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FLANDERS TAX SHELTER BV 
Soenenspark 58 bus 0204 

9051 Gent 
Ondernemingsnummer: 0600.972.012 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AANVULLING OP PROSPECTUS 17 JULI 2019 
OPENBAAR AANBOD MET BETREKKING TOT EEN INVESTERING IN DE 

PRODUCTIE VAN EEN AUDIOVISUEEL OF PODIUMWERK IN HET KADER 
VAN HET ‘TAX SHELTER’-STELSEL 

 
 
De Aanvulling op het prospectus van 17 juli 2019 werd goedgekeurd door het directiecomité van de 
FSMA op 30 juni 2020. 
 
De inschrijvingsperiode van deze doorlopende openbare aanbieding loopt vanaf 17/07/2019 tot 
17/07/2020 en geldt voor alle tussen deze twee data gedane investeringen (de datum van de 
Investering is de datum van ondertekening van de Raamovereenkomst door de Investeerder). 
Flanders Tax Shelter behoudt zich het recht om het Aanbod vroegtijdig te beëindigen. 
Het Aanbod is onbeperkt. De minimale investering bedraagt 5.000 EUR per investerende 
vennootschap. 
 
Met toepassing van artikel 53 van de wet van 16 juni 2006 betreffende de openbare aanbiedingen 
van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt, heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de 
Aanvulling op het prospectus goedgekeurd op 30/06/2020. De goedkeuring van onderhavige 
Aanvulling door de FSMA houdt geen enkele beoordeling in van de opportuniteit en kwaliteit van de 
verrichting noch van de toestand van Flanders Tax Shelter. De Aanvulling wordt gratis beschikbaar 
gesteld op de maatschappelijke zetel van Flanders Tax Shelter bv. Het prospectus kan ook 
aangevraagd worden via de website www.flanderstaxshelter.be alsook per e-mail via 
info@flanderstaxshelter.be . 
 

1. Voorwoord 
 
De Aanvulling is onafscheidelijk van het prospectus met betrekking tot het openbaar aanbod tot 
inschrijving met betrekking tot een investering in de productie van een audiovisueel of podiumwerk 
onder de “Tax Shelter” regeling (hierna het “Prospectus”). Het mag alleen worden gelezen en 
begrepen in samenhang met alle ontwikkelingen opgenomen in de Prospectus, met inbegrip van de 
samenvatting, de risicofactoren, de index en de bijlagen van het Prospectus.  
In overeenstemming met het artikel 53, §1 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding 
van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt, heeft de Aanvulling tot doel de Investeerder te informeren over elk 
belangrijk nieuw feit of elke substantiële fout of onnauwkeurigheid met betrekking tot de informatie 
opgenomen in de Prospectus.  
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De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het feit dat het voor Flanders Tax Shelter 
noodzakelijk leek om de informatie die opgenomen is in het Prospectus zoals goedgekeurd door de 
FSMA op 17 juli 2019 te vervolledigen en er het nieuw feit zoals hieronder beschreven toe te voegen.  
De verantwoordelijke van de inhoud van deze Aanvulling is de besloten vennootschap Flanders Tax 
Shelter, met maatschappelijk zetel te Soenenspark 58 bus 0204, 9051 Gent, ingeschreven in de 
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0600.972.012, die eveneens de Aanbieder van dit 
Prospectus is. 
 

2) Nieuwe ontwikkelingen t.g.v. COVID-19   

De Belgische overheid nam vanaf maart 2020 dwingende maatregelen om de verdere verspreiding 
van COVID-19 (ook bekend als SARS-CoV-2-virus of kortweg ‘het Coronavirus’) tegen te gaan, dit ter 
bescherming van de volksgezondheid. Deze maatregelen hebben en hadden uiteraard ook impact op 
het economisch leven. 

 
Maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 
 
Op 12 maart 2020 wordt onder meer beslist dat met ingang van 13 maart 2020 tot minstens 3 april 
2020, iedereen in de mate van het mogelijke aan het werk moet blijven en dat er volop moet ingezet 
worden op telewerk waar mogelijk. Zich bewust zijnde van de impact op de economie, treft de 
overheid meteen ook diverse ondersteuningsmaatregelen. 
 
Mededeling van FOD Financiën (cel Tax Shelter) op 13 maart 2020 
 
De Aanbieder herneemt hieronder de officiële mededeling van de Cel Tax Shelter van de FOD 
Financiën.  
 
“De uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het coronavirus en de als gevolg daarvan getroffen 
maatregelen door de federale overheid heeft ook gevolgen voor Tax Shelter audiovisuele werken en 
Tax Shelter podiumkunsten.  
 
In deze omstandigheden werd voor de podiumkunsten beslist om de huidige termijn voor het 
verrichten van uitgaven van 24 maanden te verlengen met 6 maanden.  
Voor de audiovisuele sector werd beslist om de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor 
animatie) te verlengen met 6 maanden.  

Om te kunnen genieten van de maatregel, is het noodzakelijk dat de producent aantoont dat hij 
rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde 
maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus.” 
 
Maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad op 17 maart 2020  
 
Bedrijven zijn, ongeacht hun omvang, verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit 
mogelijk is, zonder uitzondering.  
Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de ‘social distancing’ strikt worden 
gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de 
werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen 
te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.  
Indien de autoriteiten vaststellen dat de ‘social distancing’-maatregelen niet worden nageleefd, 
wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd en in geval van niet-naleving na 
de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.  
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Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er 
echter voor moeten zorgen dat de regels over ‘social distancing’ in de mate van het mogelijke in acht 
worden genomen.  
Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april 2020 
verboden.  
 
Beslissing van de regering van 20 maart 2020 
 
Op 20 maart 2020 heeft de Belgische regering beslist om alle grenzen grotendeels te sluiten. 
 
Verstrenging van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad op 27 maart 2020  
 
Op de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 27 maart 2020, is er beslist de eerder genomen 
maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april 2020. Ze kunnen daarna nog 
twee weken worden verlengd, dus t.e.m. 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd 
worden.  
Deze door de Belgische Regering genomen maatregelen hebben gevolgen voor de productie van 
audiovisuele en podiumwerken van Belgische en buitenlandse productievennootschappen.  
Hoewel het moeilijk is de werkelijke impact te meten, werden alle podiumproducties stilgelegd of 
niet opgestart en moesten in de meerderheid van de gevallen de opnames van audiovisuele werken 
worden stilgelegd of konden de opnames niet worden opgestart.  
 
Verlenging van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad op 15 april 2020  
 
Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 15 april 2020 werd beslist om de toen geldende 
maatregelen te verlengen tot en met 3 mei.  
 
Maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 
 
Op 24 april 2020 werd beslist dat met ingang van 4 mei 2020 een eerste (beperkte) reeks 
versoepelingen van kracht zouden worden, waaronder de toelating tot heropening van de bedrijven 
in de industrie- en B2B-sector. Telewerk blijft nog steeds de norm. 
 
Concreet wordt de volgende afbouwstrategie met bijhorende data aangekondigd, weliswaar 
onderhevig aan verandering, m.a.w. afhankelijk van de gezondheidssituatie en de evolutie van het 
virus. 
⇨ Fase 1 – a (4 mei 2020) 
⇨ Fase 1 – b (11 mei 2020) 
⇨ Fase 2 (18 mei 2020) 
⇨ Fase 3 (ten vroegste vanaf 8 juni 2020) 
 
Versoepeling van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad op 6 mei 2020 
 
Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 6 mei 2020 werd beslist om de geldende 
maatregelen te versoepelen. Het principe van ‘social distancing’ blijft onverminderd van kracht 
waardoor de versoepelingen echter nog niet tot gevolg hebben dat podiumwerken die werden 
stilgelegd of niet werden opgestart respectievelijk konden hernemen of opstarten. Wat de 
audiovisuele werken betreft: de versoepeling van de maatregelen heeft niet tot gevolg dat 
audiovisuele werken waarvan de opnames werden stilgelegd konden worden hernomen, noch dat de 
opnames van de audiovisuele werken konden worden opgestart i.g.v. uitstel van de opstart. 
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Verdere versoepeling van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad op 13 mei 
2020 
 
Op 13 mei 2020 werd beslist om vanaf 18 mei 2020 fase 2 van het afbouwplan op te starten. 
De volgende stap in het afbouwplan zal niet voor 8 juni 2020 plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog 
meer geleidelijke afbouwfases volgen. 
 
Verdere versoepeling van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni 2020 
 
Zoals uit het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten bleek, zijn de indicatoren van de 
gezondheidssituatie bemoedigend. De experts hebben daarom groen licht gegeven voor de start van 
afbouwfase 3. O.a.: vanaf 8 juni mogen culturele activiteiten zonder publiek worden hervat, voor 
bijvoorbeeld repetities.  
 
Verdere versoepeling van de maatregelen zijn aangekondigd:  
 

ð Vanaf 1 juli 2020: de zogenaamde fase 4. Bv. culturele activiteiten met publiek zijn weer 
toegestaan, met een maximum van 200 personen. Ook de bioscopen zullen dan weer 
opengaan, met maximaal 200 mensen in de zaal. Afstand houden blijft daar de norm. 

ð Vanaf 1 augustus 2020: de zogenaamde fase 5. O.a. massa-evenementen blijven echter 
verboden tot eind augustus 2020.  

ð Vanaf september 2020: o.a. massa-evenementen zouden vanaf dan normaal gezien weer 
kunnen. 

 
Bijkomende maatregelen van overheidswege in het kader van de tax shelter-wetgeving (artikel 
194ter WIB 1992) 
 
We verwijzen naar de op 29 mei 2020 in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers  
aangenomen tekst van het wetsontwerp ‘houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge 
van de COVID-19-pandemie (document K55-1174), bijlage 3 bij deze Aanvulling, titel 2, hoofdstuk 4 
taxshelter, artikelen 8 t.e.m. 15). Deze wet werd op 11 juni 2020 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. 
 
De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Vennootschapsbelasting publiceerde op 25 mei 2020 
de circulaire 2020/C/72 (bijlage 4 bij deze Aanvulling). Deze circulaire stelt een reeks van tijdelijke 
fiscale maatregelen voor die betrekking hebben op de tax shelter-vrijstelling voor audiovisuele 
werken en podiumwerken die door de federale regering zullen worden genomen in het kader van 
bijzondere machten. Die fiscale maatregelen willen de betrokken sectoren ondersteunen die zijn 
getroffen door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om Covid-19 te 
bestrijden. 
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3) Wijzigingen aan het aanbod n.a.v. de wet van 29 mei 2020 
 
Hiervoor wordt er verwezen naar bijlage 3 (titel 2, hoofdstuk 4 taxshelter, artikelen 8 t.e.m. 15) 
waaruit we de belangrijkste wijzigingen beschrijven. 
 
3.1. Tijdelijke verlenging van de termijn voor de in aanmerking komende uitgaven (artikel 8 en 9 van 
de wet van 29 mei 2020) 
 
Indien de in aanmerking komende productievennootschap aantoont dat het in aanmerking komend 
werk, waarvoor de raamovereenkomst aangemeld is, rechtstreeks schade heeft ondervonden als 
gevolg van de door de Federale regering uitgevaardigde maatregelen in het kader van de COVID-19 
pandemie, dan kan de termijn waarbinnen de in aanmerking komende uitgaven moeten worden 
gedaan, verlengd worden met 12 maanden. 
 
Audiovisueel: 
De termijn wordt opgetrokken van 18 maanden naar 30 maanden (en voor animatie overeenkomstig 
van 24 maanden tot 36 maanden) vanaf de datum van ondertekening van de raamovereenkomst. 
 
Podium: 
De termijn wordt opgetrokken van 24 maanden naar 36 maanden vanaf de datum van ondertekening 
van de raamovereenkomst. Blijft ongewijzigd: tot uiterlijk 1 maand na de première van het 
podiumwerk. 
 
Artikel 8 voorziet eveneens:  
 

1) wanneer de termijn met 12 maanden wordt verlengd, ook de voorlopige vrijstelling slechts 
definitief kan worden toegekend indien het Tax Shelter Attest uiterlijk op 31 december van 
het 5de  (in plaats van het 4de ) jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt 
getekend, wordt afgeleverd door de FOD Financiën;  

2) dat in de onder 1) vermelde situatie de fiscale vrijstelling uiterlijk kan worden toegekend in 
het aanslagjaar verbonden met het 5de (in plaats van het 4de ) belastbaar tijdperk dat volgt op 
het jaar van de ondertekening van de raamovereenkomst;  

3) dat in de onder 1) vermelde situatie, in het geval de Investeerder op 31 december van het 5de 
(in plaats van het 4de) jaar volgend op het jaar waarin de Raamovereenkomst wordt 
ondertekend, het Tax Shelter Attest niet heeft ontvangen, de voorheen vrijgestelde winst zal 
worden aangemerkt als winst van het laatste belastbare tijdperk tijdens hetwelk het Tax 
Shelter Attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd;  

4) dat in de onder 1) vermelde situatie de fiscale waarde van het Tax Shelter Attest wordt 
vastgelegd op:  

- 70 % 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 Werk, in de mate dat deze 70 % 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 binnen een termijn 
van ten hoogste 30 (in plaats van 18) maanden (voor animatiefilms en -series binnen 
een termijn van ten hoogste 36 (in plaats van 24) maanden) vanaf de datum van de 
ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van het Tax Shelter 
Attest voor de productie en de exploitatie van het Werk, die eventueel is aangepast 
overeenkomstig §1, 6de lid van art. 194ter WIB 1992 (ingeval overeenkomstig die 
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bepaling tevens uitgaven voorafgaand aan de ondertekening van de 
Raamovereenkomst in aanmerking worden genomen).  

 
Deze maatregelen zijn van toepassing (artikel 15 van de wet van 29 mei 2020):  
 

- op raamovereenkomsten voor audiovisuele werken (geen animatie) die zijn ondertekend 
vanaf 12 september 2018 tot 31 december 2020 en waarvoor het Tax Shelter Attest nog niet 
is aangevraagd;  
- op raamovereenkomsten voor audiovisuele werken die wel animatie betreffen die zijn 
ondertekend vanaf 12 maart 2018 tot 31 december 2020 en waarvoor het Tax Shelter Attest 
nog niet is aangevraagd;  
- op raamovereenkomsten voor podiumwerken die zijn ondertekend vanaf 12 maart 2018 tot 
31 december 2020 en waarvoor het Tax Shelter Attest nog niet is aangevraagd; 

 
3.2. Tijdelijke verhoging van het maximale bedrag van de investering (artikel 11 en 13 van de wet van 
29 mei 2020) 
 
Van toepassing op raamovereenkomsten zowel voor audiovisueel als voor podium: 
 

 Aanslagjaar 2020 Aanslagjaar 2021 

Boekjaar  t.e.m. 30/12/2020 vanaf 31/12/2020 tot 31/12/2021 

Tarief 
vennootschapsbelasting  

29,58% 25% 

Tax Shelter vrijstelling 356% 421% 

Maximale vrijstelling* 
€ 850.000 
€ 1.700.000 

€ 1.000.000 
€ 2.000.000 

Maximale Tax Shelter € 477 528,08 € 475 059,38 

 
3.3. Permanente wijziging van de termijn voor de in aanmerking komende uitgaven (artikel 10 en 12 
van de wet van 29 mei 2020) 

Voor de wet van 29 mei 2020: 
Audiovisueel: 
De uitgaven dienden te gebeuren binnen een periode eindigend ten hoogste 18 maanden na de 
datum van de ondertekening van de raamovereenkomst (respectievelijk 24 maanden voor wat 
betreft animatie). Uitgaven gedaan binnen de 6 maanden voorafgaand aan de ondertekening van de 
raamovereenkomst konden eveneens in aanmerking worden genomen, voor zover de betrokken 
Gemeenschap het werk reeds had erkend overeenkomstig art. 194ter, § 7, eerste lid, 3°, eerste 
streepje WIB 1992, en voor zover de Productievennootschap kon verantwoorden waarom het 
noodzakelijk was dat deze uitgaven moesten gedaan worden vóór en niet na de ondertekening van 
de raamovereenkomst. 
 
Podium: 
De uitgaven dienden te gebeuren binnen een periode eindigend ten hoogste 24 maanden na de 
datum van de ondertekening van de raamovereenkomst. Uitgaven gedaan voorafgaand aan de 
ondertekening van de raamovereenkomst voor de productie en exploitatie van een Podiumwerk 
werden nooit in aanmerking genomen. 
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Wet van 29 mei 2020: 
 
Voor Audiovisuele Werken: 
De in aanmerking komende uitgaven dienen gedaan te worden binnen een periode die ten vroegste 
aanvangt 6 maanden voor de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst en ten laatste 
loopt tot 12 maanden na de datum van de ondertekening van die raamovereenkomst (respectievelijk 
18 maanden voor wat betreft animatie), waarbij de in aanmerking komende uitgaven gedaan in de 
periode voorafgaand aan de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst maximaal 50% 
mogen bedragen van het totaal van de in aanmerking komende uitgaven. 
 
Voor Podiumwerken: 
De in aanmerking komende uitgaven dienen gedaan te worden binnen een periode die ten vroegste 
aanvangt 6 maanden voor de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst en ten laatste 
loopt tot 18 maanden na de datum van de ondertekening van die Raamovereenkomst en tot uiterlijk 
1 maand na de première van het podiumwerk, waarbij de in aanmerking komende uitgaven gedaan 
in de periode voorafgaand aan de datum van de ondertekening van de Raamovereenkomst maximaal 
50% mogen bedragen van het totaal van de in aanmerking komende uitgaven. 
 
Deze nieuwe, permanente maatregel is van toepassing op raamovereenkomsten die ondertekend 
zijn vanaf 12 maart 2020 (artikel 15 van de wet van 29 mei 2020). 
 

4) Impact en bijhorende risico’s door de nieuwe ontwikkelingen t.g.v. COVID-19 op het 
Aanbod 
 
4.1. Impact op het niveau van de Aanbieder  

 
Bedrijfsvoering 
 
De Aanbieder is op het niveau van de bedrijfsvoering en de voortzetting van haar activiteiten slechts 
in beperkte mate getroffen. In die zin dat de bedrijfsvoering, buiten de persoonlijke contacten met 
investeerders en potentiële Investeerders, steeds vanop afstand gebeurt, en via telefonische en 
digitale communicatiemiddelen kan worden verdergezet. 
De Aanbieder heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om de continuïteit van haar 
dienstverlening aan haar investeerders te verzekeren.     
 
Financiële resultaten 

 
Op dit moment nemen investeerders en potentiële investeerders een veeleer afwachtende houding 
aan door de potentieel grote, maar momenteel nog onzekere impact van COVID-19 op hun 
resultaten. We stellen vast dat velen investeringsbeslissingen uitstellen tot het ogenblik dat zij de 
impact op hun financiële resultaten goed kunnen inschatten, rekening houdend met het moment 
waarop het boekjaar van de desbetreffende vennootschap afsluit. De Aanbieder verwacht de 
komende maanden een terugval aan tax shelter-investeringen. De kans is immers reëel dat de 
bestaande investeerders en de totale doelgroep voor tax shelter kleine(re) winsten zullen maken. 
Langs de andere kant identificeert de Aanbieder ook nog een heel groot aantal potentiële 
investeerders die nog geen tax shelter doen, maar die wel in aanmerking komen om gebruik te 
maken van tax shelter. Deze doelgroep wordt aangesproken, teneinde de mogelijk daling aan 
investeringen te ondervangen. Momenteel zijn er 34 procent minder tax shelter-fondsen opgehaald 
in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Om de vaste kosten te kunnen dragen, moet de 
Aanbieder 21 procent ophalen van het volume van vorig jaar. 
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De Aanbieder verwijst naar het risico m.b.t. de financiële stabiliteit van de financiële resultaten, dit 
ten gevolge van de afhankelijkheid van één type diensten (met name het zoeken van tax shelter-
fondsen) zoals in het Prospectus aangehaald bij I., in het bijzonder artikel 3.b. 
De hoofdzakelijk variabele kosten verbonden aan het creëren van omzet, die bij de Aanbieder stijgt 
of daalt naargelang het respectievelijk stijgen of dalen van de hoeveelheid opgehaalde tax shelter-
fondsen, stijgen of dalen mee in functie van het stijgen of dalen van de omzet. Omdat de Aanbieder 
hoofdzakelijk voormelde variabele kosten heeft, heeft mogelijk omzetverlies een beperktere impact 
op het financieel resultaat. De thesaurie van de Aanbieder zou daardoor evenwel niet rechtstreeks in 
het gedrang mogen komen, aangezien de variabele kosten die de Aanbieder dient te dekken, een 
percentage betreffen van, en voldaan worden uit de ontvangen vergoedingen die de Aanbieder 
ontvangt voor het ophalen van tax shelter-fondsen voor audiovisuele- en podiumproducenten. 
De Aanbieder verwacht op het vlak van cashflow geen grote afwijkingen t.o.v. van de vorige 
boekjaren. Het grootste gedeelte van de investeringen gebeurt immers nog steeds richting 31/12 van 
elk jaar aangezien op dat moment de meeste vennootschappen hun boekjaar afsluiten. Het 
rechtstreeks gevolg hiervan is dat de Aanbieder pas dan het grootste deel van haar omzet kan 
factureren, met aldus tot gevolg dat de grootste kasinkomsten zich voordoen van december t.e.m. 
maart van elk jaar. Uiteraard is het zo dat indien het financieel resultaat van de Aanbieder beperkter 
is, dat het eigen vermogen minder snel zal kunnen aangroeien, maar ook in het algemeen, het risico 
op insolvabiliteit van de Aanbieder ten gevolge van het potentieel niet kunnen voldoen aan 
eventuele schadeclaims van Investeerders tevens wat groter zou worden i.g.v. schending van de 
contractuele voorwaarden door de Aanbieder, zoals in het Prospectus aangehaald onder I., in het 
bijzonder artikel 3.d. 
 
 4.2. Impact op het niveau van de Productievennootschappen 
 
Het valt niet uit te sluiten dat bepaalde In Aanmerking Komende Productievennootschappen in 
financiële problemen zouden kunnen komen door de economische gevolgen van COVID-19, 
waardoor de afwerking van lopende projecten dan potentieel in het gedrang zou kunnen komen. De 
Aanbieder verwijst daarbij enerzijds naar het Prospectus I., in het bijzonder artikel 4: risico’s 
verbonden aan de financiële toestand en een eventueel faillissement van de In Aanmerking Komende 
Productievennootschap. En anderzijds naar het Prospectus I., in het bijzonder artikel 2: risico’s 
gekoppeld aan de bijkomende financiële opbrengst. Wat de lopende projecten betreft, heeft de 
Aanbieder op dit ogenblik nog geen signalen, noch concrete informatie ontvangen die erop wijzen 
dat de bijkomende financiële opbrengst niet zou kunnen worden uitbetaald, noch dat één van de 
lopende projecten omwille van financiële problemen in hoofde van de In Aanmerking Komende 
Productievennootschap in de problemen verzeild dreigt te geraken. 
 

4.3 Impact op het niveau van de uitgaven voor audiovisuele- en podiumproducties 
 
Productie- en opvoeringsplanningen van audiovisuele- en podiumwerken kunnen worden aangepast 
t.g.v. COVID-19. Het aanpassen van voormelde planningen zou in theorie tot gevolg kunnen hebben 
dat de kwalificerende Belgische uitgaven die tevens in voldoende mate rechtstreeks verbonden zijn 
met de productie en exploitatie niet tijdig kunnen worden gedaan, met geheel of gedeeltelijk verlies 
van het vooropgestelde fiscaal voordeel tot gevolg, zoals in het Prospectus aangehaald onder I., in 
het bijzonder artikel 1. Op dit ogenblik beschikt de Aanbieder evenwel niet over enig signaal of 
concrete informatie die erop wijst dat één van de in Aanmerking Komende Producties, zowel 
audiovisueel als podium, zich in dergelijke situaties bevindt. 
Audiovisuele producties waarvoor de Aanbieder tot op heden tax shelter-fondsen heeft voorzien. 
Er zijn momenteel 5 audiovisuele werken in productie ter waarde van reeds 659.000 EUR opgehaalde 
fondsen. Er zijn moment 13 audiovisuele werken in pre- of postproductie ter waarde van 1.758.000 
EUR reeds opgehaalde fondsen. Er zijn geen audiovisuele werken in opname stopgezet. 
Momenteel staan alle uitgaven gepland binnen de wettelijk voorziene termijnen.  
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Podiumproducties waarvoor de Aanbieder tot op heden tax shelter-fondsen heeft voorzien. 
Er zijn 13 werken in preproductie ter waarde van 526.000 EUR reeds opgehaalde fondsen. Er zijn 4 
podiumwerken die geschorst zijn die zullen hernomen worden en waarvan de uitgaven gepland zijn 
binnen de wettelijk voorziene termijnen. Hiervoor werd in totaal 1.180.000 EUR aan financiering 
opgehaald. Er is 1 podiumproductie waarvan de productie nog moest aanvangen geannuleerd 
waarvoor er 15.000 EUR werd opgehaald, waarvoor de circulaire een oplossing biedt. 
Momenteel staan alle uitgaven gepland binnen de door de wet voorziene verlengde 
uitgaventermijnen (zie 3.1. van deze Aanvulling), waaronder 4 podiumwerken die geschorst zijn en 
zullen hernemen vanaf dat de overheidsmaatregelen dit toelaten.  
De Aanbieder is momenteel van mening dat o.b.v. de voorliggende planning de lopende producties 
(geleidelijk) zouden moeten kunnen worden hernomen of (geleidelijk) zouden moeten kunnen 
worden opgestart dankzij de aangekondigde toekomstige versoepelingen van de 
overheidsmaatregelen in het kader van de gezondheidscrisis en dit binnen de door de wet voorziene 
uitgaventermijnen (zie 3.1 van deze Aanvulling).  
Productie- en opvoeringsplanningen van audiovisuele- en podiumwerken die aangepast worden 
zouden tot gevolg kunnen hebben dat er extra kosten moeten worden gemaakt in hoofde van de In 
Aanmerking Komende Productievennootschap. Anderzijds kan de aanpassing van de planning ook tot 
gevolg hebben dat het aantal geplande draaidagen of opvoeringsmomenten vermindert of de 
productieplanning kan gewijzigd worden waardoor er minder kosten gemaakt worden dan initieel 
voorzien. In theorie zou dit kunnen leiden tot het niet-realiseren van voldoende, kwalificerende 
Belgische uitgaven die tevens in voldoende mate rechtstreeks verbonden zijn met de productie en 
exploitatie van het Werk, met geheel of gedeeltelijk verlies van het vooropgestelde fiscaal voordeel 
tot gevolg, zoals in het Prospectus aangehaald onder I., in het bijzonder artikel 1. Op dit ogenblik 
beschikt de Aanbieder evenwel niet over concrete informatie die er op wijst dat één van de 
Productievennootschappen voor wie de Aanbieder tax shelter-fondsen heeft opgehaald, zich in 
dergelijke situatie bevindt. 
Voormeld uitstel van productie- en opvoeringsplanningen, zou in theorie tevens een verhoogd risico 
op de niet-tijdige aflevering van het Tax Shelter Attest met zich mee kunnen brengen, indien door 
het uitstel van de voltooiing van het Audiovisueel Werk, respectievelijk het uitstel van de premières 
en voorstellingen van de Podiumwerken, het voltooiingsattest niet tijdig zou kunnen worden 
aangevraagd en afgeleverd worden door de bevoegde Gemeenschap (zoals in het Prospectus 
aangehaald onder I., in het bijzonder artikel 1.). Op heden heeft de Aanbieder evenwel nog geen 
concrete informatie waaruit dergelijk scenario zou blijken voor één van de In Aanmerking Komende 
Werken waarvoor de Aanbieder tax shelter-fondsen heeft verzameld.  
 

4.4. Impact op het niveau van de dekking door de Tax Shelter Verzekering 
 
Elk schadegeval dat het gevolg is van COVID-19 is uitgesloten van verzekeringsdekking op basis van 
de algemene verzekeringsvoorwaarden. Een pandemie valt immers onder de uitsluitingen in de 
algemene verzekeringsvoorwaarden. En de Aanbieder wijst er op dat sinds 11 maart 2020 COVID-19 
door de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization) beschouwd wordt als een 
pandemie. Dit betekent derhalve dat, indien er zich een situatie zou voordoen waarbij de 
Investeerder het fiscaal voordeel niet of slechts gedeeltelijk verkrijgt, en de tax shelter-verzekeraar 
kan aantonen  dat het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel zijn oorzaak 
vindt in de COVID-19-pandemie, de verzekeraar gerechtigd is vergoeding te weigeren. We verwijzen 
in dat kader naar Artikel 10 : Aansprakelijkheid van de Aanbieder - verzekering, van de 
raamovereenkomst. 
 

5) Intrekkingsrecht  
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 53, §3 van de Prospectuswet, hebben Investeerders die 
hebben aanvaard om al vóór de publicatie van deze Aanvulling op het Prospectus op het Aanbod in 
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te gaan, het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de publicatie van deze 
Aanvulling in te trekken, op voorwaarde dat de nieuwe ontwikkelingen, voorwerp van deze 
Aanvulling, zich hebben voorgedaan vóór de definitieve afsluiting van het Aanbod en vóór de levering 
van het beleggingsinstrument voorwerp van het Aanbod. De nieuwe ontwikkelingen, aanleiding voor 
de publicatie van deze Aanvulling, betreffen de overheidsmaatregelen getroffen ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie met ingang van 13 maart 2020. Bovenstaande betekent dat alle Investeerders 
die in het kader van het Aanbod een Raamovereenkomst hebben ondertekend tot de datum van 
publicatie van deze Aanvulling en wiens Raamovereenkomst nog niet werd aangemeld bij FOD 
Financiën op 13 maart 2020, het recht hebben hun Investering in te trekken tot twee werkdagen na 
de datum van publicatie van deze Aanvulling. Investeerders die van dit intrekkingsrecht gebruik 
wensen te maken, dienen de Aanbieder hiervan in kennis te stellen binnen voormelde termijn van 
twee werkdagen na de datum van publicatie van deze Aanvulling, en dit middels een aangetekend 
schrijven te richten aan de Aanbieder op het adres van haar maatschappelijke zetel zoals vermeld op 
de 1ste bladzijde van deze Aanvulling, en kopij van dat aangetekend schrijven binnen diezelfde termijn 
van twee dagen per e-mail over te maken via info@flanderstaxshelter.be . 
 

6) Bijlagen 
 
Bijlage 1 
 
Raamovereenkomst vennootschappen waarvan het boekjaar afsluit t.e.m. 30/12/2020 
 

Raamovereenkomst dd ../../… tussen 
Investeerder en 

Flanders Tax Shelter bv en  
Producent 

voor de financiering van de productie van het audiovisueel werk 
titel werk 

 
TUSSEN 
 
De … naar Belgisch recht … , gevestigd te… , ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder 
nummer … , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door …; 
 
hierna genoemd “de Investeerder” anderzijds, 
 
EN 
 
De besloten vennootschap naar Belgisch recht Flanders Tax Shelter, gevestigd te Soenenspark 58 bus 0204, 9051 
Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0600.972.012, hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar bestuurders, 
Hiverco bv, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Dewinter; en 
Navito bv, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Notte; 
 
hierna genoemd “de Aanbieder” enerzijds, 
 
EN 
 
De … naar Belgisch recht … , gevestigd te… , ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder 
nummer … , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door …; 
 
hierna genoemd “de Producent” anderzijds. 
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DEFINITIES : 
 
Aankoopsom: 
Bedrag dat door de Investeerder wordt betaald ter verkrijging van het Tax Shelter-attest en de Fiscale Vrijstelling. 
 
Fiscale vrijstelling: 
Bedrag dat door de Investeerder in mindering wordt gebracht van de belastbare basis, door het aanleggen van 
een belastingvrije reserve, binnen de hierna vermelde grenzen en voorwaarden: 

- maximaal 356% van de Aankoopsom, voor zover deze binnen de wettelijk voorziene 
termijn wordt gestort 

- maximaal 172% van de Fiscale Waarde van het Tax Shelter-attest 
Dit bedrag wordt slechts definitief na ontvangst van het Tax Shelter-attest. 
 
Tax Shelter-attest: 
Fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, dat uitsluitend op verzoek van de Producent wordt afgeleverd 
door de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Producent, volgens de 
modaliteiten en voorwaarden zoals bepaald in artikel 194 ter § 7 WIB 1992, op basis van de 
raamovereenkomst(en) zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1 eerste lid, 5° WIB 1992, en de 
uitgaven gedaan voor de financiering van de productie en de exploitatie van een audiovisueel werk zoals bedoeld 
in artikel 194 ter § 1 eerste lid, 4° WIB 1992. 
 
Fiscale Waarde Tax Shelter-attest: 
De waarde die wordt vermeld op het Tax Shelter-attest en die aan de Investeerder recht geeft op een Fiscale 
Vrijstelling. 
Deze waarde is vastgelegd op: 

- 70 % van het bedrag van de in aanmerking komende productie- en exploitatie-uitgaven verricht in de 
Europese Economische Ruimte, zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 6° WIB 1992 die zijn 
uitgevoerd voor de productie en de exploitatie van het Audiovisueel Werk en die uitgaven zijn die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie in de zin van artikel 194ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992; 

- 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 artikel 194ter § 1, eerste 
lid, 7° WIB 1992, binnen een termijn van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum van heden. De termijn 
wordt met 12 maanden verlengd voor raamovereenkomsten afgesloten tussen 12/03/2020 en 
31/12/2020 indien de productievennootschap kan aantonen dat het betrokken werk rechtstreeks 
schade heeft ondervonden door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om COVID-
19 te bestrijden. 
Voor animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie bedraagt de termijn 24 maanden. Deze 
termijn wordt met 12 maanden verlengd voor raamovereenkomsten afgesloten tussen 12/03/2020 en 
31/12/2020 indien de productievennootschap kan aantonen dat het betrokken werk rechtstreeks 
schade heeft ondervonden door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om COVID-
19 te bestrijden.  
 
Indien evenwel het totaal van de uitgaven verricht in België die rechtstreeks verbonden zijn met de 
productie en exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992, minder is dan 70 % 
van het totaal van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in 
artikel 194 ter § 1, eerste lid, 7° WIB 1992, 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 %. 
 

NA VOORAFGAANDELIJK TE HEBBEN UITEENGEZET DAT: 
 
De Producent een Audiovisueel Werk met als voorlopige titel ‘…’, waarvan de karakteristieken hierna verder 
worden beschreven, wenst te ontwikkelen en te produceren; 
 
De Producent voor de financiering van de productie van het Audiovisueel Werk, gedeeltelijk een beroep wenst 
te doen op privé-investeerders via de Aanbieder; 
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De Investeerder is actief in de sector van “ … ”. (cfr. bijlage 5) 
De Investeerder, voor de financiering van de productie van het Audiovisueel Werk, aan de 
Producent financiële middelen wenst ter beschikking te stellen, met het oog op het bekomen van een Tax 
Shelter-attest, hetgeen binnen de Investeerder resulteert in een vrijstelling van de belastbare winst in 
overeenstemming met artikel 194 ter WIB 1992; 
 
Partijen in onderstaande overeenkomst (hierna genoemd ‘de Raamovereenkomst’) de 
voorwaarden en modaliteiten wensen vast te leggen omtrent de wijze waarop de Investeerder zich verbindt 
tegenover de Aanbieder en de Producent om een som over te maken met het oog op het bekomen van een Tax 
Shelter-attest; 
 
De Raamovereenkomst wordt gesloten met inachtneming van: 
 

§ Artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) 1992; 
§ De Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van artikel 194ter van het WIB 1992 betreffende de tax 

shelterregeling ten gunste van de audiovisuele productie (Belgisch Staatsblad 4 juni 2004); 
§ Artikel 7 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen, wijzigt het artikel 

194ter van het WIB 1992 (Belgisch Staatsblad 31 december 2009); 
§ Artikel 12 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen 

betreffende de duurzame ontwikkeling, wijzigt artikel 194ter van het WIB 1992 (Belgisch Staatsblad 28 
juni 2013); 

§ Wet van 12 mei 2014 tot wijziging van het artikel 194ter van het WIB 1992 betreffende het taks shelter-
stelsel ten gunste van audiovisueel werk (Belgische Staatsblad 27 mei 2014); 

§ Wet van 26 mei 2016 tot wijziging van artikel 194ter van het WIB 1992 betreffende het Tax Shelter 
stelsel ten gunste van audiovisuele werken (Belgisch Staatsblad 7 juni 2016); 

§ De uitbreiding van de tax shelter naar de podiumkunsten werd geregeld met de wet van 25 december 
2016 houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor 
de productie van een podiumwerk (Belgisch Staatsblad 17 januari 2017); 

§ De modaliteiten voor de erkenning van in de in aanmerking komende productiehuizen en 
tussenpersonen wordt geregeld in het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van artikel 
194ter van het WIB 1992 (Belgisch Staatsblad 31 december 2014);  

§ Het KB van 19 december 2014 wordt uitgebreid naar de podiumkunsten met het Koninklijk Besluit van 
27 januari tot uitvoering van de artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en de voorwaarden van de erkenningsprocedure van 
productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en de in artikel 
194ter/2 van de zelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat, werd op 31 januari 
2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

§ Wet van 17 maart 2019 - Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen  (Belgisch Staatsblad 10 mei 2019)  

§ Wet van 28 april 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 mei 2019) houdende diverse fiscale 
bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955. 

§ Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 
pandemie (Belgisch Staatsblad 11 juni 2020). 

 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN : 
 
Artikel 1: Voorwerp 
 
De Raamovereenkomst heeft tot voorwerp de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen voor het overmaken 
van een som met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest voor een Audiovisueel Werk, voorlopig 
getiteld ‘…’. 
 
Artikel 2: Identificatie en beschrijving van het Audiovisueel Werk 
 
2.1 Het Audiovisueel Werk is een xxxxx bestemd voor de televisie met als werktitel ‘XXXX. 
 
2.2 Het Audiovisueel Werk is een Europees Audiovisueel Werk dat door de Vlaamse 
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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 (hierna en hiervoor genoemd ‘het Audiovisueel Werk’). 
Het certificaat (201975) is bijgevoegd als bijlage 1 van onderhavige raamovereenkomst. 
 
Artikel 3: Financiering 
 
3.1 Het geraamde budget van de uitgaven die nodig zijn voor het Audiovisueel Werk, bedraagt  € … (cfr. bijlage 
1, dit bedrag kan fluctueren),  waarvan € … (dit bedrag kan fluctueren conform de wettelijke bepalingen en 
grenzen) ten laste wordt genomen door de in artikel 194 ter § 1, 1° WIB 1992 vermelde Investeerders. 
 
3.2 Het totaal bedrag van de uitgaven dat zal worden gefinancierd door de in artikel 194 ter § 1, 1° WIB 1992 
vermelde Investeerders, zal worden aangewend voor de uitvoering van het Audiovisueel Werk en zal niet meer 
bedragen dan 50% van het totale productiebudget van het Audiovisueel Werk. 
 
Artikel 4: Betaling 
 
4.1 De Aankoopsom bedraagt € … en komt overeen met 48,31% van de te verwachten Fiscale Waarde van het 
Tax Shelter-attest (welke € … bedraagt). 
 
4.2 De Investeerder verbindt er zich toe de Aankoopsom te storten ten aanzien van de Producent op het 
bankrekeningnummer BE… gehouden op naam van de Aanbieder. De Aanbieder ontvangt deze som voor 
rekening van de Producent en zal deze som storten op een bankrekening van de Producent, met uitzondering 
van het bedrag dat overeenkomstig art. 5.3 van onderhavige overeenkomst wordt geplaatst op een 
rubriekrekening op naam van notarisvennootschap Michel Vandamme Christian Vandamme Sophie Delaere. 
De Investeerder is op de hoogte van de op hem rustende verplichting om voornoemd bedrag 
binnen de maand volgend op de ondertekening van de Raamovereenkomst te storten, alsook dat de vrijstelling, 
zoals bedoeld in artikel 194 ter § 2 WIB 1992, per belastbaar tijdperk, wordt verleend ten belope van een bedrag 
beperkt tot 50%, met een maximum van € 1.700.000, van haar belastbare gereserveerde winst van het belastbaar 
tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve, bedoeld in artikel 194 ter, § 4 WIB 1992. 
Het maximum van € 1.700.000 geldt voor het belastbare tijdperk in de loop waarvan de Raamovereenkomst 
wordt getekend en dat afsluit vanaf 11 juni 2020 tot en met 30 december 2020. 
 
Artikel 5: Rentevergoeding 
 
5.1 De voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste storting op grond van deze Raamovereenkomst 
en het ogenblik waarop het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd, maar met een maximum van 18 maanden, zal 
de Producent aan de Investeerder een som storten berekend op de in het kader van deze Raamovereenkomst 
effectief uitgevoerde stortingen die worden verricht ter verkrijgen van het Tax Shelter-attest, prorata van de 
verlopen dagen, en waarvan de maximumrente gelijk is aan het gemiddelde van de ‘EURIBOR 12 maanden’ van 
de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de door de Investeerder gedane 
storting, verhoogd met 450 basispunten (hierna aangeduid als de “Rentevergoeding”).  
Voor deze raamovereenkomst bedraagt deze rentevoet 4,20% op jaarbasis, voor zover er gestort wordt tussen 
01/01/2020 en 30/06/2020 als uiterste datum. 
5.2 De betaling van de Rentevergoeding geschiedt na het verkrijgen van het Tax Shelter-attest of ten laatste na 
het verstrijken van een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van de betaling van de volledige 
Aankoopsom door de Investeerder. 
De betaling van de Rentevergoeding gebeurt op rekeningnummer  
BE                 op naam van de Investeerder, tenzij 
anders voorafgaandelijk wordt meegedeeld door de Investeerder. 
 
5.3 De Producent verbindt zich ertoe om, voor de duur dat de Rentevergoeding niet volledig is betaald aan de 
Investeerder, een bedrag gelijk aan de maximaal mogelijke Rentevergoeding (i.e. de Rentevergoeding berekend 
op een duur van 18 maanden) te plaatsen op een rubriekrekening op naam van notarisvennootschap Michel 
Vandamme Christian Vandamme Sophie Delaere. De Aanbieder wordt door de Producent gemachtigd om voor 
rekening van de Producent dit bedrag te storten op deze notariële rubriekrekening. 
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5.4 De Producent verklaart hierbij de vordering die hij/zij zal hebben op notarisvennootschap Michel Vandamme 
Christian Vandamme Sophie Delaere uit hoofde van de storting van het bedrag zoals voorzien in artikel 5.3 van 
onderhavige overeenkomst, onherroepelijk in pand te geven aan de Investeerder tot zekerheid van de betaling 
van de Rentevergoeding aan de Investeerder. Het maximaal bedrag tot beloop waarvan deze schuldvordering 
gewaarborgd is, is gelijk aan het bedrag van de Rentevergoeding vermeerderd met de bijhorigheden zoals, maar 
niet beperkt tot, eventuele uitvoerings- en uitwinningskosten. 
De Producent verklaart dat de in pand gegeven vordering(en) zijn eigendom zijn en dat zij niet - geheel of 
gedeeltelijk - ten gunste van derden werden, noch zullen worden, bezwaard of gecedeerd. 
 
Artikel 6: Verzekering 
 
De Aanbieder verbindt zich ertoe op kosten van de Aanbieder, voorafgaand aan de storting door de Investeerder 
van de Aankoopsom, een verzekering aan de Investeerder te bezorgen, die het bedrag van het voorziene fiscaal 
voordeel zal verzekeren.  
Deze verzekering zal worden afgesloten via Vanbreda Verzekeringen (www.vanbreda.be) bij Circles S.A. 
(www.circlesgroup.com), of bij een andere gelijkaardige gespecialiseerde aanbieder. 
 
Artikel 7: Waarborgen en verklaringen van de Producent 
 
7.1 De Producent is een vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel, de voornaamste 
inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is gevestigd. 
 
7.2 De Producent is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitgesloten. 
 
7.3 De Producent is geen televisieomroep, noch een daaraan verbonden onderneming, en heeft als voornaamste 
doel, de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken.  
 
7.4 De Producent verbindt er zich toe om ten minste 70% van de uitgaven in de Europese Economische Ruimte 
zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 6° WIB 1992, te besteden aan uitgaven die rechtstreeks verbonden 
zijn met de productie en de exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992. 
 
7.5 De Producent verbindt er zich toe dat ten minste 70% van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België 
worden gedaan, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie zoals bedoeld 
in artikel 194ter §1, eerste lid, 8° WIB 1992. 
 
7.6 De Producent verklaart, samen met de aanvraag voor een Tax Shelter-attest, aan de Federale Overheidsdienst 
Financiën over te leggen, de hierna volgende documenten: 
 

§ Certificaat waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Audiovisueel Werk beantwoordt aan de 
definitie van een in aanmerking komend werk zoals bedoeld in artikel 194ter § 1, eerste lid, 4° WIB 1992. 

§ Een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Audiovisueel Werk is voltooid en 
dat de in toepassing van artikel 194ter WIB 1992 uitgevoerde globale financiering van het werk is 
uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden en de grens zoals bedoeld in artikel 194ter § 4, 3° 
WIB 1992. 

 
7.7 De Producent verbindt er zich toe dat het Tax Shelter-attest daadwerkelijk wordt afgeleverd en dit uiterlijk 
op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de 
Raamovereenkomst wordt getekend. Deze termijn van vier jaar wordt verlengd tot vijf jaar voor zover het gaat 
om raamovereenkomsten waarbij de gekoppelde Fiscale Waarde Tax Shelter-attest ingevolge de Covid-19 
Pandemie een verlengde periode van 12 maanden geniet om te worden behaald én de Raamovereenkomst voor 
31/12/2020 werd afgesloten. 
 
7.8 De Producent verklaart dat de totale fiscale waarde van de Tax Shelter-attesten per 
Audiovisueel Werk maximaal € 15.000.000,00 bedraagt. 
 
7.9 De Producent verbindt er zich toe overeenkomstig artikel 194 ter § 1, eerste lid, 7° WIB 
1992, in België uitgaven te doen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het 
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Audiovisueel Werk, ten belope van 90% van de te verwachten fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. 
 
7.10 De Producent verbindt er zich toe het definitieve bedrag dat zal worden aangewend tot uitvoering van de 
Raamovereenkomst door de vrijstelling van de winst te beperken tot ten hoogste 50% van de begroting van de 
totale uitgaven van het in aanmerking komend Audiovisueel Werk voor het geheel van de in aanmerking 
komende Investeerders en om alle Aankoopsommen daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van deze 
begroting.  
 
7.11 De Producent verbindt er zich toe de uitgaven rechtstreeks verbonden aan het Audiovisueel Werk binnen 
een periode van ten hoogste 18 maanden (en 24 maanden indien het een animatiefilm betreft) na ondertekening 
van deze Raamovereenkomst te doen. Deze termijn van 18 of 24 maanden wordt verlengd met 12 maanden voor 
zover het gaat om raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12 september 2018, of 12 maart 2018 voor 
de animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie, tot 31 december 2020. 
 
7.12 De Producent verklaart dat alle voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid, de grens, het 
maximum, de termijn en territorialiteit, zoals bedoeld in artikel 194 ter WIB 1992, (zullen) worden nageleefd. 
 
7.13 De Producent verbindt er zich toe in de eindgeneriek van het Audiovisueel Werk de steun te vermelden die 
door de Belgische wetgever werd aangebracht inzake de tax shelter. 
 
7.14 De Producent verklaart dat hij op het ogenblik van het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 
 
7.15 De Producent verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de artistieke creatie, 
productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisueel Werk. 
 
7.16 De Producent is door  de Federale Overheidsdienst  Financiën erkend als in aanmerking komend 
productievennootschap volgens de procedure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt. 
 
Artikel 8: Waarborgen en verklaringen van de Aanbieder 
 
8.1 De Aanbieder is door de Federale Overheidsdienst  Financiën op datum van 25/03/2015 erkend als in 
aanmerking komend tussenpersoon volgens de procedure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden 
bepaalt (cfr. Bijlage 3). 
 
8.2 De Aanbieder neemt de verbintenis op zich de wetgeving die betrekking heeft op het tax shelter stelsel na te 
leven, en meer in het bijzonder, § 12 van artikel 194ter WIB 1992. 
 
8.3 De Aanbieder verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de artistieke creatie, 
productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisueel Werk. 
 
8.4 De Aanbieder verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen 1 maand na ondertekening aan te melden 
bij de Federale Overheidsdienst Financiën. 
 
8.5 De Aanbieder verklaart dat de door de Investeerder in toepassing van artikel 4 gestorte som, indien deze 
storting gebeurt binnen de daarin vermelde termijn, drie maanden vóór de aflevering van het Tax Shelter-attest 
is gestort.  
 
8.6 De Aanbieder verklaart dat hij op het ogenblik van het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten blijke waarvan een 
attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als bijlage 4 bij onderhavige overeenkomst wordt gevoegd. 
 
Artikel 9: Waarborgen en verklaringen van de Investeerder 
 
9.1 De Investeerder is een binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een 
belastingplichtige bedoeld in art 227, 2°WIB 1992; andere dan: 
 



 

16 
 

- een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 2° WIB 1992; 
of 

- een hiermee verbonden vennootschap is in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen; of 

- een televisieomroep, 
 

die een raamovereenkomst ondertekent zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 5° WIB 1992, waarin hij zich verbindt 
sommen te storten met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest zoals bedoeld in artikel 194ter § 1, 
10° WIB 1992. De omschrijving van het maatschappelijk doel/voorwerp van de Investeerder, kan worden 
teruggevonden in de statuten, die als bijlage 5 bij onderhavige overeenkomst zijn gevoegd. 
 
9.2 De Investeerder verklaart in kennis te zijn van de Fiscale Vrijstelling. 
9.3 De Investeerder waarborgt dat hij het van de Federale Overheidsdienst Financiën ontvangen Tax Shelter-
attest na overdracht zal bijhouden. 
 
9.4 De Investeerder verklaart op de hoogte te zijn van alle voorwaarden waaronder hij aanspraak kan maken op 
de belastingvrijstelling op grond van artikel 194ter WIB 1992, waaronder: 
 

- Zich ertoe verbinden de vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief van zijn balans 
te boeken tot op de datum waarop het laatste van de voornoemde attesten wordt toegezonden aan 
zijn belastingdienst, op voorwaarde dat dit attest wordt toegezonden binnen de wettelijke termijn van 
4 jaar (tot 31/12 van dat jaar) na ondertekening van de Raamovereenkomst. Wanneer onderhavige 
Raamovereenkomst wordt gesloten voor 31/12/2020 wordt deze termijn van vier jaar verlengd tot vijf 
jaar voor zover het gaat om raamovereenkomsten waarbij de gekoppelde Fiscale Waarde Tax Shelter-
attest ingevolge de Covid-19 Pandemie een verlengde periode van 12 maanden geniet om te worden 
behaald en indien de productievennootschap kan aantonen dat het betrokken werk rechtstreeks schade 
heeft ondervonden door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om COVID-19 te 
bestrijden. 

- Zich ertoe verbinden de vrijgestelde winst niet als basis te nemen voor de berekening van enige beloning 
of toekenning tot op de datum waarop het laatste van de voornoemde attesten wordt toegezonden aan 
zijn belastingdienst, op voorwaarde dat dit attest wordt toegezonden binnen de wettelijke termijn van 
4 jaar (tot 31/12 van dat jaar) na ondertekening van de Raamovereenkomst. Wanneer onderhavige 
Raamovereenkomst wordt gesloten voor 31/12/2020 wordt deze termijn van vier jaar verlengd tot vijf 
jaar voor zover het gaat om raamovereenkomsten waarbij de gekoppelde Fiscale Waarde Tax Shelter-
attest ingevolge de Covid-19 Pandemie een verlengde periode van 12 maanden geniet om te worden 
behaald en indien de productievennootschap kan aantonen dat het betrokken werk rechtstreeks schade 
heeft ondervonden door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om COVID-19 te 
bestrijden. 
 

Ten slotte wordt de definitieve fiscale vrijstelling slechts toegekend indien de 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 ontvangen Tax Shelter-attest.  
Alle op het ogenblik van de ondertekening van de Raamovereenkomst van kracht zijnde wettelijke 
bepalingen, worden als bijlage 6 bij de onderhavige overeenkomst gevoegd. 

 
9.5 De Investeerder erkent dat hij op geen enkele wijze inspraak zal hebben in de artistieke 
creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisueel Werk. 
 
Artikel 10 : Aansprakelijkheid van de Aanbieder – verzekering 
 
10.1 De Aanbieder zal de Investeerder vergoeden voor de door de Investeerder geleden schade die haar oorzaak 
vindt in een schending van of onjuistheid in de door de Aanbieder krachtens artikel 8 van de Raamovereenkomst 
gegeven verklaringen en waarborgen. 
 
10.2 Alle bepalingen, uitsluitingen en voorwaarden van de onderschreven verzekering zijn terug te vinden in de 
Algemene en Bijzondere voorwaarden.  
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10.3 De Aanbieder, de Producent en de Investeerder verbinden er zich toe om al wat redelijkerwijze mogelijk is 
te doen om de omvang van de eventuele schade van de Investeerder te vermijden of te beperken. 
 
10.4 Indien de Investeerder verhaal wenst uit te oefenen, zal hij de Aanbieder schriftelijk, per aangetekende brief 
in gebreke stellen met vermelding 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. 
 
Artikel 11 : Mededelingen & Kennisgevingen 
 
Tenzij anders bepaald, gebeuren alle mededelingen of kennisgevingen ingevolge de 
Raamovereenkomst, per aangetekend schrijven. 
In hoogdringende gevallen mogen de mededelingen of kennisgevingen gebeuren per gewone post, fax of mail, 
voor zover ze binnen de 3 dagen na de dag waarop de mededeling of kennisgeving wordt verzonden, worden 
bevestigd per aangetekend schrijven. 
 
Artikel 12: Nietigheid 
 
Indien enige verbintenis in de Raamovereenkomst niet afdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van 
dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden 
van andere bepalingen in de Raamovereenkomst, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet 
strijdig is met dwingend recht. In het geval dat de geldigheid of de afdwingbaarheid van de Raamovereenkomst 
of van enige bepaling daarvan betwist wordt, verbinden de Partijen er zich toe wat ook te doen dat noodzakelijk 
of raadzaam is om zulke bepaling en de Raamovereenkomst volledig van kracht en in werking te houden of zulke 
bepaling te vervangen door andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde werking hebben 
voor alle Partijen hierbij. 
 
Artikel 13: Geheimhoudingsverbintenis 
 
Alle partijen zullen de informatie die zij ontvangen hebben in het kader van de onderhandelingen, de uitvoering 
en de afhandeling van deze overeenkomst als confidentieel behandelen. 
De informatie mag verder aan geen derde partij meegedeeld worden of ter beschikking gesteld worden, tenzij 
het gaat om bestuurders en/of consulenten (boekhouders, fiscalisten, advocaten e.d.) alsook Belgische 
overheden, die inzage in de overeenkomst dienen te hebben ter uitvoering ervan. 
Deze geheimhoudingsverbintenis vangt aan van bij de ondertekening van het contract, met effect over de ganse 
periode van de onderhandelingen en de uitvoering van de overeenkomst. Ze wordt slechts beëindigd als beide 
partijen zich hiermee akkoord verklaren. Het niet naleven van deze geheimhoudingsverbintenis kan aanleiding 
geven tot een schade-eis en schadevergoeding. 
 
Artikel 14: 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 
rechtbanken te Gent. 
 
Opgemaakt te Gent op ../../…. in drie exemplaren, waarvan elke partij erkent één exemplaar te hebben 
ontvangen. 
 
Voor de Investeerder      
…  
 
 
Voor de Producent 
… 
 
 
Voor de Aanbieder 
… 
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Te paragraferen bijlagen: 
 

1. Certificaat van de Vlaamse Gemeenschap  
2. Statuten van de Aanbieder 
3. Erkenning Federale Overheidsdienst  Financiën van de Aanbieder  
4. Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Aanbieder 
5. Statuten van de Investeerder 
6. Artikel 194ter WIB 1992 

 
Bijlage 2 
 
Raamovereenkomst vennootschappen waarvan het boekjaar afsluit vanaf 31/12/2020 
 

Raamovereenkomst dd ../../… tussen 
Investeerder en 

Flanders Tax Shelter bv en  
Producent 

voor de financiering van de productie van het audiovisueel werk 
titel werk 

 
TUSSEN 
 
De … naar Belgisch recht … , gevestigd te… , ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder 
nummer … , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door …; 
 
hierna genoemd “de Investeerder” anderzijds, 
 
EN 
 
De besloten vennootschap naar Belgisch recht Flanders Tax Shelter, gevestigd te Soenenspark 58 bus 0204, 9051 
Gent, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0600.972.012, hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar bestuurders, 
Hiverco bv, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Dewinter; en 
Navito bv, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Notte; 
 
hierna genoemd “de Aanbieder” enerzijds, 
 
EN 
 
De … naar Belgisch recht … , gevestigd te… , ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder 
nummer … , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door …; 
 
hierna genoemd “de Producent” anderzijds. 
 
DEFINITIES : 
 
Aankoopsom: 
Bedrag dat door de Investeerder wordt betaald ter verkrijging van het Tax Shelter-attest en de Fiscale Vrijstelling. 
 
Fiscale vrijstelling: 
Bedrag dat door de Investeerder in mindering wordt gebracht van de belastbare basis, door het aanleggen van 
een belastingvrije reserve, binnen de hierna vermelde grenzen en voorwaarden: 

- maximaal 421% van de Aankoopsom, voor zover deze binnen de wettelijk voorziene termijn wordt 
gestort 

- maximaal 203% van de Fiscale Waarde van het Tax Shelter-attest 
Dit bedrag wordt slechts definitief na ontvangst van het Tax Shelter-attest. 
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Tax Shelter-attest: 
Fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, dat uitsluitend op verzoek van de Producent wordt afgeleverd 
door de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Producent, volgens de 
modaliteiten en voorwaarden zoals bepaald in artikel 194 ter § 7 WIB 1992, op basis van de 
raamovereenkomst(en) zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1 eerste lid, 5° WIB 1992, en de 
uitgaven gedaan voor de financiering van de productie en de exploitatie van een audiovisueel werk zoals bedoeld 
in artikel 194 ter § 1 eerste lid, 4° WIB 1992. 
 
Fiscale Waarde Tax Shelter-attest: 
De waarde die wordt vermeld op het Tax Shelter-attest en die aan de Investeerder recht geeft op een Fiscale 
Vrijstelling. 
Deze waarde is vastgelegd op: 

- 70% van het bedrag van de in aanmerking komende productie- en exploitatie-uitgaven verricht in de 
Europese Economische Ruimte, zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 6° WIB 1992 die zijn 
uitgevoerd voor de productie en de exploitatie van het Audiovisueel Werk en die uitgaven zijn die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie in de zin van artikel 194ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992; 

- 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 artikel 194ter § 1, eerste 
lid, 7° WIB 1992, binnen een termijn van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum van heden. De termijn 
wordt met 12 maanden verlengd voor raamovereenkomsten afgesloten tussen 12/03/2020 en 
31/12/2020 indien de productievennootschap kan aantonen dat het betrokken werk rechtstreeks 
schade heeft ondervonden door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om COVID-
19 te bestrijden. 
Voor animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie bedraagt de termijn 24 maanden. Deze 
termijn wordt met 12 maanden verlengd voor raamovereenkomsten afgesloten tussen 12/03/2020 en 
31/12/2020 indien de productievennootschap kan aantonen dat het betrokken werk rechtstreeks 
schade heeft ondervonden door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om COVID-
19 te bestrijden.  
 
Indien evenwel het totaal van de uitgaven verricht in België die rechtstreeks verbonden zijn met de 
productie en exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992, minder is dan 70% 
van het totaal van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in 
artikel 194 ter § 1, eerste lid, 7° WIB 1992, 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%. 
 

NA VOORAFGAANDELIJK TE HEBBEN UITEENGEZET DAT: 
 
De Producent een Audiovisueel Werk met als voorlopige titel ‘…’, waarvan de karakteristieken hierna verder 
worden beschreven, wenst te ontwikkelen en te produceren; 
 
De Producent voor de financiering van de productie van het Audiovisueel Werk, gedeeltelijk een beroep wenst 
te doen op privé-investeerders via de Aanbieder; 
 
De Investeerder is actief in de sector van “…”. (cfr. bijlage 5) 
De Investeerder, voor de financiering van de productie van het Audiovisueel Werk, aan de 
Producent financiële middelen wenst ter beschikking te stellen, met het oog op het bekomen van een Tax 
Shelter-attest, hetgeen binnen de Investeerder resulteert in een vrijstelling van de belastbare winst in 
overeenstemming met artikel 194 ter WIB 1992; 
 
Partijen in onderstaande overeenkomst (hierna genoemd ‘de Raamovereenkomst’) de 
voorwaarden en modaliteiten wensen vast te leggen omtrent de wijze waarop de Investeerder zich verbindt 
tegenover de Aanbieder en de Producent om een som over te maken met het oog op het bekomen van een Tax 
Shelter-attest; 
 
De Raamovereenkomst wordt gesloten met inachtneming van: 
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§ Artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) 1992; 
§ De Wet van 17 mei 2004 tot wijziging van artikel 194ter van het WIB 1992 betreffende de tax 

shelterregeling ten gunste van de audiovisuele productie (Belgisch Staatsblad 4 juni 2004); 
§ Artikel 7 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen, wijzigt het artikel 

194ter van het WIB 1992 (Belgisch Staatsblad 31 december 2009); 
§ Artikel 12 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen 

betreffende de duurzame ontwikkeling, wijzigt artikel 194ter van het WIB 1992 (Belgisch Staatsblad 28 
juni 2013); 

§ Wet van 12 mei 2014 tot wijziging van het artikel 194ter van het WIB 1992 betreffende het taks shelter-
stelsel ten gunste van audiovisueel werk (Belgische Staatsblad 27 mei 2014); 

§ Wet van 26 mei 2016 tot wijziging van artikel 194ter van het WIB 1992 betreffende het Tax Shelter 
stelsel ten gunste van audiovisuele werken (Belgisch Staatsblad 7 juni 2016); 

§ De uitbreiding van de tax shelter naar de podiumkunsten werd geregeld met de wet van 25 december 
2016 houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor 
de productie van een podiumwerk (Belgisch Staatsblad 17 januari 2017); 

§ De modaliteiten voor de erkenning van in de in aanmerking komende productiehuizen en 
tussenpersonen wordt geregeld in het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot uitvoering van artikel 
194ter van het WIB 1992 (Belgisch Staatsblad 31 december 2014); 

§ Het KB van 19 december 2014 wordt uitgebreid naar de podiumkunsten met het Koninklijk Besluit van 
27 januari tot uitvoering van de artikelen 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de modaliteiten en de voorwaarden van de erkenningsprocedure van 
productievennootschappen en van de in aanmerking komende tussenpersonen betreft en de in artikel 
194ter/2 van de zelfde Wetboek bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat, werd op 31 januari 
2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; 

§ Wet van 17 maart 2019 - Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen  (Belgisch Staatsblad 10 mei 2019);  

§ Wet van 28 april 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 mei 2019) houdende diverse fiscale 
bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955; 

§ Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 
pandemie (Belgisch Staatsblad 11 juni 2020). 
 

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN : 
 
Artikel 1: Voorwerp 
 
De Raamovereenkomst heeft tot voorwerp de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen voor het overmaken 
van een som met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest voor een Audiovisueel Werk, voorlopig 
getiteld ‘…’. 
 
Artikel 2: Identificatie en beschrijving van het Audiovisueel Werk 
 
2.1 Het Audiovisueel Werk is een documentaire bestemd voor de televisie met als werktitel ‘XXXXXXX’. 
 
2.2 Het Audiovisueel Werk is een Europees Audiovisueel Werk dat door de Vlaamse 
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 (hierna en hiervoor genoemd ‘het Audiovisueel Werk’). 
Het certificaat (202041) is bijgevoegd als bijlage 1 van onderhavige raamovereenkomst. 
 
Artikel 3: Financiering 
 
3.1 Het geraamde budget van de uitgaven die nodig zijn voor het Audiovisueel Werk, bedraagt  € .. (cfr. bijlage 
1, dit bedrag kan fluctueren),  waarvan € … (dit bedrag kan fluctueren conform de wettelijke bepalingen en 
grenzen) ten laste wordt genomen door de in artikel 194 ter § 1, 1° WIB 1992 vermelde Investeerders. 
 
3.2 Het totaal bedrag van de uitgaven dat zal worden gefinancierd door de in artikel 194 ter § 1, 1° WIB 1992 
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vermelde Investeerders, zal worden aangewend voor de uitvoering van het Audiovisueel Werk en zal niet meer 
bedragen dan 50% van het totale productiebudget van het Audiovisueel Werk. 
 
Artikel 4: Betaling 
 
4.1 De Aankoopsom bedraagt € … en komt overeen met 48,22% van de te verwachten Fiscale Waarde van het 
Tax Shelter-attest (welke € … bedraagt). 
 
4.2 De Investeerder verbindt er zich toe de Aankoopsom te storten ten aanzien van de Producent op het 
bankrekeningnummer BE … gehouden op naam van de Aanbieder. De Aanbieder ontvangt deze som voor 
rekening van de Producent en zal deze som storten op een bankrekening van de Producent, met uitzondering 
van het bedrag dat overeenkomstig art. 5.3 van onderhavige overeenkomst wordt geplaatst op een 
rubriekrekening op naam van notarisvennootschap Michel Vandamme Christian Vandamme Sophie Delaere. 
De Investeerder is op de hoogte van de op hem rustende verplichting om voornoemd bedrag 
binnen de maand volgend op de ondertekening van de Raamovereenkomst te storten, alsook dat de vrijstelling, 
zoals bedoeld in artikel 194 ter § 2 WIB 1992, per belastbaar tijdperk, wordt verleend ten belope van een bedrag 
beperkt tot 50%, met een maximum van € 2.000.000,00, van haar belastbare gereserveerde winst van het 
belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve, bedoeld in artikel 194 ter, § 4 
WIB 1992. Het maximum van € 2.000.000 geldt voor het belastbaar tijdperk in de loop waarvan de 
Raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit vanaf 31 december 2020 tot 31 december 2021 inbegrepen. 
 
Artikel 5: Rentevergoeding 
 
5.1 De voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste storting op grond van deze Raamovereenkomst 
en het ogenblik waarop het Tax Shelter-attest wordt afgeleverd, maar met een maximum van 18 maanden, zal 
de Producent aan de Investeerder een som storten berekend op de in het kader van deze Raamovereenkomst 
effectief uitgevoerde stortingen die worden verricht ter verkrijgen van het Tax Shelter-attest, prorata van de 
verlopen dagen, en waarvan de maximumrente gelijk is aan het gemiddelde van de ‘EURIBOR 12 maanden’ van 
de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de door de Investeerder gedane 
storting, verhoogd met 450 basispunten (hierna aangeduid als de “Rentevergoeding”).  
Voor deze raamovereenkomst bedraagt deze rentevoet 4,20% op jaarbasis, voor zover er gestort wordt tussen 
01/01/2020 en 30/06/2020 als uiterste datum.  
5.2 De betaling van de Rentevergoeding geschiedt na het verkrijgen van het Tax Shelter-attest of ten laatste na 
het verstrijken van een periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van de betaling van de volledige 
Aankoopsom door de Investeerder. 
De betaling van de Rentevergoeding gebeurt op rekeningnummer 
BE                 op naam van de Investeerder, tenzij 
anders voorafgaandelijk wordt meegedeeld door de Investeerder. 
 
5.3 De Producent verbindt zich ertoe om, voor de duur dat de Rentevergoeding niet volledig is betaald aan de 
Investeerder, een bedrag gelijk aan de maximaal mogelijke Rentevergoeding (i.e. de Rentevergoeding berekend 
op een duur van 18 maanden) te plaatsen op een rubriekrekening op naam van notarisvennootschap Michel 
Vandamme Christian Vandamme Sophie Delaere. De Aanbieder wordt door de Producent gemachtigd om voor 
rekening van de Producent dit bedrag te storten op deze notariële rubriekrekening. 
 
5.4 De Producent verklaart hierbij de vordering die hij/zij zal hebben op notarisvennootschap Michel Vandamme 
Christian Vandamme Sophie Delaere uit hoofde van de storting van het bedrag zoals voorzien in artikel 5.3 van 
onderhavige overeenkomst, onherroepelijk in pand te geven aan de Investeerder tot zekerheid van de betaling 
van de Rentevergoeding aan de Investeerder. Het maximaal bedrag tot beloop waarvan deze schuldvordering 
gewaarborgd is, is gelijk aan het bedrag van de Rentevergoeding vermeerderd met de bijhorigheden zoals, maar 
niet beperkt tot, eventuele uitvoerings- en uitwinningskosten. 
De Producent verklaart dat de in pand gegeven vordering(en) zijn eigendom zijn en dat zij niet - geheel of 
gedeeltelijk - ten gunste van derden werden, noch zullen worden, bezwaard of gecedeerd. 
 
Artikel 6: Verzekering 
 
De Aanbieder verbindt zich ertoe op kosten van de Aanbieder, voorafgaand aan de storting door de Investeerder 
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van de Aankoopsom, een verzekering aan de Investeerder te bezorgen, die het bedrag van het voorziene fiscaal 
voordeel zal verzekeren.  
Deze verzekering zal worden afgesloten via Vanbreda Verzekeringen (www.vanbreda.be) bij Circles S.A. 
(www.circlesgroup.com), of bij een andere gelijkaardige gespecialiseerde aanbieder. 
 
Artikel 7: Waarborgen en verklaringen van de Producent 
 
7.1 De Producent is een vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel, de voornaamste 
inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is gevestigd. 
 
7.2 De Producent is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitgesloten. 
 
7.3 De Producent is geen televisieomroep, noch een daaraan verbonden onderneming, en heeft als voornaamste 
doel, de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken.  
 
7.4 De Producent verbindt er zich toe om ten minste 70% van de uitgaven in de Europese  
Economische Ruimte zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 6° WIB 1992, te besteden aan uitgaven die 
rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° 
WIB 1992. 
 
7.5 De Producent verbindt er zich toe dat ten minste 70% van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België 
worden gedaan, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie zoals bedoeld 
in artikel 194ter §1, eerste lid, 8° WIB 1992. 
 
7.6 De Producent verklaart, samen met de aanvraag voor een Tax Shelter-attest, aan de Federale Overheidsdienst 
Financiën over te leggen, de hierna volgende documenten: 
 

§ Certificaat waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Audiovisueel Werk beantwoordt aan de 
definitie van een in aanmerking komend werk zoals bedoeld in artikel 194ter § 1, eerste lid, 4° WIB 1992. 

§ Een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Audiovisueel Werk is voltooid en 
dat de in toepassing van artikel 194ter WIB 1992 uitgevoerde globale financiering van het werk is 
uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden en de grens zoals bedoeld in artikel 194ter § 4, 3° 
WIB 1992. 

 
7.7 De Producent verbindt er zich toe dat het Tax Shelter-attest daadwerkelijk wordt afgeleverd en dit uiterlijk 
op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de 
Raamovereenkomst wordt getekend. Deze termijn van vier jaar wordt verlengd tot vijf jaar voor zover het gaat 
om raamovereenkomsten waarbij de gekoppelde Fiscale Waarde Tax Shelter-attest ingevolge de Covid-19 
Pandemie een verlengde periode van 12 maanden geniet om te worden behaald én de Raamovereenkomst voor 
31/12/2020 werd afgesloten. 
 
7.8 De Producent verklaart dat de totale fiscale waarde van de Tax Shelter-attesten per 
Audiovisueel Werk maximaal € 15.000.000,00 bedraagt. 
 
7.9 De Producent verbindt er zich toe overeenkomstig artikel 194 ter § 1, eerste lid, 7° WIB 
1992, in België uitgaven te doen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het 
Audiovisueel Werk, ten belope van 90% van de te verwachten fiscale waarde van het Tax Shelter-attest. 
 
7.10 De Producent verbindt er zich toe het definitieve bedrag dat zal worden aangewend tot uitvoering van de 
Raamovereenkomst door de vrijstelling van de winst te beperken tot ten hoogste 50% van de begroting van de 
totale uitgaven van het in aanmerking komend Audiovisueel Werk voor het geheel van de in aanmerking 
komende Investeerders en om alle Aankoopsommen daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van deze 
begroting.  
 
7.11 De Producent verbindt er zich toe de uitgaven rechtstreeks verbonden aan het Audiovisueel Werk binnen 
een periode van ten hoogste 18 maanden (en 24 maanden indien het een animatiefilm betreft) na ondertekening 
van deze Raamovereenkomst te doen. Deze termijn van 18 of 24 maanden wordt verlengd met 12 maanden voor 
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zover het gaat om raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12 september 2018, of 12 maart 2018 voor 
de animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie, tot 31 december 2020. 
 
7.12 De Producent verklaart dat alle voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid, de grens, het 
maximum, de termijn en territorialiteit, zoals bedoeld in artikel 194 ter WIB 1992, (zullen) worden nageleefd. 
 
7.13 De Producent verbindt er zich toe in de eindgeneriek van het Audiovisueel Werk de steun te vermelden die 
door de Belgische wetgever werd aangebracht inzake de tax shelter. 
 
7.14 De Producent verklaart dat hij op het ogenblik van het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.  
 
7.15 De Producent verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de artistieke creatie, 
productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisueel Werk. 
 
7.16 De Producent is door  de Federale Overheidsdienst  Financiën erkend als in aanmerking komend 
productievennootschap volgens de procedure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt. 
 
Artikel 8: Waarborgen en verklaringen van de Aanbieder 
 
8.1 De Aanbieder is door de Federale Overheidsdienst  Financiën op datum van 25/03/2015 erkend als in 
aanmerking komend tussenpersoon volgens de procedure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden 
bepaalt (cfr. Bijlage 3). 
 
8.2 De Aanbieder neemt de verbintenis op zich de wetgeving die betrekking heeft op het tax shelter stelsel na te 
leven, en meer in het bijzonder, § 12 van artikel 194ter WIB 1992. 
 
8.3 De Aanbieder verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de artistieke creatie, 
productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisueel Werk. 
 
8.4 De Aanbieder verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen 1 maand na ondertekening aan te melden 
bij de Federale Overheidsdienst Financiën. 
 
8.5 De Aanbieder verklaart dat de door de Investeerder in toepassing van artikel 4 gestorte som, indien deze 
storting gebeurt binnen de daarin vermelde termijn, drie maanden vóór de aflevering van het Tax Shelter-attest 
is gestort. 
 
8.6 De Aanbieder verklaart dat hij op het ogenblik van het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten blijke waarvan een 
attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als bijlage 4 bij onderhavige overeenkomst wordt gevoegd. 
 
Artikel 9: Waarborgen en verklaringen van de Investeerder 
 
9.1 De Investeerder is een binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een 
belastingplichtige bedoeld in art 227, 2° WIB 1992; andere dan: 
 

- een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 2° WIB 1992; 
of 

- een hiermee verbonden vennootschap is in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen; of 

- een televisieomroep, 
 

die een raamovereenkomst ondertekent zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 5° WIB 1992, waarin hij zich verbindt 
sommen te storten met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest zoals bedoeld in artikel 194ter § 1, 
10° WIB 1992. De omschrijving van het maatschappelijk doel/voorwerp van de Investeerder, kan worden 
teruggevonden in de statuten, die als bijlage 5 bij onderhavige overeenkomst zijn gevoegd. 
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9.2 De Investeerder verklaart in kennis te zijn van de Fiscale Vrijstelling. 
 
9.3 De Investeerder waarborgt dat hij het van de Federale Overheidsdienst  Financiën ontvangen Tax Shelter-
attest na overdracht zal bijhouden. 
 
9.4 De Investeerder verklaart op de hoogte te zijn van alle voorwaarden waaronder hij aanspraak kan maken op 
de belastingvrijstelling op grond van artikel 194ter WIB 1992, waaronder: 
 

- Zich ertoe verbinden de vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief van zijn balans 
te boeken tot op de datum waarop het laatste van de voornoemde attesten wordt toegezonden aan 
zijn belastingdienst, op voorwaarde dat dit attest wordt toegezonden binnen de wettelijke termijn van 
4 jaar (tot 31/12 van dat jaar) na ondertekening van de Raamovereenkomst. Deze termijn van vier jaar 
wordt verlengd tot vijf jaar voor zover het gaat om raamovereenkomsten waarbij de gekoppelde Fiscale 
Waarde Tax Shelter-attest ingevolge de Covid-19 Pandemie een verlengde periode van 12 maanden 
geniet om te worden behaald en indien de productievennootschap kan aantonen dat het betrokken 
werk rechtstreeks schade heeft ondervonden door de maatregelen die door de federale regering zijn 
genomen om COVID-19 te bestrijden. 

- Zich ertoe verbinden de vrijgestelde winst niet als basis te nemen voor de berekening van enige beloning 
of toekenning tot op de datum waarop het laatste van de voornoemde attesten wordt toegezonden aan 
zijn belastingdienst, op voorwaarde dat dit attest wordt toegezonden binnen de wettelijke termijn van 
4 jaar (tot 31/12 van dat jaar) na ondertekening van de Raamovereenkomst. Deze termijn van vier jaar 
wordt verlengd tot vijf jaar voor zover het gaat om raamovereenkomsten waarbij de gekoppelde Fiscale 
Waarde Tax Shelter-attest ingevolge de Covid-19 Pandemie een verlengde periode van 12 maanden 
geniet om te worden behaald en indien de productievennootschap kan aantonen dat het betrokken 
werk rechtstreeks schade heeft ondervonden door de maatregelen die door de federale regering zijn 
genomen om COVID-19 te bestrijden. 
 

Ten slotte wordt de definitieve fiscale vrijstelling slechts toegekend indien de 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 ontvangen Tax Shelter-attest.  
Alle op het ogenblik van de ondertekening van de Raamovereenkomst van kracht zijnde wettelijke 
bepalingen, worden als bijlage 6 bij de onderhavige overeenkomst gevoegd. 
 

9.5 De Investeerder erkent dat hij op geen enkele wijze inspraak zal hebben in de artistieke 
creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisueel Werk. 
 
Artikel 10 : Aansprakelijkheid van de Aanbieder – verzekering 
 
10.1 De Aanbieder zal de Investeerder vergoeden voor de door de Investeerder geleden schade die haar oorzaak 
vindt in een schending van of onjuistheid in de door de Aanbieder krachtens artikel 8 van de Raamovereenkomst 
gegeven verklaringen en waarborgen. 
 
10.2 Alle bepalingen, uitsluitingen en voorwaarden van de onderschreven verzekering zijn terug te vinden in de 
Algemene en Bijzondere voorwaarden.  
 
10.3 De Aanbieder, de Producent en de Investeerder verbinden er zich toe om al wat redelijkerwijze mogelijk is 
te doen om de omvang van de eventuele schade van de Investeerder te vermijden of te beperken. 
 
10.4 Indien de Investeerder verhaal wenst uit te oefenen, zal hij de Aanbieder schriftelijk, per aangetekende brief 
in gebreke stellen met vermelding 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. 
 
Artikel 11 : Mededelingen & Kennisgevingen 
 
Tenzij anders bepaald, gebeuren alle mededelingen of kennisgevingen ingevolge de 
Raamovereenkomst, per aangetekend schrijven. 
In hoogdringende gevallen mogen de mededelingen of kennisgevingen gebeuren per gewone post, fax of mail, 
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voor zover ze binnen de 3 dagen na de dag waarop de mededeling of kennisgeving wordt verzonden, worden 
bevestigd per aangetekend schrijven. 
 
Artikel 12: Nietigheid 
 
Indien enige verbintenis in de Raamovereenkomst niet afdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van 
dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden 
van andere bepalingen in de Raamovereenkomst, en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet 
strijdig is met dwingend recht. In het geval dat de geldigheid of de afdwingbaarheid van de Raamovereenkomst 
of van enige bepaling daarvan betwist wordt, verbinden de Partijen er zich toe wat ook te doen dat noodzakelijk 
of raadzaam is om zulke bepaling en de Raamovereenkomst volledig van kracht en in werking te houden of zulke 
bepaling te vervangen door andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde werking hebben 
voor alle Partijen hierbij. 
 
Artikel 13: Geheimhoudingsverbintenis 
 
Alle partijen zullen de informatie die zij ontvangen hebben in het kader van de onderhandelingen, de uitvoering 
en de afhandeling van deze overeenkomst als confidentieel behandelen. 
De informatie mag verder aan geen derde partij meegedeeld worden of ter beschikking gesteld worden, tenzij 
het gaat om bestuurders en/of consulenten (boekhouders, fiscalisten, advocaten e.d.) alsook Belgische 
overheden, die inzage in de overeenkomst dienen te hebben ter uitvoering ervan. 
Deze geheimhoudingsverbintenis vangt aan van bij de ondertekening van het contract, met effect over de ganse 
periode van de onderhandelingen en de uitvoering van de overeenkomst. Ze wordt slechts beëindigd als beide 
partijen zich hiermee akkoord verklaren. Het niet naleven van deze geheimhoudingsverbintenis kan aanleiding 
geven tot een schade-eis en schadevergoeding. 
 
Artikel 14: 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 
rechtbanken te Gent. 
 
Opgemaakt te Gent op ../../…. in drie exemplaren, waarvan elke partij erkent één exemplaar te hebben 
ontvangen. 
 
Voor de Investeerder      
…  
 
 
Voor de Producent 
… 
 
 
Voor de Aanbieder 
… 
 
Te paragraferen bijlagen: 
 

7. Certificaat van de Vlaamse Gemeenschap  
8. Statuten van de Aanbieder 
9. Erkenning Federale Overheidsdienst  Financiën van de Aanbieder  
10. Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Aanbieder 
11. Statuten van de Investeerder 
12. Artikel 194ter WIB 1992 
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Bijlage 3 

29 MEI 2020. - Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 
pandemie (publicatie Belgisch Staatsblad 11 juni 2020) 

FILIP, Koning der Belgen, 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : 
TITEL 1 - ALGEMENE BEPALING 
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. 
TITEL 2 - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE INKOMSTENBELASTINGEN 
HOOFDSTUK 1 - Giften in natura 
Art. 2. § 1. In afwijking van artikel 49, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
worden de kosten verbonden aan giften in natura die tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020 worden 
gedaan aan de in paragraaf 2 bedoelde instellingen en organisaties, door belastingplichtigen die 
winst of baten verkrijgen, als aftrekbare beroepskosten beschouwd. 
§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde giften worden gedaan aan: 
1° de instellingen voor gezondheidszorg bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de 
ziekenhuizen en andere gezondheidsvoorzieningen; 
2° de in artikel 44, § 2, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde 
instellingen die de bejaardenzorg tot doel hebben; 
3° de in artikel 44, § 2, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde 
kinderbewaarplaatsen en de zuigelingentehuizen; 
4° de in artikel 44, § 2, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde 
instellingen die de gehandicaptenzorg tot doel hebben; 
5° de instellingen die school- en universitair onderwijs verschaffen; 
6° de openbare overheden; 
7° de humanitaire hulporganisaties, om hun behoeften voor de duur van hun interventie te dekken 
tijdens de periode waarin zij bijstand verlenen aan personen die besmet zijn door het COVID-19-virus 
of het risico daarop lopen en, meer algemeen, ter voorziening van de noodhulpdiensten; 
8° de instellingen die, op het tijdstip dat de goederen om niet worden verstrekt, erkend zijn door de 
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op grond waarvan zij met vrijstelling van btw en 
invoerrechten bepaalde hulpgoederen kunnen invoeren op het Belgisch grondgebied bij toepassing 
van het besluit (EU) 2020/491 van de Europese Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van 
rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen 
van de COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden. 
Met de instellingen voor gezondheidszorg in de zin van het eerste lid, 1°, worden gelijkgesteld: 
- de associaties van ziekenhuizen bedoeld in het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere 
omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet 
voldoen; 
- de ziekenhuisgroeperingen bedoeld in het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende 
vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten 
alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen 
waaraan deze moeten voldoen; 
- de fusies van ziekenhuizen bedoeld in het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere 
omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten 
voldoen; 
- de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 
op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. 
§ 3. De belastingplichtige verantwoordt de echtheid en het bedrag van de in paragraaf 1 bedoelde 
kosten door middel van bewijsstukken. 
§ 4. De goederen die het voorwerp kunnen zijn van een in paragraaf 1 bedoelde gift in natura zijn: 
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1° medische hulpmiddelen en hun hulpstukken als bedoeld in het koninklijk besluit van 18 maart 
1999 betreffende de medische hulpmiddelen; 
2° de beschermingsmiddelen, andere dan de goederen bedoeld in 1°, voor de zorgverstrekkers en de 
patiënten noodzakelijk voor de preventie van virale besmettingen en infectieziekten alsook voor de 
diagnose en de behandeling van patiënten die aan dergelijke ziekten lijden of die symptomen 
daarvan vertonen. 
§ 5. De in paragraaf 1 bedoelde gift wordt geacht geen door de schenker verleend abnormaal of 
goedgunstig voordeel te zijn zoals bedoeld in artikel 26 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992. 
Art. 3. In afwijking van artikel 49, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
worden de kosten verbonden aan giften in natura die tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 
worden gedaan aan de in het tweede lid bedoelde instellingen en organisaties, door 
belastingplichtigen die winst of baten verkrijgen, als aftrekbare beroepskosten beschouwd. 
De giften bedoeld in het eerste lid worden gedaan aan scholen gevestigd in België. 
De belastingplichtige verantwoordt de echtheid en het bedrag van de in het eerste lid bedoelde 
kosten door middel van bewijsstukken. 
De goederen die het voorwerp kunnen zijn van een gift in natura als bedoeld in het eerste lid zijn 
computers. 
De in het eerste lid bedoelde gift wordt geacht geen door de schenker verleend abnormaal of 
goedgunstig voordeel te zijn zoals bedoeld in artikel 26 van hetzelfde Wetboek. 
Art. 4. In afwijking van artikel 14533, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, kunnen de giften 
tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 eveneens in natura worden gedaan wanneer aan de 
onderstaande voorwaarden is voldaan: 
1° de giften worden gedaan aan: 
a) de erkende universitaire ziekenhuizen en hun stichtingen, bedoeld in artikel 14533, § 1, eerste lid, 
1°, a), van hetzelfde Wetboek; 
b) de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bedoeld in artikel 14533, § 1, eerste lid, 1°, c), 
van hetzelfde Wetboek, en aan hun ziekenhuizen; 
c) het Rode Kruis van België, bedoeld in artikel 14533, § 1, eerste lid, 1°, f), van hetzelfde Wetboek; 
d) de instellingen die de mindervaliden, de bejaarden en de beschermde minderjarigen bijstaan, 
bedoeld in artikel 14533, § 1, eerste lid, 1°, e), van hetzelfde wetboek, zolang zij erkend waren op 13 
maart 2020; 
2° het betreft giften van medische materialen of producten die nuttig zijn in de strijd tegen COVID-
19-pandemie en als zodanig door de begiftigde zijn erkend; 
3° de belastingplichtige is aan de personenbelasting onderworpen of is aan de belasting van niet-
inwoners als natuurlijke persoon bedoeld in artikel 227, 1°, van hetzelfde Wetboek, gelezen in 
samenhang met de artikelen 243/1 en 244 van hetzelfde Wetboek onderworpen; 
4° in voorkomend geval is het geschonken goed door de belastingplichtige niet verworven of 
geproduceerd in het kader van zijn beroepsactiviteit die winsten of baten oplevert. 
De giften die overeenkomstig het eerste lid zijn gedaan, gelden voor de werkelijke waarde bij de 
begiftigde: 
a) ofwel op basis van een aankoopfactuur van het geschonken medisch materiaal of de medische 
producten die door de schenker aan de begiftigde wordt voorgelegd; 
b) ofwel, bij ontstentenis van een aankoopfactuur, op basis van de forfaitair vastgestelde waarde 
voor de volgende goederen: 
- wegwerp mondmaskers 3 laags met elastieke oorbandjes: 1 euro; 
- herbruikbaar stoffen mondmasker: 1,5 euro; 
- wegwerp mondkapje FFP2: 3 euro; 
- pet gelaatscherm: 1 euro. 
De koning kan de in het tweede lid, b), bedoelde lijst van goederen aanvullen of wijzigen. 
Art. 5. In afwijking van artikel 14533, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, kunnen de giften 
tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020 eveneens in natura worden gedaan wanneer aan de 
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onderstaande voorwaarden is voldaan: 
1° de giften worden gedaan aan scholen gevestigd in België; 
2° het betreft giften van computers die nuttig zijn voor afstandsonderwijs en als zodanig door de 
begiftigde zijn erkend; 
3° de belastingplichtige is aan de personenbelasting onderworpen of is aan de belasting van niet-
inwoners als natuurlijke persoon bedoeld in artikel 227, 1°, van hetzelfde Wetboek, gelezen in 
samenhang met de artikelen 243/1 en 244 van hetzelfde Wetboek onderworpen; 
4° in voorkomend geval is het geschonken goed door de belastingplichtige niet verworven of 
geproduceerd in het kader van zijn beroepsactiviteit die winsten of baten oplevert. 
De giften die overeenkomstig het eerste lid zijn gedaan, gelden voor de werkelijke waarde bij de 
begiftigde: 
a) ofwel op basis van een aankoopfactuur van de geschonken computer die door de schenker aan de 
begiftigde wordt voorgelegd, waarbij het aankoopbedrag wordt verminderd met 25 pct. per volledig 
jaar verstreken vanaf de datum van aankoop; 
b) ofwel, bij ontstentenis van een aankoopfactuur, op basis van een raming van de waarde van het 
geschonken materiaal door de begiftigde en die gebaseerd is op de marktwaarde van de geschonken 
goederen op 29 februari 2020. 
HOOFDSTUK 2 - Vrijstelling van vergoedingen in het kader van steunmaatregelen die worden 
getroffen door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten 
Art. 6. In afwijking van de artikelen 24, eerste lid, 1°, 25, 6°, 27, tweede lid, 1° en 4°, 31, tweede lid, 
4°, 32, tweede lid, 2°, 183 en 235, van hetzelfde Wetboek, worden de vergoedingen die door de 
gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend voor de economische 
gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de toepassing van de ministeriële 
besluiten van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en 23 maart 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, of die overeenkomstig 
andere gewestelijke, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke regelgeving worden toegekend 
voor de economische gevolgen die belastingplichtigen ondervinden naar aanleiding van de COVID-
19-pandemie, van inkomstenbelastingen vrijgesteld. 
Het eerste lid is alleen van toepassing onder de volgende voorwaarden: 
- de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, vormt geen directe of indirecte vergoeding in ruil voor de 
levering van goederen of het verlenen van diensten; 
- in de regeling op grond waarvan de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt verleend, is 
uitdrukkelijk bepaald dat deze vergoeding wordt verleend om aan de rechtstreekse of 
onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden; 
- de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt betaald of toegekend tussen 15 maart 2020 en 31 
december 2020. 
De in het eerste lid bedoelde vergoedingen worden vermeld op de berekeningsnota die gevoegd is 
bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting van de genieter. 
HOOFDSTUK 3 - Tijdelijke aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of 
ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting 
Art. 7. Voor de toepassing van de artikelen 159, 218, 243 en 246 van hetzelfde Wetboek worden de 
bedragen van de voorafbetalingen, die betrekking hebben op het derde en vierde kwartaal van het 
boekjaar, die zijn gedaan ten laatste de tiende dag van de tiende maand van het boekjaar en de 
twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar wanneer deze voorafbetalingen betrekking 
hebben op een belastbaar tijdperk dat afsluit tussen 30 september 2020 en 31 januari 2021 
inbegrepen, vermenigvuldigd met respectievelijk 2,25 en 1,75 maal de basisrentevoet. 
Het eerste lid is niet van toepassing op vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot en 
met de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk een inkoop van eigen aandelen of een 
kapitaalvermindering, daaronder begrepen de in artikel 537 van hetzelfde Wetboek bedoelde 
kapitaalverminderingen, verrichten of dividenden als bedoeld in artikel 18 van hetzelfde Wetboek, 
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daaronder begrepen de in de artikelen 184quater, 537 en 541 van hetzelfde Wetboek bedoelde 
uitkeringen van liquidatiereserves, maar met uitsluiting van de in artikel 186 van hetzelfde Wetboek 
bedoelde uitgekeerde dividenden, betalen of toekennen. 
Het eerste lid is enkel van toepassing op vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot 
en met de laatste dag van het betreffende belastbaar tijdperk aan de personen bedoeld in artikel 3:6, 
§ 3, tweede lid, 6°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen variabele 
remuneratie betalen. 
Het eerste lid wordt niet toegepast om het in artikel 175, 2°, van hetzelfde Wetboek bedoelde 
bedrag van de voorafbetalingen die nodig zijn om de vermeerdering wegens geen of ontoereikende 
voorafbetalingen te vermijden, te bepalen. 
Het eerste lid is niet van toepassing op een belastingplichtige die, in de periode van 12 maart 2020 
tot en met de laatste dag van het betreffende belastbare tijdperk, ofwel: 
- een rechtstreekse deelneming aanhoudt in een vennootschap die gevestigd is in een Staat die is 
opgenomen op één van de lijsten waarnaar wordt verwezen in artikel 307, § 1/2, van hetzelfde 
Wetboek of een Staat die is opgenomen in de lijst in artikel 179 van het KB/WIB 92; 
- betalingen heeft gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in één van de in het eerste 
streepje bedoelde Staten, voor zover deze betalingen in de loop van die periode een totaalbedrag 
vormen van ten minste 100 000 euro, en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht 
in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële 
of economische behoeften. 
HOOFDSTUK 4 - Taxshelter 
Art. 8. In afwijking van het artikel 194ter, van het hetzelfde Wetboek 
1° De in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 4°, tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, bedoelde 
termijnen waarin de uitgaven moeten worden gedaan, worden verlengd met twaalf maanden, voor 
zover de in aanmerking komende productievennootschap aantoont dat het in aanmerking komend 
werk, waarvoor de raamovereenkomst is aangemeld, rechtstreekse schade heeft ondervonden als 
gevolg van de door de federale regering uitgevaardigde maatregelen in het kader van de COVID-19-
pandemie; 
2° Wanneer deze termijnen, overeenkomstig de bepaling onder 1°, worden verlengd met twaalf 
maanden, wordt de vrijstelling, in afwijking van artikel 194ter, § 5, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, 
slechts definitief toegekend indien het Tax Shelter attest uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar 
volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, wordt afgeleverd door de 
Federale Overheidsdienst Financiën; 
3° In het in de bepaling onder 2° bedoelde geval kan de in artikel 194ter, § 5, tweede lid, van 
hetzelfde Wetboek bedoelde vrijstelling uiterlijk worden toegekend in het aanslagjaar verbonden 
met het vijfde belastbaar tijdperk; 
4° In het in de bepaling onder 2° bedoelde geval zal, in afwijking van het artikel 194ter, § 7, derde lid, 
van hetzelfde Wetboek, de voorheen vrijgestelde winst worden aangemerkt als winst van het laatste 
belastbare tijdperk tijdens hetwelk het Tax Shelter attest rechtsgeldig kon worden afgeleverd, indien 
de in aanmerking komende investeerder dit attest op 31 december van het vijfde jaar volgend op het 
jaar waarin de raamovereenkomst wordt getekend, niet heeft ontvangen; 
5° In het in de bepaling onder 2° bedoelde geval wordt de in artikel 194ter, § 8, eerste lid, tweede 
streepje, van hetzelfde Wetboek bedoelde termijn van ten hoogste 18 maanden verlengd met twaalf 
maanden om rekening te houden met de in 1° hierboven bedoelde verlengde termijn; 
6° Voor wat betreft de animatiefilms en de animatieseries bestemd voor televisie, is de verlenging 
van twaalf maanden van de in artikel 194ter, § 8, tweede lid, van hetzelfde Wetboek bedoelde 
termijn van 18 maanden ook van toepassing op de bepaling onder 5° aangepaste termijnen. 
Art. 9. In afwijking van het artikel 194ter/1, § 2, 1°, tweede streepje, van hetzelfde Wetboek, wordt 
de termijn waarin de productie- en exploitatie-uitgaven moeten worden gedaan, verlengd met twaalf 
maanden, voor zover de in aanmerking komende productievennootschap aantoont dat het in 
aanmerking komend werk, waarvoor de raamovereenkomst is aangemeld, rechtstreekse schade 
heeft ondervonden als gevolg van de door de federale regering uitgevaardigde maatregelen in het 
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kader de COVID-19-pandemie. 
Art. 10. In artikel 194ter, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 maart 2019, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° in paragraaf 1, eerste lid, 4°, tweede streepje, worden de woorden "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 zoals bedoeld in 5°. Voor 
animatiefilms en voor animatieseries bestemd voor televisie wordt deze periode van 18 maanden 
verlengd met zes maanden" vervangen door de woorden "binnen een periode die ten vroegste 
aanvangt 6 maanden voor de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst voor het 
bekomen van het Tax Shelter-attest voor de productie van dit werk zoals bedoeld in 5° en ten laatste 
loopt tot 12 maanden na de ondertekening van laatstgenoemde raamovereenkomst. Voor 
animatiefilms en voor animatieseries wordt deze termijn van 12 maanden tot 18 maanden verlengd; 
2° paragraaf 1, eerste lid, 4°, tweede streepje, wordt aangevuld met een tweede lid, luidende: 
"De in het eerste lid bedoelde productie- en exploitatie-uitgaven gedaan in de periode voorafgaand 
aan de datum van de ondertekening van de overeenkomst bedragen maximaal 50 pct. van het totaal 
van deze productie- en exploitatie-uitgaven."; 
3° in paragraaf 1, wordt het vierde lid opgeheven. 
Art. 11. In afwijking van artikel 194ter, § 3, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 28 april 2019, wordt het bedrag van 850 000 euro verhoogd tot 1 700 000 euro voor het 
belastbare tijdperk in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit vanaf de 
datum van inwerkingtreding van deze wet tot 30 december 2020 inbegrepen. 
In afwijking van artikel 194ter, § 3, zesde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 28 april 2019, wordt het bedrag van 1 000 000 euro verhoogd tot 2 000 000 euro voor het 
belastbare tijdperk in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit vanaf 31 
december 2020 tot 31 december 2021 inbegrepen. 
Art. 12. In artikel 194ter/1 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 april 2019, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° in paragraaf 2, 1°, tweede streepje, worden de woorden "binnen een periode eindigend ten 
hoogste 24 maanden na de datum van ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen 
van het Tax Shelter attest voor de productie van dit werk zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste 
lid, 5° " vervangen door de woorden "binnen een periode die ten vroegste aanvangt 6 maanden voor 
de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van het Tax Shelter-
attest voor de productie van dit werk zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 5°, en ten laatste 
loopt tot 18 maanden na de ondertekening van laatstgenoemde raamovereenkomst"; 
2° in paragraaf 2, 1°, tweede streepje, wordt aangevuld met een lid, luidende: 
"De in het eerste lid bedoelde productie- en exploitatie-uitgaven gedaan in de periode voorafgaand 
aan de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst bedragen maximaal 50 pct. van het 
totaal van deze productie- en exploitatie-uitgaven."; 
3° de vierde paragraaf wordt opgeheven. 
Art. 13. In afwijking van artikel 194ter/1, § 5, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 28 april 2019, wordt het bedrag van 850 000 euro verhoogd tot 1 700 000 euro voor 
het belastbare tijdperk in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit 
vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet tot 30 december 2020 inbegrepen. 
In afwijking van artikel 194ter/1, § 5, derde lid, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 28 april 2019, wordt het bedrag van 1 000 000 euro verhoogd tot 2 000 000 euro voor het 
belastbare tijdperk in de loop waarvan de raamovereenkomst wordt getekend en dat afsluit vanaf 31 
december 2020 tot 31 december 2021 inbegrepen. 
De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit de in het tweede lid bedoelde periode 
verlengen tot maximum 31 december 2022. 
Art. 14. In artikel 194ter/3 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 maart 2019, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° in paragraaf 2, 1°, tweede streepje, worden de woorden "binnen een periode eindigend ten 
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hoogste 24 maanden na de datum van ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen 
van het taks shelter-attest voor de productie van dit werk zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste 
lid, 5° " vervangen door de woorden "binnen een periode die ten vroegste aanvangt 6 maanden voor 
de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van het Tax Shelter-
attest voor de productie van dit werk zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 5°, en ten laatste 
loopt tot 18 maanden na de ondertekening van laatstgenoemde raamovereenkomst"; 
2° de bepaling onder paragraaf 2, 1°, tweede streepje, wordt aangevuld met een lid, luidende: 
"De in het eerste lid bedoelde productie- en exploitatie-uitgaven gedaan in de periode voorafgaand 
aan de datum van de ondertekening van de overeenkomst bedragen maximaal 50 pct. van het totaal 
van deze productie- en exploitatie-uitgaven."; 
3° de vierde paragraaf wordt opgeheven. 
Art. 15. Artikel 8, 1° en 5°, is van toepassing op de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 
12 september 2018, of 12 maart 2018 voor wat de animatiefilms en animatieseries bestemd voor 
televisie betreft, tot 31 december 2020 en waarvoor het Tax Shelter attest nog niet is aangevraagd. 
De artikelen 8, 6°, en 9 zijn van toepassing op de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12 
maart 2018 tot 31 december 2020 en waarvoor het Tax Shelter attest nog niet is aangevraagd. 
De artikelen 10 tot 14 zijn van toepassing op de raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12 
maart 2020. 
HOOFDSTUK 5 - Andere bepalingen betreffende inkomstenbelastingen 
Art. 16. § 1. In afwijking van de artikelen 31, tweede lid, 1°, en 32, van hetzelfde Wetboek, worden de 
bezoldigingen met betrekking tot 120 vrijwillige overuren die overeenkomstig hoofdstuk 2 van het 
bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet 
van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd 
tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte 
arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, werden gepresteerd tijdens de periode van 1 april 2020 
tot en met 30 juni 2020 bij de werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren vrijgesteld van 
inkomstenbelastingen. 
Voor de toepassing van het eerste lid, wordt verstaan onder "kritieke sectoren", de bedrijven en 
instellingen die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals bepaald in het 
ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken. 
De belastingvermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft 
op een overwerktoeslag bedoeld in artikel 154bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 en de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing bedoeld in artikel 2751 van hetzelfde 
Wetboek zijn niet van toepassing op het overwerk dat in aanmerking komt voor de in het eerste lid 
bedoelde vrijstelling. 
De in het eerste lid bedoelde bezoldigingen en uitkeringen worden vermeld op de berekeningsnota 
die gevoegd is bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting van de genieter. 
§ 2. Voor de toepassing van de artikelen 31bis, eerste lid, 1°, en 38, § 1, eerste lid, 31°, van hetzelfde 
Wetboek wordt een tewerkstelling zoals bedoeld in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 23 
april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met 
bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de 
degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, beschouwd als een werkhervatting bij een 
andere werkgever. 
§ 3. Voor de toepassing van titel II, hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling 2, van hetzelfde Wetboek 
en onverminderd de toepassing van artikel 143, 7°, van datzelfde Wetboek, komen de bezoldigingen 
verkregen door studenten zoals bedoeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten voor de in het tweede kwartaal van 2020 gepresteerde uren 
studentenarbeid niet in aanmerking voor het vaststellen van het nettobedrag van de 
bestaansmiddelen op voorwaarde dat hun werkgevers hen hebben aangegeven overeenkomstig 
artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte 
van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van 
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de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. 
§ 4. Uitgaven voor kinderoppas die in 2020 werkelijk zijn betaald voor dagen waarop er geen 
effectieve oppas is geweest, worden voor de toepassing van artikel 14535, van hetzelfde Wetboek als 
uitgaven voor een oppasdag aangemerkt, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
1° de uitgaven zijn gedaan voor een opvangactiviteit die had moeten doorgaan in de periode van 14 
maart 2020 tot 30 juni 2020, maar door de organisator werd geannuleerd omwille van de 
maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie; 
2° de belastingplichtige had het recht om de reeds gedane uitgaven terug te vorderen, maar heeft 
beslist om dit niet te doen, zelfs niet gedeeltelijk. Die beslissing is definitief en onherroepelijk; 
3° de organisator reikt voor de uitgaven met betrekking tot de geannuleerde oppasdagen een attest 
uit, waarvan het model wordt vastgelegd door de Koning. 
Art. 17. In nr. 2.13 van hoofdstuk II, afdeling 3 van de bijlage III KB/WIB 92, vervangen bij het 
koninklijk besluit van 11 december 2019, wordt een nieuwe bepaling onder D ingevoegd, luidende: 
"D. In afwijking van de punten A, B en C zijn de wettelijke uitkeringen die worden betaald of 
toegekend aan tijdelijk werklozen zoals bedoeld in artikel 27, 2°, van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, aan de bedrijfsvoorheffing 
onderworpen tegen het tarief van 15 pct. (zonder vermindering), voor zover deze inkomsten worden 
betaald of toegekend vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 en betrekking hebben op 
dagen van tijdelijke werkloosheid in diezelfde periode.". 
TITEL 3 - BEPALINGEN BETREFFENDE DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
HOOFDSTUK 1 - Onttrekkingen van medische hulpmiddelen en computers met het oog op een 
levering om niet aan bepaalde instellingen en organisaties 
Art. 18. § 1. In afwijking van artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, vervangen bij de wet van 30 juli 2018 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 
april 2019, wordt niet gelijkgesteld met een levering van goederen verricht onder bezwarende titel, 
de onttrekking door een belastingplichtige aan zijn bedrijf van de volgende goederen om ze om niet 
te verstrekken aan de instellingen en organisaties bedoeld in paragraaf 2, wanneer voor die 
goederen of de bestanddelen ervan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is 
ontstaan: 
1° de medische hulpmiddelen en hun hulpstukken als bedoeld in het koninklijk besluit van 18 maart 
1999 betreffende de medische hulpmiddelen; 
2° de beschermingsmiddelen, andere dan de goederen bedoeld in 1°, voor de zorgverstrekkers en de 
patiënten noodzakelijk voor de preventie van virale besmettingen en infectieziekten alsook voor de 
diagnose en de behandeling van patiënten die aan dergelijke ziekten lijden of die symptomen 
daarvan vertonen. 
§ 2. Worden bedoeld in paragraaf 1, de onttrekkingen van goederen gedaan met het oog op een 
levering om niet aan: 
1° de instellingen voor gezondheidszorg bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de 
ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen; 
2° de volgende instellingen bedoeld in artikel 44, § 2, 2°, van hetzelfde Wetboek: 
a) de instellingen die de bejaardenzorg tot doel hebben; 
b) de kinderbewaarplaatsen en de zuigelingentehuizen; 
c) de instellingen die de gehandicaptenzorg tot doel hebben; 
3° de instellingen die school- en universitair onderwijs verschaffen; 
4° de humanitaire hulporganisaties, om hun behoeften voor de duur van hun interventie te dekken 
tijdens de periode waarin zij bijstand verlenen aan personen die getroffen zijn door het COVID-19-
virus of het risico daarop lopen en, meer algemeen, ter voorziening van de noodhulpdiensten; 
5° de instellingen die, op het tijdstip dat de goederen om niet worden verstrekt, erkend zijn door de 
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op grond waarvan zij met vrijstelling van btw en 
invoerrechten bepaalde hulpgoederen kunnen invoeren op het Belgisch grondgebied bij toepassing 
van het besluit (EU) 2020/491 van de Europese Commissie van 3 april 2020 waarbij vrijstelling van 
rechten bij invoer en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen 



 

33 
 

van de COVID-19-uitbraak in 2020 te bestrijden; 
6° andere overheidsinstellingen en publiekrechtelijke lichamen dan bedoeld in 1° tot 5°. 
Met de instellingen voor gezondheidszorg in de zin van het eerste lid, 1°, worden gelijkgesteld: 
1° de associaties van ziekenhuizen bedoeld in het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende 
nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze 
moet voldoen; 
2° de ziekenhuisgroeperingen bedoeld in het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende 
vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten 
alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen 
waaraan deze moeten voldoen; 
3° de fusies van ziekenhuizen bedoeld in het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere 
omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten 
voldoen; 
4° de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 juli 
2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. 
§ 3. Bij een onttrekking bedoeld in paragraaf 1, stelt de belastingplichtige voor elke schenking een 
document op, met de volgende vermeldingen: 
1° de datum waarop de begunstigde bezit heeft genomen van de goederen; 
2° de naam of maatschappelijke benaming, het adres en het btw-identificatienummer van de 
belastingplichtige; 
3° de naam of maatschappelijke benaming, het adres en het ondernemingsnummer van de 
begunstigde; 
4° een nauwkeurige en volledige beschrijving en de hoeveelheid van de geleverde goederen; 
5° een verklaring van de begunstigde waarin hij zich ertoe verbindt: 
a) de ontvangen goederen te bestemmen voor persoonlijke medische verzorging; of 
b) om ze gratis ter beschikking te stellen aan een andere instelling of organisatie bedoeld in 
paragraaf 2. 
De vermelding bedoeld in het eerste lid, 4°, mag worden vervangen door een vermelding, voor elke 
schenking, van de categorieën van de verdeelde goederen en de overeenkomstige hoeveelheden of 
door het kasticket of de scanningslijst met betrekking tot de geleverde goederen in bijlage van het 
document bedoeld in het eerste lid. 
Dit document wordt opgesteld uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin de levering van 
goederen werd verricht. 
§ 4. In afwijking van paragraaf 3, mag een verzameldocument worden opgesteld waarin de 
schenkingen verricht in de loop van een maand worden gegroepeerd. 
Het verzameldocument bevat, per schenking van goederen, de vermeldingen bedoeld in paragraaf 3, 
met uitzondering van de data waarop de begunstigden bezit hebben genomen van de goederen, die 
mogen worden vervangen door een globale verwijzing naar de maand waarop het document 
betrekking heeft. 
Het verzameldocument wordt opgesteld uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin die 
schenkingen van goederen werden verricht. 
§ 5. Het document bedoeld in paragraaf 3 of het verzameldocument bedoeld in paragraaf 4 wordt in 
twee exemplaren opgemaakt, waarvan elke partij verklaart zijn exemplaar te hebben ontvangen. Het 
wordt gedagtekend en ondertekend door de betrokken partijen. 
Art. 19. § 1. In afwijking van artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, vervangen bij de wet van 30 juli 2018 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 
april 2019, wordt niet gelijkgesteld met een levering van goederen verricht onder bezwarende titel, 
de onttrekking door een belastingplichtige aan zijn bedrijf van computers om ze om niet te 
verstrekken aan scholen gevestigd in België, wanneer voor die goederen of de bestanddelen ervan 
recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan. 
§ 2. Bij een onttrekking bedoeld in paragraaf 1, stelt de belastingplichtige voor elke schenking een 
document op, met de volgende vermeldingen: 
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1° de datum waarop de begunstigde bezit heeft genomen van de goederen; 
2° de naam of maatschappelijke benaming, het adres en het btw-identificatienummer van de 
belastingplichtige; 
3° de naam of maatschappelijke benaming, het adres en het ondernemingsnummer van de 
begunstigde; 
4° een nauwkeurige en volledige beschrijving en de hoeveelheid van de geleverde goederen; 
5° een verklaring van de begunstigde waarin hij zich ertoe verbindt: 
a) de ontvangen goederen te bestemmen voor het onderwijs; of 
b) om ze gratis ter beschikking te stellen aan een andere school gevestigd in België. 
De vermelding bedoeld in het eerste lid, 4°, mag worden vervangen door een vermelding, voor elke 
schenking, van de categorieën van de verdeelde goederen en de overeenkomstige hoeveelheden of 
door het kasticket of de scanningslijst met betrekking tot de geleverde goederen in bijlage van het 
document bedoeld in het eerste lid. 
Dit document wordt opgesteld uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin de levering van 
goederen werd verricht. 
§ 3. In afwijking van paragraaf 2, mag een verzameldocument worden opgesteld waarin de 
schenkingen verricht in de loop van een maand worden gegroepeerd. 
Het verzameldocument bevat, per schenking van goederen, de vermeldingen bedoeld in paragraaf 2, 
met uitzondering van de data waarop de begunstigden bezit hebben genomen van de goederen, die 
mogen worden vervangen door een globale verwijzing naar de maand waarop het document 
betrekking heeft. 
Het verzameldocument wordt opgesteld uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin die 
schenkingen van goederen werden verricht. 
§ 4. Het document bedoeld in paragraaf 2 of het verzameldocument bedoeld in paragraaf 3 wordt in 
twee exemplaren opgemaakt, waarvan elke partij verklaart zijn exemplaar te hebben ontvangen. Het 
wordt gedagtekend en ondertekend door de betrokken partijen. 
Art. 20. Artikelen 18 en 19 zijn van toepassing op goederen die vanaf 1 maart 2020 tot en met 1 
september 2020 het voorwerp uitmaken van een onttrekking, om ze te verstrekken voor de 
doeleinden en onder de voorwaarden die in die bepaling zijn vastgesteld. 
HOOFDSTUK 2 - Bekrachtiging van een koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 37, § 1 
van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
Art. 21. Het koninklijk besluit van 5 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 
1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling 
van de goederen en de diensten bij die tarieven met bettrekking tot mondmaskers en 
hydroalcoholische gels, wordt bekrachtigd met ingang van 4 mei 2020. 
TITEL 4 - WIJZIGINGEN BETREFFENDE DE REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN 
Art. 22. In afwijking van artikel 172 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 
kunnen de griffiers van de hoven en rechtbanken in de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 
van de akten welke zij verplicht zijn ter registratie aan te bieden uitgiften of afschriften afleveren 
zonder dat het vonnis of arrest vooraf geregistreerd is. 
Art. 23. In afwijking van artikel 11, tweede lid, van hetzelfde Wetboek zijn de notariële volmachten 
verleden van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 vrijgesteld van het registratierecht, wanneer de 
instrumenterende ambtenaar ervoor geen ereloon, vacaties of kosten vraagt en voor zover deze 
volmacht uitsluitend effect sorteert in de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020. 
Art. 24. Het in artikel 259 van hetzelfde Wetboek bepaalde recht is niet verschuldigd in geval in de 
periode van 16 maart 2020 tot 30 juni 2020 de inschrijving van een hypotheek wordt gevraagd op 
overlegging van een hypothecair mandaat dat dagtekent van voor 16 maart 2020. 
Art. 25. De in de artikelen 271 en 272 van hetzelfde Wetboek bepaalde rechten zijn niet verschuldigd 
op de uitgiften, kopieën of uittreksels van vonnissen en arresten die in de griffies worden afgeleverd 
in de periode van 16 maart 2020 tot 30 juni 2020. 
TITEL 5 - WIJZIGINGEN BETREFFENDE HET WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN 
Art. 26. In afwijking van artikel 3 van het Wetboek diverse rechten en taksen zijn: 
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1° de notariële volmachten verleden van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020 vrijgesteld van het recht op 
geschriften wanneer de instrumenterende ambtenaar ervoor geen ereloon, vacaties of kosten vraagt 
en voor zover deze volmacht uitsluitend effect sorteert in de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 
2020; 
2° de akten verleden van 16 maart 2020 tot 30 juni 2020 in uitvoering van een hypothecaire mandaat 
vrijgesteld van het recht op geschriften wanneer het hypothecair mandaat dagtekent van voor 16 
maart 2020. 
Art. 27. In afwijking van artikel 1791, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, is de jaarlijkse taks 
betreffende een tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 vervallen premie, werkgeversbijdrage of 
persoonlijke bijdrage, betaalbaar uiterlijk op de twintigste van de maand volgend op die waarin de 
betaling van de premie, werkgeversbijdrage of persoonlijke bijdrage werd gedaan. 
Wanneer een termijn voor de betaling van de premies en bijdragen bedoeld in het eerste lid is 
toegestaan die de betaling toelaat na 30 juni 2020, alsook in geval van niet-betaling van deze premies 
en bijdragen op diezelfde datum, is de taks ten laatste op 20 juli 2020 te betalen. 
TITEL 6 - AANVULLENDE HYPOTHECAIRE GETUIGSCHRIFTEN 
Art. 28. § 1. De aanvullende hypothecaire getuigschriften, zoals gedefinieerd in artikel 1, 12°, van het 
koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de 
hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften, worden 
vrijgesteld van: 
1° de retributie bedoeld in het voormelde artikel 1, 12° ; 
2° het recht op geschriften bedoeld in artikel 10 van het Wetboek diverse rechten en taksen. 
§ 2. De vrijstelling bedoeld in de eerste paragraaf is evenwel slechts van toepassing als de volgende 
voorwaarden cumulatief vervuld zijn: 
1° het betreft aanvullende hypothecaire getuigschriften die vanaf de datum van de bekendmaking 
van deze wet in het Belgisch Staatsblad tot en met 30 juni 2020 worden aangevraagd door de notaris 
voorafgaand aan het verlijden van de akte; 
2° de instrumenterende ambtenaar vraagt voor deze getuigschriften geen ereloon, vacaties of 
kosten; 
3° in de aanvraag bevestigt uitdrukkelijk dat de voorwaarden opgenomen in de bepalingen onder 1° 
en 2° vervuld zijn. 
TITEL 7 - WIJZIGING BETREFFENDE DE WET VAN 22 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE ALGEMENE 
REGELING INZAKE ACCIJNZEN 
Art. 29. Terugbetaling van accijnzen wordt verleend voor tankbier en bier in vaten dat reeds in 
verbruik werd gesteld en dat onverkoopbaar geworden is ingevolge de maatregelen die de overheid 
heeft genomen in het kader van de coronacrisis op voorwaarde dat het bier na terugzending effectief 
vernietigd wordt onder ambtelijk toezicht of gedealcoholiseerd wordt hetzij met het oog op levering 
van de alcohol met vrijstelling van accijnzen aan apotheken, hetzij met het oog op de levering van de 
alcohol onder de geldende accijnsschorsingsregeling naar een ander belastingentrepot, hetzij met 
het oog op de productie van handgels. 
De Administratie gaat, op verzoek van de persoon die het bier in verbruik heeft gesteld, over tot 
terugbetaling van accijnzen tegen het toepasselijke accijnstarief voor bier van 12° Plato of tegen het 
toepasselijke accijnstarief voor alcoholvrij bier voor zover dat deze persoon de verplichtingen 
voorzien in dit artikel heeft nageleefd. 
Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalt de Koning de controlemaatregelen 
en de procedure van toekenning van terugbetaling van accijnzen zodat elke vorm van misbruik 
uitgesloten wordt. 
Deze maatregel is van toepassing op alle leveringen en verkopen van tankbier en bier in vaten vanaf 
1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. 
TITEL 8 - INWERKINGTREDING EN TEMPORELE TOEPASSING 
Art. 30. Deze wet treedt in werking op de dag van haar publicatie in het Belgisch Staatsblad met 
uitzondering van artikel 17 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2020, artikelen 18, 19 en 20 
die uitwerking hebben met ingang van 1 maart 2020, van artikelen 22, 23 en 26, 1°, die uitwerking 
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hebben met ingang van 13 maart 2020 en van artikelen 24, 25, 26, 2°, en 27 die uitwerking hebben 
met ingang van 16 maart 2020. 
Art. 31. De Koning kan voor elke termijn bepaald bij deze wet, de uiterste vervaldag van deze termijn 
verlengen met hoogstens zes maanden bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad 
indien zou blijken dat de dringende noodzaak die geleid heeft tot de totstandkoming van deze wet op 
het moment van verstrijken van deze termijn nog niet verdwenen is. 
De Koning zal bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, onmiddellijk indien ze in zitting is, zo niet 
bij de opening van de eerstvolgende zitting, een wetsontwerp indienen tot bekrachtiging van de in 
uitvoering van het in het eerste lid genomen besluit. Dit besluit wordt geacht geen uitwerking te 
hebben gehad indien het niet bij wet is bekrachtigd binnen de twaalf maanden na de datum van zijn 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch 
Staatsblad zal worden bekendgemaakt. 
Gegeven te Brussel, 29 mei 2020. 
FILIP 
Van Koningswege : 
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, 
A. DE CROO 
Met 's Lands zegel gezegeld : 
De Minister van Justitie, 
K. GEENS 
_______ 
Nota 
(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) 
Stukken : K55-1174 
Integraal verslag: 22 mei 2020 
 
Bijlage 4 
 

circulaire 2020/C/72 gepubliceerd op 25 mei 2020  
 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Vennootschapsbelasting publiceerde op 25/05/2020 
de circulaire 2020/C/72. Deze circulaire stelt een reeks van tijdelijke fiscale maatregelen voor die 
betrekking hebben op de tax shelter vrijstelling voor audiovisuele werken en podiumwerken die 
door de federale regering zullen worden genomen in het kader van bijzondere machten. Die fiscale 
maatregelen willen de betrokken sectoren ondersteunen die zijn getroffen door de maatregelen die 
door de federale regering zijn genomen om Covid-19 te bestrijden.  
  

I. Inleiding  
1. De uitzonderlijke situatie die wordt veroorzaakt door Covid-19 en de maatregelen die in dat 
verband werden opgelegd door de federale regering, zullen onvermijdelijk nadelige financiële 
gevolgen hebben voor sommige ondernemingen, waaronder diegene die actief zijn in de 
filmindustrie en de sector van de podiumkunsten. De federale regering heeft beslist om een aantal 
tijdelijke fiscale maatregelen in te voeren, die de voorwaarden versoepelen voor de toekenning en 
het behoud van de tax shelter vrijstelling die van toepassing is in de VenB en de BNI/ven. Die 
bepalingen hebben betrekking op de verplichtingen die moeten worden nageleefd door de in 
aanmerking komende productievennootschappen of door de in aanmerking komende investeerders.  
  
2. De aandacht wordt erop gevestigd dat, om van die maatregelen te kunnen genieten, er zal 
moeten worden aangetoond dat de productie of de exploitatie van de in de aanmerking komende 
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werken op negatieve wijze werd beïnvloed door de maatregelen die door de federale regering zijn 
genomen om de verspreiding van Covid-19 te bestrijden (zie nr. 6).  
  

II. Gemeenschappelijke maatregelen voor het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken en 
podiumwerken  
  
1. In aanmerking komende uitgaven – verlenging  
  
3. Het tax shelter stelsel voorziet bijzondere fiscale bepalingen in het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) voor binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen 
van buitenlandse vennootschappen die een raamovereenkomst hebben afgesloten voor de 
financiering van toekomstige uitgaven die verbonden zijn aan de productie van een in aanmerking 
komend audiovisueel werk of podiumwerk.  
  
4. Voor de tax shelter voor audiovisuele werken, moeten volgens art. 194ter, § 1, eerste lid, 4°, 
tweede streepje, WIB 92, de Belgische productie- en exploitatie-uitgaven worden gedaan binnen een 
periode van maximum 18 maanden vanaf de datum van de ondertekening van de 
raamovereenkomst (24 maanden voor de animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie). 
Zowel de termijn van 18 maanden als die van 24 maanden worden verlengd met 12 maanden.  
  
5. Voor de tax shelter voor podiumwerken, moeten volgens art. 194ter/1, § 2, 1°, tweede 
streepje, WIB 92, de Belgische productie- en exploitatie-uitgaven worden gedaan binnen een periode 
van maximum 24 maanden vanaf de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst. Die 
termijn van 24 maanden wordt eveneens verlengd met 12 maanden.  
  
6. Om gebruik te kunnen maken van de maatregel zoals bedoeld in de nrs. 4 en 5, moet de in 
aanmerking komende productievennootschap aantonen dat het in aanmerking komend werk 
rechtstreeks schade heeft ondervonden door de maatregelen die door de federale regering zijn 
genomen om Covid-19 te bestrijden.  
  
2. Storting van de sommen – afwijking  
  
7. Volgens art. 194ter, § 2, WIB 92, moet de in aanmerking komende investeerder de sommen, 

waartoe hij zich in uitvoering van de raamovereenkomst heeft verbonden, storten binnen de 3 
maanden na de ondertekening van die raamovereenkomst.  

  
8. Sommige vennootschappen, die als in aanmerking komende investeerders  
raamovereenkomsten hebben ondertekend, kunnen ondertussen na afloop van die termijn van 3  
maanden echter een tekort aan liquiditeiten hebben door de maatregelen die door de federale 
regering zijn genomen om Covid-19 te bestrijden. Andere vennootschappen willen hun beschikbare 
gelden bij voorrang gebruiken voor de redding of de heropstart van hun activiteit, die geheel of 
gedeeltelijk werd beperkt door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om de 
verspreiding van Covid-19 te bestrijden.  
Die in aanmerking komende investeerders kunnen de storting van die sommen met 3 maanden 
uitstellen voor zover de vervaldag van de in nr. 7 bedoelde termijn van 3 maanden na 12.03.2020 
valt.  
  
9. De in aanmerking komende investeerder moet daartoe aantonen dat hij door de maatregelen die 

door de federale regering zijn genomen om Covid-19 te bestrijden:  
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-ofwel niet over de nodige liquiditeiten beschikte na afloop van de in nr. 7 bedoelde termijn van 3 
maanden,  
-ofwel zijn liquiditeiten heeft gebruikt voor de redding en/of de heropstart van zijn activiteit. Die 
laatste veronderstelling zal blijken uit een belangrijke daling van de liquide middelen gedurende de 
periode die volgt op de datum waarop de in nr. 7 bedoelde termijn van 3 maanden is verstreken.  
  
10. Als op het einde van de met 3 maanden verlengde termijn, de in aanmerking komende 

investeerder zijn bijdrage voor de productie van het werk zoals opgenomen in de 
raamovereenkomst nog steeds niet heeft gestort, zal de tijdelijke vrijstelling die werd gevraagd 
tijdens het vorige b.t. (in principe het b.t. verbonden aan het aj. 2020) een belastbare winst 
vormen van het eerste b.t. dat eindigt na het verstrijken van de termijn van 6 maanden (3 
maanden verlengd met 3 maanden). De belastingplichtige zal de cel Tax Shelter moeten 
verwittigen dat hij niet meer deelneemt aan de financiering van het werk. Door op die manier te 
handelen, vermijdt de belastingplichtige elke administratieve sanctie.  

Bovendien zullen de nalatigheidsinteresten zoals bedoeld in art. 194ter, § 7, voorlaatste lid, WIB 92, 
niet van toepassing zijn wanneer de VenB of BNI/ven al zou zijn ingekohierd.  
  

11. Als de in aanmerking komende investeerder slechts een deel van de verbonden sommen kan 
betalen, kan de afwijking worden toegepast op het gedeelte van het niet betaalde bedrag, op 
voorwaarde evenwel dat het avenant aan de raamovereenkomst dat voorziet in de vermindering 
van de investering, wordt opgestuurd naar de cel Tax Shelter binnen de 10 werkdagen die volgen 
op het einde van de verlengde termijn.  

  
12. De burgerrechtelijke gevolgen van het niet naleven van die verplichting om de in de 

raamovereenkomst opgenomen sommen te storten ten aanzien van de productievennootschap, 
behoren niet tot de bevoegdheid van de FOD Financiën.  

  
13. De in aanmerking komende investeerder moet aantonen dat zijn terugtrekking uit de 

raamovereenkomst en de gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de sommen in uitvoering ervan 
een gevolg zijn van de financiële verliezen die hij heeft geleden door de maatregelen die door de 
federale regering zijn genomen om Covid-19 te bestrijden.  

  
3. In aanmerking komend werk – wijziging  
  
14. Het in aanmerking komend werk dat het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken of 
podiumwerken geniet, moet nauwkeurig worden aangeduid in de raamovereenkomst op het 
moment van de ondertekening ervan. De raamovereenkomst heeft bijgevolg betrekking op één 
specifiek in aanmerking komend werk. De vervanging van dat werk door een ander werk, maakt de 
raamovereenkomst nietig voor de tax shelter vrijstelling.  
  
15. Bepaalde werken die voorzien waren (zowel audiovisuele werken als podiumwerken) en 
waarvoor raamovereenkomsten werden ondertekend, zullen niet of uiteindelijk met minder 
Belgische productie- en exploitatie-uitgaven worden geproduceerd omwille van de crisis door Covid-
19.  
  
16. Er wordt toegestaan dat de raamovereenkomsten worden gewijzigd door een avenant om 
een ander in aanmerking komend werk dat erkend is in de zin van art. 194ter, § 1, eerste lid, 4° of 
194ter/1, § 2, 1°, WIB 92, aan te duiden, op voorwaarde dat de door de vennootschap geïnvesteerde 
sommen in uitvoering van de raamovereenkomst die de in aanmerking komende 
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productievennootschap wenst te wijzigen, niet werden gebruikt voor het oorspronkelijke werk. Er 
wordt per raamovereenkomst maar één enkele wijziging aanvaard van het in aanmerking komend 
werk.  
  
17. Opdat de wijziging van het werk in de bedoelde raamovereenkomst zou worden aanvaard, 
moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:  
  
-het avenant dat het in aanmerking komend werk wijzigt, moet worden aangemeld bij de cel Tax  
Shelter binnen de 10 werkdagen na de ondertekening ervan,  
-de in aanmerking komende productievennootschap moet bij de aanmelding bij de cel Tax Shelter 
een bijlage toevoegen waarin ze aantoont dat het oorspronkelijke werk dat is opgenomen in de 
raamovereenkomst niet of met minder Belgische productie- en exploitatie-uitgaven zal kunnen 
worden geproduceerd door de maatregelen die door de federale regering zijn genomen om Covid-19 
te bestrijden,  
-wanneer de Belgische productie- en exploitatie-uitgaven worden verminderd, moet de in 
aanmerking komende productievennootschap:  
* bij de bevoegde gemeenschap een aangepast budget van het oorspronkelijk werk indienen waaruit 
blijkt dat een bedrag dat minstens gelijk is aan het bedrag van de verbonden sommen, zoals 
opgenomen in de bedoelde raamovereenkomst, niet werd gebruikt, * bij de aanmelding bij de cel Tax 
Shelter een kopie van het aangepaste budget van het oorspronkelijk werk toevoegen, evenals het 
bewijs van de overdracht van de som van de bankrekening van het oorspronkelijke werk dat is 
opgenomen in de raamovereenkomst naar de bankrekening van het werk dat is opgenomen in het 
avenant,  
-wanneer het werk niet wordt geproduceerd, moet de in aanmerking komende  
productievennootschap bij de aanmelding bij de cel Tax Shelter het bewijs toevoegen van de 
overdracht van de som van de bankrekening van het oorspronkelijke werk dat is opgenomen in de 
raamovereenkomst naar de bankrekening die dient om de uitgaven te betalen van het werk dat is 
opgenomen in het avenant,  
-de in aanmerking komende productievennootschap moet, in het kader van de wijziging van het in 
aanmerking komend werk zoals bedoeld in de raamovereenkomst, er zich schriftelijk toe verbinden 
alle voorwaarden te respecteren van art. 194ter (tax shelter audiovisuele werken) of 194ter en 
194ter/1, WIB 92 (tax shelter podiumwerken).  
  

III. Bijzondere maatregel voor het tax shelter stelsel voor podiumwerken – uitstel van 
voorstellingen  
  
18. Om de verspreiding van Covid-19 te bestrijden, heeft de federale regering beslist alle 

schouwspelzalen en andere voorstellingsruimtes te sluiten vanaf 13.03.2020. Daardoor zijn 
sommige voorstellingen van podiumwerken die het tax shelter stelsel genieten niet kunnen 
doorgaan.  

  
19. De volgende twee situaties kunnen zich voordoen:  
-de Première heeft plaatsgevonden vóór 13.03.2020 en één of meer voorstellingen die voorzien 
waren binnen de maand na de Première hebben niet kunnen plaatsvinden en zijn uitgesteld naar een 
latere datum,  
-de Première die was voorzien vanaf 13.03.2020 en de voorstellingen die voorzien waren binnen de 
maand na de Première hebben niet of zullen niet kunnen plaatsvinden volgens de oorspronkelijke 
kalender en zijn uitgesteld naar een latere datum.  
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20. Wanneer de voorstellingen van het podiumwerk worden uitgesteld, dan zullen de uitgaven, die 
werden gedaan naar aanleiding van de voorstellingen (zelfde aantal) die waren geprogrammeerd 
binnen de maand na de Première maar die niet hebben kunnen plaatsvinden door de sluiting van 
de schouwspelzalen en de andere voorstellingsruimtes, worden beschouwd als productie- en 
exploitatie-uitgaven die in België worden gedaan binnen de maand na de Première in de zin van 
art. 194ter, § 1, eerste lid, 7°, WIB 92. Die uitgaven moeten worden gedaan binnen de verlengde 
termijn zoals hiervoor bedoeld in nr. 5.  

  
21. De in aanmerking komende productievennootschap moet aantonen dat het uitstel van de 

voorstellingen voortvloeit uit de beslissing van de federale regering om de schouwspelzalen en 
de andere voorstellingsruimtes te sluiten.  

  
22. Ter zake wordt verduidelijkt dat de werkloosheidsvergoedingen nooit kunnen worden 

beschouwd als productie- en exploitatie-uitgaven die in België worden gedaan in de zin van art. 
194ter, § 1, eerste lid, 7°, WIB 92.  

  
IV. Inwerkingtreding  
  
23. De bepaling zoals bedoeld in nr. 4 hiervoor, is van toepassing op de raamovereenkomsten die 
zijn ondertekend vanaf 12.09.2018, of 12.03.2018 voor de animatiefilms en animatieseries bestemd 
voor televisie, tot 31.12.2020 en waarvoor het tax shelter attest nog niet is aangevraagd.  
  
24. De bepalingen zoals bedoeld in de nrs. 5 en 20 hiervoor, zijn van toepassing op de 
raamovereenkomsten die zijn ondertekend vanaf 12.03.2018 tot 31.12.2020 en waarvoor het tax 
shelter attest nog niet is aangevraagd.  
  
25. De bepalingen zoals bedoeld in de nrs. 8 en 16 hiervoor, zijn van toepassing op de 
raamovereenkomsten die ten laatste zijn ondertekend op 12.03.2020.  

NAMENS DE MINISTER, Voor de Administrateur-generaal van de Fiscaliteit,  
D. DELVAUX Adviseur-generaal  

  
 
 
 
 


