon die op zijn beurt afhankelijk is 
van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal rendement.

Dit Prospectus is vertaald naar het Frans onder de verantwoordelijkheid van de Aanbieder. In zijn 
contractuele relatie met de Aanbieder en de Productievennootschap kan de Belegger zich beroepen 
op de Franse vertaling van het Prospectus. 

RUBRIEK I. SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS
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Esther Bannenberg 
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Lumière Groep NV

Lunanime BVBA LUM.INVEST BVBA

99,99% 99,99%

0,01%

A. BELANGRIJKSTE RISICOFACTOREN

A.1. RISICO’S BETREFFENDE DE AANBIEDER EN DE PRODUCTIEVENNOOTSCHAP

De Aanbieder Lum.Invest BVBA werd opgericht op 7 juli 2016 en heeft als maatschappelijk doel Productie- 
vennootschappen en Beleggers met elkaar in contact te brengen zodat de Beleggers door middel van een 
Belegging een deel van de belastbare gereserveerde winst kunnen vrijstellen via het systeem van Tax Shelter 
financiering. In ruil daarvoor ontvangt de Aanbieder een bemiddelingscommissie van de in aanmerking 
komende Productievennootschap voor wie de fondsen bestemd zijn. Deze Productievennootschap is 
Lunanime BVBA, die net zoals de Aanbieder door Lumière Groep wordt gecontroleerd, aangezien zij 99,99% 
van de aandelen van Lunanime in handen heeft. De overige 0,01% van de aandelen wordt gehouden door 
Lumière Publishing NV.

De Aanbieder werd op 27 juli 2016 door de Minister van Financiën erkend als in aanmerking komende 
Tussenpersoon in de zin van artikel 194ter, §1, 3° WIB92.

De huidige afhankelijkheid van één type diensten - namelijk het zoeken naar Tax Shelter investeringen - 
vormt een risico met betrekking tot de stabiliteit van de financiële resultaten van de Aanbieder. Het dient 
echter benadrukt te worden dat de Aanbieder deel uitmaakt van een stabiele groep (Lumière Groep NV), 
waarbij de activiteiten van de dochtervennootschappen elkaar onderling ondersteunen. 

Lunanime BVBA treedt op als Productievennootschap in de zin van artikel 194ter, §1, 2° WIB92 en werd als 
dusdanig erkend op 23 januari 2015. Lunanime is verantwoordelijk voor het ontvangen van de fondsen in- 
gezameld onder het regime van artikel 194ter WIB92 en wijst die toe aan Audiovisuele Producties, waarbij zij 
optreedt als hoofd- of coproducent. Lunanime start enkel het productieproces op, op voorwaarde dat de 
Audiovisuele Productie voldoende gefinancierd is en wordt gedekt door een gespecialiseerde Productie- 
verzekering en Tax Shelter verzekering, bestemd om de voltooiing van de Audiovisuele Productie te ver- 
zekeren.

De Aanbieder Lum.Invest en Productievennootschap Lunanime zijn van elkaar afhankelijk, in die zin dat de 
capaciteit van Lunanime om Audiovisuele projecten te vinden die men in België wenst te (co)produceren, voor 
Lum.Invest met zich meebrengt dat zij aan Beleggers projecten kan voorstellen. Omgekeerd laat de capaciteit van 
Lum.Invest om Beleggers te vinden, aan Lunanime toe om buitenlandse producenten te overtuigen om met hun 
Audiovisuele Producties naar België te komen. De onderlinge afhankelijkheid faciliteert dus in die context 
de goede afstemming tussen de twee activiteiten en laat toe om de rendabiliteit van de twee vennootschap-
pen te verzekeren.

De groepsstructuur is als volgt:
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Lum.Invest en Lunanime maken deel uit van de Lumière Groep. In het verleden heeft Lunanime als Productie- 
vennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij Beleggers. Gedurende 2013 tot 2015 heeft Lunanime 
Audiovisuele Producties ontwikkeld waarvoor in totaal € 8,8 miljoen Tax Shelter opgehaald werd, waarvan 
€ 2,8 miljoen door Lunanime zelf. Meer details over deze ophalingen zijn te vinden onder “N. Tax Shelter 
binnen de Lumière Groep in het verleden” op pagina 71.

Lunanime heeft voor alle Audiovisuele Producties die gefinancierd werden door Tax Shelter de nodige Tax 
Shelter-attesten tijdig afgeleverd. De Lumière Groep heeft aldus de afgelopen jaren expertise opgebouwd in 
productie en het ophalen van Tax Shelter.

Daarnaast kan de Aanbieder ook terugvallen op de expertise die de Lumière Groep heeft op het vlak van 
film- en seriedistributie, activiteiten die binnen de groep worden uitgeoefend door Lumière Publishing. 
Lunanime en Lum.Invest zullen op die manier genieten van de grondige “due diligence” die Lumière 
Publishing uitvoert op het vlak van de soliditeit van het project, de producenten en van het productieproces.

In geval van een faillissement van Lunanime loopt de Belegger het risico dat het Tax Shelter-attest niet 
(tijdig) kan worden afgeleverd, zodat de voorlopig vrijgestelde winsten belastbaar zouden worden. In dat 
geval echter wordt het Fiscaal rendement gegarandeerd door de Tax Shelter verzekering.

Het Financieel rendement kan mogelijks verloren gaan bij een faillissement van Lunanime. Dit rendement 
kan worden gegarandeerd via een bankgarantie, maar de kostprijs ervan wordt wettelijk beschouwd als een 
financieel voordeel en kan niet gedragen worden door de Aanbieder. Deze kosten komen derhalve volledig 
ten laste van de Belegger en zullen een impact hebben op het totaal rendement. De Aanbieder heeft in het 
verleden nog geen bankgaranties toegekend.

Een potentieel faillissement of slechte financiële cijfers van Lum.Invest zal geen invloed hebben op de rende-
menten van de Belegger, aangezien Lum.Invest enkel als Tussenpersoon optreedt en de Tax Shelter-attesten 
door Lunanime worden afgeleverd, niet door Lum.Invest. Ook het Financieel rendement wordt ten laste 
genomen door Lunanime.

Aangezien Lum.Invest haar activiteiten op 7 juli 2016 heeft opgestart, kan nog geen goedgekeurde jaar- 
rekening worden voorgelegd aan de Belegger. Het financieel plan wordt beschikbaar gesteld onder Rubriek 
VI.E.

Er werd geen bevestiging aangevraagd van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (zgn. 
“ruling”), die aangeeft dat het aangeboden product in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen 
van de Tax Shelter wetgeving. Indien het Aanbod niet in overeenstemming is met de wettelijke Tax Shelter 
bepalingen kan dit leiden tot een verlies van het Fiscaal rendement.

Er wordt benadrukt dat de Belegging geen deelname in het kapitaal van Lum.Invest of Lunanime inhoudt. 
De Belegger noch diens activiteiten kunnen dan ook enige impact hebben op het beslissingsproces van de 
Aanbieder (of de Productievennootschap).

Dit Aanbod wordt enkel gedaan in België.
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A.2. RISICO’S GEKOPPELD AAN HET FISCAAL RENDEMENT

De Tijdelijke vrijstelling bedraagt 310% van het door de Belegger gestorte bedrag (de “Belegging”). Deze 
Tijdelijke vrijstelling wordt definitief indien het Tax Shelter-attest tijdig verkregen wordt. Het Tax Shelter 
-attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën, nadat een controle heeft plaatsgevonden. De Definitieve 
vrijstelling is gelijk aan 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest.
 
Zowel de Belegger als de  Audiovisuele Productie(s) als de Aanbieder als de Productievennootschap moeten 
voldoen aan de voorwaarden die beschreven worden in Artikel 194ter WIB92 en die in dit Prospectus 
gedetailleerd worden vermeld om te kunnen genieten van het Fiscaal rendement.

In eerste instantie is het belangrijk dat de Belegger rekening houdt met zijn marginale aanslagvoet. Indien 
de Belegger onderworpen is aan het normaal tarief (33,99%), dan bedraagt het Fiscaal rendement 5,369%. 
Indien de Belegger geniet van het verlaagd tarief, kan het Fiscaal rendement negatief zijn. De Fiscale 
rendementen bedragen respectievelijk -22,562%, -1,017% en 10,174% bij de aanslagvoeten van 24,98%, 
31,93% en 35,54%. De rendementen die voorgesteld worden, zijn geen actuariële rendementen maar totale 
opbrengsten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon welke afhankelijk zijn van het tijd-
stip van realisatie van het Fiscaal rendement.
 
Ter bescherming van de Belegger wordt een Tax Shelter verzekering afgesloten die van toepassing is in  
volgende gevallen:

• In het geval dat het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd

 › Indien het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd aan de verzekerde Belegger, behalve indien (i)  
de Belegger zelf niet aan zijn verplichtingen (zie hieronder) voldaan heeft en/ of, (ii) de Raamovereenkomst  
niet tijdig werd aangemeld door Lunanime en/ of, (iii) de schade wordt gedekt door de Productiever- 
zekering, dan zal de verzekeraar de Belegger een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan het bedrag van het  
niet verworven Fiscaal rendement op basis van de Raamovereenkomst en Artikel 194ter WIB92, eventueel  
verhoogd met achterstallige rente.

 › In het geval dat de Audiovisuele Productie niet voltooid zou zijn (waarborg “bonne fin”) overeenkomstig  
het financieringsplan, dan kan de verzekeraar de financiering voltooien, weliswaar beperkt tot het ver- 
zekerd bedrag zodat het Tax Shelter-attest binnen de wettelijke termijnen kan worden uitgegeven. Boven 
dien zal de waarborg verworven blijven totdat het Tax Shelter-attest is afgeleverd aan de Belegger. De  
verzekeraar kan er tevens voor opteren om de financiering niet te voltooien, maar het Fiscaal rendement  
aan de Belegger uit te betalen. 

• Aflevering van een Tax Shelter-attest met een waarde kleiner dan 206,66% van de Belegging, nl. als de 
vereiste uitgaven niet worden gerealiseerd: 
De verzekeraar vergoedt de Belegger voor het verschil tussen het bedrag dat hij had moeten genieten 
als het Tax Shelter-attest gelijk zou zijn geweest aan 206,66% van de Belegging en het werkelijk ont-
vangen of te ontvangen Fiscaal rendement, eventueel verhoogd met de wettelijke verwijlinteresten die 
betrekking hebben op het verschil in belasting. 

• Fiscale behandeling van de schadevergoeding van de verzekeraar: 
Indien de uit te keren schadevergoeding uitbetaald door de verzekeraar belastbaar zou zijn in hoofde 
van de Belegger, verbindt de verzekeraar zich ertoe een schadevergoeding te betalen verhoogd op basis 
van het belastingtarief van toepassing.
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De Belegger zal aan volgende voorwaarden moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een 
vergoeding van de Tax Shelter verzekering:

• De Belegger is een Belgische vennootschap en/ of een belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2° 
WIB92;

• De Belegger is geen Belgische vennootschap voor de productie van Audiovisuele werken, noch een tv 
omroep, noch een kredietinstelling;

• Betaling van de Belegging aan de Productievennootschap binnen 3 maanden na ondertekening van de 
Raamovereenkomst;

• De Belegger moet een afschrift van het Tax Shelter-attest, dat hij vooraf ontvangen heeft van de Productie 
vennootschap of de Tussenpersoon, toevoegen aan zijn aangifte in de inkomstenbelasting voor de 
belastbare periode waarin hij de definitieve vrijstelling vraagt;

• De Belegger moet de Belegging boekhoudkundig verwerken volgens de boekingsmethode beschreven in 
Artikel 194ter, § 4 WIB92. Hiertoe wordt ook verwezen naar het CBN-advies 2015/1 van 13 mei 2015.

Indien de Belegger deze voorwaarden niet heeft vervuld, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding.

A.3. RISICO’S INHERENT AAN DE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR

Er bestaat een risico dat de Audiovisuele Productie niet wordt voltooid of dat er niet voldoende Belgische 
en/ of Europese uitgaven zijn gemaakt voor de Audiovisuele Productie. In dat geval verliest de Belegger 
geheel of gedeeltelijk het Fiscaal rendement en is hij eventueel verplicht tot het betalen van boetes en verwijls- 
intresten aan de fiscale administratie. Desondanks kan in dat geval een beroep gedaan worden op de Tax 
Shelter verzekering (zie supra RUBRIEK I.A.2 en infra II.C.1.).

Men wijst de aandacht erop dat Lunanime reeds een aanzienlijke ervaring heeft opgebouwd in de productie 
van films en series. Dit laat haar toe om een grondige selectie te doen van de levensvatbaarheid van de 
projecten, de betrouwbaarheid van de (co)producenten in te schatten en het verloop van de productie 
kritisch op te volgen en bij te sturen waar nodig. Bovendien wordt een productie nooit opgestart indien het 
financieringsplan niet voltooid is.
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B. LUMIÈRE GROEP, LUM.INVEST EN LUNANIME

B.1. LUMIÈRE GROEP

De Lumière Groep is ontstaan uit Lumière Cinema. Lumière Cinema werd opgericht als Brugse stadsbioscoop 
in 1996 door Alexander Vandeputte en Jan De Clercq. In 2000 werden de eerste stappen gezet om een eigen 
productiehuis op te starten. Met succes werd in 2002 de langspeelfilm MEISJE voltooid. MEISJE was de 
eerste langspeelfilm onder regie van Dorothée Van Den Berghe, met o.a. Matthias Schoenaerts en Nico 
Sturm.

In 2003 werd, naast art-house cinema en productie, een derde activiteit toegevoegd, namelijk de distributie van 
series en films in de Benelux met als eerste grote succes de distributie van LA MEGLIO GIOVENTÙ. In dat- 
zelfde jaar vervoegde Annemie Degryse de Lumière Groep om de productiedivisie te leiden. In 2006 werd 
voor de eerste maal een Scandinavische crime serie, WALLANDER, verdeeld. Lumière Groep is intussen 
uitgegroeid tot dé verdeler van Scandinavische crime series in de Benelux. In 2010 werd KBC Arkiv, naast 
de oprichters Jan De Clercq en Alexander Vandeputte, aandeelhouder in Lumière Publishing NV, de entiteit 
binnen de Lumière Groep die instaat voor de distributie van films en series. In 2013 werd het aandeel van 
KBC Arkiv verkocht aan Jan De Clercq en Alexander Vandeputte.

In maart 2014 werd een 50% participatie genomen in de stadsbioscoop Cartoon’s in Antwerpen. Intussen 
behoort Cartoon’s volledig tot de Lumière Groep.

In juli 2014 stapte de investeringsmaatschappij Fin.Co mee in het kapitaal van de Lumière Groep, waardoor 
er momenteel 4 aandeelhouders zijn. In juni 2016 maakte de Lumière Groep bekend dat de distributieacti-
viteit van films zal afgebouwd worden en dat de focus zal liggen op het verder uitbouwen van de productie-
activiteiten, de uitbating van stadsbioscopen en de distributie van series.

De afgelopen twintig jaar is de Lumière Groep met haar activiteiten in distributie, productie en cinema 
uitgegroeid tot een gevestigde waarde binnen de audiovisuele wereld in de Benelux. Het hoofdkantoor is ge-
vestigd in Gent. Om de Nederlandse markt beter te kunnen bedienen werd ook een kantoor in Amsterdam 
geopend. Momenteel telt de Lumière Groep een veertigtal medewerkers in de verschillende divisies.

B.2. LUM.INVEST

Lum.Invest bvba werd opgericht op 7 juli 2016, bij akte verleden voor notaris Veronique Laloo met stand-
plaats te Herzele. De maatschappelijke zetel is gelegen te Hof Ter Mere 28, 9000 Gent. Het ondernemings-
nummer is 0658.983.059.
Voor de volledige statuten wordt verwezen naar “Bijlage 5: Statuten van Lum.Invest” op pagina <?>. Lum.
Invest is een Tussenpersoon en werd als dusdanig erkend door de minister van Financiën op 27 juli 2016.

De oprichting van Lum.Invest kadert binnen de strategische keuze om de productieactiviteit binnen 
Lumière Groep verder uit te bouwen. In het verleden heeft Lunanime als Productievennootschap recht-
streeks Tax Shelter opgehaald bij Beleggers. Gedurende 2013 tot 2015 heeft Lunanime producties ont- 
wikkeld waarvoor in totaal € 8,8 miljoen Tax Shelter opgehaald werd, waarvan € 2,8 miljoen door Lunanime 
zelf. Meer details over deze ophalingen zijn te vinden onder “N. Tax Shelter binnen de Lumière Groep in het 
verleden” op pagina 71.

Lunanime heeft voor al haar producties die gefinancierd werden door Tax Shelter de nodige fiscale attesten 
tijdig afgeleverd. Aangezien de productie de komende jaren zal uitgebreid worden, zal de Lumière Groep het 
ophalen van Tax Shelter organiseren via een Tussenpersoon, Lum.Invest. Lum.Invest zal kunnen rekenen op 
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de expertise die Lunanime de afgelopen jaren heeft uitgebouwd in het ophalen van Tax Shelter. 
Door de distributie activiteit heeft Lumière Groep doorheen de jaren een groot netwerk opgebouwd met voor- 
namelijk Franse en Scandinavische producenten die coproducties wensen te ontwikkelen met Lunanime. Het 
feit dat de Lumière Groep niet alleen als producent actief is, maar ook als distributeur en cinema uitbater is een 
positief gegeven voor deze productiehuizen, die op deze manier ook een garantie krijgen dat hun titel op een 
kwalitatieve manier in de markt zal worden geplaatst.

Lum.Invest heeft aldus als maatschappelijk doel Productievennootschappen en Beleggers met elkaar in 
contact te brengen zodat de Beleggers door middel van een Belegging in Tax Shelter een deel van de be-
lastbare gereserveerde winst kunnen vrijstellen. Lum.Invest zal ervoor zorgen dat hiertoe een Raam- 
overeenkomst wordt afgesloten tussen de Belegger en de Productievennootschap. 

De Lumière Groep heeft het voordeel dat zij kan bouwen op haar internationaal netwerk dat op haar beurt 
productieopportuniteiten genereert, dat zij een beroep kan doen op een stevige en bewezen Tax Shelter 
ervaring en dat zij bovendien de Audiovisuele Producties zelf in de markt kan zetten. Deze unieke com- 
binatie op de Tax Shelter-markt is voor de Beleggers een waarborg op professionaliteit.

B.3. LUNANIME

Lunanime is een Gents productiehuis dat in 2008 werd opgericht binnen de Lumière Groep. Het bedrijf 
richt zich op de productie van fictie- en animatieprojecten. De animatieprojecten worden allemaal in-house 
geproduceerd in de animatiestudio LumièreStudio. De studio is gespecialiseerd in traditionele animatie (op 
papier) en 2D computer animatie.

Lunanime produceerde reeds verschillende langspeelfilms zoals MEISJE (Dorothée Vandenberghe), BEYOND 
THE STEPPES (debuut van Vanja d’Alcantara), OFFLINE (debuut van Peter Monsaert) en coproduceerde films 
als DE ROUILLE ET D’OS (Rust and Bone) van Jacques Audiard en VAN DE KAT GEEN KWAAD (Une Vie 
De Chat) van Jean-Loup Felicioli and Alain Gagnol. Deze film werd in 2012 genomineerd voor een Oscar in de 
categorie ‘Best Animated Feature’.
 
In 2014-2015 coproduceerde Lunanime ook de volgende film van dit regisseursduo, PHANTOM BOY, en de
langspeelfilm LES COWBOYS, de debuutfilm van Thomas Bidegain (scenarist van o.a. UN PROPHETE 
en DE ROUILLE ET D’OS) die in première ging op het filmfestival van Cannes 2015. In 2016 produceerde 
Lunanime LE CIEL FLAMAND (tweede film van Peter Monsaert), die geselecteerd werd voor verscheidene 
internationale filmfestivals (Toronto, San Sebastián, London, Gen) en die kon rekenen op een enthousiast 
onthaal en goeie recensies in de vakpers. Door zijn selectie op deze grote buitenlandse A filmfestivals is 
Lunanime een zeer gewaardeerd productiebedrijf. Le Ciel flamand is verkocht in Frankrijk en wordt ook 
uitgebracht in Nederland. De film wordt internationaal verkocht door de Franse Sales Agent URBAN.

Lunanime (co)produceerde ook reeds meerdere korte animatiefilms, o.a.: JAZZED, DE ZWEMLES, 
BETTY’S BLUES, VOL AU VENT, THE EDUCATION, THE TIE, RAPSODIE EN ROSE …

Naast films produceert Lunanime ook series. In 2014-2015 werd THE TEAM gecoproduceerd, een inter-
nationale politieserie met een budget van € 10,6 miljoen met in de hoofdrollen Lars Mikkelsen en Veerle 
Baetens (coproductie met Network Movie, Nordisk en Superfilm). Door deze productie staat Lunanime niet 
enkel meer bekend als filmproducent en animatiestudio maar staat het nu ook internationaal op de kaart als 
productiehuis van TV series.
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Lunanime zal zich de komende jaren verder toeleggen op een aantal Nederlandstalige langspeelfilms, co-
producties van buitenlandse films en internationale coproducties voor televisie. Ook de animatiestudio is 
in volle ontwikkeling. Jaarlijks wordt er in de studio aan een drietal korte films getekend, aangevuld met 
coproductie op animatiefilms en -series.

Doordat het zusterbedrijf Lumière Publishing reeds meer dan tien jaar actief is als distributeur van films en 
televisieseries, hebben Lumière en Lunanime een heel groot netwerk opgebouwd van producenten en sales-
partners in binnen- en buitenland. Voor de buitenlandse contacten is Lunanime binnen het Belgisch audio-
visueel landschap een aantrekkelijke partij, want door te coproduceren met Lunanime weet men zich meestal 
ook verzekerd van distributie in de Benelux. De relaties met enkele Franse producenten (Les Producti-
ons du Trésor en Why Not Productions) en de exclusieve relatie met alle grote Scandinavische televisie- 
producenten zorgen voor een gestage aanvoer van projecten. Het stelt Lunanime ook in staat om zijn eigen 
projecten goed te ontwikkelen. Lunanime zal op toekomstige projecten ongetwijfeld ook kunnen profiteren 
van deze wederkerigheid: Franse productiehuizen die willen coproduceren in de Lunanime projecten. Dat 
zal reeds het geval zijn met J’AIME LA VIE, een project van scenarist en regisseur Mathias Sercu.

Lunanime is de Productievennootschap binnen de Lumière Groep. Lunanime treedt op als Productie- 
vennootschap in de Raamovereenkomst, waarvan het model wordt opgenomen in “Bijlage 4: Raamovereen-
komst” op pagina 85.

C. AANBOD

C.1. ALGEMENE INLICHTINGEN

Op basis van het artikel 194ter WIB92 (het Tax Shelter-stelsel) kunnen Belgische ondernemingen deel- 
nemen aan de financiering van audiovisuele werken om zo, onder bepaalde voorwaarden en binnen 
bepaalde grenzen, een vrijstelling op hun belastbare gereserveerde winst te genieten ten belope van 310% 
van de Belegging, bovenop een wettelijk bepaald Financieel rendement gedurende maximaal 18 maanden. 
De Belegger, de Productievennootschap, de Tussenpersoon en de Audiovisuele Productie moeten hiervoor 
aan een aantal voorwaarden voldoen.

Elke  Belegger  die  op  het  Aanbod  in  dit  Prospectus  ingaat, kan minimaal € 5.000 en maximaal € 241.935 
investeren en, kan, mits de voorwaarden opgelegd door artikel 194ter WIB92 worden nageleefd, genieten 
van:

• Een Fiscaal rendement resulterend uit de vrijstelling op zijn belastbare gereserveerde winst ten belope 
van 310% van het bedrag van zijn Belegging. Het Fiscaal rendement bedraagt 5,369% indien de Belegger 
onderworpen is aan het normaal tarief in de vennootschapsbelasting. Het Fiscaal rendement kan hoger 
of lager (zelfs negatief) zijn in het geval de Belegger onderworpen is aan het verlaagd tarief in de ven-
nootschapsbelasting.

 
• Een Financieel rendement op de Belegging gedurende de Vergoedingsperiode. Dit Financieel rende-

ment is begrensd door artikel 194ter WIB92 en wordt berekend in functie van de evolutie van de refe-
rentierentevoet “EURIBOR 12 maanden”. Voor de Beleggingen in het kader van dit Aanbod tussen de 
startdatum van dit Prospectus en 31 december 2016 bedraagt de jaarlijks toegelaten rentevoet 4,48%. 
De rentevoet zal worden geactualiseerd op 1 januari 2017 en op 1 juli 2017 voor de Beleggingen die na 
31 december 2016 worden gedaan. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 
maanden en haar impact op de interestvergoeding.
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Belegging € 100.000

Fiscaal rendement: 
€ 5.369 

Fiscaal voordeel ten belope van 
€ 105.369 verminderd met €100.000 

(fiscaal voordeel = € 310.000 x 33,99%  
= € 105.369) 

(Maximaal) financieel rendement 18m:
€ 6.720 (bruto) 
€ 4.436 (netto) 

€ 100.000 x 4,48%* x 18 maanden / 12 
maanden x (1-33,99%) = € 4.436  

(netto 4,436%)

TOTAAL RENDEMENT
5,37% + maximum 4,44%
= maximum 9,81%** netto

Samengevat, voor een Belegging van € 100.000 (voorbeeld) door een Belegger die aan de normale belas-
tingsvoet is onderworpen, geeft onderstaand schema het te verwachten rendement weer:

* Jaarlijkse rentevoet ontvangen voor een Belegging gedaan tussen 1 juli en 31 december 2016.

** Deze rentevoet wordt bepaald op basis van het totale bedrag dat de Belegger ontvangt gedurende de hele 
verrichting, hierin begrepen het Fiscaal rendement, en berust op de veronderstelling dat de Vergoedingsperiode van 
het Financieel rendement 18 maanden bedraagt, de maximale wettelijke Vergoedingsperiode.

De respectievelijke rendementen worden hierna verder verduidelijkt.
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C.2. FISCAAL RENDEMENT

Het Fiscaal rendement wordt in eerste instantie verworven door een Tijdelijke vrijstelling en wordt in tweede 
instantie definitief indien het Tax Shelter-attest verkregen wordt.

De Tijdelijke vrijstelling bedraagt 310% van de Belegging. Het Fiscaal rendement is afhankelijk van de marginale 
aanslagvoet waaraan de Belegger onderworpen is. In het geval van een belasting aan de normale 
aanslagvoet van 33,99%, bedraagt het Fiscaal rendement 5,369% (zie tabel hieronder, voorbeeld 4). Het 
Fiscaal rendement kan hoger of lager, zelfs negatief zijn in het geval de Belegger onderworpen is aan het ver-
laagd tarief in de vennootschapsbelasting. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de Fiscale 
rendementen bij de aanslagvoeten toepasbaar bij het verlaagd tarief en het normaal tarief in de vennoot-
schapsbelasting. Het Fiscaal rendement is geen actuarieel rendement maar een totale opbrengst die wordt 
ontvangen op basis van een investeringshorizon welke afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het 
Fiscaal rendement. Er dient te worden opgemerkt dat het Fiscaal rendement een nettorendement is aange-
zien het aan de vennootschapsbelasting is onderworpen.

Parameters Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Voorbeeld 4

Belegging € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Tijdelijke vrijstelling (Belegging x 310%) € 310.000 € 310.000 € 310.000 € 310.000

Marginaal tarief vennootschapsbelasting 24,98% 31,93% 35,54% 33,99%

Uitgespaarde belasting door Tax Shelter € 77.438 € 98.983 € 110.174 € 105.369

Fiscaal rendement (absolute waarden) -€ 22.562 -€ 1.017 € 10.174 € 5.369

Fiscaal rendement (%) -22,562% -1,017% 10,174% 5,369%

Fiscale waarde € 206.667 € 206.667 € 206.667 € 206.667

De Tijdelijke vrijstelling wordt effectief in het jaar van de ondertekening van de Raamovereenkomst. De 
Belegging moet binnen de 3 maanden na de ondertekening van de Raamovereenkomst worden gestort.

De Tijdelijke vrijstelling die 310% van de Belegging bedraagt, wordt definitief indien het Tax Shelter-attest
tijdig verkregen wordt. Het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën, nadat een controle heeft 
plaatsgevonden. De Definitieve vrijstelling is gelijk aan 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. 
Het is de bedoeling dat de Definitieve vrijstelling gelijk is aan de Tijdelijke vrijstelling, zijnde 310% van de Beleg-
ging en 150% van de Fiscale waarde. Anders gezegd bedraagt de waarde van het Tax Shelter-attest 206,67% van de 
Belegging.

Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het normaal 
tarief (33,99%) en die een boekhouding per kalenderjaar voert:
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• De Belegger en Productie-
vennootschap tekenen een 
Raamovereenkomst met 

betrekking tot een Belegging 
van € 100.000. Deze Raam- 
overeenkomst wordt aange-
meld bij de FOD Financiën 
binnen 1 maand na onder- 

tekening.

Belegging (augustus 
2016)

• De Belegging wordt ge-
stort binnen de 3 maanden 
na de ondertekening van de 

Raamovereenkomst.

Storting (september 
2016)

• De Tijdelijke vrijstelling 
bedraagt 310% van de Be-
legging, zijnde € 310.000
• Het Fiscaal rendement 

bedraagt: € 310.000 x 
33,99% - € 100.000 = € 5.369 

of 5,369% 

Aangifte inkomsten 2016, 
aanslagjaar 2017)

• De definitieve vrijstelling 
wordt verkregen bij het af- 
leveren van het Tax Shelter 

-attest. Hierdoor is het  
Fiscaal rendement van 

5,369% definitief verworven.

Aflevering defintief Tax 
Shelter attest (uiterlijk 

31/12/2020 - 4j naar 
Raamovereenkomst)

Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het normaal 
tarief (33,99%) en die een boekhouding per kalenderjaar voert:

Het is evenwel mogelijk dat de vrijstelling gedeeltelijk of zelfs volledig door de fiscale administratie wordt 
geweigerd. In het geval de Belegger vennootschapsbelasting, verhoogd met de interesten en boetes, ver-
schuldigd zou zijn als gevolg van een weigering door de fiscale administratie, dan zal aan de Belegger een 
vergoeding betaald worden gelijk aan het bedrag van de door de Belegger verschuldigde belastingen en 
verwijlinteresten als gevolg van de (gedeeltelijke) weigering door de FOD Financiën. Hiertoe zal door de 
Productievennootschap een Tax Shelter verzekering worden afgesloten. Deze verzekering is niet van kracht 
indien het (gedeeltelijk) verlies van het Fiscaal rendement te wijten is aan het nalaten door de Belegger van 
zijn wettelijk voorziene verplichtingen.

C.3. FINANCIEEL RENDEMENT

Krachtens artikel 194ter, §6 WIB92 kan de Belegger een vergoeding ontvangen van de Productieven- 
nootschap met wie hij zich via de Raamovereenkomst verbindt. Die vergoeding is wettelijk vastgelegd, zowel 
qua periode als qua maximaal toegelaten rentevoet. Deze vergoeding is het Financieel rendement.

Het Financieel rendement kan worden toegekend voor de periode die loopt vanaf de datum van de storting 
van de Belegging tot de datum waarop de Productievennootschap het Tax Shelter-attest aan de Belegger 
overhandigt, en dit met een maximum van 18 maanden (de “Vergoedingsperiode”).

De toegelaten rentevoet wordt in artikel 194ter WIB92 beschreven. Die mag niet hoger zijn dan het 
gemiddelde van de EURIBOR 12 maanden rentevoeten van de laatste dag van elke maand van het semester 
voorafgaand aan de betaling van de Belegging door de Belegger, vermeerderd met 450 basispunten, hetzij 
4,5%.
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Voor een Belegging die onder het huidig Prospectus valt 
en waarvan de effectieve storting plaatsvindt tussen de 
datum van uitgifte van dit Prospectus en 31 december 
2016, zal de toepasselijke rentevoet bijgevolg gelijk 
zijn aan de gemiddelde rentevoet van de EURIBOR 12  
maanden rentevoeten van de laatste dag van de maanden 
januari 2016 tot juni 2016, vermeerderd met 4,5% en 
afgerond naar het lager gelegen honderdste.
 
Voor de beleggingen tussen de datum van uitgifte van dit 
Prospectus en 31 december 2016 bedraagt de rentevoet 
4,48%. De berekening wordt in de tabel hiernaast weer-
gegeven
 
De uitbetaling van het Financieel rendement zal gebeuren 
bij afgifte van het Tax Shelter-attest  en ten laatste 18 
maanden na de storting van de Belegging.

Laatste werkdag van de maand Euribor 12m

29/01/2016 -0,02%

29/02/2016 -0,02%

31/03/2016 -0,01%

29/04/2016 -0,01%

31/05/2016 -0,02%

30/06/2016 -0,05%

Gemiddelde -0,02%

Verhoogd met 450bp 4,50%

Rentevoet 4,48%

Deze vergoeding maakt deel uit van de belastbare basis van de Belegger en is dus geen netto vergoeding.

Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het normaal 
tarief (33,99%):

• De Belegger en Productie-
vennootschap tekenen een 
Raamovereenkomst met 

betrekking tot een Belegging 
van € 100.000.

Belegging (augustus 2016)

• De belegger schrijft € 
100.000 over op de rekening 

van de Productie- 
vennootschap.

• Dit is het begin van de 
Vergoedingsperiode. 

Storting (september 2016)

• 18 maanden na de storting 
wordt het Financieel 

rendement uitbetaald. 
• Het Financieel rendement 

wordt berekend als:  
€ 100.000 x  4,48% x 18/12 

maanden = € 6.720
• Het netto rendement 

bedraagt € 4.436.

Uitbetaling (maart 2018)



23 ı pagina Lum.Invest Prospectus

C.4. VOORBEELD

Vennootschap A doet een Belegging op 1 december 2016 in een Audiovisuele Productie (geen animatie) 
van € 100.000. Vennootschap A is onderworpen aan de normale belastingvoet (33,99%). De belastbare basis 
(vóór Tax Shelter) bedraagt € 1.000.000. Er wordt verondersteld dat de Vergoedingsperiode 18 maanden 
bedraagt. Voor de volledigheid wordt ook de situatie weergegeven indien Vennootschap A geen Belegging 
zou doen.

Assumpties Met Tax Shelter Zonder Tax Shelter

Belegging € 100.000 € 0

Belastbare basis (vóór Tax Shelter) € 1.000.000 € 1.000.000

Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest € 206.667

Berekening Fiscaal rendement Met Tax Shelter Zonder Tax Shelter

Tax Shelter-vrijstelling € 310.000 € 0

Belastbare basis (na Belegging) € 690.000 € 1.000.000

Belasting € 234.531 € 339.900

Cash out (Belasting + Belegging) € 334.531 € 339.900

De totale cash out indien geen Belegging van € 100.000 gebeurt, bedraagt € 339.900. Dit is € 5.369 méér dan 
indien vennootschap A wel een Belegging doet. Het fiscaal rendement bedraagt dus 5,369%

Berekening financieel rendement

Toegepaste rentevoet 4,48%

Financieel rendement (voor belasting) € 6.720

Financieel rendement (na belasting) € 4.436

De toegepaste rentevoet bedraagt 4,48%. Het financieel rendement bedraagt netto € 4.436, hetzij € 100.000 
x 4,48% x 18 maanden / 12 maanden x (1-33,99%)

Totaal rendement
Het totaal rendement bedraagt € 9.805 (Fiscaal rendement € 5.369 + Financieel rendement € 4.436) ofwel 
9,805%. Dit vertegenwoordigt geen actuarieel rendement maar totale opbrengsten die worden ontvangen 
op basis van een investeringshorizon welke afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal ren-
dement, welke niet gekend is door de Aanbieder.
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C.5. BEDRAG VAN DE UITGIFTE 

Dit aanbod heeft een maximumbedrag van € 5 miljoen, onder voorbehoud van eventuele aanpassing via een 
aanvulling op dit Prospectus. 

C.6. PERIODE VAN HET AANBOD

Het Aanbod loopt vanaf 21 december 2016. Het Aanbod zal van rechtswege worden afgesloten wanneer het 
maximale bedrag zal zijn opgehaald en uiterlijk op 20 december 2017, als het maximale bedrag niet op dat 
ogenblik werd bereikt.

C.7. DOELSTELLINGEN VAN HET AANBOD

Het bedrag dat Lum.Invest met dit Aanbod bijeen kan brengen zal uitsluitend en daadwerkelijk gebruikt 
worden voor de financiering van Audiovisuele Producties.

D. WAARBORGEN

D.1. WAARBORG VAN LUNANIME

Krachtens artikel 6.8 van de Raamovereenkomst opgenomen als “Bijlage 4: Raamovereenkomst” op pagina 
85 bij dit Prospectus, verbindt de Productievennootschap Lunanime er zich toe om aan de Belegger het 
Tax Shelter-attest over te maken binnen de in de wet gestelde termijn van vier jaar vanaf het afsluiten van de 
Raamovereenkomst.

D.2. PRODUCTIE- EN TAX SHELTER-VERZEKERING

Voor elke Audiovisuele Productie wordt een zgn. “Productieverzekering” afgesloten door Lunanime of – bij 
een co-productie indien Lunanime niet de hoofdproducent is– door de hoofdproducent, die de risico’s dekt 
op het vlak van pre-productie, productie en post-productie, inclusief:

• Burgerlijke aansprakelijkheid, 
• Bescherming van de moederband, behoudens in geval van professionele fout van de productieploeg,
• Bescherming van de opnameapparatuur,
• Bescherming van decors, kostuums en rekwisieten,
• Onbeschikbaarheid van hoofdacteurs of regisseur,
• Persoonlijke ongevallen,
• Andere gebruikelijke risico’s.

De garanties gedekt door de Productieverzekering kunnen beperkt worden door mogelijke uitsluitings- 
gronden en vrijstellingen. Deze kunnen variëren per Audiovisuele Productie. De Productieverzekering 
bevat voornamelijk garanties ten aanzien van de Productievennootschap, in die zin dat de Audiovisuele 
Productie kan worden afgewerkt, ook wanneer externe factoren deze productie vertragen of in gevaar 
brengen, zoals bijvoorbeeld onbeschikbaarheid, ziekte of ongeval van de regisseur of de hoofdcast, bescha-
diging/vernietiging van de moederband, ongevallen op de set, enzovoort. Deze garanties zijn evenwel ook 
belangrijk ten aanzien van de Belegger, aangezien de vrijwaring van de afwerking van de productie ook de 
rendementen van de Belegger garandeert. 
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De Tax Shelter verzekering vult de Productieverzekering aan, in die zin dat zij een rechtstreekse dekking 
voorziet ten voordele van de Belegger.

Deze Tax Shelter verzekering wordt voorzien door de Productievennootschap ten voordele van de Belegger 
en is bestemd om het risico te dekken dat het Tax Shelter-attest niet of niet voor de volledige waarde zou 
worden gehaald (zie Rubriek I, C.2. en Rubriek II, C.1.). De kosten die verbonden zijn aan deze bijkomende 
Tax Shelter verzekering vallen ten laste van de Productievennootschap.

Deze Tax Shelter verzekering zal tevens voorzien dat bij elk schadegeval dat de voltooiing van de Audio- 
visuele Productie(s) verhindert, er een vergoeding aan de Belegger wordt uitgekeerd zodat de Belegger het 
Fiscaal rendement kan genieten. 
 
De Tax Shelter verzekering biedt geen dekking voor:

• De waarborgen gegarandeerd door de Productieverzekering;
• Het verlies van het Fiscaal rendement door toedoen van de niet-naleving door de Belegger van de 

bepalingen van de Raamovereenkomst of artikel 194ter WIB92;
• De Tussenpersoon die niet beantwoordt aan de wettelijke bepalingen van artikel 194ter, 3° WIB92 en die 

geen verzekeringsattest kan voorleggen van een verzekering beroepsaansprakelijkheid van ten minste 
€ 1.250.000. De Aanbieder bevestigt dat dergelijk verzekeringsattest kan worden voorgelegd.

Bovenvermelde Productie- en Tax Shelter verzekeringen worden afgesloten door de Productievennootschap. 
De kosten die verbonden zijn aan deze verzekeringen vallen tevens ten laste van de Productievennootschap.

Een bankgarantie ten gunste van de Belegger op het bedrag van het Financieel rendement is eveneens 
mogelijk, maar de kostprijs ervan wordt wettelijk beschouwd als een financieel voordeel en kan niet 
gedragen worden door de Aanbieder. Deze kosten komen derhalve volledig ten laste van de Belegger en 
zullen dus een impact hebben op het totaal rendement. De Aanbieder heeft in het verleden nog geen bank-
garanties toegekend. 
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DE ROUILLE ET D’OS
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Dit Aanbod houdt een aantal risico’s in. Deze risico’s kunnen een invloed hebben op het rendement van de 
Belegging. De Belegger wordt verzocht deze risico’s aandachtig te onderzoeken.

RUBRIEK II. RISICOFACTOREN

A. RISICO’S BETREFFENDE LUM.INVEST EN LUNANIME

A.1. RISICO VERBONDEN MET EEN EVENTUEEL FAILLISSEMENT VAN LUM.INVEST 
OF LUNANIME

De Aanbieder Lum.Invest BVBA werd opgericht op 7 juli 2016 en heeft als maatschappelijk doel Productie- 
vennootschappen en Beleggers met elkaar in contact te brengen zodat de Beleggers door middel van een 
Belegging een deel van de belastbare gereserveerde winst kunnen vrijstellen via het systeem van Tax Shelter 
financiering. In ruil daarvoor ontvangt de Aanbieder een bemiddelingscommissie van de in aanmerking 
komende Productievennootschap voor wie de fondsen bestemd zijn. 
Deze Productievennootschap is Lunanime BVBA, die net zoals de Aanbieder door Lumière Groep wordt 
gecontroleerd, aangezien zij 99,99% van de aandelen van Lunanime in handen heeft. De overige 0,01% van 
de aandelen wordt gehouden door Lumière Publishing NV.

De Aanbieder werd op 27 juli 2016 door de Minister van Financiën erkend als in aanmerking komende 
Tussenpersoon in de zin van artikel 194ter, §1, 3° WIB92.

De huidige afhankelijkheid van één type diensten - namelijk het zoeken naar Tax Shelter investeringen - 
vormt een risico met betrekking tot de stabiliteit van de financiële resultaten van de Aanbieder. Het dient 
echter benadrukt te worden dat de Aanbieder deel uitmaakt van een stabiele groep (Lumière Groep NV), 
waarbij de activiteiten van de dochtervennootschappen elkaar onderling ondersteunen. 

Lunanime BVBA treedt op als Productievennootschap in de zin van artikel 194ter, §1, 2° WIB92 en werd als 
dusdanig erkend op 23 januari 2015. Lunanime is verantwoordelijk voor het ontvangen van de fondsen 
ingezameld onder het regime van artikel 194ter WIB92 en wijst die toe aan Audiovisuele Producties, waar-
bij zij optreedt als hoofd- of coproducent. Lunanime start enkel het productieproces op, op voorwaarde dat 
de AudiovisueleProductie voldoende gefinancierd is en wordt gedekt door een gespecialiseerde Productie- 
verzekering en Tax Shelter verzekering, bestemd om de voltooiing van de Audiovisuele Productie te 
verzekeren.

De Aanbieder Lum.Invest en Productievennootschap Lunanime zijn van elkaar afhankelijk, in die zin dat de 
capaciteit van Lunanime om Audiovisuele projecten te vinden die men in België wenst te (co)produceren, 
voor Lum.Invest met zich meebrengt dat zij aan Beleggers projecten kan voorstellen. Omgekeerd laat de 
capaciteit van Lum.Invest om Beleggers te vinden, aan Lunanime toe om buitenlandse producenten te over-
tuigen om met hun Audiovisuele Producties naar België te komen. De onderlinge afhankelijkheid faciliteert 
dus in die context de goede afstemming tussen de twee activiteiten en laat toe om de rendabiliteit van de 
twee vennootschappen te verzekeren.
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De groepsstructuur is als volgt:

Lum.Invest en Lunanime maken deel uit van de Lumière Groep. In het verleden heeft Lunanime als Productie- 
vennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij Beleggers. Gedurende 2013 tot 2015 heeft Lunanime 
Audiovisuele Producties ontwikkeld waarvoor in totaal € 8,8 miljoen Tax Shelter opge-
haald werd, waarvan € 2,8 miljoen door Lunanime zelf. Meer details over deze ophalingen zijn 
te vinden onder “N. Tax Shelter binnen de Lumière Groep in het verleden” op pagina 71. 
 
Lunanime heeft voor alle Audiovisuele Producties die gefinancierd werden door Tax Shelter de nodige Tax 
Shelter-attesten tijdig afgeleverd. De Lumière Groep heeft aldus de afgelopen jaren expertise opgebouwd in 
productie en het ophalen van Tax Shelter.
 
Daarnaast kan de Aanbieder ook terugvallen op de expertise die de Lumière Groep heeft op het vlak van 
film- en seriedistributie, activiteiten die binnen de groep worden uitgeoefend door Lumière Publishing. 
Lunanime en Lum.Invest zullen op die manier genieten van de grondige “due diligence” die Lumière 
Publishing uitvoert op het vlak van de soliditeit van het project, de producenten en van het productieproces.

In geval van een faillissement van Lunanime loopt de Belegger het risico dat het Tax Shelter-attest niet 
(tijdig) kan worden afgeleverd, zodat de voorlopig vrijgestelde winsten belastbaar zouden worden. In dat 
geval echter wordt het Fiscaal rendement gegarandeerd door de Tax Shelter verzekering.

Het Financieel rendement kan mogelijks verloren gaan bij een faillissement van Lunanime. Dit rendement 
kan worden gegarandeerd via een bankgarantie, maar de kostprijs ervan wordt wettelijk beschouwd als een 
financieel voordeel en kan niet gedragen worden door de Aanbieder. Deze kosten komen derhalve volledig 
ten laste van de Belegger en zullen een impact hebben op het totaal rendement. De Aanbieder heeft in het 
verleden nog geen bankgaranties toegekend.

Een potentieel faillissement of slechte financiële cijfers van Lum.Invest zal geen invloed hebben op de rende-
menten van de Belegger, aangezien Lum.Invest enkel als Tussenpersoon optreedt en de Tax Shelter-attesten 
door Lunanime worden afgeleverd, niet door Lum.Invest. Ook het Financieel rendement wordt ten laste 
genomen door Lunanime.

Aangezien Lum.Invest haar activiteiten op 7 juli 2016 heeft opgestart, kan nog geen goedgekeurde jaar- 
rekening worden voorgelegd aan de Belegger. Het financieel plan wordt beschikbaar gesteld onder Rubriek 
VI.E.

Er werd geen bevestiging aangevraagd van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (zgn. 
“ruling”), die aangeeft dat het aangeboden product in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen 
van de Tax Shelter wetgeving. Indien het Aanbod niet in overeenstemming is met de wettelijke Tax Shelter 
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bepalingen kan dit leiden tot een verlies van het Fiscaal rendement.
Er wordt benadrukt dat de Belegging geen deelname in het kapitaal van Lum.Invest of Lunanime inhoudt. 
De Belegger noch diens activiteiten kunnen dan ook enige impact hebben op het beslissingsproces van de 
Aanbieder (of de Productievennootschap).

Dit Aanbod wordt enkel gedaan in België.

A.2. RISICO OP AFHANKELIJKHEID VAN DE BELANGRIJKE LEIDINGGEVENDEN 
VAN DE LUMIÈRE GROEP

De leidinggevenden van Lumière Groep zijn Jan De Clercq, Alexander Vandeputte en K. Verluyten bvba, 
vast vertegenwoordigd door Kristof Verluyten. Annemie Degryse is zaakvoerder van Lum.Invest en 
Lunanime. Catherine Spriet is de CFO van de Lumière Groep. Deze personen hebben een uitgebreide  
ervaring in de sector en zijn dan ook belangrijk in de verdere ontwikkeling van de activiteiten van Lunanime 
en Lum.Invest. Desalniettemin wordt erover gewaakt dat de verantwoordelijkheden voldoende verdeeld 
worden zodat het wegvallen van één van hen geen cruciale invloed heeft op de activiteiten van Lum.Invest 
of Lunanime.

A.3. RISICO OP AANTASTING VAN DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN LUM.INVEST 
EN LUNANIME

Door de vernieuwde Tax Shelter wetgeving die van toepassing is sinds januari 2015, is het aantal Tussenpersonen 
aanzienlijk gestegen. Onder de Tax Shelter wetgeving die van toepassing was tot eind 2015, was het mogelijk- 
verschillende rendementen aan te bieden aan Beleggers. Onder de huidige wetgeving wordt het aangeboden 
rendement geplaffonneerd en dienen de Tussenpersonen en Productievennootschappen zich te differentiëren 
op basis van andere criteria.
 
De Lumière Groep heeft de afgelopen jaren een sterkte reputatie opgebouwd in de distributie van (voor- 
namelijk Scandinavische) crime series zoals BORGEN, THE KILLING etc. en arthouse films. Lunanime 
heeft in 2015 de internationale coproductie THE TEAM geproduceerd en is gekend om haar kwalitatieve 
tweedimensionale animatieproducties en een aantal langspeelfilms zoals OFFLINE en DE ROUILLE ET 
D’OS. Dankzij haar rijke ervaring en goede contacten binnen de sector heeft Lunanime voor de komende 
jaren een goed gevuld programma in diverse Audiovisuele Producties en kan zij haar Beleggers een 
gevarieerd en kwalitatief aanbod voorstellen om in te beleggen. Dit is geen garantie op het behoud van haar 
positie binnen de markt, maar in het verleden is wel gebleken dat bepaalde Beleggers hebben geïnvesteerd 
in Tax Shelter bij de Lumière Groep net omwille van het specifiek aanbod dat gekend staat voor haar goede 
kwaliteit.
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B. RISICO INZAKE ONSTABILITEIT IN DE WETGEVING

Het financiële product zoals dit wordt voorgesteld in dit Prospectus is afhankelijk van een federale wet- 
geving. Het Tax Shelter-stelsel bestaat sinds 2002 en werd met ingang van januari 2015 grondig gewijzigd en 
voor de laatste maal door de wet van 26 mei 2016.

Aangezien het Tax Shelter-stelsel recent grondig hervormd werd, wordt niet verwacht dat de wetgever op 
korte termijn nog aanpassingen zal doorvoeren. Indien artikel 194ter WIB92 toch zou wijzigen, dan zal 
Lum.Invest een aanvulling bij dit Prospectus publiceren overeenkomstig artikel 53 van Prospectuswet. In 
zulk geval heeft elke Belegger die al een Raamovereenkomst heeft ondertekend, maar vóór de aanmelding 
ervan bij de FOD Financiën, het recht om zijn Belegging in te trekken, overeenkomstig artikel 53, §3 van de 
Prospectuswet. De Aanbieder zal bij de publicatie van de aanvulling op het Prospectus de Beleggers waarvan 
de Raamovereenkomsten nog niet zijn aangemeld bij de FOD Financiën hiervan inlichten.

De huidige structuur van Lum.Invest is flexibel opgesteld zodat zij zich, indien dat nodig zou blijken, 
gemakkelijk kan aanpassen aan een gewijzigde wetgeving.

C. FINANCIËLE RISICO’S INHERENT AAN DE BELEGGING

C.1. RISICO’S GEKOPPELD AAN HET FISCAAL RENDEMENT

De Tijdelijke vrijstelling bedraagt 310% van het door de Belegger gestorte bedrag (de “Belegging”). Deze 
Tijdelijke vrijstelling wordt definitief indien het Tax Shelter-attest tijdig verkregen wordt. Het Tax 
Shelter-attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën, nadat een controle heeft plaatsgevonden. De 
Definitieve vrijstelling is gelijk aan 150% van de Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest.
 
Zowel de Belegger als de  Audiovisuele Productie(s) als de Aanbieder als de Productievennootschap moeten 
voldoen aan de voorwaarden die beschreven worden in Artikel 194ter WIB92 en die in dit Prospectus 
gedetailleerd worden vermeld om te kunnen genieten van het Fiscaal rendement.

In eerste instantie is het belangrijk dat de Belegger rekening houdt met zijn marginale aanslagvoet. Indien 
de Belegger onderworpen is aan het normaal tarief (33,99%), dan bedraagt het Fiscaal rendement 5,369%. 
Indien de Belegger geniet van het verlaagd tarief, kan het Fiscaal rendement negatief zijn. De Fiscale rende-
menten bedragen respectievelijk -22,562%, -1,017% en 10,174% bij de aanslagvoeten van 24,98%, 31,93% en 
35,54%. De rendementen die voorgesteld worden, zijn geen actuariële rendementen maar totale opbreng-
sten die worden ontvangen op basis van een investeringshorizon welke afhankelijk zijn van het tijdstip van 
realisatie van het Fiscaal rendement.

Ter bescherming van de Belegger wordt een Tax Shelter verzekering afgesloten die van toepassing is in 
volgende gevallen:

• In het geval dat het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd

 › Indien het Tax Shelter-attest niet zou worden afgeleverd aan de verzekerde Belegger, behalve indien 
(i) de Belegger zelf niet aan zijn verplichtingen (zie hieronder) voldaan heeft en/ of, (ii) de Raam- 
overeenkomst niet tijdig werd aangemeld door Lunanime en/ of, (iii) de schade wordt gedekt door 
de Productieverzekering, dan zal de verzekeraar de Belegger een bedrag terugbetalen dat gelijk is aan 
het bedrag van het niet verworven Fiscaal rendement op basis van de Raamovereenkomst en Artikel 
194ter WIB92, eventueel verhoogd met achterstallige rente.
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 › In het geval dat de Audiovisuele Productie niet voltooid zou zijn (waarborg “bonne fin”) overeen- 
komstig het financieringsplan, dan kan de verzekeraar de financiering voltooien, weliswaar beperkt 
tot het verzekerd bedrag zodat het Tax Shelter-attest binnen de wettelijke termijnen kan worden uit-
gegeven. Bovendien zal de waarborg verworven blijven totdat het Tax Shelter-attest is afgeleverd aan 
de Belegger. De verzekeraar kan er tevens voor opteren om de financiering niet te voltooien, maar het 
Fiscaal rendement aan de Beleggeruit te betalen. 

• Aflevering van een Tax Shelter-attest met een waarde kleiner dan 206,66% van de Belegging, nl. als de 
vereiste uitgaven niet worden gerealiseerd: De verzekeraar vergoedt de Belegger voor het verschil tussen 
het bedrag dat hij had moeten genieten als het Tax Shelter-attest gelijk zou zijn geweest aan 206,66% van 
de Belegging en het werkelijk ontvangen of te ontvangen Fiscaal rendement, eventueel verhoogd met de 
wettelijke verwijlinteresten die betrekking hebben op het verschil in belasting. 

• Fiscale behandeling van de schadevergoeding van de verzekeraar: Indien de uit te keren schade- 
vergoeding uitbetaald door de verzekeraar belastbaar zou zijn in hoofde van de Belegger, verbindt de 
verzekeraar zich ertoe een schadevergoeding te betalen verhoogd op basis van het belastingtarief van 
toepassing.

De Belegger zal aan volgende voorwaarden moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een 
vergoeding van de Tax Shelter verzekering:
• De Belegger is een Belgische vennootschap en/ of een belastingplichtige bedoeld in Artikel 227, 2° 

WIB92;
• De Belegger is geen Belgische vennootschap voor de productie van Audiovisuele werken, noch een tv 

omroep, noch een kredietinstelling;
• Betaling van de Belegging aan de Productievennootschap binnen 3 maanden na ondertekening van de 

Raamovereenkomst;
• De Belegger moet een afschrift van het Tax Shelter-attest, dat hij vooraf ontvangen heeft van de Productie- 

vennootschap of de Tussenpersoon, toevoegen aan zijn aangifte in de inkomstenbelasting voor de 
belastbare periode waarin hij de definitieve vrijstelling vraagt;

• De Belegger moet de Belegging boekhoudkundig verwerken volgens de boekingsmethode beschreven 
in Artikel 194ter, § 4 WIB92. Hiertoe wordt ook verwezen naar het CBN-advies 2015/1 van 13 mei 2015.

Indien de Belegger deze voorwaarden niet heeft vervuld, kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding.
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C.2. RISICO’S GEKOPPELD AAN HET FINANCIEEL RENDEMENT

Krachtens artikel 194ter, §6 WIB92 kan de Belegger een Financieel rendement ontvangen van de Productie- 
vennootschap met wie hij zich via de Raamovereenkomst verbindt. Die vergoeding is wettelijk vastgelegd, 
zowel qua periode als qua maximaal toegelaten rentevoet.

De vergoeding kan worden toegekend voor de Vergoedingsperiode.

Het Financieel rendement wordt niet gedekt door de Tax Shelter verzekering. In geval van faillissement van 
Lunanime is een (gedeeltelijk) verlies van het Financieel rendement mogelijk.

D. RISICO’S INHERENT AAN DE AUDIOVISUELE PRODUCTIESECTOR

Er bestaat een risico dat de Audiovisuele Productie niet wordt voltooid of dat er niet voldoende Belgische en / 
of Europese uitgaven zijn gemaakt voor de Audiovisuele Productie. In dat geval verliest de Belegger geheel of 
gedeeltelijk het Fiscaal rendement en is hij eventueel verplicht tot het betalen van boetes en verwijlsintresten 
aan de fiscale administratie. Desondanks kan in dat geval een beroep gedaan worden op de Tax Shelter ver-
zekering (zie supra RUBRIEK I.A.2 en II.C.1.).

Men wijst de aandacht erop dat Lunanime reeds een aanzienlijke ervaring heeft opgebouwd in de productie 
van films en series. Dit laat haar toe om een grondige selectie te doen van de levensvatbaarheid van de pro-
jecten, de betrouwbaarheid van de (co)producenten in te schatten en het verloop van de productie kristisch 
op te volgen en bij te sturen waar nodig. Bovendien wordt een productie nooit opgestart indien het finan-
cieringsplan niet voltooid is.
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LE CIEL FLAMAND
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RUBRIEK III. VERANTWOORDELIJKEN VOOR HET PROSPECTUS

A. CONFORMITEITS- EN VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING

De zaakvoerders van Lum.Invest nemen de aansprakelijkheid voor dit Prospectus op en verklaren, nadat alle  
redelijke maatregelen daartoe werden genomen, dat de gegevens in dit Prospectus naar hun weten overeen-
stemmen met de werkelijkheid en geen weglatingen bevatten die de draagwijdte van die informatie aantast.

B. CONTROLE  VAN DE REKENINGEN

De vennootschap heeft zijn activiteiten opgestart op 7 juni 2016, en heeft daardoor nog geen goedgekeurde jaar- 
rekening die ter beschikking van de Beleggers kan worden gesteld. Ter wille van informatiedoeleinden werd 
beslist om het financieel plan van Lum.Invest ter beschikking te stellen (“E. Financieel Plan” op pagina 66).

Momenteel hebben noch Lum.Invest noch Lumière Groep de wettelijke verplichting om een commissaris 
aan te stellen.

C. INFORMATIEBELEID

Verantwoordelijke voor de informatie:
Lum.Invest BVBA
Maatschappelijke zetel: Hof Ter Mere 28, 9000 Gent
Telefoon: +32 (0) 9 277 05 20
Ondernemingsnummer 0658.983.059
Email: info@luminvest.be 
Website: www.luminvest.be

D. VENNOOTSCHAPSDOCUMENTEN

De sociale, boekhoudkundige of juridische documenten die volgens de wet en de statuten ingekeken kunnen 
worden, liggen ter inzage op de exploitatiezetel van Lum.Invest.

E. PROSPECTUS

Dit Prospectus is vertaald naar het Frans onder de verantwoordelijkheid van de Aanbieder. In zijn contrac-
tuele relatie met de Aanbieder en de Productievennootschap kan de Belegger zich beroepen op de Franse 
vertaling van het Prospectus. 

Het Prospectus en de vertaalde versie worden kosteloos ter beschikking gesteld van de Beleggers op de ex-
ploitatiezetel van Lum.Invest en kunnen op eenvoudig verzoek worden aangevraagd bij Lum.Invest op het 
nummer +32 (0) 9 277 05 20 of via email op info@luminvest.be. Dit Prospectus en de vertaalde versie zijn 
eveneens beschikbaar op de volgende websites: www.luminvest.be en www.fsma.be.

http://www.luminvest.be
http://www.luminvest.be
http://www.fsma.be
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LES COWBOYS
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RUBRIEK IV. ALGEMENE INLICHTINGEN OVER DE LUMIÈRE GROEP EN LUM.INVEST

A. GESCHIEDENIS VAN DE LUMIÈRE GROEP

De Lumière Groep is ontstaan uit Lumière Cinema. Lumière Cinema werd opgericht als Brugse stads- 
bioscoop in 1996 door Alexander Vandeputte en Jan De Clercq. In 2000 werden de eerste stappen gezet om 
een eigen productiehuis op te starten. Met succes werd in 2002 de langspeelfilm MEISJE voltooid. MEISJE 
was de eerste langspeelfilm onder regie van Dorothée Van Den Berghe, met o.a. Matthias Schoenaerts en 
Nico Sturm.

In 2003 werd, naast art-house cinema en productie, een derde activiteit toegevoegd, namelijk de distributie 
van series en films in de Benelux met als eerste grote succes de distributie van LA MEGLIO GIOVENTÙ. 
In datzelfde jaar vervoegde Annemie Degryse de Lumière Groep om de productiedivisie te leiden. In 2006 
werd voor de eerste maal een Scandinavische crime serie, WALLANDER, verdeeld. Lumière Groep is in-
tussen uitgegroeid tot dé verdeler van Scandinavische crime series in de Benelux. In 2010 werd KBC Arkiv, 
naast de oprichters Jan De Clercq en Alexander Vandeputte, aandeelhouder in Lumière Publishing NV, de 
entiteit binnen de Lumière Groep die instaat voor de distributie van films en series. In 2013 werd het aandeel 
van KBC Arkiv verkocht aan Jan De Clercq en Alexander Vandeputte.
 
In maart 2014 werd een 50% participatie genomen in de stadsbioscoop Cartoon’s in Antwerpen. Intussen 
behoort Cartoon’s volledig tot de Lumière Groep.

In juli 2014 stapte de investeringsmaatschappij Fin.Co mee in het kapitaal van de Lumière Groep, waardoor 
er momenteel 4 aandeelhouders zijn. In juni 2016 maakte de Lumière Groep bekend dat de distributieacti-
viteit van films zal afgebouwd worden en dat de focus zal liggen op het verder uitbouwen van de productie-
activiteiten, de uitbating van stadsbioscopen en de distributie van series.

De afgelopen twintig jaar is de Lumière Groep met haar activiteiten in distributie, productie en cinema 
uitgegroeid tot een gevestigde waarde binnen de audiovisuele wereld in de Benelux. Het hoofdkantoor is ge-
vestigd in Gent. Om de Nederlandse markt beter te kunnen bedienen werd ook een kantoor in Amsterdam 
geopend. Momenteel telt de Lumière Groep een veertigtal medewerkers in de verschillende divisies.

Lumière Groep NV, de overkoepelende holding, werd opgericht op 17 december 2013, bij akte verleden voor 
notaris Veronique Laloo met standplaats te Herzele. De maatschappelijke zetel is gelegen te Hof Ter Mere 28, 
9000 Gent. Het ondernemingsnummer is 0543.383.013.

B. ACTIVITEITEN VAN DE LUMIÈRE GROEP

Lumière Publishing is een onafhankelijke distributeur van kwaliteitsvolle reeksen en films. LA MEGLIO 
GIOVENTÙ, WALLACE & GROMIT, MILLENNIUM en SHAUN THE SHEEP zijn slechts een greep uit de 
titels die tot op heden werden gedistribueerd. Lumière Publishing is gekend voor het verdelen van kwaliteits-
series en -films met een culturele inslag. BOYHOOD, LEVIATHAN, TURIST, BORGEN, THE BRIDGE... 
zijn een paar voorbeelden van hun recente successen in de bioscoop, op televisie, video-on-demand en 
DVD.

Lumière Publishing treedt tevens op als internationale sales agent van de film PHANTOM BOY. 
 
De DVD’s van Lumière Publishing worden in de Benelux verdeeld via haar dochteronderneming Lumière 
Home Entertainment en haar webshop www.lumiereshop.be.

B.1. DISTRIBUTIE VAN SERIES EN FILMS: LUMIÈRE PUBLISHING

http://www.lumiereshop.be
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Lunanime is een Gents productiehuis dat in 2008 werd opgericht binnen de Lumière Groep. Het bedrijf 
richt zich op de productie van fictie- en animatieprojecten. De animatieprojecten worden allemaal in-house 
geproduceerd in de animatiestudio LumièreStudio. De studio is gespecialiseerd in traditionele animatie (op 
papier) en 2D computer animatie.

Lunanime produceerde reeds verschillende langspeelfilms zoals MEISJE (Dorothée Vandenberghe), BEYOND 
THE STEPPES (debuut van Vanja d’Alcantara), OFFLINE (debuut van Peter Monsaert) en coproduceerde 
films als DE ROUILLE ET D’OS (Rust and Bone) van Jacques Audiard en VAN DE KAT GEEN KWAAD 
(Une Vie De Chat) van Jean-Loup Felicioli and Alain Gagnol. Deze film werd in 2012 genomineerd voor een 
Oscar in de categorie ‘Best Animated Feature’. 

In 2014-2015 coproduceerde Lunanime ook de volgende film van dit regisseursduo, PHANTOM BOY, en de
langspeelfilm LES COWBOYS, de debuutfilm van Thomas Bidegain (scenarist van o.a. UN PROPHETE 
en DE ROUILLE ET D’OS) die in première ging op het filmfestival van Cannes 2015. In 2016 produceerde 
Lunanime LE CIEL FLAMAND (tweede film van Peter Monsaert), die geselecteerd werd voor verscheidene 
internationale filmfestivals (Toronto, San Sebastián, London, Gen) en die kon rekenen op een enthousiast 
onthaal en goeie recensies in de vakpers. Door zijn selectie op deze grote buitenlandse A filmfestivals is 
Lunanime een zeer gewaardeerd productiebedrijf. Le Ciel flamand is verkocht in Frankrijk en wordt ook 
uitgebracht in Nederland. De film wordt internationaal verkocht door de Franse Sales Agent URBAN.

B.2. PRODUCTIE VAN SERIES EN FILMS: LUNANIME EN LUMIÈRESTUDIO

B.2.1. LUNANIME EN LUMIÈRESTUDIO
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Lunanime (co)produceerde ook reeds meerdere korte animatiefilms, o.a.: JAZZED, DE ZWEMLES, 
BETTY’S BLUES, VOL AU VENT, THE EDUCATION, THE TIE, RAPSODIE EN ROSE …

Naast films produceert Lunanime ook series. In 2014-2015 werd THE TEAM gecoproduceerd, een inter-
nationale politieserie met een budget van € 10,6 miljoen met in de hoofdrollen Lars Mikkelsen en Veerle 
Baetens (coproductie met Network Movie, Nordisk en Superfilm). Door deze productie staat Lunanime niet 
enkel meer bekend als filmproducent en animatiestudio maar staat het nu ook internationaal op de kaart als 
productiehuis van TV series.

Lunanime zal zich de komende jaren verder toeleggen op een aantal Nederlandstalige langspeelfilms, co-
producties van buitenlandse films en internationale coproducties voor televisie. Ook de animatiestudio is 
in volle ontwikkeling. Jaarlijks wordt er in de studio aan een drietal korte films getekend, aangevuld met 
coproductie op animatiefilms en -series.

Doordat het zusterbedrijf Lumière Publishing reeds meer dan tien jaar actief is als distributeur van 
films en televisieseries, hebben Lumière en Lunanime een heel groot netwerk opgebouwd van pro- 
ducenten en salespartners in binnen- en buitenland. Voor de buitenlandse contacten is Lunanime 
binnen het Belgisch audiovisueel landschap een aantrekkelijke partij, want door te coproduceren met 
Lunanime weet men zich meestal ook verzekerd van distributie in de Benelux. De relaties met enkele 
Franse producenten (Les Productions du Trésor en Why Not Productions) en de exclusieve relatie 
met alle grote Scandinavische televisieproducenten zorgen voor een gestage aanvoer van projecten. Het stelt 
Lunanime ook in staat om zijn eigen projecten goed te ontwikkelen. Lunanime zal op toekomstige projecten 
ongetwijfeld ook kunnen profiteren van deze wederkerigheid: Franse productiehuizen die willen copro- 
duceren in de Lunanime projecten. Dat zal reeds het geval zijn met J’AIME LA VIE, een project van scenarist 
en regisseur Mathias Sercu.

Lunanime is de Productievennootschap binnen de Lumière Groep. Lunanime treedt op als Productie- 
vennootschap in de Raamovereenkomst, waarvan het model wordt opgenomen in “Bijlage 4: Raamovereen-
komst” op pagina 85.
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2017 wordt een bijzonder druk jaar voor Lunanime. In de pijplijn zitten maar liefst twee langspeelfilms en 
vijf korte animatiefilms in eigen productie en drie coproducties op televisieseries en de coproductie op de 
lange animatiefilm FUNAN. Al deze projecten hebben stuk voor stuk de typische stempel van het huis: 
kwaliteit voor een zo breed mogelijk publiek.

B.2.2. PROJECTEN 2017

A. FICTIE - SERIES

HASSEL
 
HASSEL is een tiendelige televisieserie gebaseerd op de gelijknamige 
Zweedse boeken. Een rechttoe rechtaan crimi over de zoektocht van 
een agent naar de moordenaar van zijn baas. Om achter de waarheid 
te komen, past hij echter niet altijd even orthodoxe methodes toe. Het 
personage van de flik wordt vertolkt door Ola Rapace, bekend van het 
eerste seizoen van WALLANDER en van de film SKYFALL.
HASSEL wordt geproduceerd door Mikael Wallen van het productie-
huis Nicedrama in Stockholm. Wallen was destijds de producent van 
de Zweedse Milleniumtrilogie, maar produceerde ook de Amerikaanse 
remake, geregisseerd door David Fincher met Daniel Craig en Rooney 
Mara in de hoofdrollen.

De twee laatste afleveringen van HASSEL spelen zich af in Brussel en 
zullen maart/april 2017 gedraaid worden.
De reeks wordt geproduceerd voor Viaplay, TV3 Zweden.

Worldwide sales is in handen van het gerenommeerde Duitse bedrijf Beta Cinema.
 
Het Belgische aandeel zal worden gefinancierd met het tax shelter systeem. 
Andere partner wordt Screen Flanders (tbc).
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Marie Vynck Kevin Janssens Matteo Simoni

BULLET S

Een keiharde crimi in een coproductie met Finland en Duitsland.

BULLETS is een fascinerende, sterk karakter-gedreven tiendelige thrillerserie die draait rond twee krachtige 
vrouwelijke personages. Mari Saari is een uitzonderlijk begaafde undercover agent die tot dicht bij Madina 
moet zien te geraken. Die laatste reisde af naar Finland voor haar allerlaatste missie. 

“We zullen het publiek meenemen achter het politieke gordijn tussen Oost en West. We leven in turbulente 
tijden en het verre Finland heeft nu eenmaal een zeer centrale ligging in deze complexiteit.”, zo zegt producer 
Minna Virtanen over BULLETS.

“Elk karakter in de serie verbergt zijn ware zelf om te overleven, maar wat gebeurt er als de veronderstelde 
identiteiten beginnen over te nemen?” vraagt screenwriter Antti Pesonen zich af.

BULLETS is momenteel in ontwikkeling.

THE TEAM SEIZOEN 2
 
THE TEAM 2 is het vervolg op het succesvolle eerste seizoen.

Ditmaal draait de serie rondom kunstroof gekoppeld aan de Syrische vluchtelingenproblematiek. De reeks 
wordt allesbehalve een politieke aanklacht en maakt abstractie van de actualiteit, maar zal zich daarentegen 
focussen op de jacht naar criminelen die kunstroven plegen en mensenhandel organiseren.

De cast wordt jonger en hipper: Marie Vynck, Kevin Janssens (to be confirmed) en Matteo Simoni (to be 
confirmed) nemen de plaats in van Veerle Baetens en Koen De Bouw. België zal opnieuw een prominente 
rol spelen en bijgevolg zullen veel opnames in ons land doorgaan.

Door het grote aandeel Vlaamse cast werd THE TEAM 1 omarmd als een Vlaamse serie en dit door een zeer 
groot en divers publiek. THE TEAM 1 haalde ruim 500.000 kijkers per aflevering en nog eens 200.000 in 
uitgesteld kijken. Cijfers vergelijkbaar met die van de Vlaamse misdaadreeks DE BUNKER.
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B. FICTIE - LANGSPEELFILMS

J 'AIME L A VIE
 
Debuutfilm van Matthias Sercu en Eshref Reybrouck (ook gekend 
als regisseur van CORDON 2), naar een origineel scenario van Ma-
thias Sercu.

Na een succesvolle samenwerking op de serie MARSMAN 
werken Sercu en Reybrouck nu samen aan hun eerste lang-
speelfilm. Het scenario wordt geschreven door Sercu, de regie 
nemen ze wederom samen voor hun rekening.

J’AIME LA VIE vertelt het ontroerende verhaal van Mira, 
een verpleegster palliatieve zorgen, die te horen krijgt dat ze 
nog enkele maanden te leven heeft. In die enkele maanden 
wil ze haar familie weer samen krijgen en koste wat het kost 
orde op zaken stellen. Doorspekt met de nodige humor 
wordt J’AIME LA VIE een aangrijpende feelgoodfilm. 
 
Confronterend maar bij momenten ook zeer grappig, 
positief en hoopvol ondanks het best wel zware thema. 
Sercu omschrijft het zelf als een troostend verhaal waarbij je kan 
glimlachen.

Inspiratiebronnen voor Sercu en Reybrouck zijn “Secrets and Lies” 
en “Little Miss Sunshine”.

De hoofdrol zal worden vertolkt door Eva Van Der Gucht, 
bekend tv-gezicht maar ook de actrice die debuteerde in 
de Oscargenomineerde film IEDEREEN BEROEMD van 
Dominique Deruddere. Mathias Sercu speelt zelf ook mee. Eén is 
coproducent (tbc).
 
J’AIME LA VIE wordt een feelgoodfilm voor een zeer breed 
(Vlaams) publiek. De opnames zijn voorzien voor juli en augustus 
2017, release herfst 2018.

Matthias Sercu

Eshref Reybrouck
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CLEO
 
Debuutfilm van Eva Cools.

Dit project werd geboren met steun van het scenarioatelier van het VAF en binnen het scenario- 
atelier gesteund door het Europese programma SOURCES II.

De Gentse Eva Cools won met haar scenario CLEO de Visser Neerlandiaprijs voor Scenario, een 
prijs die jaarlijks door het ANV wordt uitgereikt voor een nog niet geproduceerd scenario in de 
Nederlandse taal. De jury koos unaniem Cools als winnaar

Het verhaal gaat over een zestienjarig meisje dat een traumatisch verkeersongeval overleeft en haar redding 
zoekt in de veel oudere, mysterieuze Leos. De film gaat over een rouwproces en de impact op een familie en 
haar omgeving na aan ongeval met vluchtmisdrijf. Maar het gaat in CLEO niet enkel over de slachtoffers, 
ook de dader kan een slachtoffer zijn. Hoe verhouden beiden zich ten opzichte van elkaar?

CLEO is geenszins een donker, triest verhaal, maar vooral een jonge vertelling die zich afspeelt in Brussel, 
in de twee taalgemeenschappen.

Wouter Hendrickx en Natali Broods engageerden zich reeds voor het project. Voor de rol van het jonge 
meisje wordt momenteel nog gecast, het is noodzakelijk dat zij ook een pianotalent is.

Met CLEO willen we ernaar streven om een jonge en gedreven film te maken waarin het verhaal emotioneel 
gedragen wordt door zowel de pianomuziek van Rachmaninov als hedendaagse electro muziek.
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AVRUPA
 
AVRUPA is een dramaserie over de Turkse familie Çelik die in de jaren ’80 in de omgeving van de Neder-
landse staalfabrieken een pension voor gastarbeiders runt.

Het hoofdpersonage is Sibel, één van de dochters. Zij vertelt hoe ze als rebels meisje van 19 door te 
trouwen met de welgestelde Zafer aan een uitzichtsloos betaan als kassière meent te kunnen ont-
snappen. Inwonend bij haar schoonfamilie in de conservatieve Turkse stad Erzurum, blijkt het hu-
welijk al snel een mislukking en loopt Sibel weg. Terwijl Zafer naar haar op zoek gaat en ook 
haar ouders willen dat ze naar hem teruggaat, duikt Sibel een tijdje onder in Duitsland. Des-
ondanks ontwikkelt Sibel zich tot de vrouw die ze altijd wilde worden en vindt ze een nieuwe 
liefde. Maar raakt ze steeds ook verder van haar familie vervreemd. Ook de andere leden van het gezin raken 
steeds verder ontwricht door de cultuurclash tussen Oost en West.

AVRUPA, naar het Turkse woord voor Europa, is een tiendelige internationale televisiese-
rie die ontwikkeld wordt door Circe Films in Amsterdam. De scenario’s worden geschreven door 
regisseur Sacha Polak (“Hemel”, “Zurich”) en Stienette Bosklopper (“Cobain”). Sacha Polak zal 
tevens de hoofdregie van de serie verzorgen.

Avrupa wordt een hoogwaardige internationale coproductie tussen Nederland, België, Turkije en Duitsland. 

De Belgische bijdrage zal in hoofdzaak inhoudelijk zijn. Het Nederlands/Turkse gezin heeft ook familie 
wonen in Antwerpen. Een verhaallijn die ook uitgewerkt zal worden in de serie. En behalve artistieke en 
technische crew zal er ook een Vlaamse co-regisseuse gezocht worden.

Polak, die zelf haar zomers in Turkije doorbracht, wil met AVRUPA inspelen op de huidige migratie- 
stroom en hoopt zo menselijk begrip te creëren en iets bij te dragen aan een samenleving die zijn heden en 
zijn verleden kent.
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C. ANIMATIE

FUNAN
 
We schrijven 1975, de inval van de Rode Kmer in Cambodja. 
Een pagina in de geschiedenis die misschien niet als meest 
bekende gebeurtenis in ons geheugen zit, maar brandend 
actueel is vandaag.

FUNAN vertelt het verhaal van een jonge familie die verdreven 
wordt uit hun huis, hun thuis, om vervolgens - na een dagenlan-
ge voettocht - in een werkkamp aan te komen. Tijdens hun tocht 
verliezen ze hun enige zoon en worden de vraagstukken rond het 
alles onderdrukkende communisme opgeworpen.

Toch is dit niet alleen een triest verhaal, maar een gedrama- 
tiseerde weergave van waargebeurde feiten waarbij op het 
einde van de film de zoon wordt teruggevonden. De regisseur, 
Denis Do (half Cambodjaans, half Frans) is de halfbroer van de 
verloren/teruggevonden zoon.

De film zou een live action film kunnen zijn, maar het is de regisseurs uitdrukkelijke wens om zijn 
verhaal in animatie te vertellen. Het geeft hem de emotionele ruimte om verder af te staan van de 
gelijkenis met zijn moeder en om meer afstand te nemen van het verhaal.

De eerste beelden beloven een bijzonder mooie film met een eerlijk en emotioneel verhaal.
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DUDELS
 
Wie maakt er geen droedels terwijl hij luistert naar een exposé, aan de telefoon, of als hij nadenkt? 
In deze serie voor kinderen is het hoofdpersonage alvast zo iemand. Een kind heeft een schoolschrift en dat 
barst van de droedels doorheen de pagina’s. Maar wat gebeurt er met de droedels wanneer het schrift wordt 
dichtgeslagen?

Jim, Jam en Jet  zijn niet zomaar krabbels, het zijn de helden van een serie die werd ontwikkeld bij Eyeworks 
door Rudi Mertens en Jimmy Simons. Hoofdproducent is nog steeds Eyeworks, Lunanime is coproducent 
en de serie wordt in onze animatiestudio gecreëerd.

Het VAF/Mediafonds zegde reeds zijn productiesteun toe aan dit project. VRT – Ketnet is de broadcaster in 
België. VRT is al sinds het begin van de ontwikkeling van de serie verbonden aan het project en staat met 
enthousiasme mee aan het roer.

Momenteel zijn we op zoek naar coproducerende zenders alsook buitenlandse coproductie 
partners.

DUDELS is een serie voor kinderen tot 8 jaar, 52 x 11’, 2D computer animatie.
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MIMI EN DE BERGDR AAK
 
MIMI EN DE BERGDRAAK wordt, naar goede Engelse traditie, een “special”: een 26 minuten 
durend verhaal dat jaarlijks met kerst op de BBC wordt vertoond

Voor kerst 2018 bestelde de BBC bij het Britse productiehuis Argonon de adaptatie van het boek 
MIMI AND THE MOUNTAIN DRAGON van Michael Morpurgo. Samen met het Franse Productie- 
huis Planet Nemo is Lunanime vorig jaar mee op de ontwikkelingskar gesprongen.

De Vlaamse animatieveteraan An Vrombaut, woonachtig in Engeland en bij ons voornamelijk 
gekend voor haar “64 Zoo Lane”, schrijft mee aan de adaptatie van het boek.

De muziek zal worden gecomponeerd door Rachel Portman, gerenommeerd en meermaals 
bekroond Brits componist en Oscarwinnares voor de muziek van de film “Emma”.

Het verhaal van MIMI EN DE BERGDRAAK speelt zich af in de Zwitserse bergen. Het is winter en alles ligt 
bedekt onder een dik pak sneeuw. In het kasteel hoog in de bergen woont een verschrikkelijke draak. In het 
dorp beneden woont een klein meisje Mimi. Alles lijkt vredig en rustig. Maar de dorpelingen zijn bang van 
het ongekende monster hoog in de bergen. Wanneer Mimi een babydraakje vindt, neemt ze een dappere 
beslissing die voor altijd vreugde en vrede over het dorp zal brengen.

MIMI EN DE BERGDRAAK is een hartverwarmend kerstavontuur met een vleugje magie.

De special zal niet enkel op televisie te bekijken zijn, er wordt ook een tournee met vertoningen op groot 
scherm met live muziek gepland.
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KORTE ANIMATIEFILMS

Aan de basis van Lunanime in 2008 lag de productie van korte films. Een interne beslissing binnen de Lumière 
groep om naast distributie ook te starten met de productie van korte (animatie)film. Dit enerzijds voor het 
plezier maar anderzijds ook ter ondersteuning van aanstormend talent. 

Waarom dit formaat ?

Korte film is net zoals een novelle. Zeker bij animatie is deze expressievorm, meer nog dan 
bij korte fictie waar het vaker dient als visitekaart voor wat komen gaat, een volwaardige film. 
Het resultaat is telkens opnieuw een korte parel om te koesteren, voor zowel jong als oud. Niet 
alleen zijn het korte momenten van geneugte en plezier, het is tevens een vorm van talent- 
ontwikkeling, van onderzoek naar nieuwe grafische uitdagingen die binnen een studio- 
omgeving kunnen resulteren in weer nieuw, ander werk voor langspelers of series.

Korte films worden vooral vertoond op festivals wereldwijd en kunnen daardoor een bijzonder 
leven genieten. THE TIE van An Vrombaut startte zijn carrière op de Berlinale in februari 
2015 en heeft tot op heden de hele wereld rondgereisd en is geselecteerd geweest op meer dan 80 festivals. 

Gezien de beperkte distributiemogelijkheden voor korte 
(animatie)films en de zeer geringeactieve televisienetten die het 
belang van de korte film inzien, hebben wij tot op heden het me-
rendeel van onze in huis korte animatiefilmproducties steeds een 
extra leven gegeven in de vorm van een boekje met DVD. Het rijk 
geïllustreerde boekje is bedoeld voor kinderen die het kunnen in-
kijken voor, tijdens of na het bekijken van de film, en als een klein 
naslagwerk over de film.

Tot op heden produceerden wij elf korte animatiefilms in eigen 
beheer en coproduceerden we met de steun van het VAF en de tax 
shelter reeds vijf Franse/Franstalige korte films.

THE TIE van An Vrombaut, VREDE van Roman Klochkov, 850 METERS van Joeri Christiaen, 
BETTY’S BLUES van Rémi Vandenitte, DE ZWEMLES van Danny De Vent, JAZZED van 
Anton Setola, PAIX SUR LA TERRE van Christophe Gérard, THE MOLE WHISPERER van Stanley 
Duchateau en Olivier Schrauwen, DE KAKKERLAK EN DE ZEE van Anton Setola, UN PLAN 
D’ENFER van Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, RAPSODIE EN ROSE van Bram Mondy, 
VOL AU VENT van Isabel Bouttens, TANK van Raoul Servais, THE EDUCATION van Klaartje 
Schrijvers, TOTEMS van Paul Jadoul en LA COSTA DORADA van Noémi Gruner.

Momenteel hebben we vijf lopende eigen producties in diverse stadia van ontwikkeling, met name 
DILEMMA van Pascal Vermeersch en Stijn Vanthournout, L’ABSENCE van Iza Cracco, BLOEISTRAAT 
11 van Nienke Deutz, 2,3 SNAILS van Johan Grymonprez en FRUST EN LINDA van Roman Klochkov en 
Anna Heuninck.

Een nieuwe coproductie voor de korte animatiefilm van het Oscargenomineerde duo Gagnol en 
Felicioli staat ook in de steigers.
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RAPSODIE EN ROSE

VOL AU VENT

DE KAKKERLAK EN DE ZEE

TANK

THE TIE

UN PLAN D’ENFER

Momenteel baat de Lumière Groep 2 cinema’s uit: Lumière Cinema in Brugge (4 zalen) en Car-
toon’s inAntwerpen (3 zalen). Beide cinema’s hebben een gevarieerde namiddag- en avondpro-
grammatie. Het aanbodbestaat voor het overgrote deel uit Europese films. Lumière beschikt 
over het felbegeerde kwaliteitslabel‘Europa Cinema’, het door het Europese MEDIA programma 
en Franse subsidieprogramma CNC opgerichtebioscoopsubsidienetwerk dat zich focust op 
Europese auteursfilm binnen de Europese Unie.

Momenteel wordt een derde stadscinema ontwikkeld in Mechelen. Deze cinema zou in 2018 operationeel 
zijn.

B.3. UITBATING VAN CINEMA’S
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Lumière Groep NV

Lumière  
Publishing NV

99,99% LumGroep
0,01% Lunanime

Lunanime  
BVBA

99,99% LumGroep
0,01% LumPubl NV

Lumière cinema 
BVBA

99,99% LumGroep
0,01% Lunanime

LumièreStudio 
BVBA

99,99% LumGroep
0,01% Lunanime

Lum.Invest 
BVBA

99,99% LumGroep
0,01% Lunanime

Lumière  
Publishing BV
100% LumPubl NV

Lunanime BV
100% Lunanime BVBA

Stadsbioscoop 
Cartoons BVBA

100% LumCinema

C. ORGANOGRAM

De vereenvoudige structuur van de Lumière Groep ziet er als volgt uit. De aandeelhouders van Lumière 
Groep NV zijn Fin.Co NV (47,2%), Jan De Clercq (25,8%), Alexander Vandeputte (25,8%) en Esther 
Bannenberg (1,2%).

D. LUM.INVEST

Lum.Invest bvba werd opgericht op 7 juli 2016, bij akte verleden voor notaris Veronique Laloo met stand-
plaats te Herzele. De maatschappelijke zetel is gelegen te Hof Ter Mere 28, 9000 Gent. Het ondernemings-
nummer is 0658.983.059. Voor de volledige statuten wordt verwezen naar “Bijlage 5: Statuten van Lum.
Invest” op pagina <?>. Lum.Invest is een Tussenpersoon en werd als dusdanig erkend door de minister van 
Financiën op 27 juli 2016.

De oprichting van Lum.Invest kadert in de strategische keuze om de productieactiviteit binnen Lumière 
Groep verder uit te bouwen. 

In het verleden heeft Lunanime als Productievennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij Beleggers. 
Gedurende 2013 tot 2015 heeft Lunanime producties ontwikkeld waarvoor in totaal € 8,8 miljoen Tax 
Shelter opgehaald werd, waarvan € 2,8 miljoen door Lunanime zelf. Meer details over deze ophalingen zijn 
te vinden onder “N. Tax Shelter binnen de Lumière Groep in het verleden” op pagina 71. 

Lunanime heeft voor al haar producties die gefinancierd werden door Tax Shelter, de nodige fiscale attesten 
tijdig afgeleverd. Aangezien de productie de komende jaren zal uitgebreid worden, zal de Lumière Groep het 
ophalen van Tax Shelter organiseren via een Tussenpersoon, Lum.Invest. Lum.Invest zal kunnen rekenen op 
de expertise die Lunanime de afgelopen jaren heeft uitgebouwd in het ophalen van Tax Shelter.

Door de distributie activiteit heeft Lumière Groep doorheen de jaren een groot netwerk opgebouwd met voor- 
namelijk Franse en Scandinavische producenten die coproducties wensen te ontwikkelen met Lunanime. Het 
feit dat de Lumière Groep niet alleen als producent actief is, maar ook als distributeur en cinema uitbater is een 
positief gegeven voor deze productiehuizen, die op deze manier ook een garantie krijgen dat hun titel op een 
kwalitatieve manier in de markt zal geplaatst worden.

Lumière Home 
entertainment BVBA

99,99% LumPubl NV
0,01% LumGroep
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Lum.Invest heeft aldus als maatschappelijk doel Productievennootschappen en Beleggers met elkaar in con-
tact te brengen zodat de Beleggers door middel van een Belegging in Tax Shelter een deel van de belastbare 
gereserveerde winst kunnen vrijstellen. Lum.Invest zal ervoor zorgen dat hiertoe een Raamovereenkomst 
wordt afgesloten.

De Lumière Groep heeft het voordeel dat zij kan bouwen op haar internationaal netwerk, dat op haar beurt 
productieopportuniteiten genereert, dat zij een beroep kan doen op een stevige en bewezen Tax Shelter- 
ervaring en dat zij bovendien de Audiovisuele Producties zelf in de markt kan zetten. Deze unieke combi- 
natie op de Tax Shelter-markt is voor de Beleggers een waarborg op professionaliteit.

E. RELATIE TUSSEN LUM.INVEST EN LUNANIME

Lum.Invest heeft als belangrijkste activiteit Productieondernemingen en Beleggers met elkaar in contact 
te brengen zodat de Beleggers door middel van een Belegging in Tax Shelter een deel van de belastbare 
gereserveerde winst kunnen vrijstellen. Voor een overzicht van de taken van Lum.Invest en de vergoeding 
wordt verwezen naar “RUBRIEK VI. Gedetailleerde inlichtingen over de aanbieder (Lum.invest)” op pagina 
66.

Lunanime selecteert op haar beurt de Audiovisuele Producties die in aanmerking komen voor erkenning als 
audiovisueel werk in de zin van Artikel 194ter, §1, 4° WIB92. Lunanime treedt op als producent of als copro- 
ducent. 

De Raamovereenkomst wordt getekend tussen de Belegger en Lunanime, met de tussenkomst van Lum.
Invest als Tussenpersoon (zie de modelovereenkomst in Bijlage 4: Raamovereenkomst).

F. MANAGEMENT EN BELANGRIJKE MEDEWERKERS

Jan De Clercq – CEO Lumière Groep

Jan De Clercq werd geboren in 1958. Hij startte zijn carrière in de filmbranche in 1983 als organisator van 
Cinema Novo te Brugge (nu MOOOV). Van 1987 tot 1994 was hij actief als commercieel directeur van Cinéart. 
In 1996 heeft hij Cinema Lumière opgestart samen met Alexander Vandeputte. Parallel aan het runnen van de 
bioscoop en het uitbouwen van de distributieactiviteiten van de Lumière Groep, is hij actief geweest als 
producent bij Lunanime voor o.a. MEISJE, OFFLINE, THE TEAM en LE CIEL FLAMAND. Jan De Clercq 
is zaakvoerder van Lum.Invest.

Alexander Vandeputte – CEO Lumière Groep

Alexander Vandeputte werd geboren in 1967. Na zijn opleiding fotografie richtte Alexander zijn eigen distributie- 
bedrijf Classic Films op. In 1996 startte hij samen met Jan De Clercq Cinema Lumière in Brugge op. Vanaf 
dan bouwde hij samen met Jan De Clercq de Lumière Groep verder uit. Alexander Vandeputte is zaakvoer-
der van Lum.Invest.

Annemie Degryse – Verantwoordelijke Productie

Annemie Degryse werd geboren in 1968. Ze studeerde Plastische kunsten op de middelbare school, gevolgd 
door een opleiding filmstudies - optie animatiefilm – aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
in Gent. Tijdens haar studententijd werkte ze aan de film TAXANDRIA van Raoul Servais. Annemie startte 
haar professionele carrière als studio- & productieassistente bij Anitrick/PDG & Partners tot 1994.
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Van 1993 tot 1997 was ze directeur bij de Stichting Raoul Servais waar verschillende kortfilms geproduceerd 
werden. Van 1998 tot 2000 was ze verantwoordelijke pre-productiedossiers & Coördinator Cartoon Movie 
bij CARTOON - initiatief van MEDIA Program of the European Community. Van 2000 tot 2003 runde ze de 
VZW FLANDERS IMAGE (VAF). Nadien vervoegde Annemie de Lumière Groep om de productieactiviteit 
binnen Lunanime op te starten. Annemie Degryse is zaakvoerder van Lum.Invest.

Catherine Spriet – CFO van de Lumière Groep

Catherine Spriet werd geboren in 1980. Ze behaalde haar diploma in de toegepaste economische weten-
schappen aan de Universiteit van Gent en d’Aix-Marseille III. Daarnaast volgde ze ook een opleiding Master 
in Financieel Management aan de Vlerick Management School. In 2003 startte ze haar carrière als auditor 
bij PriceWaterhouseCoopers. In 2006 maakte ze de overstap naar Cisco Systems waar ze in 2010 Finance 
Manager werd. In december 2012 werd Catherine sales controller bij Imperial Meat Products. Sinds maart 
2015 is Catherine CFO van de Lumière Groep.

Kristof Verluyten – Bestuurder van de Lumière Groep1

Kristof Verluyten werd geboren in 1973. Hij behaalde het diploma van handelsingenieur aan de universiteit 
van Leuven. Nadien startte hij zijn carrière in Zwitserland bij AVL Medical Systems. In 1999 maakte hij de 
overstap naar Fin.Co, waar hij momenteel investment director is. Kristof heeft bestuursmandaten bij Lumière 
Groep, Bafa, Plouvier Group, Irmaco en ZwartOpWit.

1 Het bestuursmandaat wordt uitgeoefend door K. Verluyten BVBA, waarvan Kristof Verluyten zaakvoerder is.

Tim Martens – Uitvoerend producent 

Tim Martens studeerde aan de universiteiten van Gent en Leuven en werkt sinds 2010 bij Lunanime als 
uitvoerend producent. In deze periode begeleidde en superviseerde hij alle belangrijke producties van 
Lunanime, waaronder THE TEAM, OFFLINE, PHANTOM BOY, LES COWBOYS en MAL DE PIERRES. 
Daarnaast is hij ook als docent en onderzoeker verbonden aan de Brusselse filmschool RITCS.

G. CONFORMITEITSVERKLARING BETREFFENDE DE ZAAKVOERDERS VAN DE AANBIEDER

Jan De Clercq, Alexander Vandeputte en Annemie Degryse verklaren:

• Dat hun mandaat onbezoldigd is en dat zij geen bezoldigingen of voordelen in natura ten laste van de 
Aanbieder hebben ontvangen.

• Te beschikken over de nodige expertise en bestuurservaring die vereist is om hun mandaat uit te 
oefenen.

• Gedurende minstens de laatste vijf jaar niet te zijn veroordeeld voor fraude, noch het voorwerp uit-
maakten van een inbeschuldigingstelling en/of van een officiële straf opgelegd door een admini- 
stratieve of reglementaire overheid. Evenmin werden zij er gedurende de laatste vijf jaar door een 
rechtbank van weerhouden om op te treden als lid van een bestuurs-, beheers- of toezichtsorgaan van 
een Aanbieder, of om tussen te komen in het zakelijk beheer of beleid van een Aanbieder.

• Zich niet in een potentieel belangenconflict bevinden tussen enerzijds de verplichtingen ten aanzien 
van de Aanbieder en hun persoonlijke belangen of andere verplichtingen anderzijds.
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OFFLINE
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RUBRIEK V. INLICHTINGEN OVER  HET AANBOD EN DE BELEGGING

A. ALGEMENE INLICHTINGEN OVER DE BELEGGING

Op basis van het artikel 194ter WIB92 (het Tax Shelter-stelsel) kunnen Belgische ondernemingen deel- 
nemen aan de financiering van audiovisuele werken om zo, onder bepaalde voorwaarden en binnen 
bepaalde grenzen, een vrijstelling op hun belastbare gereserveerde winst te genieten ten belope van 310% 
van de Belegging, bovenop een wettelijk bepaald Financieel rendement gedurende maximaal 18 maanden. 
De Belegger, de Tussenpersoon, de Productievennootschap en de Audiovisuele Productie moeten hiervoor 
aan een aantal voorwaarden voldoen.
 
Elke Belegger die op het Aanbod in dit Prospectus ingaat, kan minimaal € 5.000 en maximaal € 241.935 
investeren en, kan, mits de voorwaarden opgelegd door artikel 194ter WIB92 worden nageleefd, genieten 
van:

• Een Fiscaal rendement resulterend uit de vrijstelling op zijn belastbare gereserveerde winst ten belope 
van 310% van het bedrag van zijn Belegging. Het Fiscaal rendement bedraagt 5,369% indien de Belegger 
onderworpen is aan het normaal tarief in de vennootschapsbelasting. Het Fiscaal rendement kan hoger 
of lager (zelfs negatief) zijn in het geval de Belegger onderworpen is aan het verlaagd tarief in de ven-
nootschapsbelasting. 

• Een Financieel rendement op de Belegging gedurende de Vergoedingsperiode. Dit Financieel ren-
dement is begrensd door artikel 194ter WIB92 en wordt berekend in functie van de evolutie van de 
referentierentevoet “EURIBOR 12 maanden”. Voor de Beleggingen in het kader van dit Aanbod tussen 
de startdatum van dit Prospectus en 31 december 2016 bedraagt de jaarlijks toegelaten rentevoet 4,48%. 
De rentevoet zal worden geactualiseerd op 1 januari 2017 en op 1 juli 2017 voor de Beleggingen die na 
31 december 2016 worden gedaan. Dit als gevolg van een wijziging van de toepasselijke EURIBOR 12 
maanden en haar impact op de interestvergoeding.

Samengevat, voor een Belegging van € 100.000 (voorbeeld) door een Belegger die aan de normale 
belastingsvoet is onderworpen, geeft onderstaand schema het te verwachten rendement weer:
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B. FISCAAL RENDEMENT

Het Fiscaal rendement wordt in eerste instantie verworven door een Tijdelijke vrijstelling en wordt in twee-
de instantie definitief indien het Tax Shelter-attest verkregen wordt.

De Tijdelijke vrijstelling bedraagt 310% van de Belegging. Het Fiscaal rendement is afhankelijk van de mar-
ginale aanslagvoet waaraan de Belegger onderworpen is. In het  geval  van  een  belasting  aan  de  normale  
aanslagvoet  van  33,99%,  bedraagt het Fiscaal rendement 5,369% (zie tabel hieronder, voorbeeld 4). Het 
Fiscaal rendement kan hoger of lager, zelfs negatief, zijn in het geval de Belegger onderworpen is aan het 
verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de 
Fiscale rendementen bij de aanslagvoeten toepasbaar bij het verlaagd tarief en het normaal tarief in de 
vennootschapsbelasting. Het Fiscaal rendement is geen actuarieel rendement maar een totale opbrengst die 
wordt ontvangen op basis van een investeringshorizon welke afhankelijk is van het tijdstip van realisatie 
van het Fiscaal rendement. Er dient te worden opgemerkt dat het Fiscaal rendement een nettorendement is 
aangezien het aan de vennootschapsbelasting is onderworpen. 

Belegging € 100.000

Fiscaal rendement: 
€ 5.369 

Fiscaal voordeel ten belope van 
€ 105.369 verminderd met €100.000 

(fiscaal voordeel = € 310.000 x 33,99%  
= € 105.369) 

(Maximaal) financieel rendement 18m:
€ 6.720 (bruto) 
€ 4.436 (netto) 

€ 100.000 x 4,48%* x 18 maanden / 12 
maanden x (1-33,99%) = € 4.436  

(netto 4,436%)

TOTAAL RENDEMENT
5,37% + maximum 4,44%
= maximum 9,81%** netto

* Jaarlijkse rentevoet ontvangen voor een Belegging gedaan tussen 1 juli en 31 december 2016.

** Deze rentevoet wordt bepaald op basis van het totale bedrag dat de Belegger ontvangt gedurende de hele 
verrichting, hierin begrepen het Fiscaal rendement, en berust op de veronderstelling dat de Vergoedingsperiode van 
het Financieel rendement 18 maanden bedraagt, de maximale wettelijke Vergoedingsperiode.

De respectievelijke rendementen worden hierna verder verduidelijkt.
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Parameters Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Voorbeeld 4

Belegging € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Tijdelijke vrijstelling (Belegging x 310%) € 310.000 € 310.000 € 310.000 € 310.000

Marginaal tarief vennootschapsbelasting 24,98% 31,93% 35,54% 33,99%

Uitgespaarde belasting door Tax Shelter € 77.438 € 98.983 € 110.174 € 105.369

Fiscaal rendement (absolute waarden) -€ 22.562 -€ 1.017 € 10.174 € 5.369

Fiscaal rendement (%) -22,562% -1,017% 10,174% 5,369%

Fiscale waarde € 206.667 € 206.667 € 206.667 € 206.667

De Tijdelijke vrijstelling wordt effectief in het jaar van de ondertekening van de Raamovereenkomst. De 
Belegging moet binnen de 3 maanden na de ondertekening van de Raamovereenkomst worden gestort.

De Tijdelijke vrijstelling die 310% van de Belegging bedraagt, wordt definitief indien het Tax Shelter-attest 
tijdig verkregen wordt. Het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd door de FOD Financiën, nadat een controle 
heeft plaatsgevonden. De Definitieve vrijstelling is gelijk aan 150% van de Fiscale waarde van het Tax 
Shelter-attest. Het is de bedoeling dat de Definitieve vrijstelling gelijk is aan de Tijdelijke vrijstelling, zijnde 
310% van de Belegging en 150% van de Fiscale waarde. Anders gezegd bedraagt de waarde van het Tax Shelter 
-attest 206,67% van de Belegging.

Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het normaal 
tarief (33,99%) en die een boekhouding per kalenderjaar voert:

• De Belegger en Productie-
vennootschap tekenen een 
Raamovereenkomst met 

betrekking tot een Belegging 
van € 100.000. Deze Raam- 
overeenkomst wordt aange-
meld bij de FOD Financiën 
binnen 1 maand na onder- 

tekening.

Belegging (augustus 
2016)

• De Belegging wordt ge-
stort binnen de 3 maanden 
na de ondertekening van de 

Raamovereenkomst.

Storting (september 
2016)

• De Tijdelijke vrijstelling 
bedraagt 310% van de Be-
legging, zijnde € 310.000
• Het Fiscaal rendement 

bedraagt: € 310.000 x 
33,99% - € 100.000 = € 5.369 

of 5,369% 

Aangifte inkomsten 2016, 
aanslagjaar 2017)

• De definitieve vrijstelling 
wordt verkregen bij het af- 
leveren van het Tax Shelter 

-attest. Hierdoor is het  
Fiscaal rendement van 

5,369% definitief verworven.

Aflevering defintief Tax 
Shelter attest (uiterlijk 

31/12/2020 - 4j naar 
Raamovereenkomst)
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Het is evenwel mogelijk dat de vrijstelling gedeeltelijk of zelfs volledig door de fiscale administratie wordt 
geweigerd.In het geval de Belegger vennootschapsbelasting, verhoogd met de interesten en boetes, ver-
schuldigd zou zijn als gevolg van een weigering door de fiscale administratie, dan zal aan de Belegger  een 
vergoeding betaald worden gelijk aan het bedrag van de door de Belegger verschuldigde belastingen en 
verwijlinteresten als gevolg van de (gedeeltelijke) weigering door de FOD Financiën. Hiertoe zal door de 
Productievennootschap een Tax Shelter verzekering worden afgesloten. Deze verzekering is niet van kracht 
indien het (gedeeltelijk) verlies van het Fiscaal rendement te wijten is aan het nalaten door de Belegger van 
zijn wettelijk voorziene verplichtingen.

C. FINANCIEEL RENDEMENT

Krachtens artikel 194ter, §6 WIB92 kan de Belegger een vergoeding ontvangen van de Productievennoot-
schap met wie hij zich via de Raamovereenkomst verbindt. Die vergoeding is wettelijk vastgelegd, zowel qua 
periode als qua maximaal toegelaten rentevoet. Deze vergoeding is het Financieel rendement.

Het Financieel rendement kan worden toegekend voor de periode die loopt vanaf de datum van de storting 
van de Belegging tot de datum waarop de Productievennootschap het Tax Shelter-attest aan de Belegger 
overhandigt, en dit met een maximum van 18 maanden (de “Vergoedingsperiode”).

De toegelaten rentevoet wordt in artikel 194ter WIB92 beschreven. Die mag niet hoger zijn dan het gemid-
delde van de EURIBOR 12 maanden rentevoeten van de laatste dag van elke maand van het semester voor-
afgaand aan de betaling van de Belegging door de Belegger, vermeerderd  met  450  basispunten,  hetzij 4,5%.

Voor een Belegging die onder het huidig Prospectus valt 
en waarvan de effectieve storting plaatsvindt tussen de 
datum van uitgifte van dit Prospectus en 31 december 
2016, zal de toepasselijke rentevoet bijgevolg gelijk zijn aan 
de gemiddelde rentevoet van de EURIBOR 12 maanden 
rentevoeten van de laatste dag van de maanden januari 
2016 tot juni 2016, vermeerderd met 4,5% en afgerond 
naar het lager gelegen honderdste. 
 
Voor de beleggingen tussen de datum van uitgifte van dit 
Prospectus en 31 december 2016 bedraagt de rentevoet 
4,48%. De berekening wordt in de tabel hiernaast weer-
gegeven

De uitbetaling van het Financieel rendement zal gebeuren 
bij afgifte van het Tax Shelter-attest en ten laatste 18 
maanden na de storting van de Belegging.

Laatste werkdag van de maand Euribor 12m

29/01/2016 -0,02%

29/02/2016 -0,02%

31/03/2016 -0,01%

29/04/2016 -0,01%

31/05/2016 -0,02%

30/06/2016 -0,05%

Gemiddelde -0,02%

Verhoogd met 450bp 4,50%

Rentevoet 4,48%
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Deze vergoeding maakt deel uit van de belastbare basis van de Belegger en is dus geen netto vergoeding.

Ter verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven van een onderneming die onderworpen is aan het normaal 
tarief (33,99%):

• De Belegger en Productie-
vennootschap tekenen een 
Raamovereenkomst met 

betrekking tot een Belegging 
van € 100.000.

Belegging (augustus 2016)

• De belegger schrijft € 
100.000 over op de rekening 

van de Productie- 
vennootschap.

• Dit is het begin van de 
Vergoedingsperiode. 

Storting (september 2016)

• 18 maanden na de storting 
wordt het Financieel 

rendement uitbetaald. 
• Het Financieel rendement 

wordt berekend als:  
€ 100.000 x  4,48% x 18/12 

maanden = € 6.720
• Het netto rendement 

bedraagt € 4.436.

Uitbetaling (maart 2018)

D. VOORBEELD

Vennootschap A doet een Belegging op 1 december 2016 in een Audiovisuele Productie (geen animatie) 
van € 100.000. Vennootschap A is onderworpen aan de normale belastingvoet (33,99%). De belastbare basis 
(vóór Tax Shelter) bedraagt € 1.000.000. Er wordt verondersteld dat de Vergoedingsperiode 18 maanden 
bedraagt. Voor de volledigheid wordt ook de situatie weergegeven indien Vennootschap A geen Belegging 
zou doen.

Assumpties Met Tax Shelter Zonder Tax Shelter

Belegging € 100.000 € 0

Belastbare basis (vóór Tax Shelter) € 1.000.000 € 1.000.000

Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest € 206.667

Berekening Fiscaal rendement Met Tax Shelter Zonder Tax Shelter

Tax Shelter-vrijstelling € 310.000 € 0

Belastbare basis (na Belegging) € 690.000 € 1.000.000

Belasting € 234.531 € 339.900

Cash out (Belasting + Belegging) € 334.531 € 339.900
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E. FISCALE WAARDE VAN HET TAXSHELTER-ATTEST

Die Fiscale waarde is afhankelijk van de 
uitgaven die gemaakt zijn om de Audio- 
visuele Productie te voltooien. Die 
uitgaven worden opgedeeld volgens 
Europese en niet-Europese uitgaven 
en Rechtstreekse en Onrechtstreekse 
uitgaven.

Budget

Europese uitgaven Niet-Europese uitgaven

Rechtstreekse 
uitgaven

Onrechtstreekse 
uitgaven

De Fiscale waarde wordt vastgesteld op 70% van de in aanmerking komende Europese productie- en exploitatie- 
uitgaven, waarvan minimaal 70% Rechtstreekse uitgaven moeten zijn. De Fiscale waarde bedraagt maximaal 
10/9 van de Belgische uitgaven die binnen een maximale termijn van 18 maanden werden gedaan, vanaf de datum 
waarop de Raamovereenkomst werd getekend. De Fiscale waarde bedraagt minimaal 9/10 van de Belgische uit- 
gaven, waarvan er minimaal 70% Rechtstreekse Belgische uitgaven zijn.
 
Hieronder wordt een schematische voorstelling gegeven.

Fiscale waarde

70% van de  
Europese uitgaven

Maximaal 10/9 van de 
Belgische uitgaven

Minimaal 9/10 van de 
Belgische uitgaven Minimaal 70%  

zijn rechtstreekse  
Belgische uitgaven

Minimaal 70%  
zijn rechtstreekse  

Belgische uitgaven

Minimaal 70%  
zijn rechtstreekse  

uitgaven

De totale cash out indien geen Belegging van € 100.000 gebeurt, bedraagt € 339.900. Dit is € 5.369 méér dan 
indien vennootschap A wel een Belegging doet. Het fiscaal rendement bedraagt dus 5,369%

Berekening financieel rendement

Toegepaste rentevoet 4,48%

Financieel rendement (voor belasting) € 6.720

Financieel rendement (na belasting) € 4.436

De toegepaste rentevoet bedraagt 4,48%. Het financieel rendement bedraagt netto € 4.436, hetzij € 100.000 
x 4,48% x 18 maanden / 12 maanden x (1-33,99%)

Totaal rendement
Het totaal rendement bedraagt € 9.805 (Fiscaal rendement € 5.369 + Financieel rendement € 4.436) ofwel 
9,805%. Dit vertegenwoordigt geen actuarieel rendement maar totale opbrengsten die worden ontvangen 
op basis van een investeringshorizon welke afhankelijk is van het tijdstip van realisatie van het Fiscaal ren-
dement, welke niet gekend is door de Aanbieder.
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F. WAARBORGEN

Krachtens artikel 6.8 van de Raamovereenkomst opgenomen als bijlage 4 bij dit Prospectus, verbindt de Productie- 
vennootschap er zich toe om aan de Belegger het Tax Shelter-attest over te maken binnen de in de wet 
gestelde termijn van vier jaar vanaf het afsluiten van de Raamovereenkomst.

F.1. WAARBORG VAN LUNANIME

F.2. PRODUCTIE- EN TAX SHELTER-VERZEKERING

Voor elke Audiovisuele Productie wordt een zgn. “Productieverzekering” afgesloten door Lunanime of –bij 
een co-productie indien Lunanime niet de hoofdproducent is– door de hoofdproducent, die de risico’s dekt 
op het vlak van pre-productie, productie en post-productie, inclusief:

• Burgerlijke aansprakelijkheid, 
• Bescherming van de moederband, behoudens in geval van professionele fout van de productieploeg,
• Bescherming van de opnameapparatuur,
• Bescherming van decors, kostuums en rekwisieten,
• Onbeschikbaarheid van hoofdacteurs of regisseur,
• Persoonlijke ongevallen,
• Andere gebruikelijke risico’s.

De garanties gedekt door de Productieverzekering kunnen beperkt worden door mogelijke uitsluitingsgronden 
en vrijstellingen. Deze kunnen variëren per Audiovisuele Productie. De Productieverzekering bevat voorna-
melijk garanties ten aanzien van de Productievennootschap, in die zin dat de Audiovisuele Productie kan wor-
den afgewerkt, ook wanneer externe factoren deze productie vertragen of in gevaar brengen, zoals bijvoorbeeld 
onbeschikbaarheid, ziekte of ongeval van de regisseur of de hoofdcast, beschadiging/vernietiging van de 
moederband, ongevallen op de set, enzovoort. Deze garanties zijn evenwel ook belangrijk ten aanzien van de 
Belegger, aangezien de vrijwaring van de afwerking van de productie ook de rendementen van de Belegger 
garandeert. De Tax Shelter verzekering vult de Productieverzekering aan, in die zin dat zij een rechtstreekse 
dekking voorziet ten voordele van de Belegger.

Deze Tax Shelter verzekering wordt voorzien door de Productievennootschap ten voordele van de Belegger 
en is bestemd om het risico te dekken dat het Tax Shelter-attest niet of niet voor de volledige waarde zou 
worden gehaald (zie Rubriek I, C.2. en Rubriek II, C.1.). De kosten die verbonden zijn aan deze bijkomende 
Tax Shelter verzekering vallen ten laste van de Productievennootschap.

Deze Tax Shelter verzekering zal tevens voorzien dat bij elk schadegeval dat de voltooiing van de Audiovi-
suele Productie(s) verhindert, er een vergoeding aan de Belegger wordt uitgekeerd zodat de Belegger het 
Fiscaal rendement kan genieten.
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De Tax Shelter verzekering biedt geen dekking voor:
• De waarborgen gegarandeerd door de Productieverzekering;
• Het verlies van het Fiscaal rendement door toedoen van de niet-naleving door de Belegger van de bepa-

lingen van de Raamovereenkomst of artikel 194ter WIB92;
• De Tussenpersoon die niet beantwoordt aan de wettelijke bepalingen van artikel 194ter, 3° WIB92 en die 

geen verzekeringsattest kan voorleggen van een verzekering beroepsaansprakelijkheid van ten minste  
€ 1.250.000. De Aanbieder bevestigt dat dergelijk verzekeringsattest kan worden voorgelegd. 

Bovenvermelde Productie- en Tax Shelter verzekeringen worden afgesloten door de Productievennootschap. 
De kosten die verbonden zijn aan deze verzekeringen vallen tevens ten laste van de Productievennootschap.
 
Een bankgarantie ten gunste van de Belegger op het bedrag van het Financieel rendement is eveneens 
mogelijk, maar de kostprijs ervan wordt wettelijk beschouwd als een financieel voordeel en kan niet 
gedragen worden door de Aanbieder. Deze kosten komen derhalve volledig ten laste van de Belegger en 
zullen dus een impact hebben op het totaal rendement. De Aanbieder heeft in het verleden nog geen bank-
garanties toegekend.

G. INCENTIVES VOOR BELEGGERS

Lunanime biedt aan de Beleggers een aantal voordelen binnen de beperkingen gesteld door Artikel 194ter § 
11 WIB92. Zo heeft de Belegger de kans om aanwezig te zijn op de avant-première en kan het bedrijfslogo 
getoond worden in de begin- en/of eindgeneriek van de Audiovisuele Productie en op het DVD hoesje.

Bovendien ontvangt de Belegger een DVD van de productie als die beschikbaar is en kan een bezoek aan de 
set of animatiestudio georganiseerd worden.

H. VOORWAARDEN

H.1. VOORWAARDEN IN HOOFDE VAN DE PRODUCTIEVENNOOTSCHAP

In hoofde van de Productievennootschap moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:

• Maatschappelijk doel (Artikel 194ter, § 1, 2° WIB92)

 De Productievennootschap heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele  
 werken, mag geen televisieomroep zijn, noch een onderneming met een Belgische of buitenlandse tele- 
 visieomroep verbonden. Daarnaast moet zij als in aanmerking komende producent worden erkend door  
 de Minister van Financiën. Lunanime bekwam haar erkenning als in aanmerking komende Productie- 
 vennootschap op 23 januari 2015 als gevolg van het KB van 19 december 2014 dat in de erkennings- 
 modaliteiten voor Productievennootschappen voorziet.

• Bestemming van de gelden

 De totale sommen die in het kader van artikel 194ter WIB92 worden gestort, moeten door de Productie- 
 vennootschap effectief worden bestemd voor de uitvoering van het Budget van elke Audiovisuele 
 Productie. 
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• Begrenzing van de Fiscale waarde (Artikel 194ter, § 8 WIB92)
 
 De waarde van de Tax Shelter-attesten die het gevolg zijn van de Beleggingen in de Audiovisuele Productie,  
 mag € 15 miljoen niet overschrijden. 

• Achterstallen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Artikel 194ter, § 7, 5° WIB92)
 De Productievennootschap mag geen achterstallige betalingen hebben bij de Rijksdienst voor Sociale 
 Zekerheid op de dag waarop de Raamovereenkomst wordt ondertekend.

• Tijdige aanmelding van de Raamovereenkomst bij de FOD Financiën (Artikel 194ter, § 1, 5° WIB92)
 De Raamovereenkomst moet binnen de maand na ondertekening aangemeld worden bij de FOD
 Financiën.

• Tax Shelter-attest (Artikel 194ter, § 5 WIB92)
 De Productievennootschap moet het Tax Shelter-attest uiterlijk op 31 december van het vierde jaar 
 volgend op de datum waarop de Raamovereenkomst wordt getekend, bekomen.

Opdat de Belegger van het Fiscaal rendement zou kunnen genieten, moet hij voldoen aan de voorwaarden 
die hieronder opgesomd staan. De Belegger dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voor- 
waarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om het volledig Fiscaal rendement te kunnen 
genieten. Het wordt de Belegger aanbevolen om zijn juridische, financiële en fiscale toestand, evenals zijn 
belang om aan de voorgesteldeBelegging deel te nemen, te onderzoeken en dit eventueel in samenspraak  
met zijn raadgevers.

• De Belegger is een Belgische vennootschap of een Belgische inrichting van een belastingplichtige als 
beoogd in artikel 227, 2°, WIB 1992, die een Raamovereenkomst sluit als beoogd in Artikel 194ter, § 
1, 5° WIB92, maar is geen Productievennootschap als bedoeld in Artikel 194ter, § 1, 2°, WIB92 of een 
hiermee verbonden vennootschap, overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, 
noch een televisieomroep (Artikel 194ter, § 1, 1° WIB92).

• De Belegger stort uiterlijk binnen drie maanden volgend op de ondertekening van de Raamovereen-
komst het bedrag waartoe hij zich verbonden heeft in uitvoering van de Raamovereenkomst, zodat zijn 
belastbare winst voorlopig kan worden vrijgesteld overeenkomstig Artikel 194ter, § 2, WIB92. Indien 
uiterlijk drie maanden na de ondertekening niet de nodige fondsen werden overgemaakt, zullen de kos-
ten verbonden aan het ongedekt bedrag volledig ten laste van de Belegger zijn.

• De Belegger moet de in Artikel 194ter, § 4, WIB92, beoogde vrijgestelde winst ononderbroken boeken 
op een afzonderlijke rekening van het passief van de balans tot op de datum waarop het Tax Shelter-attest 
aan de Belegger wordt afgeleverd door de Productievennootschap of door de Tussenpersoon.

• Deze vrijgestelde winst zal niet gebruikt worden als grondslag voor de berekening van enige beloning 
of toekenning tot op de datum waarop het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd door de Productieven- 
nootschap of door de Tussenpersoon (Artikel 194ter, § 4, 2° WIB92).

• De Belegger zal per belastbare periode de limiet van de tijdelijke vrijstelling die is vastgesteld op 50% 
van de belastbare gereserveerde winst en de absolute grens van € 750.000 als bedoeld in Artikel 194ter, 
§ 3 WIB92 naleven. Als een belastbare periode geen of onvoldoende winst oplevert, wordt de voor die 
belastbare periode niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de vol-
gende belastbare periodes, waarbij de vrijstelling per belastbare periode nooit hoger mag zijn dan de 
vermelde limieten.

H.2. VOORWAARDEN IN HOOFDE VAN DE BELEGGER
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De voorwaarden die Artikel 194ter WIB92 oplegt met betrekking tot de Audiovisuele Productie zijn de 
volgende:

• Erkenning van de Audiovisuele Productie (Artikel 194ter, § 1, 4° WIB92)

 De Audiovisuele Productie moet een in aanmerking komend Europees audiovisueel werk zijn, dit wil 
 zeggen dat het in die zin door de bevoegde overheid erkend werd. Het erkenningsattest wordt steeds bij- 
 gevoegd als bijlage 6 bij de Raamovereenkomst.

• Voltooiing van de Audiovisuele Productie

 De Audiovisuele Productie moet worden voltooid, nog niet op het ogenblik waarop de Raamover- 
 eenkomst wordt getekend, maar wel uiterlijk en voorafgaandelijk aan de afgifte van het Tax Shelter- 
 attest door de FOD Financiën. Artikel 6.8 van de Raamovereenkomst bevestigt dat Lunanime deze  
 verplichting zal naleven. 

• Budget en uitgaven van de Audiovisuele Productie
 
 Het totaal van de Beleggingen mag niet meer bedragen dan vijftig procent (50%) van het Budget van elke  
 Audiovisuele Productie, en moet ook daadwerkelijk toegewezen zijn aan de uitvoering van dat Budget  
 (Artikel 194ter, § 4, 3° WIB92). 
 
 De Audiovisuele Productie moet productie- en exploitatieuitgaven doen in België conform de voor- 
 schriften van artikel 194ter, §1, 7° WIB92 binnen een maximale termijn van 18 maanden (of 24 maanden  
 in het geval van een animatiefilm) te rekenen vanaf de datum van afsluiten van de Raamovereenkomst,  
 en dit ten belope van minimaal negen tienden van de Fiscale waarde van de Tax Shelter-attesten die 
 Lunanime bekwam. Ten minste 70% van die uitgaven in België zijn uitgaven die rechtstreeks zijn gelieerd  
 aan de productie in de zin van artikel 194ter § 1, 8° WIB92.
 
 De Audiovisuele Productie moet productie- en exploitatieuitgaven doen binnen de Europese Econo- 
 mische Ruimte volgens de voorschriften van artikel 194ter § 1, 6° WIB92, , zodat de Fiscale waarde van de  
 Tax Shelter-attesten die Lunanime bijeenbracht, overeenstemt met zeventig procent (70%) van de 
 Europese Uitgaven. Daarvan moeten 70% Rechtstreekse uitgaven zijn.

H.3. VOORWAARDEN VOOR DE AUDIOVISUELE PRODUCTIE

• De Belegger moet uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de Raamover-
eenkomst werd ondertekend daadwerkelijk het Tax Shelter-attest hebben ontvangen (Artikel 194ter, § 5 
WIB92)..

• De Belegger zal de definitieve vrijstelling fiscaal en boekhoudkundig verwerken uiterlijk voor het aan-
slagjaar dat verbonden is met de derde belastbare periode volgend op het kalenderjaar waarin het Tax 
Shelter-attest werd afgeleverd aan de Productievennootschap. De Belegger voegt een afschrift van het 
Tax Shelter-attest toe aan de aangifte in de inkomstenbelasting voor de belastbare periode waarin hij de 
definitieve vrijstelling vraagt (Artikel 194ter, § 5 WIB92).

Voor de boekhoudkundige verwerking wordt verwezen naar het CBN advies 2015/1 van 13 mei 2015.
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 Als gevolg van de wetswijziging dd. 26 mei 2016 aan artikel 194ter WIB92, kunnen de uitgaven gedaan  
 door Lunanime binnen 6 maanden voorafgaand aan de ondertekening van de Raamovereenkomst, die  
 betrekking hebben op de productie en de exploitatie ervan en die beantwoorden aan de voorwaarden  
 overeenkomstig art. 194ter WIB’92, als in aanmerking komende uitgaven worden beschouwd voor zover  
 de betrokken overheid het audiovisueel werk heeft erkend, en voor zover Lunanime kan verantwoorden  
 waarom het noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten gedaan worden vóór en niet na de ondertekening  
 (Artikel 194ter, § 1, 10° laatste lid WIB92).

De FOD Financiën is verantwoordelijk voor het uitreiken van het Tax Shelter-attest. Volgende voorwaarden 
moeten voldaan zijn opdat de FOD Financiën het Tax Shelter-attest zal uitkeren:

• De Productievennootschap of de Tussenpersoon moeten de Raamovereenkomst binnen de maand na 
ondertekening bij de FOD Financiën hebben aangemeld (Artikel 194ter, § 1, 5° WIB92).

• De Productievennootschap moet het Tax Shelter-attest aanvragen op basis van de aangemelde Raam- 
overeenkomsten en op basis van uitgaven die kaderen binnen de realisatie van de productie en de 
exploitatie van een werk dat in aanmerking komt op grond van artikel 194ter § 1, 6° en 7° WIB92.

• De Productievennootschap of de Tussenpersoon moeten, samen met de aanvraag tot afgifte van het Tax 
Shelter-attest, aan de FOD Financiën een document overmaken vanwege de betrokken Gemeenschap 
waarin wordt verklaard dat het werk in aanmerking komt op grond van artikel 194ter § 1, 4° WIB92. 
Daarnaast moet de betrokken Gemeenschap attesteren dat de realisatie van dat werk werd voltooid en 
dat de volledige financiering van het uitgevoerde werk de voorwaarde en de grens voorzien in artikel 
194ter § 4, 3° WIB92 naleeft.

• De Productievennootschap mag geen achterstallen hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
(RSZ) op het ogenblik van het afsluiten van de Raamovereenkomst op grond van Artikel 194ter, § 7, 5° 
WIB92.

• In het algemeen moet de Productievennootschap alle voorwaarden die op haar van toepassing zijn 
op het vlak van kwaliteit, limiet en bovengrens, termijn en territorialiteit opgenomen in artikel 194ter 
WIB92 naleven.

H.4. VOORWAARDEN VOOR HET AFLEVEREN VAN HET TAX SHELTER-ATTEST

I. BEDRAG VAN DE UITGIFTE

Dit aanbod heeft een maximumbedrag van € 5 miljoen, onder voorbehoud van eventuele aanpassing via een 
aanvulling op dit Prospectus.

J. VORM

De Belegger tekent in op een Belegging zoals voorgesteld in dit Prospectus door het tekenen van een Raam- 
overeenkomst met Lunanime, met de tussenkomst van Lum.Invest. Hierdoor aanvaardt de Belegger het 
Aanbod en gaat de Belegger akkoord met de bepalingen van de Raamovereenkomst en al haar bijlagen.

K. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Voor elk geschil dat tussen de Belegger en Lum.Invest en/of Lunanime zou ontstaan dat betrekking heeft op 
de Raamovereenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.
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L. INLICHTINGEN OVER HET AANBOD

Het Aanbod is een openbare aanbieding tot inschrijving met betrekking tot de Belegging in de productie 
van Audiovisuele Werken onder het Tax Shelter-stelsel zoals bepaald in artikel 194ter WIB92.

L.1. STRUCTUUR VAN HET AANBOD

Het door Lum.Invest opgehaalde bedrag in het kader van het Aanbod zal uitsluitend en daadwerkelijk 
bestemd worden voor de financiering van de Audiovisuele Producties, conform het Budget.

L.2. DOEL VAN HET AANBOD

De kosten van het Aanbod worden ten laste genomen door Lum.Invest. Ze dekken de juridische en administratieve 
kosten, alsook de kosten voor de financiële communicatie.

L.3. KOSTEN VAN HET AANBOD

Het Aanbod loopt vanaf 21 december 2016. Het Aanbod zal van rechtswege worden afgesloten wanneer het 
maximale bedrag zal zijn opgehaald en uiterlijk op 20 december 2017, als het maximale bedrag niet op dat 
ogenblik werd bereikt.

L.4. PERIODE VAN HET AANBOD

Er bestaan geen belangen, noch tegenstrijdige belangen, die het Aanbod beduidend kunnen beïnvloeden.

L.5. BELANG VAN NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE DEELNEMEN AAN HET 
AANBOD
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UNE VIE DE CHAT
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RUBRIEK VI. GEDETAILLEERDE INLICHTINGEN OVER DE AANBIEDER (LUM.INVEST)

A. BENAMING EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Lum.Invest bvba werd opgericht op 7 juli 2016, bij akte verleden voor notaris Veronique Laloo met stand-
plaats te Herzele. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd. De maatschappelijke zetel is gelegen te 
Hof Ter Mere 28, 9000 Gent. Het ondernemingsnummer is 0658.983.059.

B. STATUTEN

De volledig statuten worden opgenomen in “Bijlage 5: Statuten van Lum.Invest” op pagina <?>.

C. ERKENNING ALS TUSSENPERSOON

Lum.Invest is een Tussenpersoon in de zin van Artikel 194ter, § 1, 3° WIB 1992 en werd als dusdanig erkend 
door de minister van Financiën op 27 juli 2016.

D. INLICHTINGEN OVER HET KAPITAAL

Het kapitaal van Lum.Invest bedraagt € 18.600 en is volledig volstort. Het is verdeeld in 186 aandelen zonder 
nominale waarde. 185 aandelen worden aangehouden door Lumière Groep nv en 1 aandeel wordt aange-
houden door Lunanime bvba. Voor verdere informatie betreffende de Lumière Groep en haar aandeel- 
houders wordt verwezen naar “RUBRIEK IV. Algemene inlichtingen over de LumiÈRE GROEP EN LUM.
Invest” op pagina 36.

E. FINANCIEEL PLAN

Aangezien Lum.Invest werd opgericht op 7 juli 2016 is er nog geen jaarrekening beschikbaar. “Het onder-
staand financieel plan in EURO is bijgevolg hypothetisch en geeft niet de werkelijke resultaten van de on-
derneming weer.”

Het verslag van mevrouw Lydie Levrau van Bofisc-Consulting BVBA, de boekhouder van de Aanbieder, 
werd als Bijlage bij dit Prospectus gevoegd (zie Bijlage 6).

 Oprichting Lum.Invest

Geplande investeringen
 
Bank  18.600
Totaal  18.600
 
Financieringsbronnen
 
Kapitaal 18.600
Totaal  18.600
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 Details van de inkomsten en uitgaven 2016, 2017 en 2018

Het detail van de inkomsten en uitgaven in onderstaande tabel geeft de werking van Lum.invest weer. De 
omzet wordt gerealiseerd door een commissie aan te rekenen voor opgehaalde tax shelter bedragen voor 
producties van Lunanime. Tax shelter Beleggers worden aangebracht door 1 vast personeelslid en 2 freelance 
account-managers die een aanbrengvergoeding aanrekenen. Lum.invest stelt ook part-time een administratief 
medewerker te werk die het marketing materiaal en events voor haar rekening neemt. De administratieve, 
juridische en management ondersteuning worden voorzien vanuit Lumière Groep. Hun prestaties worden 
doorgerekend op basis vanwerkelijk gepresteerde uren. Hoe meer contracten hoe meer werk er moet 
geleverd worden.

De belangrijkste assumptie in het business plan is het opgehaalde bedrag aan Tax Shelter. Voor 2016, 2017 
en 2018 voorzien we respectievelijk € 750.000, € 3.000.000 en € 5.000.000. De omzet, kostprijs van de omzet 
en de doorrekeningen vanuit Lumière Groep voor administratief, juridisch en management activiteiten 
variëren met het opgehaalde bedrag. 

Naast deze variabele kosten zijn er ook vaste kosten zoals de personeelskosten, personeelsgerelateerde bedrijfs- 
kosten, de diverse erelonen (prospectuskost, vertaalkosten, enz.) en de marketing gerelateerde kosten.

Omzet
 
Commissie op opgehaalde bedragen
Totaal omzet

Kosten

Freelance accountmanagers
Personeel in dienst van Lum.Invest
Administratieve ondersteuning Lumière Groep
Juridisch ondersteuning Lumière Groep
Management ondersteuning Lumière Groep
Ter Beschikkingstelling kantoorruimte en IT
Diverse erelonen (prospectuskost, vertalingen, ...)
Marketing materiaal
Events
Anderen
Belastingen
Totaal Kosten

         2016          2017          2018
 
 

93.750
93.750

45.000 
13.750 

5.314
1.897
4.519
1.413

12.085
3.522

750
500 

1.641
90.391

 
 

375.000
375.000

129.262 
78.238 
21.256

7.590
9.038

11.304
14.085
11.728

7.500
7.500 

26.232
323.732

 
 

625.000
625.000

249.262 
78.238 
31.883
12.649
18.077
13.804
14.085
17.252
15.000
12.250 
55.132

517.632

Afschrijvingen oprichtingskosten
Totaal omzet

TOTAAL RESULTAAT

174
174

3.185

348
348

50.920

348
348 

107.020
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 Resultatenberekening 2016, 2017 en 2018

Omzet
Kostprijs
Brutowinst

Bedrijfskosten
Personeelskosten
Diverse bedrijfskosten
Diverse bedrijfsopbrengsten
Resultaat voor afschrijvingen en fin. kosten

Afschrijvingen
Financiële kosten
Resultaat voor belastingen

Belastingen
Resultaat na belastingen

         2016          2017          2018
 

93.750
-45.000
48.750

-30.000 
-13.750 

0
0

5.000

-174
0

4.826

-1.641
3.185

 
375.000 
-129.262
245.738

-90.000 
-78.238 

0
0

77.500

-348
0

77.152

-26.232
50.920

 
625.000 
-249.262
375.738

-135.000 
-78.238 

0
0

162.500

-348
0

162.152

-55.132
107.020

 Balans 2016, 2017 en 2018

ACTIVA

Oprichtingskosten
VASTE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
Financiële middelen
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA

         2016          2017          2018
 

1.218
1.218

0
15.411
28.472
43.883 
45.101

 
870 
870 

0
61.644
76.017

137.661
138.531

 
522 
522 

0
102.740
189.169
291.909
292.430

PASSIVA

Kapitaal
Overgedragen resultaat
EIGEN VERMOGEN
Financiële schulden
Handelsschulden
Diverse schulden
VREEMD VERMOGEN
TOTAAL PASSIVA

         2016          2017          2018
 

18.600
3.185

21.785
0

12.329
10.987
23.316 
45.101

 
18.600 
54.106
72.706 

0
36.043
29.782
65.825

138.531

 
18.600 

161.126 
179.726 

0
63.166
49.538

112.704
292.430

Op basis van het financieel plan is de vennootschap van oordeel dat het voldoende middelen heeft om op 
een rendabele en solvabele manier haar doel te exploiteren.
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Afwijking tov. Business Plan

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Opgehaald bedrag business plan 750.000 3.000.000 5.000.000

Omzet 93.750 375.000 625.000

Resultaat voor afschrijving en fin.kosten 5.000 77.500 162.500

Resultaat na belastingen 3.185 50.920 107.020

Opgehaald bedrag business plan 600.000 2.400.000 4.000.000 -150.000 -600.000 -1.000.000

Omzet 75.000 300.000 500.000 -18.750 -75.000 -125.000

Resultaat voor afschrijving en fin.kosten -2.404 47.577 112.472 -7.404 -29.923 -50.028

Resultaat na belastingen -2.578 31.171 74.002 -5.763 -19.749 -33.019

Opgehaald bedrag 120% v.h. Business Plan 900.000 3.600.000 6.000.000 150.000 600.000 1.000.000

Omzet 112.500 450.000 750.000 18.750 75.000 125.000

Resultaat voor afschrijving en fin.kosten 12.404 107.423 212.528 7.404 29.923 50.028

Resultaat na belastingen 8.072 70.670 140.039 4.887 19.750 33.019

 Sensitiviteitsanalyse van de resultatenrekening 2016, 2017 en 2018

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de impact is van het opgehaalde tax shelter bedrag op de 
resultatenrekening. De impact op de omzet stroomt maar gedeeltelijk door naar het resultaat omwille van 
het groot aantal variabele kosten. 

De boekhouder van de Aanbieder heeft dit financieel plan gereviseerd en komt in haar verslag tot de 
volgende conclusie (zie Bijlage 6):

“De cijfers zoals opgenomen in het financieel plan zullen nooit in overeenstemming zijn met de jaarrekening 
zoals deze over de afgesloten boekjaren zal worden ingediend. We kunnen echter wel stellen dat de resultaten-
rekening en balans zoals begroot voor de jaren 2016-2017 en 2018 in het financieel plan van BVBA Lum. 
Invest, werden opgemaakt op basis van voorzichtige, aan de realiteit afgetoetste, geraamde cijfers. De cijfers zoals 
begroot in de balans- en resultatenrekening geven een getrouw beeld van de vooropgestelde verwachtingen.”
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F. ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders van Lum.Invest zijn Annemie Degryse, Jan De Clercq en Alexander Vandeputte. Voor 
meer info wordt verwezen naar “F. Management en belangrijke medewerkers” op pagina 50.

G. DIVIDENDUITKERINGEN

Lum.Invest heeft nog geen dividenden uitgekeerd. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat Lum.Invest 
dividenden zal uitkeren indien de resultaten dat mogelijk maken en mits naleving van de wettelijke 
bepalingen.

H. VERGOEDING VOOR LUM.INVEST

Lum.Invest zal een vergoeding ontvangen die een percentage bedraagt van de bedragen die zij als Belegging 
heeft opgehaald. Deze vergoeding is gebaseerd op marktconforme prijzen. De taken die Lum.Invest in ruil 
voor de vergoeding op zich neemt zijn de volgende:

• Het voorstellen van de projecten van Lunanime aan potentiële Beleggers (prospectie);
• Opstellen van Raamovereenkomsten en een Prospectus conform de bepalingen in Artikel 194ter WIB92;
• Commercialisering van het Aanbod zoals dit voorgesteld wordt in dit Prospectus. Lum.Invest zal hier-

voor een beroep doen op gespecialiseerde personen. Daarnaast zal Lum.Invest ook gerichte marketing-
acties ondernemen zoals het lanceren van een website, het opmaken van formulieren, het geven van 
voordrachten inzake het Aanbod etc;

• Continue opvolging van eventuele wetswijzigingen inzake Tax Shelter;
• Het verlenen van ondersteuning aan de Beleggers en/of hun adviseurs doorheen het hele proces:

 › Opstellen en opvolgen van de Raamovereenkomsten met inbegrip van de tijdige aanmelding bij de 
FOD Financiën;

 › Het toezien op de financiële bewegingen tussen de Belegger en de Productievennootschap: de tijdige 
betaling van de Belegging en de betaling van het Financieel rendement;

 › Het begeleiden van de Belegger en/of zijn adviseurs inzake de fiscale en boekhoudkundige verwerk- 
ingen die gepaard gaan met Tax Shelter;

 › Het opvolgen van de verkrijging van het Tax Shelter-attest met inbegrip van de overhandiging aan de 
Belegger;

 › Het monitoren van de voordelen in natura waarop Beleggers eventueel aanspraak op kunnen maken.

• Opvolgen van de verzekeringen die het Fiscaal rendement garanderen. Lum.Invest volgt hiertoe de ver-
zekeringen op die op de markt aanwezig zijn.

I. TOEGEKENDE EN UITGEOEFENDE OPTIES VOOR DE VENNOOTSCHAPS-MANDA- 
TARISSEN EN HET PERSONEEL

Niet van toepassing.
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Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

J. WINSTDEELNAME VOOR HET PERSONEEL

K. BELANGENCONFLICTEN

Er bestaat geen potentieel belangenconflict tussen de plichten van een zaakvoerder(s) en diens private 
belangen/andere verplichtingen.

L. CORPORATE GOVERNANCE

M. GESCHILLEN

Er zijn op dit moment geen geschillen hangende waarin Lum.Invest noch Lunanime betrokken is.

N. TAX SHELTER BINNEN DE LUMIÈRE GROEP IN HET VERLEDEN

In het verleden heeft Lunanime als Productievennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij Beleggers. 
Gedurende 2010 tot 2015 heeft Lunanime producties ontwikkeld waarvoor in totaal € 9.6 miljoen Tax 
Shelter opgehaald werd, waarvan € 3.6 miljoen door Lunanime zelf.

JAAR TOTAAL EQUITY DEBT
2010 300.000 180.000 120.000

2011 350.000 210.000 140.000

2012 125.000 75.000 50.000

2013 5.205.000 3.123.000 2.082.000

2014 2.600.000 1.560.000 1.040.000

2015 985.000 985.000 -

TOTAAL 9.565.000 6.133.000 3.432.000

Ophaald door Lunanime 3.565.000 2.533.000 1.032.000

Opgehaald via externe partij 6.000.000 3.600.000 2.400.00
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VIE DE CHAT
OFFLINE
850 METERS
THE EDUCATION
LA RANCON DE LA GLOIRE
PHANTOM BOY 
RAPSODIE EN ROSE
TANK
THE TIE
VOL AU VENT
PLAN D'ENFER
COWBOYS 
DE KAKKERLAK EN DE ZEE
TOTEMS
THE TEAM
LE CIEL FLAMAND
KOKORO 
FUNAN
DE RECONSTRUCTIE
MAL DE PIERRES

TOTAAL

300.000
350.000

50.000
20.000

100.000
625.000
130.000

35.000
155.000

60.000
45.000

500.000
30.000
35.000

6.000.000
500.000
210.000

75.500
22.500

322.000

9.565.000

 2010-2015:
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PHANTOM BOY
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RUBRIEK VII. PRODUCTIE BINNEN DE LUMIERE GROEP

A. SOURCING VAN AUDIOVISUELE PRODUCTIE(S)

Lumière heeft dankzij haar jarenlange ervaring een netwerk uitgebouwd binnen de audiovisuele sector. 
Vanuit dit netwerk krijgt Lunanime enerzijds aanvragen om te coproduceren en anderzijds scenario’s toege-
stuurd waaruit eigen producties kunnen groeien.

Aanvragen voor coproductie worden geselecteerd op basis van een aantal inhoudelijke en economische criteria,  
o.a. de potentie van het werk (artistiek/inhoudelijk, mogelijke return), de reputatie van de (hoofd)producent 
(voorafgaande succesvolle projecten, eerdere samenwerkingen) en het financieringsplan (inschatting van de 
haalbaarheid, totale financiering die reeds bevestigd is). Voor coproducties wordt pas gestart met het ophalen 
van Tax Shelter indien de hoofdproducent in een coproductiecontract de realisatie en de timing van de 
productie bevestigt.

Scenario’s worden door een intern team geëvalueerd. Indien er voldoende potentie is, werkt Lunanime 
inhoudelijk mee aan de verdere verfijning van het scenario. Tegelijkertijd wordt een ruwe inschatting 
gemaakt van het productiebudget, rekening houdende met de eisen van de regisseur, de gekozen cast & 
crew, de locatie(s), het aantal decors etc. Op basis van dit productiebudget wordt de financiering ingevuld. 
De financiering bestaat meestal uit een deel subsidie, een deel investering van bv. een tv zender en/of een 
distributeur en Tax Shelter. De productie wordt pas gestart indien 90% van het productiebudget gefinan-
cierd kan worden.

Lumière heeft een netwerk opgebouwd dat voornamelijk bestaat uit Franse, Nederlandse en Scandinavische 
partners. In België kunnen subsidies verkregen worden via het Vlaams Audiovisueel Fonds, Screen Flanders 
en Wallimage.

B. OPVOLGEN VAN HET PRODUCTIEBUDGET

Met het oog op het behalen van de nodige Tax Shelter-attesten, wordt op regelmatige tijdstippen tijdens de 
productie nagegaan of de nodige bestedingen gebeuren. Dit gebeurt aan de hand van tussentijdse kostenrap-
porten die bijgehouden worden door de lineproducer.

Als gevolg van de wetswijziging dd. 26 mei 2016 aan artikel 194ter WIB92, kunnen de uitgaven gedaan door 
Lunanime binnen 6 maanden voorafgaand aan de ondertekening van de Raamovereenkomst, die betrekking 
hebben op de productie en de exploitatie ervan en die beantwoorden aan de voorwaarden overeenkomstig 
art. 194ter WIB’92, als in aanmerking komende uitgaven worden beschouwd voor zover de betrokken over-
heid het werk heeft erkend, en voor zover Lunanime kan verantwoorden waarom het noodzakelijk was dat 
deze uitgaven moesten gedaan worden vóór en niet na de ondertekening.

Nadat de productie afgerond is, wordt een definitieve afrekening opgemaakt. Het Tax Shelter-attest wordt 
verkregen na een controle door de FOD Financiën.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: ARTIKEL 194TER WIB92

§ 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
 
1° in aanmerking komende investeerder:
- de binnenlandse vennootschap, of;
- de Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°;
andere dan:
- een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in 2°, of een gelijkaardige productie-
vennootschap die niet erkend is; of
- een vennootschap die verbonden is in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen met 
een in het eerste streepje bedoelde vennootschap die deelneemt aan het desbetreffende in aanmerking  
komend werk; of
- een televisieomroep,
die een raamovereenkomst ondertekent zoals bedoeld in 5° waarin hij zich verbindt sommen te storten met 
het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest zoals bedoeld in 10°;

2° in aanmerking komende productievennootschap: de binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting 
 van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2°, die geen televisieomroep is of geen onderneming die 
in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen verbonden is met Belgische of buitenlandse 
televisieomroepen en die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken 
heeft en die door de minister bevoegd voor Financiën als dusdanig is erkend volgens een eenvoudige proce-
dure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt;

Voor de toepassing van dit artikel wordt niet als een met Belgische of buitenlandse televisie- 
omroepen verbonden onderneming beschouwd, de onderneming die verbonden is met een Belgische 
of buitenlandse televisieomroep, maar die zich ertoe verbindt om geen raamovereenkomst 
af te sluiten in het kader van het Tax Shelter stelsel voor de productie van een in aanmerking  
komend werk waarvoor deze televisieomroep voordelen zou verkrijgen die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk. Deze 
voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld wanneer de in aanmerking komende productie- 
vennootschap zich hiertoe schriftelijk heeft verbonden, zowel ten aanzien van de in aanmerking komende 
investeerder als ten aanzien van de federale overheid;

3° in aanmerking komende tussenpersoon:
de natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de onderhandelingen en het afsluiten van een raam- 
overeenkomst tussenkomt met het oog op het afleveren van een Tax Shelter-attest in ruil voor een vergoe-
ding of een voordeel,

die niet zelf een in aanmerking komende productievennootschap of investeerder is en die door de minister 
bevoegd voor Financiën als dusdanig is erkend, volgens een eenvoudige procedure waarvan de Koning de 
modaliteiten en voorwaarden bepaalt;

4° in aanmerking komend werk:
- een Europees audiovisueel werk zoals een fictiefilm, een documentaire of een animatie-
film bestemd om in de bioscoop te worden vertoond, een kortfilm met uitzondering van korte 
reclamefilms, een lange fictiefilm voor televisie, in voorkomend geval opgedeeld in afleveringen, een fictie-  
of animatieserie bestemd voor televisie, kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen met een educatieve, 
culturele en informatieve inhoud voor een doelgroep van 0 tot 16-jarigen of een documentaire voor 
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televisie, die door de bevoegde diensten van de betrokken gemeenschap is erkend als Europees werk zoals 
bedoeld in de richtlijn “Televisie zonder grenzen” van 3 oktober 1989 (89/552/EEG), gewijzigd bij richtlijn 
97/36/EG van 30 juni 1997 en bekrachtigd door de Franse Gemeenschap op 4 januari 1999, door de Vlaamse 
Gemeenschap op 25 januari 1995 en door het Brusselse hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995. Interna-
tionale producties in de categorie fictiefilm, documentaire of animatiefilm bestemd om in de bioscoop te 
worden vertoond, komen in aanmerking voor zover zij:
 • ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn 2010/13/EU van het 
 Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van  
 bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden  
 van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten);
 •  ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van een bilaterale overeenkomst inzake
 coproductie afgesloten door België met een andere Staat. Onder Staat, en dat geldt even 
 zeer voor België, wordt zowel het federale niveau als alle administratieve onderliggende  
 niveaus bedoeld;
- waarvoor de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld 
in 7°, worden gedaan binnen een periode eindigend ten hoogste 18 maanden na de datum van de onder- 
tekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van het Tax Shelter-attest voor de productie van 
dit werk zoals bedoeld in 5°. Voor animatiefilms en voor animatieseries bestemd voor televisie wordt deze 
periode van 18 maanden verlengd met zes maanden;

5° raamovereenkomst: de overeenkomst die binnen de maand volgend op haar ondertekening is aange-
meld bij de Federale Overheidsdienst Financiën door de in aanmerking komende productievennootschap 
(...) waardoor de in aanmerking komende investeerder zich verbindt, ten aanzien van een in aanmerking 
komende productievennootschap, een som te storten met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest 
van een in aanmerking komend werk;

6° kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven in de Europese Economische Ruimte: de uitgaven die 
zijn verricht in de Europese Economische Ruimte met betrekking tot de productie en de exploitatie van een 
in aanmerking komend werk, in de mate dat tenminste 70 pct. van deze uitgaven, uitgaven zijn die recht-
streeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;

7° de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan: de in België gedane uitgaven die 
betrekking hebben op de productie en exploitatie van een in aanmerking komend werk en waaruit beroep-
sinkomsten voortvloeien welke, ten name van de begunstigde, belastbaar zijn in de personenbelasting, in 
de vennootschapsbelasting of in de belasting van niet-inwoners, aan het gewoon stelsel van aanslag, met 
uitzondering van de uitgaven bedoeld in artikel 57 die niet worden verantwoord door individuele fiches en 
een samenvattende opgave, van de kosten vermeld in artikel 53, 9° en 10°, van de in artikel 53, 24°, vermelde 
uitgaven of voordelen, alsmede van alle andere kosten die niet werden gedaan voor de productie of de 
exploitatie van het in aanmerking komend werk.

8° uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie: de uitgaven die verbonden 
zijn met de creatieve en technische productie van het in aanmerking komend werk, zoals:

- kosten met betrekking tot de artistieke rechten met uitzondering van de ontwikkelingskosten van het 
scenario die dateren van de periode voor de raamovereenkomst. Deze periode voorafgaand aan de raam- 
overeenkomst wordt in voorkomend geval aangepast overeenkomstig het zesde lid;
- lonen en andere vergoedingen van het personeel, vergoedingen van zelfstandige dienstverleners;
- kosten toegerekend aan de betaling van de acteurs, muzikanten en artistieke functies voor 
zover zij bijdragen aan de interpretatie en realisatie van het in aanmerking komend werk;
- sociale lasten in verband met lonen en kosten bedoeld in het tweede en derde streepje;
- kosten van decors, rekwisieten, kostuums en attributen, die in beeld worden gebracht;
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- kosten van vervoer en accommodatie, beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 25 pct van de kosten, bedoeld 
in het tweede en derde streepje;
- kosten toegewezen aan hardware en andere technische middelen;
- kosten van laboratorium en de aanmaak van de master;
- verzekeringskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie;
- kosten van publicatie en van promotie eigen aan de productie: aanmaken van het persdossier, basiswebsite, 
de montage van een trailer, alsook de première.
- vergoedingen betaald aan de productie-manager, de postproductie-coördinator en de line 
producer;

9° uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie: inzonderheid de volgen-
de uitgaven:
- de uitgaven die gerelateerd zijn aan de administratieve en financiële organisatie en begeleiding van de 
audiovisuele productie; (...)

- financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met de werving van ondernemingen die 
een raamovereenkomst voor de productie van een in aanmerking komend werk hebben afgesloten;
- kosten inherent aan de financiering van het in aanmerking komend werk of de sommen 
die werden gestort op basis van een raamovereenkomst zoals bedoeld in 5°, met inbegrip van 
kosten voor juridische bijstand, advocatenkosten, garantiekosten, administratieve kosten, 
commissielonen en representatiekosten;
(...)
- facturen die zijn opgesteld door de in aanmerking komende investeerder met uitzondering van 
facturen van facilitaire audiovisuele bedrijven voor zover de aangerekende goederen of diensten 
tot de directe productiekosten kunnen gerekend worden en voor zover de gehanteerde prijzen 
overeenkomen met de prijs die zou worden betaald als de tussenkomende vennootschappen 
totaal onafhankelijk van elkaar zouden zijn;
- distributiekosten die voor rekening van de productievennootschap zijn.
Wanneer ze betrekking hebben op werkelijke prestaties, worden ook als uitgaven die niet recht-
streeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het in aanmerking komend werk 
aangemerkt, de vergoedingen betaald of toegekend aan executive producers, co-producers, 
associate of andere producers die niet in 8° worden bedoeld, alsmede de algemene kosten en com-
missielonen van de productie ten bate van de producer, in de mate dat deze vergoedingen, 
kosten en commissielonen niet meer dan 18 pct. bedragen van de productie- en exploitatie- 
uitgaven die in België werden gedaan;

10° Tax Shelter-attest: een fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, dat (...) op verzoek 
van de in aanmerking komende productievennootschap wordt afgeleverd door de Federale  
Overheidsdienst Financiën (...), volgens de modaliteiten en voorwaarden zoals bepaald in 
§ 7 die kunnen worden aangevuld door de Koning, op basis van de raamovereenkomst zoals 
bedoeld in 5° en de uitgaven gedaan voor de financiering van de productie en de exploitatie van 
een in aanmerking komend werk zoals bepaald in 4°. (...) Het Tax Shelter-attest wordt bijge- 
houden door de in aanmerking komende investeerder (...).
(...)
In afwijking van het eerste lid, 7°, worden, wanneer de uitgaven, voor de begunstigde, de  
vergoeding van dienstverrichtingen vertegenwoordigen en wanneer de begunstigde een beroep 
doet op één of meerdere onderaannemers voor de verwezenlijking van deze dienstverrichtingen, 
deze uitgaven slechts als in België gedane uitgaven aangemerkt indien de vergoeding van de dienstver- 
richtingen van de onderaannemer of onderaannemers 10 pct van de uitgaven niet overschrijdt. Deze voor- 
waarde wordt geacht te zijn vervuld wanneer de begunstigde zich hiertoe schriftelijk heeft verbonden, zowel 
ten aanzien van de productievennootschap als ten aanzien van de federale overheid.
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Voor de berekening van het percentage bepaald in het tweede lid, wordt er geen rekening gehouden 
met de vergoedingen van de onderaannemers welke hadden kunnen worden beschouwd als in België 
gedane uitgaven indien deze onderaannemers rechtstreeks een contract zouden hebben aangegaan met de 
productievennootschap.

Tenminste 70 pct. van de productie- en exploitatie-uitgaven in België zijn uitgaven die rechtstreeks verbonden 
zijn met de productie en de exploitatie.

De uitgaven gedaan binnen zes maanden voorafgaand aan de ondertekening van de raam- 
overeenkomst voor het in aanmerking komend werk, die betrekking hebben op de productie 
en de exploitatie van dit in aanmerking komend werk en die beantwoorden aan alle andere 
in dit artikel bedoelde voorwaarden, worden als in aanmerking komende uitgaven beschouwd voor 
zover de betrokken Gemeenschap het werk heeft erkend overeenkomstig § 7, eerste lid, 3°, eerste 
streepje, en voor zover de in aanmerking komende productievennootschap kan verantwoorden 
waarom het noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten gedaan worden vóór en niet na de 
ondertekening. (...)

§ 2. Ten name van de in aanmerking komende investeerder wordt de belastbare winst in het belastbaar tijd-
perk waarin de raamovereenkomst is getekend, binnen de grenzen en onder de hierna gestelde voorwaarden 
voorlopig vrijgesteld ten belope van 310 pct. van de sommen waartoe de investeerder zich in uitvoering 
van deze raamovereenkomst verbonden heeft voor zover deze werkelijk door die investeerder gestort zijn 
binnen de drie maanden na de ondertekening van deze raamovereenkomst.

§ 3. Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling als bedoeld in § 2 verleend ten belope van een bedrag 
beperkt tot 50 pct, met een maximum van 750.000 EUR, van de belastbare gereserveerde winst van het 
belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve bedoeld in § 4.
Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de sommen ter uit- 
voering van de raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt de voor dat belastbaar tijd-
perk niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belast- 
bare tijdperken, waarbij de vrijstelling per belastbaar tijdperk nooit hoger mag zijn dan de in het eerste lid 
gestelde grenzen. (...)

§ 4. De vrijstelling die is toegekend op basis van de overgemaakte sommen in uitvoering van een raamo-
vereenkomst met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest wordt slechts verleend en behouden 
wanneer:
1° de in § 2 bedoelde vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief van de 
balans geboekt is en blijft tot de investeerder de definitieve vrijstelling opeist overeenkomstig de in § 5 
vermelde termijnen en voorwaarden;

2° de vrijgestelde winst bedoeld in § 2 niet tot grondslag dient voor de berekening van enige beloning of toe-
kenning tot op de datum waarop het Tax Shelter-attest door de Federale Overheidsdienst Financiën wordt 
afgeleverd;
(...)

3° het totaal van de door het geheel van in aanmerking komende investeerders daadwerke-
lijk gestorte sommen in uitvoering van de raamovereenkomst met vrijstelling van winst over-
eenkomstig § 2, niet meer bedraagt dan 50 pct van het totale budget van de uitgaven voor het in 
aanmerking komend werk en het daadwerkelijk voor de uitvoering van dat budget werd aan- 
gewend;
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4° de in § 2 vrijgestelde winst beperkt is tot 150 pct. van de uiteindelijk verwachte fiscale waarde 
van het Tax Shelter-attest zoals vermeld in de raamovereenkomst. (...)

§ 5. De vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het Tax Shelter attest uiterlijk op 31 december 
van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, daadwerkelijk wordt 
afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën.
De vrijstelling waarop aanspraak wordt gemaakt uit hoofde van ofwel de sommen die op grond van de 
raamovereenkomst werkelijk betaald zijn in het in § 2, bedoelde tijdperk ofwel de fiscale waarde van het 
Tax Shelter-attest, en van de in § 3, tweede lid, bedoelde overdracht, kan uiterlijk worden toegekend in het 
aanslagjaar verbonden met het vierde belastbaar tijdperk dat volgt op het jaar van de ondertekening van de 
raamovereenkomst.

De definitieve vrijstelling die is toegekend op basis van de gestorte sommen in uitvoering van 
een raamovereenkomst en met het oog op het behalen van een Tax Shelter-attest wordt slechts 
toegekend indien de investeerder bij de aangifte in de inkomstenbelastingen van het belast-
baar tijdperk in de loop van hetwelk hij aanspraak heeft gemaakt op de definitieve vrijstelling, 
een kopie voegt van het Tax Shelter-attest dat hij ontvangen heeft in overeenstemming met § 1, 
eerste lid, 10°, en in de mate waarin per belastbaar tijdperk, de grens en het maximum bedoeld in § 3 nage-
leefd worden.

§ 6. Voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste storting op grond van een raam- 
overeenkomst en het ogenblik waarop het Tax Shelter-attest (...) wordt afgeleverd, maar met een maximum 
van 18 maanden, kan de in aanmerking komende productievennootschap aan de in aanmerking komende 
investeerder een som storten berekend op de in het kader van de raamovereenkomst effectief uitgevoerde 
betalingen die worden verricht ter verkrijging van het Tax Shelter-attest, prorata van de verlopende dagen, 
en waarvan de maximumrente gelijk is aan het gemiddelde van EURIBOR 12 maanden van de laatste dag 
van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de door de in aanmerking komende investeer-
der gedane stortingen, verhoogd met 450 basispunten.

§ 7. Het Tax Shelter-attest wordt slechts uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Financiën 
(...) indien aan de hieronder bepaalde modaliteiten en voorwaarden evenals aan degene die eventueel door 
de Koning zijn bepaald, is voldaan:

1° de in aanmerking komende productievennootschap (...) heeft de raamovereenkomst bij de Federale Over-
heidsdienst Financiën in overeenstemming met § 1, eerste lid, 5°, aangemeld;

2° de in aanmerking komende productievennootschap heeft het Tax Shelter-attest aangevraagd 
op basis van de aangemelde raamovereenkomst en de uitgaven die zijn verricht voor de uit- 
voering van de productie en de exploitatie van een in aanmerking komend werk zoals gedefinieerd 
in § 1, eerste lid, 6° en 7°;

3° de in aanmerking komende productievennootschap (...) heeft aan de Federale Overheidsdienst Financiën 
samen met de aanvraag voor een Tax Shelter-attest voorgelegd:

- een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het werk beantwoordt aan de definitie van 
een in aanmerking komend werk zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 4°, en dat, in het geval waarbij de productie- 
vennootschap verbonden is met een televisieomroep, overeenkomstig § 1, eerste lid, 2°, tweede lid, zij in een 
eerste analyse inschat of de televisieomroep geen voordelen verkrijgt die rechtstreeks verbonden zijn met de 
productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk;

- een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het werk is voltooid en dat de in toepas-
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sing van dit artikel uitgevoerde globale financiering van het werk is uitgevoerd in overeenstemming met de 
voorwaarde en grens bedoeld in § 4, 3°;

3° bis de televisieomroep zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, verkrijgt geen voordelen die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk;

4° tenminste 70 pct. van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven in de Europese Economische 
Ruimte zijn uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;

4° bis tenminste 70 pct. van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België zijn gedaan, zijn uitgaven die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;

5° de productievennootschap heeft geen achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid op het ogen-
blik van het afsluiten van de raamovereenkomst;

6° de voorwaarden bedoeld in § 4, 1° tot 3°, worden ononderbroken nageleefd;

7° alle voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid, de grens, het maximum, de 
termijn en territorialiteit bedoeld in dit artikel worden nageleefd. In het geval dat wordt vast-
gesteld dat een van deze voorwaarden gedurende enig belastbaar tijdperk niet langer wordt 
nageleefd of ontbreekt, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van dat 
belastbare tijdperk.

In het geval dat de in aanmerking komende investeerder op 31 december van het vierde jaar volgend op 
het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, het Tax Shelter-attest niet heeft ontvangen wordt 
de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van het belastbare tijdperk tijdens hetwelk het Tax 
Shelter-attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd.

De definitieve vrijstelling is in ieder geval beperkt tot 150 pct. van de fiscale waarde van het Tax Shelter- 
attest. Het eventuele overschot van de sommen die zijn gestort en die in aanmerking zijn genomen als 
tijdelijk vrijgestelde winst overeenkomstig §§ 2 en 3 wordt beschouwd als winst van het belastbaar tijdperk 
tijdens hetwelke het Tax Shelter-attest is afgeleverd.

In afwijking van artikel 416, in de gevallen bedoeld in de drie voorgaande leden, zijn de nalatigheidsinteres-
ten verschuldigd op de verschuldigde belasting vanaf 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar waar-
voor de vrijstelling voor de eerste keer werd gevraagd.De Koning kan de nadere toepassingsregels bepalen, 
met name voor de toekenning, de bewaring, de overdracht, de administratie en de aanmelding van het attest.

§ 8. De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest, zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 10°, wordt vastgelegd, con-
form de door de Koning bepaalde modaliteiten, op:
- 70 pct. van het bedrag van de in aanmerking komende productie- en exploitatie-uitgaven 
verricht in de Europese Economische Ruimte en uitgevoerd voor de productie en de exploitatie van het in 
aanmerking komend werk, in de mate dat deze 70 pct. van het bedrag van de uitgaven, uitgaven zijn die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;

- met een maximum van tien negende van het bedrag dat betrekking heeft op de productie- 
en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 7°, bin-
nen een termijn van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum van de ondertekening van de raam- 
overeenkomst voor het bekomen van het Tax Shelter-attest voor de productie en de exploitatie 
van het in aanmerking komend werk, die eventueel is aangepast overeenkomstig § 1, zesde lid. 
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Voor animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie wordt deze termijn van 18 maanden verlengd 
met zes maanden. Indien evenwel het totaal van de in België gedane uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn 
met de productie en de exploitatie minder is dan 70 pct. van het totaal van de in België gedane productie- en 
exploitatie-uitgaven, zal de fiscale waarde van het Tax Shelter attest proportioneel worden verminderd a rato 
van het percentage van de in België gedane uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de 
exploitatie, in verhouding tot de vereiste 70 pct. De som van alle fiscale waarden van de Tax Shelter attesten 
bedraagt per in aanmerking komend werk maximaal 15.000.000 euro.

§ 9. De stortingen die zijn overeengekomen in het kader van een raamovereenkomst moeten in hun geheel 
ten laatste drie maand voor de aflevering van het Tax Shelter-attest zijn uitgevoerd.

§ 10. De raamovereenkomst die tot doel heeft een in aanmerking komend werk te produceren bevat ver-
plicht:

1° de benaming, het ondernemingsnummer, het maatschappelijk doel en de datum van de erkenning van de 
in aanmerking komende productievennootschap;

2° de benaming, het ondernemingsnummer en het maatschappelijk doel van de in aanmerking komende 
investeerder;

3° de benaming, het ondernemingsnummer, het maatschappelijk doel of de identiteit en het nationaal num-
mer, alsook de datum van de erkenning van de in aanmerking komende tussenpersoon;

4° de identificatie en de beschrijving van het in aanmerking komend werk dat het voorwerp uitmaakt van 
de raamovereenkomst;

5° de begroting van de uitgaven die nodig zijn voor het werk in kwestie, waarbij een onderscheid wordt 
gemaakt tussen:
- het gedeelte dat ten laste wordt genomen door de in aanmerking komende productievennootschap;
- het gedeelte dat gefinancierd wordt door elk van de in aanmerking komende investeerders, dat reeds is 
vastgelegd;

6° de overeengekomen wijze waarop de bedragen worden vergoed die bestemd zijn voor de uitvoering van 
de raamovereenkomst;

7° de waarborg dat elke in aanmerking komende investeerder noch een in aanmerking komende productie-
vennootschap, noch een televisieomroep, noch een in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennoot-
schappen met een in aanmerking komende productievennootschap verbonden vennootschap is;

8° de verbintenis van de productie-vennootschap:
- dat ze geen onderneming is die verbonden is met een Belgische of buitenlandse televisieomroep, 
of dat ze niet als een met een Belgische of buitenlandse televisieomroep verbonden onderneming 
beschouwd kan worden overeenkomstig § 1, 2°, tweede lid, gezien deze televisieomroep geen voordelen 
verkrijgt die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend 
werk;
- het definitieve bedrag dat (...) wordt aangewend tot uitvoering van de raamovereenkomst door de vrij-
stelling van de winst te beperken tot ten hoogste 50 pct. van de begroting van de totale uitgaven van het in 
aanmerking komend werk voor het geheel van de in aanmerking komende investeerders, en om alle over-
eenkomstig § 2 gestorte bedragen daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van deze begroting;
- dat ten minste 70 pct. van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven in de Europese 
Economische Ruimte, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;
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- dat ten minste 70 pct. van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan, uitgaven zijn 
die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie;
- dat ten minste 90 pct. van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven die in aan- 
merking genomen worden bij de berekening van de uiteindelijk verwachte fiscale waarde van het Tax Shelter 
attest zoals vermeld in de raamovereenkomst, in België gedane productie- en exploitatie-uitgaven zijn, zodat 
deze fiscale waarde kan worden bereikt;
- in de eindgeneriek van het werk de steun te vermelden aangebracht door de Belgische wetgever inzake de 
tax shelter;

9° de verbintenis van de in aanmerking komende productievennootschap en de in aanmerking komende 
tussenpersonen om de wetgeving na te leven die betrekking heeft op het tax shelter stelsel en meer in het 
bijzonder, van § 12 van dit artikel. De Koning kan de praktische modaliteiten van uitwerking, inhoud en 
vorm van de raamovereenkomst bepalen.

§ 11. Geen enkel economisch of financieel voordeel kan worden toegekend aan de in aanmerking komende 
investeerder, met uitzondering van handelsgeschenken van geringe waarde in de zin van artikel 12, § 1, eer-
ste lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. De waarborg van het voltooien van 
het in aanmerking komend werk en de aflevering van het Tax Shelter-attest wordt niet beschouwd als een 
economisch of financieel voordeel, voor zover de in aanmerking komende investeerder, in het geval dat deze 
zich beroept op deze waarborg, niet meer ontvangt dan het bedrag van de belastingen en de nalatigheids- 
interesten verschuldigd door deze investeerder in het geval van niet naleving van de vrijstellingsvoorwaarde.  

De in aanmerking komende investeerder mag geen rechten, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het in aan-
merking komend werk bezitten of in bezit gehad hebben.
De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de in aanmerking komende investeerder 
om aanspraak te maken op een eventuele aftrek als beroepskosten van de andere bedragen dan degene die 
in het kader van de raamovereenkomst gestort zijn en die evenzeer betrekking hebben op de productie van 
een in aanmerking komend werk, en dit binnen de voorwaarden bepaald door de artikelen 49 en volgende.

In afwijking van de artikelen 23, 48, 49 en 61, zijn de kosten en verliezen evenals de minderwaarden, voor-
zieningen en afschrijvingen die betrekking hebben op de aankoop van een Tax Shelter-attest, noch aftrek-
baar als beroepskost, of -verlies, noch vrijstelbaar.

§ 12. Het aanbod van een Tax Shelter-attest door de in aanmerking komende productie- 
vennootschap of door de in aanmerking komende tussenpersoon en de bemiddeling in raam- 
overeenkomsten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 16 juni 2006 op de openbare aan-
bieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt.
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BIJLAGE 2: ERKENNING LUNANIME ALS PRODUCTIEVENNOOTSCHAP
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BIJLAGE 3: ERKENNING LUM.INVEST ALS TUSSENPERSOON
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BIJLAGE 4: RAAMOVEREENKOMST

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE FINANCIERING VAN
DE PRODUCTIE VAN EEN AUDIOVISUEEL WERK

Gedaan op [datum van ondertekening]

TUSSEN : Lunanime BVBA, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
nummer 0439 100 984, RPR Gent, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Hof ter Mere 28, 
9000 Gent, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Annemie Degryse, die handelt in haar hoedanigheid 
van zaakvoerder, met het doel opgenomen in haar statuten aangehecht als Bijlage 1 en die op 23 januari 
2015 werd erkend als Productievennootschap in de zin van Artikel 194ter WIB ’92, 

hierna genoemd “Erkende Productievennootschap”,

EN:  xxx, vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te B-xxx, [adres], ingeschreven in de Kruis-
puntbank der Ondernemingen onder nummer xxx, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, 
met het doel opgenomen in haar statuten aangehecht als Bijlage 2 en die beantwoordt aan de definitie 
opgenomen in Artikel 194ter WIB ’92.

Hierna genoemd de “Gekwalificeerde Investeerder”, 

Met de tussenkomst van:

Lum.Invest BVBA, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
0658.983.059, RPR Gent, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Hof ter Mere 28, 9000 Gent, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Annemie Degryse, die handelt in haar hoedanigheid van zaak-
voerder, en die op 27 juli 2016 werd erkend als in aanmerking komende tussenpersoon in de zin van 
Artikel 194ter WIB ’92.

Hierna genoemd de “Erkende Tussenpersoon”,

NA VOORAFGAANDELIJK TE HEBBEN UITEENGEZET DAT:

De Erkende Productievennootschap een audiovisuele productie produceert waarvan de karakteristie-
ken hierna verder worden beschreven, hierna het “AUDIOVISUELE WERK”;

Omschrijving van het AUDIOVISUELE WERK (gekende of voorziene elementen bij ondertekening 
van de overeenkomst):

Voorlopige werktitel: titel

Genre: bioscoopfilm / lange fictiefilm voor televisie in voorkomend geval in XX episoden / documen-
taire / animatiereeks 

Synopsis: beschrijving

Scenarist(en) : naam scenaristen
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Regisseur: naam regisseur   
Budgetraming: geraamde budget voor de totale film

Voorziene draaiperiode: geplande opnameperiode

[De erkende Productievennootschap voor de realisatie van het AUDIOVISUELE WERK samenwerkt 
en coproduceert met de productievennootschap ___________________ die op de voormelde produc-
tie optreedt als gedelegeerd producent.]

De Erkende Productievennootschap voor de financiering van de productie van het AUDIOVISUELE 
WERK, een beroep wenst te doen op privé-investeerders die beantwoorden aan de vereisten van het 
hierna vermelde artikel 194ter WIB’92; 

De Gekwalificeerde Investeerder voor de financiering van de productie van het AUDIOVISUELE 
WERK, aan de Erkende Productievennootschap, financiële middelen wenst ter beschikking te stellen 
met vrijstelling van de belastbare winst in overeenstemming met artikel 194ter WIB’92 tot instelling 
van een fiscaal stelsel ter bevordering van de investering in de productie van audiovisuele werken;  

Partijen in onderstaande raamovereenkomst de voorwaarden en modaliteiten wensen vast te leggen 
voor de financiering en de wijze waarop de in het kader van onderhavige raamovereenkomst gestorte 
sommen aan de Gekwalificeerde Investeerder zullen worden vergoed en de Gekwalificeerde Investeer-
der recht zal hebben op de in artikel 194ter WIB’92 voorziene aftrek;
De raamovereenkomst wordt gesloten met inachtneming van voornoemd artikel 194ter WIB’92, zoals 
ingevoegd bij wet van 22 december 2003, B.S., 31 december 2003 en gewijzigd bij wet van 17 mei 2004, 
B.S., 4 juni 2004, bij wet van 17 juni 2013, B.S., 28 juni 2013, bij wet van 12 mei 2014, B.S. 27 mei 2014 
en bij wet van 26 mei 2016, B.S. 7 juni 2016. (zie ook Bijlage 3) 

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1. Voorwerp
Deze raamovereenkomst heeft tot voorwerp de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen voor de fi-
nanciering van het AUDIOVISUELE WERK, met vrijstelling van belastbare winst in overeenstemming 
met artikel 194ter WIB’92 en de wijze waarop de in het kader van onderhavige overeenkomst gestorte 
sommen aan de Gekwalificeerde Investeerder zullen worden vergoed. 

Artikel 2 - Identificatie en beschrijving van het AUDIOVISUELE WERK 
Het AUDIOVISUELE WERK, zoals hierboven nader omschreven, is een Europees audiovisueel werk 
dat valt onder één van de in aanmerking komende categorieën, dat door de bevoegde diensten van 
de betrokken gemeenschap is erkend als Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn “Televisie zon-
der grenzen” van 3 oktober 1989 (89/552/EEG), gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG van 30 juni 1997 en 
bekrachtigd door de Franse Gemeenschap op 4 januari 1999, door de Vlaamse Gemeenschap op 25 
januari 1995 en door het Brusselse hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995. Het erkenningsattest is 
bijgevoegd als Bijlage 4.

Artikel 3 - Productiebudget

3.1 Het geraamde budget van de uitgaven op datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, 
die nodig zijn voor de productie en lancering van het AUDIOVISUELE WERK, bedraagt _(totaalbud-
get)______________________ EUR, onder voorbehoud van wijziging.
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3.2 Het totaalbedrag van de uitgaven dat zal worden gefinancierd door Gekwalificeer-
de Investeerders die aanspraak maken op de belastingvrijstelling van artikel 194ter WIB’92, 
zal niet meer bedragen dan 50 % van het totale productiebudget van de uitgaven van het 
AUDIOVISUELE WERK. 

3.3 De fiscale waarde van het tax shelter-attest dat wordt uitgereikt voor het AUDIOVISUELE WERK 
is bepaald op maximum tien negende van de productie- en exploitatie uitgaven die in België werden 
gedaan binnen een periode eindigend ten hoogste 18 maanden na de datum van de ondertekening 
van de raamovereenkomst voor het bekomen van het tax shelter-attest voor de productie van dit werk. 
Voor animatiefilms en voor animatieseries bestemd voor televisie wordt deze periode van 18 maanden 
verlengd met zes maanden.

3.4 Door alle gekwalificeerde investeerders die aanspraak maken op de belastingvrijstelling van artikel 
194ter WIB’92 wordt maximaal een bedrag van _(totaal open voor tax shelter)___________ EUR gefi-
nancierd van het totale productiebudget van het AUDIOVISUELE WERK, waarvan de Gekwalificeerde 
Investeerder in casu een bedrag van _effectief investeringsbedrag______ EUR financiert. De nominale 
waarde van het Tax Shelter Attest dat de Gekwalificeerde Investeerder wenst te bekomen bedraagt _ef-
fectieve bedrag/48,387 x 100__ EUR.

3.5 Het volledige financieringsplan van het AUDIOVISUELE WERK en de lijst met de reeds onderte-
kende raamovereenkomsten is als Bijlage 7 aangehecht.

Artikel 4 - Financiering

4.1 De Gekwalificeerde Investeerder verklaart en waarborgt aan de Erkende Productievennootschap 
dat hij een som ten belope van _effectief bedrag_ EUR zal overmaken aan de Erkende Productieven-
nootschap.

4.2  De som dient in elk geval uiterlijk binnen de 3 maanden na het afsluiten van onderhavige over-
eenkomst te worden gestort op rekeningnummer _productierekening_ gehouden op naam van de Er-
kende Productievennootschap. 

Indien de Gekwalificeerde Investeerder de sommen niet tijdig – zoals in deze raamovereenkomst is 
bepaald stort, is deze raamovereenkomst nietig en gaat het fiscale voordeel verloren. Bovendien zal 
in dat geval de Gekwalificeerde Investeerder een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Erkende 
Productievennootschap, gelijk aan 12 % van het toegezegde bedrag, te betalen binnen uiterlijk twee 
maanden na de schriftelijke ingebrekestelling vanwege de Erkende Productievennootschap.

Artikel 5 - Voorlopige en definitieve fiscale vrijstelling en rentevergoeding 

5.1  Voorlopige fiscale vrijstelling
In hoofde van de Gekwalificeerde Investeerder wordt de belastbare winst in het belastbaar tijdperk 
waarin deze raamovereenkomst is getekend, binnen de grenzen en onder de in artikel 194ter WIB ‘92 
gestelde voorwaarden voorlopig vrijgesteld ten belope van 310 % van de sommen waartoe de Gekwali-
ficeerde Investeerder zich in de loop van het belastbaar tijdperk in uitvoering van deze raamovereen-
komst heeft verbonden voor zover deze werkelijk door die Gekwalificeerde Investeerder gestort zijn 
binnen de drie maanden na de ondertekening van deze raamovereenkomst en voor zover zij niet meer 
bedragen dan 150% van het de nominale waarde van het aangekochte tax shelter – attest, waarbij de 
voorlopige fiscale vrijstelling wordt geschat op _310%van het effectieve bedrag EUR.
5.2  Definitieve fiscale vrijstelling
De vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het tax shelter-attest bedoeld in artikel 194ter 
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WIB ’92 § 1, eerste lid, 10° daadwerkelijk wordt afgeleverd en dit uiterlijk op 31 december van het vier-
de jaar volgend op het jaar waarin deze raamovereenkomst wordt getekend, d.i. 31 december _jaar van 
ondertekening + 4___. 

De vrijstelling waarop aanspraak wordt gemaakt op grond van de raamovereenkomst kan uiterlijk wor-
den toegekend in het aanslagjaar dat verband houdt met het derde belastbaar tijdperk dat volgt op het 
kalenderjaar tijdens hetwelk het tax shelter-attest aan de in aanmerking komende productievennoot-
schap werd afgeleverd.

De definitieve vrijstelling die is toegekend op basis van de gestorte sommen in uitvoering van een 
raamovereenkomst en met oog op het behalen van een tax shelter-attest wordt slecht toegekend indien 
de Gekwalificeerde Investeerder bij de aangifte op de inkomstenbelastingen van het belastbaar tijdperk 
in de loop van hetwelk hij aanspraak heeft gemaakt op de definitieve vrijstelling, een kopie voegt van 
het tax shelter-attest dat hij ontvangen heeft van de Erkende Productievennootschap in overeenstem-
ming met Artikel 194ter § 1, eerste lid, 10°,WIB ’92, en in de mate waarin per belastbaar tijdperk, de 
grens en het maximum bedoeld in Artikel 194ter § 3 WIB ’92 nageleefd worden.

5.3  Rentevergoeding
Voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste storting op grond van deze raamovereen-
komst en het ogenblik waarop het tax shelter-attest door de Erkende Productievennootschap aan de 
Gekwalificeerde Investeerder wordt afgeleverd, maar met een maximum van 18 maanden, zal de Er-
kende Productievennootschap aan de Gekwalificeerde Investeerder een som storten berekend op de in 
het kader van de raamovereenkomst effectief uitgevoerde stortingen die worden verricht ter verkrijging 
van het tax shelter-attest, pro rata van de verlopen dagen, en waarvan de maximumrente gelijk is aan 
het gemiddelde van EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar 
dat voorafgaat aan de door de Gekwalificeerde Investeerder gedane storting, verhoogd met 450 basis-
punten. De betaling van deze rente gebeurt op rekeningnummer: ___rekeningnummer Gekwalificeer-
de Investeerder__ tenzij anders voorafgaandelijk wordt meegedeeld.

Artikel 6 - Waarborgen en verklaringen van de Erkende Productievennootschap 

6.1  De Erkende Productievennootschap is een naar Belgisch recht opgerichte besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting 
of zetel van bestuur of beheer in België is gevestigd.

6.2  De Erkende Productievennootschap is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting 
uitgesloten en is erkend als Tax Shelter Productievennootschap (zie Bijlage 4).

6.3  De Erkende Productievennootschap heeft als voornaamste doel de ontwikkeling en de pro-
ductie van audiovisuele werken. Voor de volledige omschrijving van het maatschappelijk doel, wordt 
verwezen naar de aangehechte statuten aangehecht als Bijlage 1. 

6.4  De Erkende Productievennootschap verbindt er zich toe om overeenkomstig artikel 194ter §1 
WIB’92, in België uitgaven te doen ten belope van 90% van de nominale waarde van het tax shelter-at-
test aangekocht op basis van onderhavige raamovereenkomst binnen een periode van ten hoogste 18 
maanden (in geval van een animatiefilm: 24 maanden) vanaf de datum van afsluiting van onderhavige 
overeenkomst.

De uitgaven gedaan door de Erkende Productievennootschap binnen 6 maanden voorafgaand aan de 
ondertekening van onderhavige raamovereenkomst voor het AUDIOVISUELE WERK, die betrekking 
hebben op de productie en de exploitatie ervan en die beantwoorden aan de voorwaarden overeenkomstig 
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art. 194ter WIB’92, kunnen worden als in aanmerking komende uitgaven beschouwd voor zover de 
betrokken Gemeenschap het werk heeft erkend, en voor zover de Erkende Productievennootschap kan 
verantwoorden waarom het noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten gedaan worden vóór en niet 
na de ondertekening.

6.5  De Erkende Productievennootschap verbindt er zich toe om overeenkomstig artikel 194ter §1 
WIB’92, minstens 70% van het in sub 6.4. vermelde globale budget van Belgische uitgaven (zijnde 90% 
van de waarde van de nominale waarde van het tax shelter-attest) te besteden aan uitgaven die recht-
streeks verbonden zijn aan het AUDIOVISUELE WERK.

6.6 De Erkende Productievennootschap mag geen televisieomroep zijn noch een onderneming die 
is verbonden aan Belgische of buitenlandse televisieomroepen. De Erkende Productievennootschap 
wordt evenwel niet als een met Belgische of buitenlandse televisieomroepen verbonden onderneming 
beschouwd, aangezien de Erkende Productievennootschap er zich hiertoe verbindt om geen raamover-
eenkomst af te sluiten in het kader van het tax shelter stelsel voor de productie van een in aanmerking 
komend werk waarvoor een verbonden televisieomroep zoals voormeld voordelen zou verkrijgen die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk. 
Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld wanneer de Erkende Productievennootschap zich hier-
toe schriftelijk heeft verbonden, zowel ten aanzien van de Gekwalificeerde Investeerder in de raamo-
vereenkomst als ten aanzien van de federale overheid in de erkenningsaanvraag, hetgeen de Erkende 
Productievennootschap hiermee uitdrukkelijk doet en bevestigt gedaan te hebben

6.7  De Erkende Productievennootschap heeft de Gekwalificeerde Investeerder op het hiernavol-
gende expliciet gewezen en deze bevestigt dit te kennen en te aanvaarden:
Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling verleend ten belope van een bedrag beperkt tot 50 %, met 
een maximum van 750.000 EUR, van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk van 
de Gekwalificeerde Investeerder vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve hierna 
omschreven.

Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de sommen ter uitvoering van 
de raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrij-
stelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende belastbare tijdperken, waarbij de 
vrijstelling per belastbaar tijdperk nooit hoger mag zijn dan de in het vorige lid gestelde grenzen.

De vrijstelling die is toegekend op basis van de overgemaakte sommen in uitvoering van een raamover-
eenkomst met het oog op het bekomen van een tax shelter-attest wordt slechts verleend en behouden 
wanneer:

1° de in bedoelde vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief van de balans geboekt 
is en blijft tot op de datum waarop het tax shelter-attest door de Erkende Productievennootschap aan 
de Gekwalificeerde Investeerder wordt afgeleverd;

2° de vrijgestelde winst niet tot grondslag dient voor de berekening van enige beloning of toekenning 
tot op de datum waarop het tax shelter-attest door de Erkende Productievennootschap aan de Gekwa-
lificeerde Investeerder wordt afgeleverd; en

3° het totaal van de door het geheel van alle in aanmerking komende Gekwalificeerde Investeerders, die 
een overeenkomst hebben afgesloten daadwerkelijk gestorte sommen in uitvoering van een raamover-
eenkomst met vrijstelling van winst niet meer bedraagt dan 50 pct van het totale budget van de kosten 
voor het in aanmerking komend AUDIOVISUELE WERK en het daadwerkelijk voor de uitvoering van 
dat budget werd aangewend;
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4° de vrijgestelde winst beperkt is tot 150 % van de uiteindelijk verwachte fiscale waarde van het tax 
shelter-attest zoals vermeld in de raamovereenkomst.

5 ° ten minste 70 % van de productie- en exploitatie uitgaven die in België voor het AUDIOVISUELE 
WERK worden gemaakt, zijn kosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en exploitatie;

Indien evenwel het totaal van de productie- en exploitatie uitgaven die in België rechtstreeks voor het 
AUDIOVISUELE WERK worden gemaakt minder is dan 70 %, zal de fiscale waarde van het Tax Shelter 
attest proportioneel worden verminderd a rato van het percentage van de in België gedane uitgaven 
die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie, in verhouding tot de vereiste 70 %.

6 ° ten minste 90 % van de in aanmerking komende productie- en exploitatie uitgaven die voor de be-
rekening van de verwachte definitieve fiscale waarde van de Tax Shelter certificaat kwalificeren worden 
opgenomen, zoals gespecificeerd in de raamovereenkomst, betreffen de in België gedane productie- en 
exploitatie uitgaven voor het AUDIOVISUELE WERK zodat de fiscale waarde kan worden bereikt;

7 ° in de aftiteling van het audiovisueel werk wordt de bij door de Belgische wetgever gecreëerde Tax 
Shelter steun genoemd;

8 ° de vrijgestelde winst is beperkt tot 150 % van de uiteindelijk verwachte fiscale waarde van de tax 
shelter-certificaat zoals vermeld in de raamovereenkomst.
De vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het definitieve tax shelter-attest daadwerke-
lijk wordt afgeleverd en dit uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de 
raamovereenkomst wordt getekend.

6.8  De Erkende Productievennootschap verbindt er zich toe om aan de Gekwalificeerde Investeer-
der, binnen de in de wet gestelde termijn van vier jaar vanaf het afsluiten van onderhavige raamover-
eenkomst, een definitief attest over te maken  uitgaande van de FOD Financiën, dat enerzijds verklaart 
dat de productie van het AUDIOVISUELE WERK door de Erkende Productievennootschap is voltooid 
en dat de globale financiering van het AUDIOVISUELE WERK in het kader van artikel 194ter WIB’92 
met naleving van de in de wet bepaalde voorwaarden en grenzen is uitgevoerd in het bijzonder  met 
betrekking tot de voorwaarden inzake de kosten en uitgaven in België voor de in de raamovereenkomst 
bepaalde doeleinden, alsmede met betrekking tot de hiervoor in de  artikelen 6.2, 6.3, 6.4 , 6.5, 6.6 en 
6.7 bepaalde voorwaarden en grenzen, en anderzijds, dat de Gekwalificeerde Investeerder die aan-
spraak maakt op de toekenning en het behoud van de belastingvrijstelling, bedoelde sommen werkelijk 
heeft betaald aan de Erkende Productievennootschap binnen een termijn van drie maanden vanaf de 
datum van ondertekening van de raamovereenkomst met de Gekwalificeerde Investeerder, voornoemd. 

6.9  De Erkende Productievennootschap verklaart dat de Gekwalificeerde Investeerder op geen en-
kele wijze inspraak kan eisen in de artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het 
AUDIOVISUELE WERK. 

6.10  De Erkende Productievennootschap zal uiterlijk binnen de dertig dagen volgend op de onder-
tekening van deze raamovereenkomst deze aanmelden bij de Federale Overheidsdienst Financiën. 

6.11  De Erkende Productievennootschap verbindt er zich toe om de wetgeving na te leven die be-
trekking heeft op het tax shelter stelsel en meer in het bijzonder, artikel 194ter § 12 WIB ’92.

6.12 De Erkende Productievennootschap verbindt er zich toe om de wetgeving na te leven die be-
trekking heeft op het tax shelter stelsel en meer in het bijzonder, dat zij niet als een met Belgische of 
buitenlandse televisieomroepen verbonden onderneming wordt beschouwd, aangezien zij er zich toe 
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verbindt om geen raamovereenkomst af te sluiten in het kader van het Tax Shelter stelsel voor de pro-
ductie van een in aanmerking komend werk waarvoor een televisieomroep zoals voormeld voordelen 
zou verkrijgen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie of de exploitatie van het in aanmer-
king komend werk. 

Artikel 7 - Waarborgen en verklaringen van de Gekwalificeerde Investeerder

7.1  De Gekwalificeerde Investeerder is een naar Belgisch recht opgerichte vennootschap waarvan 
de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is geves-
tigd [dan wel een Belgische inrichting van een belastingplichtige bedoeld in artikel 227, 2° WIB ‘92]  
andere dan  een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in artikel 194ter §1, 2° 
WIB ’92; of  een overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen hiermee verbonden 
vennootschap; of  een televisieomroep. 

7.2  De Gekwalificeerde Investeerder is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitge-
sloten.

7.3  De Gekwalificeerde Investeerder heeft niet als voornaamste doel de ontwikkeling en de produc-
tie van audiovisuele werken. Voor de omschrijving van het maatschappelijk doel van de Gekwalificeer-
de Investeerder, wordt verwezen naar de statuten die als Bijlage 2 bij onderhavige overeenkomst zijn 
gevoegd. 

7.4  De Gekwalificeerde Investeerder waarborgt en verklaart dat hij geen Belgische of buitenlandse 
televisieomroep noch daarmee verbonden is, en tevens geen producent is van audiovisuele producties 
noch daarmee verbonden is.

7.5  De Gekwalificeerde Investeerder die geldmiddelen aan de Erkende Productievennootschap ter 
beschikking heeft gesteld, waarborgt en verklaart dat hij of naar gelang het geval, zijn Belgische inrich-
ting, geen kredietinstelling is. 

7.6  De Gekwalificeerde Investeerder verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden waaronder 
hij aanspraak kan maken op de belastingvrijstelling op grond van artikel 194ter WIB’92. De op het 
ogenblik van de ondertekening van de onderhavige overeenkomst van kracht zijnde wettelijke bepalin-
gen, worden als Bijlage 3 de onderhavige overeenkomst gevoegd. 

7.7  De Gekwalificeerde Investeerder erkent dat hij op geen enkele wijze inspraak zal hebben in de 
artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het AUDIOVISUELE WERK.

7.8  De Gekwalificeerde Investeerder erkent dat hem in het kader van deze raamovereenkomst geen 
enkel economisch of financieel voordeel kan worden toegekend, met uitzondering van handelsgeschen-
ken van geringe waarde in de zin van artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde.
De waarborg van het voltooien van het in aanmerking komend werk en de aflevering van het tax shel-
ter-attest wordt niet beschouwd als een economisch of financieel voordeel, voor zover de in aanmer-
king komende Gekwalificeerde Investeerder, in het geval dat deze zich beroept op deze waarborg, niet 
meer ontvangt dan het bedrag van de belastingen en de moratoire interesten verschuldigd door deze 
Gekwalificeerde Investeerder in het geval van niet naleving van de vrijstellingsvoorwaarde.  De voor-
gaande bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de Gekwalificeerde Investeerder om aanspraak 
te maken op een eventuele aftrek als beroepskosten van de andere bedragen dan degene die in het kader 
van deze raamovereenkomst gestort zijn en die evenzeer betrekking hebben op de productie van een 
in aanmerking komend werk, en dit binnen de voorwaarden bepaald door artikelen 49 en volgende.
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Artikel 8 - Aansprakelijkheid van de Erkende Productievennootschap – schadevergoeding

8.1  De Erkende Productievennootschap zal de Gekwalificeerde Investeerder in de hierna bepaalde 
mate vergoeden voor de door de Gekwalificeerde Investeerder geleden schade die haar oorzaak vindt 
in een schending van of onjuistheid in de door de Erkende Productievennootschap krachtens artikel 6 
van deze overeenkomst gegeven verklaringen en waarborgen. 

8.2  De Gekwalificeerde Investeerder zal in de hierna bepaalde mate, aanspraak kunnen maken op 
schadevergoeding, in geval het AUDIOVISUELE WERK niet wordt geproduceerd of voltooid of niet 
wordt voltooid binnen vier jaar na de ondertekening van onderhavige raamovereenkomst, indien zulks 
zijn oorzaak vindt in een aan de Erkende Productievennootschap toerekenbare tekortkoming. In geval 
van een dergelijke ernstige wanprestatie in hoofde van de Erkende Productievennootschap kan de Ge-
kwalificeerde Investeerder deze overeenkomst eigenmachtig zonder voorafgaande tussenkomst van de 
rechter bij wijze van eenvoudige kennisgeving conform artikel 8.5 ontbinden. 

8.3  Geen schadevergoeding is verschuldigd indien de Erkende Productievennootschap door over-
macht verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij zich had verbonden.(artikel 
1148 Burgerlijk Wetboek). Er is sprake van overmacht wanneer het niet nakomen het gevolg is van een 
vreemde oorzaak die niet kan worden toegerekend aan de Erkende Productievennootschap en laatstge-
melde niet te kwader trouw heeft gehandeld. 

8.4  De Erkende Productievennootschap is enkel aansprakelijk en gehouden tot enige schadever-
goeding in de gevallen vermeld in artikel 8.1 en 8.2. Het bedrag van de schadevergoeding waarop de 
Gekwalificeerde Investeerder in de voorgaande gevallen aanspraak maakt, is beperkt tot het bedrag van 
de daadwerkelijk door de fiscale administratie opgelegde verwijlinteresten en  belastingverhoging op 
het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de bij toepassing van onderhavige 
overeenkomst voorheen vrijgestelde winst, voor zover de verwijlinteresten en  belastingverhoging niet 
toe te schrijven zijn aan een nalatigheid van de Gekwalificeerde Investeerder bij de vervulling van haar 
fiscale verplichtingen. De Erkende Productievennootschap en de Gekwalificeerde Investeerder verbin-
den er zich toe om al wat redelijkerwijze mogelijk is te doen om de omvang van de eventuele schade 
van de Gekwalificeerde Investeerder te vermijden of te beperken. 
De Erkende Productievennootschap heeft voor de dekking van deze aansprakelijkheid een verzekering 
afgesloten, zoals bijgevoegd in Bijlage 12.

8.5  Indien de Gekwalificeerde Investeerder verhaal wenst uit te oefenen conform Artikel 8.2 , zal 
hij de Erkende Productievennootschap schriftelijk, per aangetekende brief in gebreke stellen met ver-
melding van de inbreuk of omstandigheid waarvoor hij verhaal wenst uit te oefenen en met vermelding 
van het bedrag dat hij overeenkomstig voorgaande bepalingen als schadevergoeding vordert.

8.6  Elk verzoek tot schadeloosstelling zal slechts geldig zijn voor zover de Gekwalificeerde 
Investeerder de Erkende Productievennootschap overeenkomstig voorgaande artikelen in kennis 
heeft gesteld uiterlijk binnen vier jaar vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarnaar het 
aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting die verband houdt met de bij toepassing van onder-
havige overeenkomst voorheen vrijgestelde winst wettelijk verschuldigd is. 

8.7  Buiten de hiervoor genoemde gevallen, kan de Erkende Productievennootschap door de Ge-
kwalificeerde Investeerder niet tot enige schadevergoeding worden aangesproken. 

Artikel 9 - Mededelingen & Kennisgevingen 

Tenzij anders bepaald, gebeuren alle mededelingen of kennisgevingen ingevolge deze overeenkomst, 
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per gewoon of aangetekend schrijven, per fax of per e-mail

Voor de Erkende Productievennootschap:
Adres: Hof Ter Mere 28 – 9000 Gent
Email: mail@lunanime.be 
Voor de Erkende Tussenpersoon:
Adres: Hof Ter Mere 28 – 9000 Gent
Email: info@luminvest.be 

Voor de Gekwalificeerde Investeerder: 
Adres:
Email:

Artikel 10 - Continuïteit

Partijen verklaren ingeval van betwisting niets te zullen ondernemen dat de productie, distributie en 
promotie van het AUDIOVISUELE WERK in het gedrang zou kunnen brengen tot na een definitief 
geworden uitspraak van de bevoegde rechtbank. 

Artikel 11 - Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank 

Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de uitvoering, 
interpretatie, beëindiging of ontbinding behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en recht-
banken te Gent.

Opgemaakt te Gent, op ______(datum)______, in drie exemplaren, waarvan elke partij erkent één 
exemplaar te hebben ontvangen. 

(Voorgaande bladzijden paraferen en de laatste bladzijde ondertekenen) 

__________________________________
Voor de Gekwalificeerde Investeerder,    

__________________________________
Voor de Erkende Productievennootschap, 
Annemie Degryse, Zaakvoerder,

______________________________
Voor de Erkende Tussenpersoon,
Annemie Degryse, Zaakvoerder,
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Te paraferen bijlagen:

1. Gecoördineerde statuten van de Erkende Productievennootschap; 
2. Gecoördineerde statuten van de Erkende Tussenpersoon;
3. Gecoördineerde statuten van de Gekwalificeerde Investeerder;
4. Wettelijke bepalingen inzake de belastingvrijstelling overeenkomstig artikel 194ter 
 WIB’92.; 
5. Erkenning van de Erkende Productievennootschap;
6. Erkenning van de Erkende Tussenpersoon;
7. Beschrijving van het AUDIOVISUELE WERK;
8. Erkenningsattest van het AUDIOVISUELE WERK;
9. Het volledige financieringsplan van het AUDIOVISUELE WERK en de lijst met de reeds  
 ondertekende raamovereenkomsten;
10. Voorbeeld van de berekening van het fiscaal voordeel voor de Gekwalificeerde
 Investeerder;
11. Simulatie van het financieel voordeel voor de Gekwalificeerde Investeerder;
12. Verzekering/waarborg van het tax shelter risico.
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A- IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Naam: 
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als  
naam “Lum.Invest”.
 
2. Duur. 
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
3. Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Hof ter Mere 28.
 
4. Doel. 
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,  
of in samenwerking, zowel in België als in het buitenland, alle om het even welke 
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-
streeks betrekking hebben op:
 
 - alle verrichtingen en dienstverleningen, waaronder bemiddeling, die rechtstreeks of on- 
 rechtstreeks betrekking hebben op het door Artikel 194ter Wetboek van de Inkomsten- 
 belastingen 1992 beoogde Tax Shelter-mechanisme, alsook alle verrichtingen en dienst 
 verleningen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle andere gelijk- 
 aardige vrijstellingsmechanismen die reeds bestaan of in de toekomst kunnen worden  
 ingevoerd;
 - alle verrichtingen inzake productie, realisatie, distributie, exploitatie, verkoop, import  
 en export, huur, leningen, verwerving, financiering van audiovisuele werken, ongeacht de  
 exploitatiewijze ervan;
 - elke verwerving, aankoop, verkoop, overdracht, licentie, exploitatie en elke andere om  
 het even welke vorm van beheer van alle intellectuele rechten en de opbrengsten die daar 
 uit voortvloeien, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merken, octrooien, data 
 bestanden, informaticaprogramma’s, rechten op ontvangsten die daaruit voortvloeien,  
 enz.; 
 - alle consultancyverrichtingen of verlening van financiële, administratieve, informatica-,  
 strategische, organisatorische, logistieke, evenementen-, opleidings-, bestuurs- of andere  
 diensten met betrekking tot bovenvermelde verrichtingen; 
 - advies, opleiding, technische expertise en bijstand in voormelde domeinen;
 - adviesverlening aangaande de organisatie en het bestuur van ondernemingen actief in  
 bovenvermelde domeinen, de vertegenwoordiging en de tussenkomst als bemiddelaar;
  
 Deze opsomming is niet beperkend.
  
 De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke, financiële,  
 commerciële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrecht- 
 streeks, volledig of gedeeltelijk, betrekking hebben op één of ander onderdeel van haar  
 doel, of die de verwezenlijking ervan kunnen ontwikkelen of vergemakkelijken. 
 De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, intekening of op elke andere wijze  
 een belang nemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap die een gelijkaardig,  
 analoog of verwant doel heeft of de verwezenlijking van haar doel, zelfs onrechtstreeks,  
 kan vergemakkelijken of bevorderen.

BIJLAGE 5: STATUTEN VAN LUM.INVEST
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 Zo kan ze ook alle samenwerkings-, rationaliserings-, oprichtings- en onderzoeksovereenkomsten  
 sluiten. 
 Ze mag krediet verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en voor  
 hen borg staan (zakelijk en/of persoonlijk).
 Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

 
B-KAPITAAL - VOLSTORTING - WINSTVERDELING
 
5. Kapitaal.
 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).   
 Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, maar  
 met een fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste (1/186-ste) van het kapitaal.
 
6. Bestemming van de winst.
 Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de 
 nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de 
 vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de  
 wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal 
 bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.
 Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar  
 het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uit- 
 kering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het op 
 gevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet  
 mogen worden uitgekeerd. De zaakvoerders bepalen het tijdstip en de wijze waarop de  
 dividenden zullen worden uitbetaald.  De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na  
 de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd  
 zijn, verjaren na verloop van vijf jaren.
 
7. Verdeling netto-actief na ontbinding.
 Bij ontbinding van de vennootschap zal de zaakvoerder, of in voorkomend geval de aan 
 gestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering  
 van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen  
 hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend  
 geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende  
 aandelen.
 
C- BESTUUR VENNOOTSCHAP-MACHTEN ZAAKVOERDERS

8. Omvang bevoegdheden zaakvoerders
 Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn  
 tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die hande- 
 lingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ten over- 
 staan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele hand- 
 tekening van één zaakvoerder.
 
D- BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING

9. Boekjaar
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
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10. Jaarlijkse algemene vergadering
 De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet elk  
 jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand april om 14u. Indien die  
 dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag 
 gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van het bestuurs- 
 orgaan samengeroepen worden.
 
11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering
 De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij  
 een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certifi- 
 caten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatie- 
 houders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestem 
 melingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping  
 via een ander communicatiemiddel te ontvangen. 
 
 De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde 
  personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag com- 
 missaris) en geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestem 
 melingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping  
 via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
  
 De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de  
 vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht,  
 bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
 Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de  
 toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn  
 en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering 
 zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

12. Notulen
 Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De  
 notulen bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.
  
 De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door de voorzitter en
 de vennoten die het vragen. Van elke buitengewone algemene vergadering, die voor  
 notaris wordt gehouden, wordteen authentiek proces-verbaal opgemaakt.
 
13. Vertegenwoordiging.
 De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een  
 volmachtdrager, al dan niet vennoot, en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de  
 vorm door de zaakvoerders bepaald wordt. Minderjarigen en rechtspersonen worden  
 door hun voogden of wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd.
 
14. Stemming per brief.
 Het is elke vennoot toegestaan zelf niet op de algemene vergadering aanwezig te zijn, en  
 in de plaats per brief zijn stem uit te brengen. Deze wijze van stemming zal echter enkel  
 toegelaten zijn, als in de oproeping tot de algemene vergadering, naast de agenda, even 
 eens de door de zaakvoerders voorgestelde beslissingen vermeld zijn.
 Deze brief dient aangetekend verzonden te worden en uiterlijk de dag voor de algemene  
 vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
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 De brief dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam, en woonplaats van de  
 vennoot volgende vermeldingen te bevatten : hij dient de agenda te hernemen, en per  
 agendapunt de door de zaakvoerder(s) voorgestelde beslissing. Daarnaast dient klaar en  
 duidelijk per beslissing eigenhandig de woorden “VOOR”, “TEGEN” of “ONTHOUDING”  
 in onuitwisbare inkt geschreven te worden. Om geldig te zijn dient één van die drie 
 woorden bij elke beslissing vermeld te zijn. Het ontbreken van een stem voor één agenda 
 punt, maakt de stem voor elk agendapunt ongeldig. De brief dient door de vennoot 
 ondertekend te zijn
 
15. Stemkracht.
 Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid  
 van stemmen (meer voor- dan tegenstemmen) genomen, behoudens de wettelijke 
 beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene vergadering. Bij gelijkheid van  
 stemmen wordt het voorstel verworpen.

E- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN VENNOTEN
 
16. Aandelen en aandelenregister.
 Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. 
 In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarin  
 wordt aangetekend:
 
 1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van  
 de hem toebehorende aandelen;
 
 2. de gedane stortingen;
 
 3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en 
 ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de 
 levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens  
 overlijden.
 
 De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte  
 van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voor- 
 meld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap  
 en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen. Elke ven-
 noot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving  
 worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.
 
17. Opvraging van de stortingen.
 De zaakvoerder doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening   
 niet volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het  
 bedrag vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de  
 storting, per aangetekend schrijven wordt verzonden.
 
 De vennoot die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen 
 gevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf  
 de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrest- 
 voet vermeerderd met drie ten honderd. Daarenboven mag de zaakvoerder, nadat een  
 tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de vennoot vervallen  
 verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag  
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 en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

 De zaakvoerder mag de vennoten toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten;  
 in dit geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toege- 
 laten zijn. Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen 
 niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en  
 opeisbaar, niet gedaan werden.

18. Ondeelbaarheid.
 Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan  
 verbonden rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als  
 eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

19. Vervreemding van de aandelen.
 1. Behoudens hetgeen bepaald is ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden  
 volgende regels:

 De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de leven- 
 den en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft  
 van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de  
 rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
 
 2. De vennoot, die door een weigering  zijn aandelen niet onder de levenden kan overdragen, 
 kan tegen de weigering van overdracht opkomen voor de bevoegde rechtbank (van de  
 zetel van de vennootschap), in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van diegenen die  
 zich tegen de weigering verzetten. Wanneer de weigering door de rechtbank willekeurig  
 wordt geoordeeld, dan hebben de vennoten die zich verzet hebben, drie maanden te 
 rekenen van de beschikking, om koper(s) te vinden voor de prijs en voorwaarden zoals  
 hierna vermeld bij overgang van aandelen na overlijden.

 3. De erfgenamen of legatarissen die als vennoot geweigerd worden bij overgang van aan- 
 delen door overlijden, hebben recht op de waarde van de aandelen. Zij mogen de afkoop  
 ervan vragen bij een ter post aangetekende brief, die gericht wordt aan de zaak- 
 voerder van de vennootschap, waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend  
 toezendt aan de onderscheiden vennoten.

 4. De zaakvoerder zal, bij aanvraag tot afkoop overeenkomstig voormelde littera 2 en 3,   
 de waarde van de aandelen bepalen aan de hand van de laatste jaarrekening, rekening  
 houdend met eventuele niet uitgedrukte min- of meerwaarden.
  
 Indien de verkoper niet akkoord gaat met de vastgestelde koers van het aandeel wordt het  
 geschil onderworpen aan twee scheidsrechters, één aangesteld door de zaakvoerder en  
 één door de verkoper. Indien de twee scheidsrechters niet tot een akkoord komen, stellen  
 zij in gemeen akkoord een derde scheidsrechter aan, die beslist.  Tegen deze laatste beslis- 
 sing is geen verhaal of beroep mogelijk. De kosten van de arbitrageprocedure worden bij  
 gelijke helften verdeeld tussen de koper en verkoper van de aandelen.
  
 De andere vennoten zullen een voorkeurrecht tot aankoop genieten op deze af te kopen  
 aandelen, elk in verhouding tot zijn aantal aandelen. Als een vennoot zijn voorkeurrecht  
 niet uitoefent, hebben de overige vennoten voorkeurrecht om deze aandelen wederom in  
 verhouding met hun aantal aandelen te kopen. Indien geen enkel vennoot van zijn voor- 
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 keurrecht gebruik wenst te maken, kan de algemene vergadering beslissen dat de ven- 
 nootschap de te koop aangeboden aandelen inkoopt of een andere koper voor de 
 aandelen voorstellen.
  
 Indien op voorgaande wijze geen koper is gevonden, binnen de drie maanden na de aan 
 vraag of beschikking, hebben de erfgenamen, legatarissen of overdragers het recht de   
 vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
 
 5. De betaling van de prijs van de aandelen dient binnen de vier maanden na de beslis-
 sing van afkoop gebeurd te zijn, tenzij de koper een afbetaling in termijnen heeft 
 gevraagd. In voorkomend geval kan aan de koper een afbetaling in termijnen toegestaan  
 worden die echter niet over een langere periode dan vijf jaar na de beslissing van afkoop  
 kan lopen en mits een bankwaarborg ter garantie van de betalingen aan de verkoper te  
 kunnen voorleggen. Bovendien zal de prijs worden verhoogd met een rente gelijk aan  
 de wettelijke intrest, verlaagd met twee ten honderd. Bij laattijdige betaling zal de koper  
 aan de verkoper intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de 
 storting, berekend worden tegen de wettelijke interest, vermeerderd met drie ten 
 honderd.

20. Vruchtgebruik op aandelen.
 Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de  
 bloot-eigenaar één van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbon-
 den rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
  
 Bij een kapitaalverhoging met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht aan  
 de vruchtgebruiker toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom  
 toe.
 
21. Oproeping algemene vergadering.
 Wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappe- 
 lijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, moeten de zaakvoerders een algemene ver- 
 gadering samenroepen, met minstens de aangevraagde onderwerpen als agendapunten.
 
22. Minderheidsvordering.
 Een vordering tegen de zaakvoerders van de vennootschap kan voor rekening van de  
 vennootschap door minderheidsvennoten worden ingesteld, wanneer die op de dag waar 
 op de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de zaakvoerders te verlenen kwij- 
 ting, effecten bezitten die ten minsten tien procent vertegenwoordigen van de stemmen  
 verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten. Die vordering kan enkel  
 worden ingesteld door personen die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door perso- 
 nen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.
 
23. Uitsluiting en uittreding van vennoten
 Uitsluiting: Eén of meer vennoten die gezamenlijk aandelen bezitten die dertig procent  
 van de stemmen of dertig procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoor- 
 digen, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen  
 aan de eisers overdraagt.
 Uittreding: Iedere vennoot kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aande- 
 len worden overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking  
 hebben.
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24. Individueel controlerecht.
 Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in het wetboek van vennoot- 
 schappen betreffende de boekhouding en de jaarrekening, heeft elke vennoot individueel  
 de controlebevoegdheid zoals omschreven in het wetboek van vennootschappen. De 
 vennoot kan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een accountant. Zodra de 
 vennootschap de drempelbedragen vermeld in paragraaf 1 van dit artikel over- 
 schrijdt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit,wordt de controle  
 op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt  
 van het wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te  
 geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris  
 wordt benoemd door de algemene vergadering van vennoten onder de leden van het 
 Instituut der Bedrijfsrevisoren.

F-BESTUURSORGAAN

25. Statuut van de zaakvoerder(s)
 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten en  
 al dan niet bezoldigd.  Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een  
 bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders die door de vennoten zon- 
 der beperking van duur zijn benoemd in de akte van oprichting (en enkel in die akte),  
 worden geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap. Hun opdracht kan  
 enkel worden herroepen ofwel met een meerderheid zoals vereist bij statutenwijzigingen  
 ofwel met een gewone meerderheid maar dan slechts om gewichtige redenen.

 De zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet vennoten. 
 Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn 
 vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, 
 natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht  
 van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Voor de benoeming en  
 beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van  
 openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou 
 vervullen.
  
 Iedere zaakvoerder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van  
 zaakvoerders of als er maar één zaakvoerder is aan de algemene vergadering.  Hij is wel  
 verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn  
 vervanging kan worden voorzien.
  
 De omvang van de bevoegdheden van de zaakvoerders is geregeld bij artikel 8 van onder- 
 havige statuten.

26. Zetelverplaatsing.
 Zowel het adres als de zetel kunnen in België zonder statutenwijziging verplaatst worden  
 bij besluit van de zaakvoerder(s), tenzij als gevolg daarvan de vennootschap onder- 
 worpen zou worden aan een nieuw wettelijk regime wat betreft het taalgebruik.
  
 De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het  
 buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede 
 kantoren en bijkantoren oprichten.
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27. Vergoeding van de zaakvoerder.
 Het mandaat van zaakvoerder is principieel kosteloos. Maar de algemene vergadering kan  
 de zaakvoerders, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe- 
 kennen, waarvan het bedrag jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de jaarvergadering en  
 dat ten laste komt van de vennootschap.

28. Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders.

 De zaakvoerders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de ven- 
 nootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling  
 van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. Zij zijn jegens 
 de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg 
 is van overtreding van het wetboek van vennootschappen of van de statuten.

 In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de zaakvoerders -overeenkomstig  
 de wet- persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een  
 deel van de schulden indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove  
 fout, heeft bijgedragen tot het faillissement.

29. Bescherming van het kapitaal.
 Ingeval het netto-actief daalt tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal,  
 moet -overeenkomstig artikel 332 wetboek van vennootschappen- de buitengewone 
 algemene vergadering binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had  
 moeten vastgesteld worden, bijeenkomen -na oproeping door de zaakvoerders- om te  
 beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over  
 andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
 
 De zaakvoerders zullen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen een bijzonder  
 verslag opstellen dat aan de vennoten vijftien dagen op voorhand ter beschikking wordt  
 gesteld, met een motivering van hun voorstellen. Wanneer het netto-actief gedaald is 
 tot minder dan zesduizend tweehonderd euro van het maatschappelijk kapitaal kan iedere 
 belanghebbende de ontbinding voor de rechtbank vorderen.

30. Tegenstrijdig belang.
 Wanneer een zaakvoerder bij een voorgenomen verrichting een rechtstreeks of onrecht 
 streeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met de belangen van de  
 vennootschap, moet hij ofwel de overige zaakvoerders ofwel bij ontstentenis de vennoten  
 ervan in kennis stellen, waarna de beslissing enkel kan worden genomen overeenkomstig  
 artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.
 
31. Jaarrekening.
 Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maken de zaakvoerders de  
 inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig  het wetboek van vennoot- 
 schappen.
  
 De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt  
 één geheel. De jaarrekening wordt door de algemene vergadering goedgekeurd.

 Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de 
 Nationale Bank van België.
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32. Kwijting.
 Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke  
 stemming over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van  
 het afgelopen jaar.

G- WOONSTKEUZE

33. Woonstkeuze.
 Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar is gehouden een woonplaats te  
 kiezen en die aan het college van zaakvoerders of aan de enige zaakvoerder ter kennis te  
 brengen. Bij verandering van woonst wordt het college van zaakvoerders of de enige zaak- 
 voerder hiervan op de hoogte gebracht, zo niet wordt geacht woonstkeuze gedaan te zijn  
 op de vorige woonplaats. Hij wiens woonplaats in het buitenland is, wordt geacht 
 woonplaats in de zetel van de vennootschap te kiezen, tenzij hij een andere in België 
 gelegen woonplaats heeft bekend gemaakt aan de zaakvoerders.

H- ENIGE VENNOOT

 Wanneer er maar één vennoot (meer) is in de vennootschap, zijn volgende artikelen  
 aanvullend van toepassing.
 
34. Zaakvoerder - benoeming - ontslag.
 Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten  
 en verplichtingen van een zaakvoerder.

 Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking  
 van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij 
 benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
 
35. Algemene vergadering.
 De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toeko- 
 men. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot  
 worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden 
 in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

 Is een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergade- 
 ringen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot 
 verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.  
 Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is  
 aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de  
 notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.
 
36. Kwijting.
 Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden  
 volgens het wetboek van vennootschappen.
 
37. Tegenstrijdig belang.
 Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder dan kan hij de verrichting doen, doch hij  
 moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening  
 wordt neergelegd. Hij is gehouden zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden  
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 tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de  
 vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

I- OVERNAME WETTELIJKE BEPALINGEN
 
38. Overname wettelijke bepalingen
 Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften 
 hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire  
 bepalingen te vertonen.
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BIJLAGE 6: VERSLAG ONAFHANKELIJKE BOEKHOUDER 
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