CAVIAR FILM FINANCING BVBA
Ond. nr.: 0656.722.860
Havenlaan 75
1000 Brussel

Aanvulling op Prospectus
Openbaar aanbod tot inschrijving betreffende een belegging in de
productie van een audiovisueel werk onder het stelsel van de “Tax
Shelter” ‐ Aanvulling
Onderhavig document geldt als aanvulling op het aanbod geldig van 5
december 2017 tot 4 december 2018, tenzij vroegere afsluiting wanneer het
maximaal op te halen bedrag van € 8.000.000,00 is bereikt.
De prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 5 december 2017
overeenkomstig artikel 43 van de wet van 16 juni 2006. De goedkeuring van
onderhavig prospectus door de FSMA houdt geen enkele beoordeling in van
de opportuniteit en kwaliteit van de verrichting noch van de toestand van
CAVIAR FILM FINANCING. Dit prospectus is kosteloos ter beschikking op de
maatschappelijke zetel van CAVIAR FILM FINANCING of op de website van de
CAVIAR FILM FINANCING / FSMA en kan tevens verkregen worden op vraag
via e-mail.
Waarschuwing

De aandacht van de investeerders wordt op de volgende punten gevestigd:
1.
Dit Aanbod betreft een investering in het kader van het Belgische “Tax Shelter” stelsel bepaald
in artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek Inkomstenbelasting zoals laatst
gewijzigd door de wet van 25 december 2017.
2.
Een investering in het Aanbod is een storting zonder terugbetaling op termijn. De emittent van
dit Aanbod verbindt er zich wel toe om in ruil voor de investering a) een vergoeding te betalen
en b) verplichtingen na te leven opdat de investeerder recht heeft op een fiscaal attest en
hiermee gepaard gaande een fiscaal voordeel. Dit aanbod houdt geen deelneming in het
kapitaal van de emittent in.
3.
Een investering in het Aanbod houdt bepaalde risico’s in, in het bijzonder het risico van het niet
bekomen van het (volledig) fiscaal voordeel. De risicofactoren worden verder beschreven in
deze Prospectus (zie samenvatting risicofactoren en verdere details in hoofdstuk 2).
4.
Dit Aanbod is gericht op rechtspersonen die aanspraak kunnen maken op een vrijstelling op de
belastbare winsten overeenkomstig artikel 194ter W.I.B. en die in België onderworpen zijn aan
vennootschapsbelasting of belastingen van niet-inwoners (vennootschappen) aan een
aanslagvoet van 29,58%. Het rendement van een Investeerder kan evenwel lager (zelfs negatief

nl. -22,21%% bij een aanslagvoet van 20,40%) zijn dan uiteengezet in dit Prospectus indien de
Investeerder aan een lagere gemiddelde aanslagvoet wordt belast.
5.
Alle berekeningen van het rendement van het Aanbod opgenomen in dit Prospectus zijn
slechts van toepassing op stortingen gedaan tot 31/12/2017. Vanaf 01/01/2018 zal het netto
rendement op een Tax Shelter investering wijzigen ingevolge de gewijzigde rentetarieven en
vennootschapsbelasting. Deze berekeningen gaan tevens uit van een looptijd van de
investering van 18 maanden. Bijgevolg zal het rendement van de investering lager zijn indien
de looptijd van de investering minder is dan 18 maanden.
De informatie opgenomen in dit prospectus is slechts een samenvatting van de toepasselijke fiscale
bepalingen, die mogelijks gewijzigd kunnen worden. Bijgevolg dient de situatie van iedere investeerder
bestudeerd te worden met diens fiscale adviseur.
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Aanvulling
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1 – Aanvulling op het prospectus
Onderhavig document geldt als aanvulling (“Aanvulling”) op het aanbod
geldig van 5 december 2017 tot 4 december 2018, tenzij vroegere afsluiting
wanneer het maximaal op te halen bedrag van € 8.000.000,00 is bereikt.
Het prospectus, ingediend door Caviar Film Financing BVBA, met
maatschappelijke zetel te Havenlaan 75, 1000 Brussel (ondernemingsnummer
0656.722.860), werd goedgekeurd door de FSMA op 5 december 2017
overeenkomstig artikel 43 van de wet van 16 juni 2006 (hierna het
“Prospectus”).
Deze Aanvulling werd onder toepassing van artikel 53, §2 van de Wet van 16
juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de
toelating van
beleggingsinstrumenten
tot
verhandeling
op
de
gereglementeerde markt, goedgekeurd door de FSMA op [DATUM]. Deze
goedkeuring houdt geen enkele beoordeling in van de opportuniteit of de
kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van degene die ze
realiseert.
De Aanvulling is vereist omdat ingevolge de wetswijzingen op het gebied van
Tax Shelter in het kader van de Wet tot hervorming van de
vennootschapsbelasting (dd. 25 december 2017), hierna op “Wet
Hervorming Vennootschapsbelasting” genoemd.
Eveneens wordt bij onderhavige aanvulling op het prospectus, een nieuwe
versie van raamovereenkomst opmaakt. De Aanvulling hier slaat op het
invoegen van een schadevergoeding ten belope van 12% van de investering,
ten voordele van de Emittent wanneer de in aanmerking komende
Investereerder nalaat de som waartoe hij zich heeft verbonden te storten, niet
stort binnen de voorziene termijn van drie maanden. Verder verliest de In
aanmerking komende investeerder het fiscaal en financieel rendement.
De Aanvulling dient samen met het Prospectus en de bijlagen te worden
gelezen en geïnterpreteerd.
1.1

Toepassing van wijzigingen

De wijzigingen aan het Prospectus, hierna toegelicht, zijn van toepassing
vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten
vroegste aanvangt vanaf januari 2018.
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Voor deze belastbare tijdperken geldt namelijk ingevolge de Wet Hervorming
Vennootschapsbelasting, een nieuwe grens van maximale fiscale vrijstelling
dewelke van 310% naar 356% stijgt. Het absoluut maximum van de fiscale
vrijstelling, te weten €750.000,00 blijft gehandhaafd. Het fiscaal aftrekbaar
bedrag mocht maximaal 150% bedragen van de fiscale waarde van het fiscale
attest.
De
150%
wordt
ingevolge
de
Wet
Hervorming
Vennootschapsbelasting, gebracht op 172% van de fiscale waarde van het
fiscale attest.
De Wet Hervorming Vennootschapsbelasting, bracht ondermeer een wijziging
aan, aan het tarief vennootschapsbelastingen. Het tarief van 33,33% (te
inclusief 3% crisisbijdrage) werd verlaagd naar 29,58% (inclusief 2%
crisisbijdrage). Het verlaagd opklimmend tarief dat van toepassing was, werd
eveneens gewijzigd (zie hierna). De opklimmende tarieven werden afgeschaft,
maar een kleine vennootschap kan nu in sommige gevallen genieten van het
verlaagd tarief vennootschapsbelasting van 20,40% (inclusief 2%
crisisbijdrage) op de eerste 100.000,00 euro belastbare grondslag.
1.2

Wijzigingen

1.2.1 Algemene wijzigingen
Alle hierna opgesomde elementen in het Prospectus en de daarbij horende
bijlagen moeten worden aangepast voor alle in aanmerking komende
Investeerders wiens boekjaar start vanaf 1 januari 2018:
1. Elke verwijzing naar 310 of 310% met betrekking tot de effectieve
gestorte bedragen door de in aanmerking komende Investeerder moet
worden begrepen als 356 of 356%;
2. Elke verwijzing naar 150 of 150% met betrekking tot de Fiscale waarde
van het Tax Shelter-attest moet worden begrepen als 172 of 172%;
3. Elke verwijzing naar 5,37 of 5,37% met betrekking tot het Fiscaal
rendement in hoofde van de in aanmerking komende Investeerder,
moet worden begrepen als 5,30 of 5,30%;
4. Elke verwijzing naar 33,99% met betrekking tot het normale
vennootschapsbelastingtarief, moet worden begrepen als 29,58%;
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1.2.2 Waarschuwing
Op pagina 1 van het Prospectus wordt het punt ‘Waarschuwing’ als volgt
gewijzigd:
Punt 1: Dit Aanbod betreft een investering in het kader van het
Belgische “Tax Shelter”stelsel bepaald in artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2
van het Wetboek Inkomstenbelasting zoals laatst gewijzigd door de Wet tot
Hervorming van de Vennootschapsbelasting van 25 december 2017.
Punt 4: Dit Aanbod is gericht op rechtspersonen die aanspraak kunnen
maken op een vrijstelling op de belastbare winsten overeenkomstig artikel
194ter WIB en die in België onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting of
belastingen van niet-inwoners (vennootschappen) aan een aanslagvoet van
29,58%. Indien en in de mate dat de in aanmerking komende Investeerder het
verlaagd tarief van 20,40% in de vennootschapsbelasting verschuldigd is
conform artikel 215 WIB, kan het fiscaal rendement van een Investeerder
negatief zijn, tot maximaal -27,376%.
Voor alle In aanmerking komende investeerders waarvan het boekjaar startte
vóór 1 januari 2018, blijven de bepalingen zoals opgenomen in het
Prospectus, onveranderd.

1.2.3 Samenvatting – Hfst. 1‐4 Totale opbrengst over de volledige
investeringslooptijd (pag. 21)
Het voorbeeld opgenomen op pagina 21, begin pagina 22, moet als volgt
worden begrepen:
Bij een investering van € 50.000,00 bekomt de investeerder een voorlopige
fiscale vrijstelling ten belope van 356% van de investering, i.e. € 178.000,00
wat gelijk is aan een fiscale besparing van € 52.652,40 (€ 178.000,00 x 29,58%).
Voor de prefinanciering kan de Investeerder maximaal 4,326%1 bruto per jaar
genieten (en met een maximum van 18 maanden). Dat komt neer op een
bruto bedrag van € 3.244,50 (€ 50.000,00 x 4,326% x 18/12).

1

Jaarlijkse rentevoet van toepassing op stortingen gedaan tussen 1/01/2018 en 30/06/2018, berekend
op basis van de EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat
voorafgaat aan de datum van de storting, verhoogd met 450 basispunten
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Het totaal bruto rendement is gelijk aan € 5.896,90 ofwel een procentueel
bruto rendement van 11,79% (€ 5.896,90 / € 50.000,00) over de volledige
looptijd van de investering (18 maanden) – netto komt dat neer op een
rendement van 9,87%
De tabellen opgenomen op pagina 22 worden als volgt gewijzigd, waarbij
opgemerkt wordt dat het voorbeeld nu relevant is voor stortingen gedaan
tussen 1/01/2018 en 30/06/2018.
Schematische voorstelling:

Toestand zonder

Toestand met Tax

Tax Shelter

Shelter

600.000,00

600.000,00

0,00

178.000,00

Belastbare basis

600.000,00

422.000,00

Vennootschapsbelasting

177.480,00

124.827,60

Netto winst

422.520,00

475.172,40

Boekhoudkundige winst voor
belastingen
Fiscale vrijstelling

Rendement Tax Shelter investering
Tax Shelter investering
Fiscaal voordeel
Financiëel rendement (netto)
Bruto rendement
Netto rendement

-50.000,00
52.652,40
2.284,78
11,79%
9,87%

Het bruto rendement van 11,79% is het totale rendement over de volledige
looptijd van de investering (18 maanden). Het voorgestelde rendement betreft
geen actuarieel jaarlijks rendement.
Het totaal rendement van 11,79% bestaat uit 5,30% rendement met
betrekking tot het fiscaal voordeel (i.e. voor een investering van € 50.000,00
bekomt de investeerder een fiscaal voordeel van € 52.652,40) en 6,489%
(4,326% x 18/12) als financiëel rendement voor de prefinanciering.
Het netto rendement over een periode van 18 maanden bedraagt 9,87% (i.e.
5,30% betreffende fiscaal voordeel en 4,57% rentevergoeding).
Het netto rendement over een periode van 12 maanden bedraagt: 9,63% (i.e.
5,30% betreffende fiscaal voordeel en 3,05% rentevergoeding).
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Deze opbrengst is geen actuarieel jaarlijks rendement, het actuarieel jaarlijks
rendement is sterk afhankelijk van de specifieke situatie van de investeerder
(o.a. datum van ontvangst fiscaal attest, toepasselijk tarief,…).
1.2.4 Voornaamste risicofactoren verbonden aan dit Aanbod – Hfst. 2‐2‐3 Lagere
belastingvoet (pag. 32)
Zoals hoger gesteld, wijzigde de Wet Hervorming Vennootschapsbelasting de
belastingtarieven in de vennootschapsbelastingen. Het overzicht opgenomen
onder dit hoofdstuk wordt vervangen als volgt:
Tarief (per belastbare belastingschijf)

Van 0,00 tot 100.000,00
Van 100.000 tot …

Aanslagvoet

Rendement (incl.
vergoeding
prefinanciering)2
20,40%
-22,21%
29,58%
9,87%

1.2.5 Voorstelling van het Aanbod – Hfst.5‐4 Doelgroep (pag. 63)
Inzake rendementen en de toepassing van het nieuwe
vennootschapsbelasting verwijzen we naar het overzicht hierboven.

tarieven

1.2.6 Voorstelling van het Aanbod – Hfst.5‐7 Totale opbrengst over de duurtijd van
de investering (pag.67)
Inzake rendementen en de toepassing van het nieuwe
vennootschapsbelasting verwijzen we naar het overzicht hierboven.

tarieven

Het onder deze rubriek opgenomen voorbeeld wordt:

2

Bruto rendement voor stortingen gedaan tussen 1/01/2018 en 30/06/2018
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Voorbeeld:
Tax Shelter investering
Fiscaal voordeel (investering x 356% x 29,58%)
Bruto interesten
Belasting op interesten (29,58%)
Netto opbrengst
Netto opbrengst %

€ - 50.000,00
€ 52.652,40
€ 3.244,50
€ - 959,72
€ 4.937,18
€ 9,87%

1.2.7 Voorstelling van het Aanbod – Hfst.5‐11 Totale netto opbrengst over de
volledige investeringslooptijd van 18 maanden (in percentage) (pag.70)
De onder deze rubriek opgenomen overzichten moeten worden vervangen
door het overzicht hierboven opgenomen onder hoofdstuk 1.2.4. Met dien
verstande dat wanneer het verlaagd tarief van 20,40% op de eerste schijf van
€100.000,00 belastbare basis enkel van toepassing is op vennootschappen die
aan de voorwaarden voldoen om van dit tarief te genieten. Indien niet aan alle
voorwaarden is voldaan, is het normale tarief van 29,58% van toepassing de
gehele belastbare basis.
1.2.8 Fiscale aspecten – Hfst.6‐7‐1 Voorbeeld fiscale waarde attest (pag.81)
Dit hoofdstuk wordt vervangen door:

Kwalificerende uitgaven (directe + indirecte) in de EER:
Uitgaven België:
Waarvan directe uitgaven:
Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest:
70% van de kwalificerende uitgaven EER=
Beperkt tot 10/9e van de uitgaven
in België
waarvan directe uitgaven in België: 70%

€ 142.858,00
€ 90.000,00
63.000,00

100.000,00
90.000,00
63.000,00

De fiscale waarde van het Tax Shelter-attest bedraagt in dit voorbeeld dus
€ 100.000,00.
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Bij een investering van € 48.314,61 is dit de minimale waarde dat het Tax
Shelter attest dient te vermelden opdat het voorlopig fiscaal voordeel van
€ 50.877,60 (€ 48.314,61 x 356% x 29,58%3) behouden blijft.
Het definitief fiscaal voordeel wordt berekend op 172% van de fiscale waarde
van het Tax Shelter attest, i.e. € 100.000,00 x 172% x 29,58% = € 50.877,60.
In dit voorbeeld is er geen verlies in fiscaal voordeel (voorlopige vrijstelling:
€ 50.877,60 = definitief fiscaal voordeel: € 50.877,60).
1.2.9 Fiscale aspecten – Hfst.6‐7‐2 Voorbeeld: schematisch(pag.83)
Dit voorbeeld wordt vervangen door:
Het rendement voorgesteld in dit voorbeeld houdt rekening met de volledige
duurtijd van de investering (18 maanden). Het voorgestelde rendement is dus
geen actuarieel jaarlijks rendement.
Investeerder investeert voor een bedrag van € 48.314,61
Er wordt een attest uitgereikt ten belope van € 100.000,00
Fiscale vrijstelling = € 48.314,61 x 356% = € 172.000,00
Fiscale vrijstelling (definitief) = € 100.000,00 x 172% = € 172.000,00
Fiscale besparing = € 172.000,00 x 29,58% = € 50.877,60

3

Basistarief vennootschapsbelasting – indien de investeerder geniet van het verlaagd tarief dient de
impact hiervan te worden bekeken.
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Uitgaven EER:
€ 142.857,00

Dir. uitgave BE:
€ 63.000,00

70%

90%

Uitgaven BE:
€ 90.000,00

70%

Productie BE:
€ 100.000,00
Investering € 48.314,61

Investeerder

€ 48.314,61 x 356% x 29,58%

€ 48.314,61 x 4,326% x 18/12

Fiscaal voordeel
€ 50.877,60

Bruto vergoeding
€ 3.135,14

De totale bruto opbrengst over de volledige looptijd van de investering
bedraagt in dit voorbeeld € 5.698,13 of procentueel 11,79% bruto (netto
9,87%).
1.2.10 Fiscale aspecten – Hfst.6‐7‐3 Voorbeeld: voldoende uitgaven (pag.84)
Dit voorbeeld wordt vervangen door:
In dit voorbeeld wordt een attest verkregen met een fiscale waarde van
€ 700.000,00.
Kwalificerende uitgaven (directe + indirecte) in de EER:
Uitgaven in België (directe + indirecte)
Directe uitgaven in België

1.000.000,00
630.000,00
441.000,00
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Fiscale waarde van het Tax Shelter attest
70% van de kwalificerende uitgaven EER=
Beperkt tot 10/9e van de uitgaven
in België
waarvan directe uitgaven in België: 70%

700.000,00
630.000,00
441.000,00

De fiscale waarde van het Tax Shelter attest bedraagt in dit voorbeeld dus
€ 700.000,00.
Bij een investering van € 338.202,25 bedraagt het voorlopig fiscaal voordeel
€ 356.143,20 (€ 338.202,25 x 356% x 29,58%).
Het definitief fiscaal voordeel op basis van de fiscale waarde van het fiscaal
attest bedraagt € 356.143,20 (€ 700.000,00 x 172% x 29,58%).
In dit voorbeeld is er geen verlies in fiscaal voordeel (voorlopige vrijstelling:
€ 356.143,20 = definitief fiscaal voordeel: € 356.143,20).
1.2.11 Fiscale aspecten – Hfst.6‐7‐4 Voorbeeld: onvoldoende uitgaven in België
(pag.84)
Dit voorbeeld wordt vervangen door:
In dit voorbeeld zijn er niet voldoende uitgaven in België waardoor de fiscale
waarde van het attest aangepast zal worden.
Kwalificerende uitgaven (directe + indirecte) in de EER:
Totale uitgaven in België (directe + indirecte)
Directe uitgaven in België
Fiscale waarde van het Tax Shelter attest
70% van de kwalificerende uitgaven in EER maar
Beperkt tot 10/9e van € 500.000,00

1.000.000,00
500.000,00
441.000,00

555.555,00

Zoals hierboven blijkt is de fiscale waarde van het attest niet € 700.000,00 (i.e.
70% van 1.000.000,00) maar € 555.555,00 (i.e. 10/9e van € 500.000,00).
Dat komt doordat de totale uitgaven in België onvoldoende zijn, de uitgaven
in België hadden € 630.000,00 (i.e. € 700.000,00 x 9/10) moeten bedragen
opdat het attest een fiscale waarde zou hebben van € 700.000,00 (i.e. €
630.000,00 x 10/9).
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Bij een investering van € 338.710,00 bedraagt het voorlopig fiscaal voordeel
€ 356.677,89 (€ 338.710,00 x 356% x 29,58%).
Het definitief fiscaal voordeel op basis van de fiscale waarde van het fiscaal
attest bedraagt € 282.653,05 (€ 555.555,00 x 172% x 29,58%).
In dit voorbeeld zal een investeerder hierdoor een deel van het fiscaal
voordeel verliezen (€ 74.024,84,00 minder fiscaal voordeel) aangezien het Tax
Shelter-attest een lagere waarde heeft.
CAVIAR compenseert dat gedeeltelijk verlies van het fiscaal voordeel door een
schadevergoeding toe te kennen aan de investeerder voor het verloren fiscaal
voordeel.
1.2.12 Fiscale aspecten – Hfst.6‐7‐5 Voorbeeld: onvoldoende directe uitgaven in
België (pag.85)
Dit voorbeeld wordt vervangen door:
In dit voorbeeld zijn er niet voldoende directe uitgaven in België waardoor de
fiscale waarde van het attest pro-rata aangepast zal worden.
Kwalificerende uitgaven (directe + indirecte) in de EER:
Totale uitgaven in België (directe + indirecte)
Directe uitgaven in België

1.000.000,00
630.000,00
400.000,00

Fiscale waarde van het Tax Shelter-attest
70% van de kwalificerende uitgaven in EER maar
Fiscale waarde attest proportioneel te verminderen a rato 634.921,00
van het percentage van de uitgaven die rechtstreeks
verbonden zijn met de productie in verhouding tot de vereiste 70%
(€ 700.0004x €400.000 / €441.0005)
Zoals hierboven blijkt is de fiscale waarde van het attest niet € 700.000,00 (i.e.
70% van € 1.000.000,00) maar € 634.921,00 (fiscale waarde van het attest is
proportioneel verminderd a rato van het percentage van de uitgaven die
rechtstreeks verbonden zijn met de productie in verhouding tot de vereiste
70%).

4
5

€ 700.000,00 = 70% van € 1.000.000,00
€ 441.000,00 = 70% van € 630.000,00
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Dat komt doordat de directe uitgaven in België onvoldoende zijn, die hadden
€ 441.000,00 (€ 630.000,00 x 70%) moeten bedragen maar bedragen in dit
voorbeeld € 400.000,00.
De fiscale waarde van het Tax Shelter attest werd dus pro rata aangepast naar
€ 634.921,00 (€ 700.000 x 400/441).
Bij een investering van € 338.710,00 bedraagt het voorlopig fiscaal voordeel
€ 356.677,89 (€ 338.710,00 x 356% x 29,58%).
Het definitief fiscaal voordeel op basis van de fiscale waarde van het fiscaal
attest bedraagt € 323.032,57 (€ 634.921,00 x 172% x 29,58%).
In dit voorbeeld zal een investeerder hierdoor een deel van het fiscaal
voordeel verliezen (€ 33.645,32 minder fiscaal voordeel) aangezien het Tax
Shelter-attest een lagere waarde heeft.
CAVIAR compenseert dat gedeeltelijk verlies van het fiscaal voordeel door een
schadevergoeding toe te kennen aan de investeerder voor het verloren fiscaal
voordeel.
1.3

Wijziging raamovereenkomst

In bijlage wordt bij onderhavige aanvulling op het prospectus, een nieuwe
versie van raamovereenkomst opgenomen. De aanvulling slaat op het
invoegen van een schadevergoeding ten voordele van de Emittent wanneer
de In aanmerking komende investeerder nalaat de som waartoe hij zich heeft
verbonden te storten, niet stort binnen de voorziene termijn van drie
maanden. De vergoeding bedraagt 12% van de som waartoe de In
aanmerking komende investeerder zicht heeft verbonden te storten.
Noteer voor de volledigheid dat wanneer de In aanmerking komende
investeerder nalaat binnen de 3 maanden na ondertekening van de
raamovereenkomst de som te storten, deze noch aanspraak kan maken op het
fiscaal, noch op het financieel rendement.
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BIJLAGEN
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BIJLAGEN
1.

Raamovereenkomsten

Bijlage 1
Raamovereenkomsten

RAAMOVEREENKOMST DD X TUSSEN X EN CAVIAR ANTWERP BVBA
EN CAVIAR FILM FINANCING BVBA VOOR DE FINANCIERING VAN DE
PRODUCTIE VAN
"X"

TUSSEN
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Caviar Film Financing,
gevestigd te Havenlaan 75, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder
nummer BE0656722860, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Katrien Hendrickx, gevolgmachtigde Head of Film Financing
hierna genoemd “de Aanbieder”,
EN
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Caviar Antwerp,
gevestigd aan de Liersesteenweg 38E, 2800 Mechelen, ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder nummer BE0476386596, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Anda Ackx, Managing director
Cut The Mustard bvba, vast vertegenwoordigd door Nicolas Blondeau, zaakvoerder
hierna genoemd “de Producent” enerzijds,
EN
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht X , gevestigd te X,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer X hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:
X, Bestuurder
hierna genoemd “de Investeerder” 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.
Als bijlage 10 wordt een hypothetische berekening gevoegd.
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 exploitatieuitgaven verricht
in de Europese Economische Ruimte, zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 6° WIB 1992
die zijn uitgevoerd voor de productie van het Audiovisueel Werk en die uitgaven zijn die
rechtstreeks verbonden zijn met de productie in de zin van artikel 194 ter § 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 194 ter § 1, eerste lid,
7° WIB 1992, binnen een termijn van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum van heden.
Voor animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie wordt deze termijn van 18 maanden
verlengd met 6 maanden.
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 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 %.
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NA VOORAFGAANDELIJK TE HEBBEN UITEENGEZET DAT:
De Producent een Audiovisuele werk met als voorlopige titel "X" waarvan de karakteristieken hierna
verder worden beschreven, wenst te ontwikkelen en te produceren;
De Producent voor de financiering van de productie van het Audiovisuele Werk, een beroep wenst te
doen op privé-investeerders via de Aanbieder;
De Investeerder heeft als activiteit X (zie bijlage 4);
De Investeerder, voor de financiering van de productie van het Audiovisuele Werk, aan de Producent
financiële middelen wenst ter beschikking te stellen, met het oog op het bekomen van een Tax Shelterattest, 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 Producent om aan deze laatste 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 WIB 1992, zoals ingevoegd bij
wet van 22 december 2003, B.S., 31 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 17 mei 2004, B.S., 4 juni
2004 en door art. 7 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen (B.S.
31.12.2009) en art. 12 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen (B.S.
17.06.2013) en gewijzigd bij wet van 12 mei 2014, B.S. 27 mei 2014 houdende fiscale en diverse
bepalingen (B.S. 27.05.2014) en bij wet tot wijziging van artikel 194 ter WIB 1992 betreﬀende het Tax
Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken van 26 mei 2016 (B.S. 07.06.2016 ed. 1) en bij Wet
25 december 2017 (BS 29.12.2017 (ed. 1)) tot hervorming van de vennootschapsbelasting.
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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 X
Artikel 2: Identificatie en beschrijving van het Audiovisuele Werk
2.1 Het Audiovisuele Werk is een X met als werktitel "X", met een duurtijd van ongeveer X min naar
het scenario geschreven door X en waarvan de synopsis wordt opgenomen onder bijlage 8.
2.2 Het Audiovisuele 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
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 30 maart 1995 (hierna en hiervoor genoemd ‘het Audiovisueel
Werk’).
Het certificaat is bijgevoegd als bijlage 1 van onderhavige raamovereenkomst.
2.3 Het Audiovisuele Werk wordt als volgt omschreven:
Taalversie: X
Duur: X min
Scenario: X
Regie: X
Muziek: X
Productiebeheer: X
Territorium: X
Minimum aantal releaseprints: X
Vermoedelijke releasedatum bioscoop: X
Vermoedelijke releasedatum DVD/VHS: X
Artikel 3: Financiering
3.1 Het budget van de uitgaven die nodig zijn voor het Audiovisuele Werk, bedraagt € X (cf bijlage 7),
waarvan € X ten laste wordt genomen door de Producent en € X ten laste wordt genomen door de de in
artikel 194 ter § 1, 1° WIB 1992 vermelde investeerders, dat reeds is vastgelegd.
3.2 Het totaal bedrag van de uitgaven dat zal worden gefinancierd door de in artikel 194 ter § 1, 1° WIB
1992 vermelde investeerders, dient te worden aangewend voor de uitvoering van het Audiovisuele
Werk en zal niet meer bedragen dan 50 % van het totale productiebudget van het Audiovisuele Werk.
3.3 De totale financiering van het Audiovisuele Werk bedraagt € X en wordt in bijlage 6
opgenomen.
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Artikel 4: Betaling
4.1 De Aankoopsom bedraagt € X en komt overeen met 48,3% van de Fiscale Waarde Tax Shelterattest (welke € X bedraagt).
4.2 De Investeerder verbindt er zich toe de Aankoopsom over te schrijven op het ING Bank
rekeningnummer BE X gehouden op naam van de Producent en enkel bestemd voor de inkomsten en
uitgaven van het Audiovisuele Werk, dit uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de
Raamovereenkomst. Indien de Investeerder de Aankoopsom niet binnen de 3 maanden na
ondertekening van Raamovereenkomst stort op het hier vermelde rekeningnummer, is deze
Raamovereenkomst nietig en zal de Investeerder een schadevergoeding verschuldigd zijn ten
voordele van de Aanbieder, begroot op 12% van de Aankoopsom. De schadevergoeding moet worden
betaald uiterlijk binnen de twee maanden na de schriftelijke ingebrekestelling vanwege de
Aanbieder of de Producent.
De Investeerder is op de hoogte van de op hem rustende verplichting om voornoemd bedrag binnen de
drie maanden 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 € 750.000,00, 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.

Artikel 5: Rentevergoeding
5.1 De Producent zal, voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste betaling op grond van
de Raamovereenkomst en het ogenblik waarop het Tax Shelter-attest door de Producent aan de
Investeerder zal worden overgemaakt, maar met een maximum van 18 maanden, op het openstaand
saldo van de in het kader van de Raamovereenkomst door de Investeerder aan de Producent
uitbetaalde bedragen, aan de Investeerder een rente betalen die gelijk is aan het gemiddelde van de
‘EURIBOR 12 maanden’ van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat aan de betaling
voorafgaat, verhoogd met 450 basispunten.
5.2 De betaling van de rente geschiedt na het verkrijgen van het Tax Shelter-attest of 18 maanden na
datum van de storting van de Aankoopsom indien na 18 maanden na de storting van de Aankoopsom,
het Tax Shelter-attest nog niet werd verkregen. De betaling van de rente gebeurt op rekeningnummer
X op naam van de Investeerder, tenzij anders voorafgaandelijk wordt meegedeeld door de
Investeerder.
Artikel 6: Verzekering
De Producent is, tot waarborg van de op de Producent rustende garantie dat de Investeerder het
beloofde belastingvoordeel bekomt, een verzekeringsovereenkomst ‘Waarborg tax shelter’ aangegaan
bij “Vander Haeghen en Co NV”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Tweekerkenstraat 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE0427765248, waarin wordt
bepaald dat, in de gevallen voorzien in de verzekeringsovereenkomst, Vander Haeghen en Co NV de
Investeerder zal vergoeden voor het bedrag gelijk aan het niet ontvangen fiscale voordeel, zoals dit te
verwachten was op basis van de Raamovereenkomst en artikel 194 ter WIB 1992, eventueel
vermeerderd met de achterstallige rente op dit bedrag.
De algemene voorwaarden van deze verzekering worden toegevoegd onder bijlage 11.
De kosten voor deze verzekering zijn ten laste van de Producent.
Artikel 7: Waarborgen en verklaringen van de Producent
7.1 De Producent is een naar Belgisch recht besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
waarvan de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België
is gevestigd, cfr statuten in bijlage 2.
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. Voor de volledige
omschrijving van het maatschappelijk doel, wordt verwezen naar de statuten die als bijlage 2 bij
onderhavige overeenkomst zijn gevoegd.
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7.4 De Producent verbindt zich ertoe de Raamovereekomst binnen de maand na ondertekening aan te
melden bij de Federale OverheidsDienst Financiën.
7.5 De Producent verbindt er zich toe het definitieve bedrag dat zal worden aangewend tot uitvoering
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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 werk, voor het geheel van de in
aanmerking komende investeerders en om alle gestorte bedragen binnen de drie maanden na
ondertekening van huidige overeenkomst, daadwerkelijk aan te wenden voor de uitvoering van deze
begroting.
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:
het certificaat waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Audiovisuele Werk
beantwoordt aan de definitie van een in aanmerking komend werk zoals bedoeld in artikel 194
ter § 1, eerste lid, 4° WIB 1992 zoals gevoegd bij de Raamovereenkomst als bijlage 1; en
een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het werk is voltooid en dat de in
toepassing van artikel 194 ter WIB 1992 uitgevoerde globale financiering van het werk is
uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarde en de grens zoals bedoeld in artikel 194 ter
§ 4, 3° WIB 1992.
7.7 De producent verklaart de overdracht van het Tax Shelter-attest binnen de maand na overdracht te
melden aan de Federale OverheidsDienst Financiën alsook aan de Investeerder.
7.8 De Producent verbindt er zich toe dat ten minste 70 % van kwalificerende productie- en
exploitatieuitgaven in de Europese Economische Ruimte, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn
met de productie en de exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992 en 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.
7.9 De Producent verklaart dat de totale fiscale waarde van de Tax Shelter-attesten per Audiovisueel
Werk maximaal € 15.000.000,00 bedraagt.
7.10 De Producent verbindt er zich toe overeenkomstig artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992, in
België uitgaven te doen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het
Audiovisuele Werk ten belope van 90 % van de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest.
7.11 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.
7.12 De Producent 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.
7.13 De Producent 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, dd. XXXX,
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als bijlage 3 bij onderhavige overeenkomst wordt gevoegd.
7.14 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.
7.15 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.
7.16 De Producent 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.
7.17 De Producent verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de
artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisuele Werk.
7.18 De producent is door de minister bevoegd voor Financiën op datum van 23/01/2015 als Tax Shelter
aanbieder erkend volgens de procedure waarvan de Koning de modaliteiten en voorwaarden bepaalt.
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Artikel 8: Waarborgen en verklaringen van de Investeerder
8.1 De Investeerder is een binnenlandse vennootschap of de belgische inrichting van een
belastingsplichtige bedoeld in art 227, 2°;
andere dan :

een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 2° WIB
1992; of
een overeenkomstig artikel 11 van hetWetboek van Vennootschappen hiermee verbonden
vennootschap; 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 194 ter § 1, 10° WIB 1992;
8.2 De Investeerder is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitgesloten. De
Investeerder is noch een productievennootschap, noch een in de zin van artikel 11 van het Wetboek
van Vennootschappen met een in aanmerking komende productievennootschap verbonden
vennootschap, noch een televisieomroep in de zin van artikel 194 ter WIB 1992. De omschrijving van
het maatschappelijk doel van de Investeerder, kan worden teruggevonden in de statuten, die als
bijlage 4 bij onderhavige overeenkomst zijn gevoegd.
8.3 De Investeerder verklaart in kennis te zijn van de Fiscale Vrijstelling.
8.4 De Investeerder waarborgt dat hij het van de Producent of van de Federale Overheidsdienst
Financiën ontvangen Tax Shelter-attest zal bijhouden.
8.5 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’92.
De op het ogenblik van de ondertekening van de Raamovereenkomst van kracht zijnde wettelijke
bepalingen, worden als bijlage 5 bij de onderhavige overeenkomst gevoegd.
8.6 De Investeerder erkent dat hij op geen enkele wijze inspraak zal hebben in de artistieke creatie,
productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisuele Werk.
Artikel 9: Waarborgen en verklaringen van de Aanbieder
9.1 De Aanbieder is door de minister bevoegd voor Financiën op datum van 02/09/2016. als In
Aanmerking komend Tussenpersoon erkend volgens de procedure waarvan de Koning de modaliteiten
en voorwaarden bepaalt (bijlage 12).
9.2 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.
9.3 De Aanbieder verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de artistieke
creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Audiovisuele Werk.
9.4 De Aanbieder verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen de maand na ondertekening aan te
melden bij de Federale Overheidsdienst Financiën.
9.5 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.
9.6 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 3 bij onderhavige overeenkomst wordt gevoegd.
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Artikel 10 : Aansprakelijkheid van de Producent – schadevergoeding
10.1 De Producent zal de Investeerder in de hierna bepaalde mate vergoeden voor de door de
Investeerder geleden schade die haar oorzaak vindt in een schending van of onjuistheid in de door de
Producent krachtens artikel 7 van de Raamovereenkomst gegeven verklaringen en waarborgen.
10.2 De Investeerder zal, in de hierna bepaalde gevallen en mate, aanspraak kunnen maken op
schadevergoeding, in geval het Audiovisuele Werk niet wordt geproduceerd, niet wordt voltooid binnen
18 maanden (of binnen de 24 maanden bij animatiefilms en animatieseries bestemd voor televisie) na
de ondertekening van de Raamovereenkomst, indien het totaal van de uitgaven verricht in België die
rechtstreeks verbonden zijn met de productie zoals bedoeld in artikel 1994 ter § 1, eerste lid, 8° WIB
1992 minder is dan 70 % van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals
bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 8° WIB 1992 of indien het Tax Shelter-attest niet werd
afgeleverd, voor zover zulks zijn oorzaak vindt in een aan de Producent toerekenbare tekortkoming.
10.3 Geen schadevergoeding is verschuldigd indien de Producent door overmacht verhinderd is
geworden datgene te geven of te doen waartoe hij zich had verbonden.
10.4 Het bedrag van de schadevergoeding waarop de Investeerder in de voorgaande gevallen
aanspraak kan maken, is beperkt tot het bedrag van de verschuldigde belasting, de verwijlintresten en
de belastingverhoging op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verbandt houdt met de bij
toepassing van de Raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst, die de Investeerder dient te betalen
in het geval van niet-naleving van de wettelijke vrijstellingsvoorwaarde.
10.5 Indien het verkregen fiscaal voordeel lager is dan het voorziene fiscaal voordeel, verbindt de
Producent zich ertoe om het verschil te vergoeden aan de investeerder. Buiten voornoemde bedragen
in artikel 10.4 en 10.5 is de Producent geen enkel bedrag verschuldigd aan de Investeerder.
10.6 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.
10.7 Indien de Investeerder verhaal wenst uit te oefenen, zal hij de Producent 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 aangetekendschrijven.
Artikel 12: Nietigheid
Indien enige verbintenis in de Raamovereenkomst onafdwingbaar 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
Raamvereenkomst 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.
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Artikel 13: 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 Brussel.
Opgemaakt te Brussel op X in twee exemplaren, waarvan elke partij erkent één exemplaar te hebben
ontvangen.
Voor de Investeerder,
X, Bestuurder

,

Voor de Producent
Anda Ackx, Managing director

Cut The Mustard bvba, vast vertegenwoordigd door Nicolas Blondeau, zaakvoerder

Voor de Aanbieder
Katrien Hendrickx, gevolgmachtigde Head of Film Financing
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RAAMOVEREENKOMST DD ………… TUSSEN …………. EN
BEHOUD DE BEGEERTE VZW EN CAVIAR FILM FINANCING BVBA
VOOR DE FINANCIERING VAN HET WERK
“…………..”

TUSSEN

CAVIAR FILM FINANCING bvba,
met btw-nummer BE0656 722 860,
met maatschappelijke zetel te Havenlaan 75 te 1000 Brussel;
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Nicolas Blondeau, zaakvoerder;
hierna ‘de Tussenpersoon’ genoemd,

EN

BEHOUD DE BEGEERTE vzw,
met btw-nummer BE0424 405 178,
met maatschappelijke zetel te de Coninckplein 25 te 2060 Antwerpen,
vertegenwoordigd door Luc Coorevits;
hierna ‘de Producent’ genoemd;

EN

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht …………….,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer ………………
met maatschappelijke zetel te ……………….
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………..
hierna genoemd “de Investeerder”,

WORDT

betreffende het podiumwerk met als titel ……………….
hierna ‘het Werk’ genoemd,

Raamovereenkomst ……………(projectnaam)

1

MET INACHTNEMING VAN VOLGENDE DEFINITIES
Investering
Bedrag dat door de investeerder wordt betaald ter verkrijging van het Taxshelterattest 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 Investering, voor zover deze binnen de wettelijk voorziene
termijn wordt gestort
 maximaal 172 % van de Fiscale Waarde van het Taxshelterattest
Dit bedrag wordt slechts definitief na ontvangst van het Taxshelterattest. Als BIJLAGE 10 wordt een
hypothetische berekening gevoegd.
Taxshelterattest
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 ontwikkeling van nieuwe podiumproducties
zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, § 2 WIB 1992.
Fiscale Waarde Taxshelterattest
De waarde die wordt vermeld op het Taxshelterattest 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 exploitatieuitgaven verricht in de Europese Economische Ruimte, zoals bedoeld in artikel 194 ter
§ 1, eerste lid, 6° WIB 1992 die zijn uitgevoerd voor de productie van het Podiumwerk
en die uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie in de zin van
artikel 194 ter /1, § 3, 1° 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
194 ter § 1, eerste lid, 7° WIB 1992, binnen een termijn van ten hoogste 18 maanden
vanaf de datum van heden.
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, § 3, 1° WIB
1992, minder is dan 70 % van het totaal van de 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 Taxshelterattest 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 %.
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EN NA VOORAFGAANDELIJK TE HEBBEN UITEENGEZET DAT:

De Producent het Werk met als titel …………………, waarvan de karakteristieken hierna verder
worden beschreven, wenst te ontwikkelen en te produceren;
De Producent voor de financiering van de ontwikkeling en productie van het Werk, een beroep
wenst te doen op privé-investeerders via de Tussenpersoon;
De Investeerder actief is als ……………… (Activiteit investeerder) (zie BIJLAGE 4)
De Investeerder, voor de financiering van de productie van het Werk, aan de Producent financiële
middelen wenst ter beschikking te stellen, met het oog op het bekomen van een Taxshelterattest,
hetgeen binnen de Investeerder resulteert in een vrijstelling van de belastbare winst in
overeenstemming met artikel 194 ter WIB 1992;
Partijen in onderhavige overeenkomst (hierna genoemd ‘de Raamovereenkomst’) de voorwaarden
en modaliteiten wensen vast te leggen omtrent de wijze waarop de Investeerder zich verbindt
tegenover de Producent om aan deze laatste een som over te maken met het oog op het bekomen
van een Taxshelterattest;
De Raamovereenkomst wordt gesloten met inachtneming van artikel 194ter WIB 1992, zoals
ingevoegd bij wet van 22 december 2003, B.S., 31 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 17
mei 2004, B.S., 4 juni 2004 en door art. 7 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en
diverse bepalingen (B.S. 31.12.2009) en art. 12 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en
financiële bepalingen (B.S. 17.06.2013) en gewijzigd bij wet van 12 mei 2014, B.S. 27 mei 2014
houdende fiscal en diverse bepalingen (B.S. 27.05.2014) en bij wet tot wijziging van artikel 194
ter WIB 1992 betreffende het Taxshelter stelsel ten gunste van Audiovisuele werken van 26 mei
2016 (B.S. 07.06.2016 ed. 1) alsook met inachtneming van de toevoegingen bepaald bij de wet
houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor
de productie van een podiumwerk dd. 25 december 2016 (B.S. 17.01.2017) en bij Wet
25 december 2017 (BS 29 december 2017 (ed. 1)) tot hervorming van de
vennootschapsbelasting.
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HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

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 Taxshelterattest voor het Werk, met
als titel ………………….

2. Identificatie en beschrijving van het Werk
2.1 Het Werk is een nieuwe muziektheaterproductie/totaalproductie conform artikel 194 ter/1, §2,
2° WIB 1992 waarbij het scenario/de theatertekst/de regie/de scenografie nieuw is of een
herinterpretatie betreft en bestemd is voor het podium met als titel ……………… met een duurtijd
van ongeveer ……………, naar het scenario geschreven door ……………….. en waarvan de korte
beschrijving wordt opgenomen onder BIJLAGE 8. Hierna eveneens het Podiumwerk genoemd.
2.2 Het Werk is een Europees Podiumwerk dat door de Vlaamse Gemeenschap werd erkend als
Europees podiumwerk conform artikel 194ter/1, § 2, 1° WIB 1992. Het certificaat is bijgevoegd als
BIJLAGE 1 van onderhavige raamovereenkomst.
2.3 Het Werk wordt als volgt omschreven:
Titel van het Werk
Aard van de het Werk
Type van de Producent
Scheppende Kunstenaar(s)
Regisseur
Datum en plaats van de première
Erkenningsdatum van het Werk
Erkenningsreferentie van het Werk

………………
……………...
………………
………………
………………
………………
………………
………………

3. Financiering
3.1 De begroting van de uitgaven die nodig zijn voor het Werk, bedraagt € …………. (cf.
Begroting in BIJLAGE 7), waarvan € …………. ten laste wordt genomen door de Producent en €
………… ten laste wordt genomen door de in artikel 194 ter § 1, 1° WIB 1992 vermelde
investeerders.
3.2 Het totaalbedrag van de uitgaven dat zal worden gefinancierd door de in artikel 194 ter § 1, 1°
WIB 1992 vermelde investeerders, dient te worden aangewend voor de uitvoering van het Werk
en zal niet meer bedragen dan 50 % van de totale productiebegroting van het Werk.
3.3 De totale financiering van het Werk bedraagt € …………… en wordt in BIJLAGE 6
opgenomen.
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4. Artikel 4: Betaling
4.1 De Investering bedraagt € ………… en komt overeen met 48,3% van de Minimale Fiscale
Waarde Taxshelterattest (welke € ………… bedraagt).
4.2 De Investeerder verbindt er zich toe de Investering over te schrijven op bankrekeningnummer
…………… (Rekeningnummer Audiovisuele Werken), gehouden op naam van de Tussenpersoon
en dit uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de Raamovereenkomst. Indien de
Investeerder de Aankoopsom niet binnen de 3 maanden na ondertekening van
Raamovereenkomst stort op het hier vermelde rekeningnummer, is deze Raamovereenkomst
nietig en zal de Investeerder een schadevergoeding verschuldigd zijn ten voordele van de
Tussenpersoon, begroot op 12% van de Aankoopsom. De schadevergoeding moet worden
betaald uiterlijk binnen de twee maanden na de schriftelijke ingebrekestelling vanwege de
Tussenpersoon of de Producent.
4.3 De Investeerder is op de hoogte van de op hem rustende verplichting om voornoemd bedrag
binnen de drie maanden 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 € 750.000,00,
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.

5. Rentevergoeding
5.1 De Producent zal, voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste betaling op grond
van de Raamovereenkomst en het ogenblik waarop het Taxshelterattest door de Producent aan de
Investeerder zal worden overgemaakt, maar met een maximum van 18 maanden, op het
openstaand saldo van de in het kader van de Raamovereenkomst door de Investeerder aan de
Producent uitbetaalde bedragen, aan de Investeerder een rente betalen die gelijk is aan het
gemiddelde van de ‘EURIBOR 12 maanden’ van de laatste dag van elke maand van het
kalenderhalfjaar dat aan de betaling voorafgaat, verhoogd met 450 basispunten.
5.2 De betaling van de rente geschiedt per einde van elk lopend kwartaal na datum van de storting
tot 18 maanden zijn verstreken of tot het moment van het verkrijgen van het Taxshelterattest
indien dit vroeger valt dan het verstrijken van 18 maanden na datum van de storting. De betaling
van de rente gebeurt op rekeningnummer …………………………… op naam van de Investeerder,
tenzij anders voorafgaandelijk wordt meegedeeld door de Investeerder. De som van de rentes die
op elk einde van elk lopend kwartaal na datum van de storting worden betaald, kan de jaarlijkse
rente prorata van de effectief verlopen dagen tussen de datum van storting en het verstrijken van
de 18 maanden of het verkrijgen van het Taxshelterattest, indien deze laatste vroeger valt, evenwel
niet overschrijden.

6. Verzekering
6.1 De Producent is, tot waarborg van de op de Producent rustende garantie dat de Investeerder
het beloofde belastingvoordeel bekomt, een verzekeringsovereenkomst ‘Waarborg Taxshelter’
aangegaan bij “Circles Group S.A.”, met maatschappelijke zetel te 6, Rue d'Arlon - L-8399
Windhof, Luxemburg, waarin wordt bepaald dat, in de gevallen voorzien in de
Raamovereenkomst ……………(projectnaam)
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verzekeringsovereenkomst, Circles Gruop S.A. de Investeerder zal vergoeden voor het bedrag
gelijk aan het niet ontvangen fiscale voordeel, zoals dit te verwachten was op basis van de
Raamovereenkomst en artikel 194 ter WIB 1992, eventueel vermeerderd met de achterstallige
rente op dit bedrag.
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De algemene voorwaarden van deze verzekering worden toegevoegd onder BIJLAGE 11.
De kosten voor deze verzekering zijn ten laste van de Producent.

7. Waarborgen en verklaringen van de Producent
7.1 De Producent is een vzw naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel, de
voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is gevestigd, cf. statuten in
BIJLAGE 2.
7.2 De Producent is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitgesloten al dan niet
in gevolge de bepalingen van artikel 179/1 WIB 1992 en dit voor het aanslagjaar verbonden aan
het belastbare tijdperk waarin onderhavige raamovereenkomst wordt gesloten alsook de drie
daaropvolgende aanslagjaren.
7.3 De Producent is geen televisieomroep, noch een daaraan verbonden onderneming, en heeft
als voornaamste doel, de ontwikkeling en de productie van Podiumwerken. Voor de volledige
omschrijving van het maatschappelijk doel, wordt verwezen naar de statuten die als BIJLAGE 2 bij
onderhavige overeenkomst zijn gevoegd.
7.4 De Producent verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen de maand na ondertekening
aan te melden bij de Federale Overheidsdienst Financiën.
7.5 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 Werk, voor het
geheel van de in aanmerking komende investeerders en om alle gestorte bedragen binnen de drie
maanden na ondertekening van huidige overeenkomst, daadwerkelijk aan te wenden voor de
uitvoering van deze begroting.
7.6 De Producent verklaart, samen met de aanvraag voor een Taxshelterattest, aan de Federale
Overheidsdienst Financiën volgende documenten voor te leggen:




het certificaat waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Werk beantwoordt
aan de definitie van een in aanmerking komend podiumwerk zoals bedoeld in artikel
194 ter /1, § 2, 1° WIB 1992 zoals gevoegd bij de Raamovereenkomst als BIJLAGE 1;
en
een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Werk is voltooid en
dat de in toepassing van artikel 194 ter WIB 1992 uitgevoerde globale financiering van
het Werk is uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarde en de grens zoals
bedoeld in artikel 194 ter § 4, 3° WIB 1992.

7.7 De producent verklaart de overdracht van het Taxshelterattest binnen de maand na overdracht
te melden aan de Investeerder.
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7.8 De Producent verbindt er zich toe dat ten minste 70 % van kwalificerende productie- en
exploitatie-uitgaven in de Europese Economische Ruimte, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden
zijn met de productie en de exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, § 3, 1° WIB 1992 en 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.
7.9 De Producent verklaart dat de totale fiscale waarde van de Taxshelterattesten per Werk
maximaal € 2.500.000,00 bedraagt.
7.10 De Producent verbindt er zich toe overeenkomstig artikel 194 ter /1, § 3, 1° WIB 1992, in
België uitgaven te doen die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het
Werk en belope van 90 % van de fiscale waarde van het Taxshelterattest.
7.11 De Producent verbindt er zich toe dat de productie en exploitatieuitgaven die in België
worden gedaan zoals bedoeld in artikel 194 ter §1, 7° WIB 1992, binnen een periode eindigend
ten hoogste 24 maanden na de datum van ondertekening van onderhavige raamovereenkomst en
uiterlijk één maand na de première van het Podiumwerk, zoals dit wordt gedefinieerd door artikel
194ter/1, § 2, 4° WIB 1992.
7.12 De Producent verbindt er zich toe dat het Taxshelterattest daadwerkelijk wordt afgeleverd en
dit uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de Raamovereenkomst
wordt getekend.
7.13 De Producent 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 Taxshelterattest is gestort.
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, ten blijke
waarvan een attest, dd. XXXX; van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als BIJLAGE 3 bij
onderhavige overeenkomst wordt gevoegd.
7.15 De Producent verklaart dat alle voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid, de
grens, het maximum, de termijn en territorialiteit, zoals bedoeld in artikelen 194 ter en 194 ter/1
WIB 1992, (zullen) worden nageleefd.
7.16 De Producent verbindt er zich toe in de eindgeneriek van het Werk de steun die door de
Belgische wetgever werd aangebracht inzake de Taxshelter te vermelden als « Gerealiseerd met de
steun van de Taxshelter van de Belgische Federale Overheid ».
7.17 De Producent neemt de verbintenis op zich de wetgeving die betrekking heeft op het
Taxshelter stelsel na te leven, en meer in het bijzonder, § 12 van artikel 194ter WIB 1992.
7.18 De Producent verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de
artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Werk.
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8. Waarborgen en verklaringen van de Investeerder
8.1 De Investeerder is een binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een
belastingplichtige bedoeld in art 227, 2°, anders dan:


een in aanmerking komende productievennootschap zoals bedoeld in artikel 194 ter §
1, 2° WIB 1992; of —een overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek van
Vennootschappen hiermee verbonden vennootschap;

of
 een televisieomroep,
en 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 Taxshelterattest
zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 10° WIB 1992;
8.2 De Investeerder is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitgesloten. De
Investeerder is noch een productievennootschap, noch een in de zin van artikel 11 van het
Wetboek van Vennootschappen met een in aanmerking komende productievennootschap
verbonden vennootschap, noch een televisieomroep in de zin van artikel 194 ter WIB 1992. De
omschrijving van het maatschappelijk doel van de Investeerder, kan worden teruggevonden in de
statuten, die als BIJLAGE 4 bij onderhavige overeenkomst zijn gevoegd.
8.3 De Investeerder verklaart in kennis te zijn van de Fiscale Vrijstelling.
8.4 De Investeerder waarborgt dat hij het van de Producent of van de Federale Overheidsdienst
Financiën ontvangen Taxshelterattest zal bijhouden.
8.5 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’92. De op het ogenblik van
de ondertekening van de Raamovereenkomst van kracht zijnde wettelijke bepalingen, worden als
BIJLAGE 5 bij de onderhavige overeenkomst gevoegd.
8.6 De Investeerder erkent dat hij op geen enkele wijze inspraak zal hebben in de artistieke
creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Werk.

9. Waarborgen en verklaringen van de Tussenpersoon
9.1 De Tussenpersoon is door de minister bevoegd voor Financiën op datum van …………… als
in aanmerking komend tussenpersoon in het kader van taxshelter podiumkunsten erkend.
(BIJLAGE 12).
9.2 De Tussenpersoon neemt de verbintenis op zich de wetgeving die betrekking heeft op het
Taxshelter stelsel na te leven, en meer in het bijzonder, § 12 van artikel 194ter WIB 1992.
9.3 De Tussenpersoon verklaart dat de Investeerder op geen enkele wijze inspraak kan eisen in de
artistieke creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het Werk.
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9.4 De Tussenpersoon verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen de maand na
ondertekening aan te melden bij de Federale Overheidsdienst Financiën.
9.5 De Tussenpersoon 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 Taxshelterattest is gestort.
9.6 De Tussenpersoon 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 13 bij onderhavige
overeenkomst wordt gevoegd.
10. Aansprakelijkheid van de Producent – schadevergoeding
10.1 De Producent zal de Investeerder in de hierna bepaalde mate vergoeden voor de door de
Investeerder geleden schade die haar oorzaak vindt in een schending van of onjuistheid in de door
de Producent krachtens artikel 7 van de Raamovereenkomst gegeven verklaringen en waarborgen.
10.2 De Investeerder zal, in de hierna bepaalde gevallen en mate, aanspraak kunnen maken op
schadevergoeding, in geval het Werk niet wordt geproduceerd, geen première kent zoals bedoeld
in artikel 194 ter /1, §2, 4° WIB 1992 kent binnen de 24 maanden na de ondertekening van de
Raamovereenkomst, indien het totaal van de uitgaven verricht in België die rechtstreeks
verbonden zijn met de productie zoals bedoeld in artikel 1994 ter /1, §3, 1° WIB, 1992 minder is
dan 70 % van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in
artikel 194 ter /1, §3, 1° WIB 1992 of indien het Taxshelterattest niet werd afgeleverd, voor zover
zulks zijn oorzaak vindt in een aan de Producent toerekenbare tekortkoming.
10.3 Geen schadevergoeding is verschuldigd indien de Producent door overmacht verhinderd is
geworden datgene te geven of te doen waartoe hij zich had verbonden.
10.4 Het bedrag van de schadevergoeding waarop de Investeerder in de voorgaande gevallen
aanspraak kan maken, is beperkt tot het bedrag van de verschuldigde belasting, de verwijlintresten
en de belastingverhoging op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de
bij toepassing van de Raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst, die de Investeerder dient te
betalen in het geval van niet-naleving van de wettelijke vrijstellingsvoorwaarde.
10.5 Indien het verkregen fiscaal voordeel lager is dan het voorziene fiscaal voordeel, verbindt de
Producent zich ertoe om het verschil te vergoeden aan de investeerder. Buiten voornoemde
bedragen in artikel 10.4 en 10.5 is de Producent geen enkel bedrag verschuldigd aan de
Investeerder.
10.6 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.
10.7 Indien de Investeerder verhaal wenst uit te oefenen, zal hij de Producent 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.
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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.

12. Nietigheid
Indien enige verbintenis in de Raamovereenkomst onafdwingbaar 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 Raamvereenkomst 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.

13. 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 Brussel.

Opgemaakt te …………… op ………………… in drie exemplaren, waarvan elke partij erkent één
exemplaar te hebben ontvangen.

____________________
Voor de Tussenpersoon
Nicolas Blondeau

_________________
Voor de Producent
Luc Coorevits

Raamovereenkomst ……………(projectnaam)

__________________
Voor de Investeerder
…………………..
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BIJLAGE 6
BIJLAGE 7
BIJLAGE 8
BIJLAGE 9
BIJLAGE 10
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BIJLAGE 13

Erkenning van het Werk als in aanmerking komende productie in het kader van
Taxshelter podiumkunsten
Statuten van de Producent
RSZ-attest van de Producent
Activiteit van de Investeerder
Geldende wetgeving op het moment van ondertekening van de Raamovereenkomst
Financiering van het Werk
Begroting van het Werk
Beschrijving van het Werk
Erkenning van de Producent in het kader van taxshelter podiumkunsten
Hypothetische berekening Taxshelterattest
Algemene voorwaarden en attest van de taxshelterverzekering
Erkenning van de Tussenpersoon in het kader van taxshelter podiumkunsten
RSZ-attest van de Tussenpersoon
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