AANVULLING N°1
goedgekeurd door de FSMA op 27/02/2018
op
HET PROSPECTUS VAN 19 APRIL 2017
OPENBARE AANBIEDING TOT INVESTERING IN DE PRODUCTIE VAN IN AANMERKING KOMENDE
AUDIOVISUELE WERKEN EN PODIUMWERKEN IN HET KADER VAN DE BELGISCHE TAX SHELTER
REGLEMENTERING
DOOR
GALLOP TAX SHELTER NV

Gallop Tax Shelter NV, de Aanbieder, met maatschappelijke zetel te 1930 ZAVENTEM, Wezembeekstraat 3,
ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0660.952.654, is verantwoordelijk voor de informatie
opgenomen in huidige Aanvulling op haar Prospectus van 19 april 2017. De informatie opgenomen in deze
Aanvulling is, bij weten van de Aanbieder, conform aan de realiteit en bevat geen weglatingen die de draagwijdte
ervan zou kunnen wijzigen.
Deze Aanvulling dient gelezen te worden samen met het Prospectus van 19 april 2017.
De openbare aanbieding, voorwerp van het Prospectus en huidige Aanvulling, loopt van 19 april 2017 tot en met
18 april 2018 en geldt voor elke Investering in de productie van een Audiovisueel Werk of een Podiumwerk in
deze periode tot het maximaal op te halen bedrag van 10 miljoen EUR is bereikt.
Huidige Aanvulling op het Prospectus overeenkomstig artikel 53 van de Prospectuswet heeft als voorwerp:
I. de uitbreiding van het Aanbod naar Investeringen in de productie van Podiumwerken;
II. de mededeling van de gemiddelde EURIBOR op 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het
kalenderhalfjaar voorafgaand aan de storting door de Investeerder, van toepassing op Investeringen
vanaf 1 januari 2018;
III. een toelichting bij de impact van de gewijzigde vennootschapsbelasting op het Aanbod;
IV. de bevestiging van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Aanbieder tot 250.000 EUR;
V. een verduidelijking bij het bepaalde in titel II.1.2.3. van het Prospectus met betrekking tot het risico
gekoppeld aan de voorafname van de Prefinancieringsvergoeding;
VI. een toelichting bij de aanpassing aan artikel 11.1. van de Raamovereenkomst m.b.t. de aflevering van
het gepersonaliseerde verzekeringsattest.
De voorafgaande waarschuwingen m.b.t. het Aanbod uit het Prospectus, dienen in functie van het voorwerp van
huidige Aanvulling als volgt te worden aangepast:
WAARSCHUWINGEN:
De aandacht van de Investeerders wordt gevestigd op volgende punten:
•

•

De Aanbieder werd opgericht op 12 augustus 2016. Het eerste boekjaar werd afgesloten op 31 december
2016. Gezien tijdens dat eerste boekjaar en quasi de volledige eerste helft van het tweede boekjaar,
afgesloten op 31 december 2017, louter voorbereidingen werden getroffen met het oog op de werkelijke
bedrijfsvoering, kan de Aanbieder op het ogenblik van publicatie van de Aanvulling nog geen relevante
financiële historiek voorleggen betreffende haar activiteiten als Tussenpersoon.
Dit Aanbod betreft een investering in de productie van Audiovisuele Werken of Podiumwerken in het kader
van het Belgische Tax Shelter stelsel, verankerd in Art. 194ter, Art. 194ter/1 en Art. 194ter/2 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB’92), zoals laatst gewijzigd door de wet van 25 december
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•

•

•

•

•

•

•

•

2017 (B.S. 29 december 2017). Het betreft een investering zonder terugbetaling, maar met een rendement
te realiseren via een fiscaal voordeel en een zogenaamde “Prefinancieringsvergoeding”.
Door in te gaan op het Aanbod, verbindt de Investeerder zich ertoe een Raamovereenkomst aan te gaan
met een Productievennootschap (met het oog op het bekomen van een Tax Shelter Attest), middels de
ondertekening van een Raamovereenkomst, respectievelijk overeenkomstig het model van
Raamovereenkomst voor een Investering in een Audiovisueel Werk gevoegd als Bijlage 2 bij het Prospectus,
of het model van Raamovereenkomst voor een Investering in een Podiumwerk gevoegd als Bijlage 1 bij de
Aanvulling. De Aanbieder treedt daarbij op als “in aanmerking komende tussenpersoon” in de zin van Art.
194ter, §1, eerste lid, 3° WIB ‘92 (de erkenning als Tussenpersoon voor Audiovisuele Werken werd bekomen
op 19 september 2016; de erkenning als Tussenpersoon voor Podiumwerken werd bekomen op 20 maart
2017), en komt in die hoedanigheid tussen in het kader van de onderhandelingen en het afsluiten van de
Raamovereenkomst, zoals nader toegelicht in het Prospectus.
Middels de Raamovereenkomst (a) verbinden de Productievennootschap en de Aanbieder zich ertoe de
verplichtingen opgelegd door de Tax Shelter Wet na te leven opdat de Investeerder recht zou hebben op het
beoogde Tax Shelter Attest en het daarmee gepaard gaande fiscaal voordeel, en (b) wordt de Investeerder
een Prefinancieringsvergoeding toegekend, in ruil voor de terbeschikkingstelling van diens Investering.
Een Investering in het Aanbod houdt bepaalde risico’s in. Het grootste risico voor de Investeerder is de niet(of slechts gedeeltelijke) aflevering van het beoogde Tax Shelter Attest en het verlies van het daarmee
gepaard gaande fiscaal voordeel. De situaties die kunnen leiden tot de niet- (of slechts gedeeltelijke)
aflevering van het Tax Shelter Attest, komen uitgebreid aan bod bij de bespreking van de risicofactoren
onder titel III van het Prospectus, alsook beknopter in de samenvatting opgenomen onder titel II van het
Prospectus. Waar nodig worden deze risico’s aangevuld of genuanceerd in de Aanvulling.
Het Aanbod is gericht op Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische
vennootschapsbelasting en op Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die in België
onderworpen zijn aan de belastingen van niet-inwoners/vennootschappen, en die over belastbare winst
beschikken zoals bedoeld in (en in overeenstemming met de voorwaarden opgelegd door) de Tax Shelter
Wet. Het rendement wordt bepaald door het effectieve tarief waaraan hun winsten worden belast. Opgelet:
bij gehele of gedeeltelijke onderwerping aan een verlaagd tarief uit de vennootschapsbelasting, kán het
rendement negatief zijn en oplopen tot -27,38%, en is een Investering mogelijkerwijze niet interessant.
Een Tax Shelter investering is geen deelname in het kapitaal van de Aanbieder, noch in dat van de
Productievennootschap met wie de Raamovereenkomst wordt afgesloten. De toewijzing van Tax Shelter
Attesten van een Audiovisueel Werk aan een Investeerder gebeurt overeenkomstig de bepalingen
uiteengezet in het Prospectus en de Aanvulling.
Er werd geen bevestiging aangevraagd van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken, die
aangeeft dat het Aanbod in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen van de Tax Shelter Wet. Indien
het Aanbod niet in overeenstemming is met de Tax Shelter Wet, kan dit leiden tot een verlies van het fiscaal
voordeel door de Investeerder en desgevallend ook een fiscale toeslag (verwijlintresten en mogelijk ook een
boete).
Alle berekeningen van het rendement van het Aanbod in het Prospectus zijn slechts van toepassing op
Raamovereenkomsten ondertekend tot 30 juni 2017. Als gevolg van een wijziging van de toepasselijke
EURIBOR 12 maanden en de impact daarvan op de Prefinancieringsvergoeding, diende vanaf 1 juli 2017 het
netto rendement over de volledige looptijd van de Investering herberekend te worden overeenkomstig de
bepalingen van de Tax Shelter Wet. Idem voor wat betreft het netto rendement vanaf 1 januari 2018 zoals
verder toegelicht in de Aanvulling.
De Aanbieder heeft een aanbrengovereenkomst afgesloten met KBC Securities NV en KBC Bank NV (hierna
“KBC”), waarbij KBC potentieel in het Aanbod geïnteresseerde Investeerders in contact brengt met de
Aanbieder. Een eventuele wijziging of zelfs beëindiging van die samenwerking zou weliswaar een negatieve
impact kunnen hebben op de financiële resultaten van de Aanbieder, maar heeft geen rechtstreekse impact
op de Investering zelf.

De Nederlandstalige versie van huidige Aanvulling werd op 27 februari 2018 goedgekeurd door de Belgische
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit onder
artikel 43 juncto art. 53 van de Belgische wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt, zoals gewijzigd. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en
de kwaliteit van de verrichting, noch van de toestand van de Aanbieder.
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Overeenkomstig het bepaalde in art. 53, §3 van de Prospectuswet, hebben Investeerders die hebben aanvaard
om al vóór de publicatie van huidige Aanvulling op het Prospectus op het Aanbod in te gaan, het recht om hun
aanvaarding gedurende twee werkdagen na de publicatie van huidige Aanvulling in te trekken, op voorwaarde
dat de nieuwe ontwikkelingen, voorwerp van huidige Aanvulling, zich hebben voorgedaan vóór de definitieve
afsluiting van het Aanbod en vóór de levering van het beleggingsinstrument voorwerp van het Aanbod. Gelet op
de datum van publicatie van huidige Aanvulling, is de uiterste datum voor het hier bedoelde recht tot intrekking
1 maart 2018.
Het Prospectus en huidige Aanvulling zijn kosteloos te verkrijgen via de website van de Aanbieder
(www.galloptaxshelter.be) en de website van de FSMA (www.fsma.be). De samenvatting van het Prospectus en
huidige Aanvulling zijn vertaald naar het Frans onder de verantwoordelijkheid van de Aanbieder.
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I. Uitbreiding van het Aanbod, voorwerp van het Prospectus, met
Investeringen in de productie van Podiumwerken
I.1. Algemene toelichting bij de Wet van 25 december 2016 en de belangrijkste wijzigingen
aan het Tax Shelter stelsel
I.1.1. De Wet van 25 december 2016
Middels de Wet van 25 december 2016 “houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een
raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk”, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17
januari 2017, werd het Tax Shelter stelsel dat voorheen enkel van toepassing was op Investeringen in de
productie van Audiovisuele Werken, uitgebreid tot Investeringen in de productie van Podiumwerken. De Wet
van 25 december 2016 trad in werking op 17 januari 2017 en is van toepassing op raamovereenkomsten
ondertekend vanaf 1 februari 2017.
De Wet van 25 december 2016 voerde vooreerst, middels de artikelen 2 en 4, een nieuw Art. 194ter/1 toe aan
het WIB’92. Dit Art. 194ter/1 bevat de belangrijkste bepalingen die specifiek van toepassing zijn op Investeringen
in de productie van Podiumwerken. Daarnaast werd, middels de artikelen 6 en 7 van de Wet van 25 december
2016, tevens een wijziging aangebracht aan artikel 227 WIB’92 en werd een nieuw artikel 227/1 aan het WIB’92
toegevoegd, waardoor het Tax Shelter stelsel ook toegankelijk werd gemaakt voor rechtspersonen nietvennootschappen. De belangrijkste wijzigingen die voormelde bepalingen aan het Tax Shelter-stelsel hebben
aangebracht, worden hierna besproken onder titel I.1.2. van deze Aanvulling.

I.1.2. Bespreking van de belangrijkste wijzigingen aan het Tax Shelter stelsel

I.1.2.1. Uitbreiding naar Investeringen in Podiumwerken
Voorheen stond het Tax Shelter stelsel enkel open voor Investeringen in de productie van Audiovisuele Werken.
Middels de Wet van 25 december 2016 werd het Tax Shelter Stelsel uitgebreid naar Investeringen in de productie
van Podiumwerken. De uitbreiding is wettelijk verankerd door invoering van een nieuw Art. 194ter/1 WIB’92,
dat evenwel gelezen moet worden in combinatie met het reeds bestaande Art. 194ter WIB’92, in die zin dat de
reeds bestaande bepalingen van Art. 194ter WIB’92 onverkort van toepassing zijn op Investeringen in de
productie van Podiumwerken, tenzij Art. 194ter/1 WIB’92 van die bepalingen afwijkt. De integrale tekst van Art.
194ter/1 WIB’92 is gevoegd als Bijlage 2 bij deze Aanvulling. De belangrijkste bepalingen uit Art. 194ter/1 WIB’92,
van belang voor een goed begrip van de hiernavolgende bespreking van de uitbreiding van het Aanbod,
betreffen:
-

-

-

Art. 194ter/1, §1 WIB’92, dat voorziet in de uitbreiding van het toepassingsgebied van Art. 194ter
WIB’92 tot de in aanmerking komende productievennootschappen die als voornaamste doel de
productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties hebben (Art. 194ter/1, §1);
Art. 194ter/1, §2, 2° WIB’92, waarin wordt voorgeschreven dat, opdat het Podiumwerk als “in
aanmerking komend werk” zou kwalificeren, het om een “nieuwe podiumproductie” moet gaan zoals
gedefinieerd in voormeld Art. 194ter/1, §2, 2° WIB’92, en dat dit Podiumwerk, overeenkomstig Art.
194ter/1, §2, 1° WIB’92, daartoe door de bevoegde diensten van de betrokken Gemeenschap erkend
moet worden als “Europees podiumwerk”;
Art. 194ter/1, §2, 1°, tweede streepje WIB’92, dat voorziet dat de productie- en exploitatie-uitgaven die
in België moeten worden gedaan (zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 7° WIB’92), in het geval
van Podiumwerken gedaan moeten worden binnen een periode eindigend ten hoogste 24 maanden (en
dus niet 18 maanden zoals het geval bij Audiovisuele Werken) na de datum van ondertekening van de
Raamovereenkomst en uiterlijk 1 maand na de Première van het Podiumwerk (waarbij de Première
wordt gedefinieerd als “de eerste voorstelling van het podiumwerk in België of in een andere lidstaat
van de Europese Economische Ruimte”; zie Art. 194ter/1, §2, 4° WIB’92);
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-

-

-

-

Art. 194ter/1, §3 WIB’92 dat, omwille van de specificiteit van een Podiumwerk, voorziet in een
afwijkende – andermaal illustratieve – opsomming van uitgaven die respectievelijk als rechtstreeks (§3,
1°) en niet rechtstreeks (§3, 2°) verbonden met de productie en de exploitatie moeten worden
beschouwd;
Art. 194ter/1, §4 WIB’92 dat, in tegenstelling tot het regime voor Audiovisuele Werken, bepaalt dat
uitgaven voorafgaand aan de ondertekening van een Raamovereenkomst voor de productie van een
Podiumwerk nooit in aanmerking komen;
Art. 194ter/1, §5, tweede lid WIB’92, dat, andermaal in afwijking van het regime voor Audiovisuele
Werken, voorschrijft dat voor Podiumwerken de som van alle fiscale waarden van de Tax Shelter
Attesten maximaal € 2.500.000 mag bedragen;
Art. 194ter/1, §6, dat voorschrijft dat, om te kunnen bevestigen dat het Podiumwerk “voltooid” is
overeenkomstig Art. 194ter, §7, eerste lid, 3° WIB’92, de betrokken Gemeenschap er zich van moet
kunnen vergewissen dat het Podiumwerk voor het eerst in de Europese Economische Ruimte
publiekelijk werd vertoond.

I.1.2.2. Toegankelijkheid van het Tax Shelter stelsel voor andere rechtspersonen dan vennootschappen
De Wet van 25 december 2016 voorziet tevens in de toevoeging van een nieuw artikel 179/1 WIB’92 (evenals
artikel 227/1 WIB’92) waardoor ook de in artikel 220 WIB’92 bedoelde verenigingen zonder winstoogmerk en
andere rechtspersonen (evenals de rechtspersonen die aan de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen),
die erkend zijn als “in aanmerking komende productievennootschap” of “in aanmerking komende
tussenpersoon”, toegang hebben tot het Tax Shelter stelsel, waarbij zij evenwel aan de vennootschapsbelasting
worden onderworpen voor het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk waarin ze een
Raamovereenkomst hebben gesloten en voor de drie daaropvolgende aanslagjaren.

I.2. Aanvulling van de Definities uit het Prospectus
Ingevolge de uitbreiding van het Aanbod met investeringen in de productie van Podiumwerken, dienen
onderstaande begrippen gedefinieerd in Deel 1 van het Prospectus als volgt te worden aangevuld:
Aanbod

Het door de Aanbieder aan de Investeerder aangeboden
voorstel, geldend gedurende de Aanbiedingsperiode, om
te investeren in de productie van een Audiovisueel Werk
of een Podiumwerk met het oog op het bekomen van
een Tax Shelter Attest, middels het afsluiten van een
Raamovereenkomst met een Productievennootschap,
waarvan de modaliteiten en risico’s nader worden
toegelicht in het Prospectus.

Art. 194ter WIB ‘92

Het artikel 194ter WIB ‘92, zoals ingevoegd door artikel
128 van de programmawet van 2 augustus 2002 en zoals
laatst gewijzigd bij de Wet van 25 december 2016 (B.S.
17 januari 2017) en de Wet van 25 december 2017 (B.S.
29 december 2017).

Mandaatovereenkomst

De overeenkomst die wordt afgesloten tussen de
Aanbieder en een Productievennootschap, waarbij de
Aanbieder wordt gemandateerd om, overeenkomstig de
voorwaarden en modaliteiten opgenomen in bedoelde
Mandaatovereenkomst, het nodige te doen om Tax
Shelter fondsen te werven ter financiering van de
productie van het in de Mandaatovereenkomst
aangeduide Audiovisueel Werk of Podiumwerk en
daartoe in naam en voor rekening van de
Productievennootschap Raamovereenkomsten afsluit
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met Investeerders overeenkomstig het model gevoegd
als Bijlage 2 bij het Prospectus, respectievelijk het model
gevoegd als Bijlage 1 bij de Aanvulling.
Productievennootschap

De “in aanmerking komende productievennootschap”,
die het Audiovisueel Werk of Podiumwerk omschreven
in de Raamovereenkomst produceert, en die voldoet aan
de voorwaarden van Art. 194ter, §1, eerste lid, 2°
WIB’92, dan wel Art. 194ter/1, §1 WIB’92.

Raamovereenkomst

De raamovereenkomst in de zin van Art. 194ter §1, 5°
WIB ‘92, afgesloten tussen de Investeerder, de
Aanbieder
en
de
Productievennootschap,
overeenkomstig het model gevoegd als Bijlage 2 bij het
Prospectus, respectievelijk het model gevoegd als
Bijlage 1 bij de Aanvulling.

De begrippen die in Deel I van het Prospectus worden gedefinieerd, worden daarenboven aangevuld met
volgende begrippen, voor het eerst gehanteerd in huidige Aanvulling:
Aanvulling

Huidige aanvulling op het Prospectus, zoals bedoeld in
artikel 53 van de Prospectuswet.

Art. 194ter/1 WIB’92

Het artikel 194ter/1 WIB’92, zoals ingevoegd door de
Wet van 25 december 2016, B.S. 17 januari 2017.

Art. 194ter/2 WIB’92

Het artikel 194ter/2 WIB’92, zoals ingevoegd door de
Wet van 25 december 2016, B.S. 17 januari 2017.

Podiumwerk

Het “in aanmerking komend werk” zoals bedoeld in Art.
194ter/1, §2, 1° WIB’92, zijnde een “nieuwe
podiumproductie” zoals bedoeld in Art. 194ter/1, §2, 2°
WIB’92 (inclusief “totaalspektakels” zoals bedoeld in Art.
194ter/1, §2, 3° WIB’92).

Première

De eerste voorstelling van het Podiumwerk in België of in
een andere lidstaat van de Europese Economische
Ruimte, overeenkomstig het bepaalde in Art. 194ter/1,
§2, 4° WIB’92.

Tax Shelter Wet

Art. 194ter WIB’92, Art. 194ter/1 WIB’92 en Art. 194ter/2
WIB’92,
evenals
alle
daarop
gebaseerde
uitvoeringsbesluiten.

I.3. Aanvulling van de andere bepalingen uit het Prospectus
Middels huidige Aanvulling op het Prospectus wenst de Aanbieder, zoals reeds aangekondigd in het Prospectus,
het publiek te informeren betreffende de uitbreiding van het bestaande Aanbod van Investeringen in de
productie van Audiovisuele Werken naar tevens Investeringen in de productie van Podiumwerken.
Hoger werd toegelicht dat het bestaande Tax Shelter stelsel zoals vervat in Art. 194ter WIB’92 ook van toepassing
is op de productie van Podiumwerken, mits evenwel de afwijkingen daarvan overeenkomstig het bepaalde in
Art. 194ter/1 WIB’92.
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Onder voorbehoud van de bijzondere aanvullingen die hierna onder deze titel I.3. worden toegelicht, zijn de
bepalingen uit het Porspectus die betrekking hebben op het aanbod van Investeringen in Audiovisuele Werken,
overeenkomstig van toepassing op het aanbod van Investeringen in Podiumwerken. Wanneer met andere
woorden hierna niet uitdrukkelijk in een afwijking wordt voorzien, zijn de bepalingen uit het Prospectus
onverkort van toepassing op Investeringen in de productie van een Podiumwerk aangeboden door de Aanbieder.

I.3.1. Erkenning als “in aanmerking komende tussenpersoon” in het kader van het Tax Shelter stelsel voor
podiumkunsten
Op 20 maart 2017 werd de Aanbieder door de daartoe bevoegde overheidsinstantie erkend als “in aanmerking
komende tussenpersoon” in het kader van het Tax Shelter stelsel voor podiumkunsten. Kopij van het
erkenningsattest is gevoegd als Bijlage 3 bij huidige Aanvulling.
In aanvulling op de risico’s omschreven onder titel III.1.2. van het Prospectus, die betrekking hebben op de
erkenning als “in aanmerking komende tussenpersoon” in het kader van het oorspronkelijke Aanbod beperkt tot
Audiovisuele Werken, wordt voor de goede orde bevestigd dat de onder bedoelde titel beschreven risico’s geheel
overeenkomstig van toepassing zijn op de erkenning als “in aanmerking komende tussenpersoon” in het kader
van het Tax Shelter-stelsel voor podiumkunsten.

I.3.2. Ervaring met betrekking tot Investeringen in de productie van Podiumwerken

I.3.2.1. In hoofde van de Aanbieder
In aanvulling op de risico’s omschreven onder titel III.1.1. van het Prospectus, moet erop gewezen worden dat
op datum van publicatie van huidige Aanvulling de Aanbieder nog geen eigen ervaring kan voorleggen met
betrekking tot (de aanbieding van) Tax Shelter investeringen in de productie van Podiumwerken.

I.3.2.2. In hoofde van de Productievennootschappen
Gezien de uitbreiding van het Tax Shelter stelsel naar de productie van Podiumwerken nog maar in voege is sinds
1 februari 2017, is ook in hoofde van de Productievennootschappen die Podiumwerken ontwikkelen en
produceren nog maar weinig ervaring voorhanden met het stelsel. Het past dan ook de Investeerders middels
huidige Aanvulling te wijzen op dat bijkomend risico.

I.3.3. Raamovereenkomst voor de productie van een Podiumwerk
De Investeerder die aan het Aanbod wenst deel te nemen, dient een Raamovereenkomst te ondertekenen in de
zin van Art. 194ter, §1, eerste lid, 5° WIB ‘92.
Het Prospectus bevat als Bijlage 2 het model van de Raamovereenkomst die wordt afgesloten ingeval van een
Investering in de productie van een Audiovisueel Werk. Gelet op de afwijkende bepalingen van Art. 194ter/1
WIB’92 in het kader van de productie van een Podiumwerk, werd bedoelde Raamovereenkomst op bepaalde
punten gewijzigd (inclusief verwijzingen naar de correcte wetsartikelen), resulterend in het model van
Raamovereenkomst voor Investering in de productie van een Podiumwerk, gevoegd als Bijlage 1 bij huidige
Aanvulling. De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen betreffen:
-

Art. 1: Bevestiging dat het te produceren Podiumwerk een “nieuwe podiumproductie” is zoals
gedefinieerd in artikel 194ter/1, §2, 2° WIB’92 (dan wel een “totaalspektakel” als bedoeld in artikel
194ter/1, §2, 3° WIB’92), dat door de bevoegde diensten van de betrokken Gemeenschap is erkend als
“Europees podiumwerk” zoals nader gedefinieerd in artikel 194ter/1, §2, 1° WIB’92.
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-

Art. 3.4, tweede streepje: Aanpassing van de termijn waarbinnen de Belgische uitgaven moeten worden
gedaan naar 24 maanden vanaf de datum van ondertekening van de Raamovereenkomst tot uiterlijk 1
maand na de Première van het Podiumwerk; met tevens verduidelijking dat in afwijking van het Tax
Shelter regime van toepassing bij de productie van Audiovisuele Werken de uitgaven gedaan binnen de
zes maanden voorafgaand aan de ondertekening van de Raamovereenkomst voor de productie van een
Podiumwerk nooit in aanmerking worden genomen.

-

Art. 7.1: Aanpassing van een aantal verklaringen en waarborgen afgeleverd door de
Productievennootschap ingevolge de wettelijke definitie van een “in aanmerking komende
productievennootschap” uit de podiumkunstensector en de openstelling van het Tax Shelter stelsel voor
vzw’s en andere rechtspersonen (en Belgische inrichtingen van buitenlandse rechtspersonen). In
concreto garandeert de Productievennootschap dat zij:
- als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van nieuwe podiumproducties heeft,
volgens haar statuten die als Bijlage 1 zijn gevoegd bij de Raamovereenkomst;
- zij erkend is als “in aanmerking komende productievennootschap” waarvan het attest als
Bijlage 8 is gevoegd bij de Raamovereenkomst;
- zij op het ogenblik van ondertekening van de Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
- zij:
o een naar Belgisch recht opgerichte vennootschap is, waarvan de maatschappelijke
zetel, de voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is gevestigd
en onderworpen is aan de vennootschapsbelasting;
OF
o onverminderd de toepassing van artikel 182 WIB’92, een in artikel 220 WIB’92
bedoelde vereniging zonder winstoogmerk of andere rechtspersoon is, onderworpen
aan de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar
tijdperk waarin zij een Raamovereenkomst op grond van artikel 194ter of 194ter/1
WIB’92 heeft gesloten en voor de drie daaropvolgende aanslagjaren;
OF
o onverminderd de toepassing van artikel 182 WIB’92, een in artikel 227/1 WIB’92
bedoelde rechtspersonen is onderworpen aan de belasting van niet-inwoners,
overeenkomstig artikel 179/1 WIB’92, onderworpen aan de belasting van nietinwoners volgens de bepalingen van toepassing op de in artikel 227, 2° WIB’92
vermelde niet-inwoners voor het aanslagjaar gekoppeld aan het belastbaar tijdperk
waarin zij een Raamovereenkomst op grond van artikel 194ter/1 WIB’92 heeft
gesloten en voor de drie daarop volgende aanslagjaren.

-

Art. 7.3, laatste zin: Aanpassing van de verbintenis van de Productievennootschap om ervoor te zorgen
dat de vooropgestelde som van alle fiscale waarden van de Tax Shelter Attesten af te leveren voor het
Podiumwerk het bedrag van € 2.500.000 niet zal overschrijden.

-

Art. 7.6, eerste streepje: Toevoeging van de bepaling dat de Gemeenschap die het Voltooiingsattest
moet afleveren zich er voorafgaandelijk moet van hebben kunnen vergewissen dat het Podiumwerk
voor het eerst in de Europese Economische Ruimte publiekelijk vertoond werd.

-

Toevoeging van de polisvoorwaarden van de Tax Shelter Verzekering voor de productie van
Podiumwerken (die op bepaalde punten afwijken van de polisvoorwaarden voor Audiovisuele Werken;
zie tevens hierna).

I.3.4. Verzekering van de essentiële elementen ter realisatie van het Podiumwerk
In het Prospectus wordt toegelicht dat Productievennootschappen de Aanbieder moeten garanderen een
Productieverzekering te hebben afgesloten ter dekking van de gebruikelijke risico’s verbonden aan de productie
van een Audiovisueel Werk (zie onder meer titel III.1.8.1. van het Prospectus). Productievennootschappen die
Podiumwerken realiseren dienen geen identieke Productieverzekering af te sluiten, gezien de risico’s verbonden
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aan de productie van een Podiumwerk uit hun aard – minstens voor een deel – verschillend zijn van deze
verbonden aan de productie van een Audiovisueel Werk.
Wél moeten Productievennootschappen die Podiumwerken realiseren, als voorwaarde voor een samenwerking
met de Aanbieder en ingevolge de overeenkomstige verzekerbaarheidsvoorwaarde opgelegd door de Tax Shelter
verzekeraar, garanderen de essentiële elementen ter realisatie van het Podiumwerk in kwestie te verzekeren, en
dit minstens tot en met de Première van het Werk in België of een ander land uit de Europese Economische
Ruimte, waarbij onder “essentiële elementen” normaliter, behoudens door de Tax Shelter Verzekeraar
aanvaarde afwijking daarvan (zie hierna onder titel I.3.5.), wordt verstaan: de regisseur, de belangrijkste acteurs
en/of de belangrijkste artiesten (“no show”) en de essentiële decors nodig ter realisatie van het Podiumwerk.
Wanneer aldus in het Prospectus sprake is van de Productieverzekering (ter dekking van de gebruikelijke risico’s
verbonden aan de productie van een Audiovisueel Werk), dient dit in de context van een Investering in de
productie van een Podiumwerk, voorwerp van huidige Aanvulling, begrepen te worden als de verzekering van
“de essentiële elementen ter realisatie van een Podiumwerk” zoals bedoeld in de vorige paragraaf van huidige
titel I.3.4.

I.3.5. Tax Shelter Verzekering
Net zoals het geval is in het kader van Investeringen in de productie van Audiovisuele Werken, zorgt de Aanbieder
ook in het kader van Investeringen in Podiumwerken voor een Tax Shelter Verzekering ter waarborg van het
geheel of gedeeltelijk verlies van het fiscaal voordeel door de Investeerder, indien dit het gevolg is van de nietnaleving van de wettelijke vrijstellingsvoorwaarden die door de Tax Shelter Wet zijn opgelegd aan de
Productievennootschap. Het mechanisme en de samenstelling van de dekking (investeringsbedrag +
nalatigheidsintresten + brutering) is identiek aan de Tax Shelter Verzekering voor Investeringen in de productie
van Audiovisuele Werken zoals beschreven in het Prospectus onder titel III.1.8.2. De polis van de Tax Shelter
Verzekering voor Investeringen in de productie van Podiumwerken bevat een gelijkaardige reeks
“verzekerbaarheidsvoorwaarden” die door de Aanbieder en/of de Productievennootschap moeten worden
nageleefd, bij gebreke waaraan de verzekeringsmaatschappij zich kan verzetten tegen uitbetaling van de
vergoeding aan de Investeerder. Bedoelde polisvooraarden lopen grotendeels gelijk, maar verschillen op enkele
punten met deze van de Tax Shelter Verzekering voor Audiovisuele Werken. De geheel of gedeeltelijk afwijkende
bepalingen worden hieronder hernomen (afwijkingen ten opzichte van de polisvoorwaarden voor Audiovisuele
Werken daarbij onderlijnd):
-

Zo moet de Aanbieder onder meer verifiëren:
o
o

o

o
o

dat het te financieren Podiumwerk voldoet aan de bepalingen van Art. 194ter/1, §2, 1°;
dat de Productievennootschap er zich toe verbindt om de noodzakelijke productie- en
exploitatieuitgaven in België te doen binnen een termijn van 24 maanden na ondertekening van de
Raamovereenkomst en uiterlijk 1 maand na de Première van het Podiumwerk;
dat de essentiële elementen ter realisatie van het werk verzekerd zijn en dit minstens tot en met
de Première van het Werk in België of een ander land uit de Europese Economische Ruimte, waarbij
onder “essentiële elementen” wordt verstaan de regisseur, de belangrijkste acteurs en/of de
belangrijkste artiesten (no show) en de essentiële decors nodig ter realisatie van het Podiumwerk;*
dat de belangrijkste regisseur en de belangrijkste acteurs en/of de belangrijkste artiesten jonger
dan 70 jaar zijn;*
dat de Aanbieder op het moment dat de dekking van de Tax Shelter Verzekering ingaat heeft
verklaard dat de regisseur en de belangrijkste acteurs en/of de belangrijkste artiesten aan de
Aanbieder hebben bevestigd niet op de hoogte te zijn van een bestaande ziekte die tot annulering
of opschorting van het evenement zou kunnen leiden.*

*Indien voor een bepaald Podiumwerk (1) geen of slechts een deel van de “essentiële elementen” zoals bedoeld
in de verzekerbaarheidsvoorwaarden zijn verzekerd en/of (2) voor het Podiumwerk beroep wordt gedaan op één
of meerdere regisseurs, belangrijke acteurs en/of belangrijke artiesten die ouder zijn dan 70 jaar en/of (3) één
of meerdere van de belangrijkste acteurs en/of belangrijkste artiesten aan de Aanbieder hebben bevestigd tóch
op de hoogte te zijn van een - op het moment dat de dekking van de Tax Shelter Verzekering ingaat - bestaande
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ziekte die mogelijk tot annulering of opschorting van het evenement zou kunnen leiden, dan zal de Aanbieder de
Tax Shelter verzekeraar daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. De aanvaarding door de Tax Shelter verzekeraar
van de desbetreffende afwijking(en) van één of meerdere van voormelde verzekerbaarheidsvoorwaarden, zal in
de bijzondere voorwaarden opgenomen in het aan de Investeerder af te leveren gepersonaliseerde
verzekeringsattest uitdrukkelijk worden bevestigd, zodat daarover geen rechtsonzekerheid zou bestaan.
-

De Aanbieder of de Productievennootschap dienen er zich daarenboven onder meer toe te engageren:
o
o

geen uitgaven in rekening te brengen die dateren van voor de datum van ondertekening van de
Raamovereenkomst;
31 dagen volgend op de eerste voorstelling van het Podiumwerk in België of in een andere lidstaat
van de Europese Economische Ruimte de uitgifte van het Tax Shelter Attest aan te vragen bij de
FOD financiën.

I.3.6. Interne samenwerking
In het Prospectus wordt op diverse plaatsen verwezen naar de samenwerkingsovereenkomst met
Productievennootschap Sallie Gardner and Domm NV, behorend tot het Consortium (zie titels II.1.1., III.8., VI.2.
en VII.8. van het Prospectus). Sallie Gardner and Domm NV beschikt niet over een erkenning als in aanmerking
komende productievennootschap voor de productie van Podiumwerken (enkel voor de productie van
Audiovisuele Werken). Bedoelde samenwerkingsovereenkomst en de bepalingen dienaangaande uit het
Prospectus zijn dan ook niet van toepassing in het kader van Investeringen in de productie van Podiumwerken.
Intussen werd evenwel het voormalige The Virus BVBA (met ondernemingsnummer 0656.612.103), eveneens
behorend tot het Consortium, omgevormd tot een volwaardige Productievennootschap met als hoofdactiviteit
de productie van Podiumwerken, op heden genaamd “Het Laatste Bedrijf BVBA”. Het Laatste Bedrijf BVBA werd
op 19 oktober 2017 door de bevoegde overheidsdienst erkend als “in aanmerking komende
productievennootschap” in het kader van het Tax Shelter stelsel voor podiumkunsten. Ter financiering van haar
producties wenst Het Laatste Bedrijf BVBA Tax Shelter Investeringen aan te trekken en zal zij ten dien einde
beroep doen op de Aanbieder. Op 12 december 2017 werd daartoe een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
tussen Het Laatste Bedrijf BVBA en de Aanbieder, waarbij deze laatste als “preferentiële partner” het recht wordt
toegekend om, bij voorkeur boven andere in aanmerking komende tussenpersonen (“right of first refusal”), Tax
Shelter Investeringen te werven ten behoeve van de producties van Het Laatste Bedrijf BVBA. De Aanbieder heeft
echter geen exclusiviteit ten aanzien van Het Laatste Bedrijf BVBA en kan bijgevolg ook samenwerken met andere
Productievennootschappen die Podiumwerken produceren. Alle producties waarvoor door de Aanbieder een
Mandaatovereenkomst wordt afgesloten, of het nu gaat om een productie van Het Laatste Bedrijf BVBA of een
productie van een andere Productievennootschap, zullen steeds op voet van gelijkheid worden behandeld.

I.3.7. Update Financieel Plan
In functie van (1) de uitbreiding van het Aanbod naar Investeringen in de productie van Podiumwerken, (2) de
beschikbaarheid van de voorlopige cijfers voor boekjaar 2017 (evenwel nog niet definitief, nog niet geauditeerd
en nog niet goedgekeurd door de algemene vergadering) en (3) de té optimistisch gebleken initiële inschatting
van de marktmogelijkheden, dienen de eerdere projecties opgenomen in het Prospectus te worden bijgesteld.
Het Financieel Plan, opgenomen onder titel VIII van het Prospectus, dient dan ook geactualiseerd te worden (zie
de geactualiseerde projecties van resultatenrekening en balans op de hiernavolgende bladzijden).
Het geactualiseerde Financieel Plan werd niet geauditeerd door een revisor/commissaris.
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PROJECTIE RESULTATENREKENING

GALLOP TAX SHELTER NV - Wezembeekstraat 3 - 1930 ZAVENTEM - Ondernemingsnummer : 0660 952 654
.
Financieel Plan
Boekjaar 1
Boekjaar 2
Boekjaar 3
Alle bedragen in EUR

A.

Act 2016 (1)

Boekjaar 4

Boekjaar 5

Forecast 2017

Forecast 2018

Forecast 2019

Forecast 2020

1 800 500

1 900 000

2 280 000

2 736 000

RESULTATENREKENING

Inkomsten
(2) Volume verworven tax shelter investeringen
Audiovisuele werken
Podiumwerken
Totaal Inkomsten

1 555 500
245 000

1 600 000
300 000

1 920 000
360 000

2 304 000
432 000

0

395 148

416 670

500 004

600 005

0

217 439

211 484

256 826

313 151

0

177 709

205 186

243 178

286 854

(4) Totaal Personeelskosten

0

209 923

140 196

140 952

141 816

(5) P.R. Marketing

0

23 370

13 400

13 400

13 400

Totaal Overhead Kosten

31 243

45 000

12 000

12 000

12 000

Resultaat voor VB

-31 243

-100 584

39 590

76 826

119 638

0

0

0

0

30 831

-31 243

-100 584

39 590

76 826

88 807

(3) Total Cost of Sales
Bruto Marge

VB (assumptie 34%; 29,58% vanaf aj 2019)
Netto Resultaat

Commentaar mbt de Resultatenrekening
(0) Basis assumpties :
a) Voor de berekening van de Prefinancieringsvergoeding wordt een gemiddelde van 4,5% gehanteerd.
De Aanbieder gaat er dus nog steeds vanuit dat de EURIBOR rentevoet ongeveer 0% zal blijven. Het spreekt voor zich dat elke significante evolutie van de
EURIBOR rentevoet de commissie aangerekend aan de Producenten enerzijds en de vergoeding voor de Investeerders anderzijds zal beïnvloeden.
b) De Aanbieder gaat er vanuit dat meer dan 95% van de Investeringen een periode van 18 maanden zullen kennen gelet op de praktijk waaruit blijkt
dat dit de gebruikelijk vereiste tijd is voor de afrekening van een project en de tijd nodig om de voltooiingsattesten en fiscale attesten te ontvangen.
Ter vereenvoudiging van het model worden alle Investeringen beschouwd als zijnde op 18 maanden.
(1) Het eerste boekjaar is aldus een verkorte boekjaar, enkel met opstartkosten.
(2) Deze volumeprognoses zullen constant herzien worden ifv het commerciële succes op de markt. De prognoses zijn aangepast tov het vorige financieel plan
opgenomen in het Prospectus om tegemoet te komen aan het huidige klimaat, waarbij er eerder een tekort is aan de productie van Audiovisuele Werken
op de markt en waarbij de productie van Podiumwerken aan een opmars bezig is.
(3) a) De commissies zullen in de komende jaren gradueel dalen, rekening houdend met de hogere commissie bij aanbreng van nieuwe Investeerders en
een lagere commissie voor de bijkomende Investeringen van deze bestaande Investeerders. Voorlopig werd de inschatting gemaakt dat 30% van
de Investeringen rechtstreeks via de Aanbieder, dan wel middels tussenkomst van KBC zullen instromen en de resterende 70% via Gardner and Domm NV.
De commissies aan de aanbrengers zijn volledig verschuldigd in het jaar waarin de Raamovereenkomst afgesloten is, onder voorbehoud van storting door de
Investeerder binnen de 3 maanden. Wij beschouwen deze als onmiddellijk verschuldigd voor de eenvoud van het model.
b) Een gemiddelde van de kostprijs voor de werking van de Aanbieder naar Productievennootschappen toe wordt in acht genomen; in werkelijkheid is deze
afhankelijk van de service die aan de Productievennootschappen wordt aangeboden.
(4) Aangezien 2017 het eerste volledige boekjaar was voor de Aanbieder lagen de personeelskosten hoger wegens opstartkosten. Voor de toekomst wordt een
efficiëntere werking en een daling van de personeelskost voor het business management en de back-office voorzien.
In verhouding tot het volume, stijgende recurrente Investeerders en een betere productiviteit zal de kost van het commerciële team en het back-office team relatief
dalen.
(5) De algemene kosten liggen in 2017 nog relatief hoog wegens de opstartkosten. Voor de website, marketing en drukwerkkosten wordt een stagnatie
voorzien in de komende jaren. Ook de juridische kosten liggen in 2017 vrij hoog, maar zouden gestaag moeten dalen in de komende jaren.
(6) De Aanbieder geniet van de bestaande infrastructuur van het Consortium De Mensen zodat de huisvestingkosten marginaal zijn.
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PROJECTIE BALANS

GALLOP TAX SHELTER NV - Wezembeekstraat 3 - 1930 ZAVENTEM - Ondernemingsnummer : 0660 952 654
.
Financieel Plan
Boekjaar 1
Bij oprichting

Alle bedragen in EUR

B.

Act 2016

Boekjaar 2

Boekjaar 3

Boekjaar 4

Forecast 2017 Forecast 2018 Forecast 2019

Boekjaar 5
Forecast 2020

BALANS
ACTIEF

a)
b)

Vorderingen op investeerders
Te ontvangen commissie producent op door te storten TS

c)

d)

0
19 667

720 200
237 089

760 000
250 002

912 000
300 002

1 094 400
360 003

Liquide middelen

62 000

11 438

466 064

500 178

640 369

836 514

TOTAAL ACTIVA

62 000

31 105

1 423 353

1 510 180

1 852 371

2 290 917

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Winst/Verlies van het boekjaar
Overgedragen winst/verlies

62 000
62 000

30 757
62 000

234 590
250 000

323 397
250 000

Verschuldigde doorstorting tax shelter aan producenten
Commissie ingehouden op doorstorting aan prod
Verschuldigde vergoeding aan investeerders
Verschuldigde commissies aan aanbrengers
Sociale schulden
Leveranciers (overhead + marketing)
Verschuldigde VB

e)
f)
g)

40%

TOTAAL PASSIVA

118 173
250 000

157 763
250 000

-31 243

-131 827

-92 237

-15 410

73 397

60%

0

1 080 300

1 140 000

1 368 000

1 641 600

25%
20%
8%

0
0
0
348
0

163 784
13 414
41 985
5 698
0

172 520
9 741
28 039
2 117
0

207 024
12 450
28 190
2 117
0

248 429
16 180
28 363
2 117
30 831

31 105
0

1 423 353
0

1 852 371
0

2 290 917
0

62 000

1 510 180
0

Commentaar mbt de Balans
a)

Normaal gezien beschikt een Investeerder over 3 maanden; hetzij 25% van een jaar om zijn Investering te storten.
Aangezien de Aanbieder op 31 december afsluit en rekening houdend met de concentratie van de Investeringen in het 4e kwartaal hebben wij een ratio van 40% gekozen.
De Aanbieder zal voormelde assumptie van 40% indien nodig herzien in functie van de definitieve cijfers voor boekjaar 2017.

b)

Aangezien de commissies van de Aanbieder worden ingehouden op en bij de doorstorting van de Investeringen wordt hiermee berekend hoeveel vorderingen de Aanbieder
heeft in afwachting van de doorstorting.

c)

Een kapitaalverhoging werd uitgevoerd in de loop van het jaar 2017 om het kapitaal tot 250.000 EUR te brengen, zowel om de autofinanciering van de Aanbieder te
garanderen als om de Investeerders en alle derde partijen in relatie met de Aanbieder veiliger te stellen.

d)

De Aanbieder zal de assumptie van 60% indien nodig herzien in functie van de definitieve cijfers voor boekjaar 2017.

e)

Ratio rekening houdend het feit dat de commissie aan de aanbrengers maar verschuldigd is na de storting van de Investeringen door de Investeerders die daartoe
over een termijn van 3 maanden beschikken.

f)

Ratio rekening houdend met de normale provisies voor personeel onder arbeidsovereenkomst en één maand honoraria voor zelfstandigen en vennootschappen.

g)

Ratio gelijk aan één maand leverancierskrediet

I.3.8. Bijzondere voorwaarden na te leven door de Productievennootschap bij de productie van een
Podiumwerk
Onder titel X.2.1. van het Prospectus worden de belangrijkste voorwaarden toegelicht die de
Productievennootschap die een Audiovisueel Werk produceert moet naleven. De belangrijkste voorwaarden die
een Productievennootschap die een Podiumwerk produceert moet naleven, zijn gelijkaardig maar niet geheel
identiek. Voor de goede orde worden bedoelde voorwaarden hieronder hernomen, met aanpassing en/of
toevoeging van de afwijkende voorwaarden ingeval van de productie van een Podiumwerk:
(1)

de Productievennootschap moet tot voornaamste doel de ontwikkeling en productie van
Podiumwerken hebben en moet als dusdanig erkend zijn als “in aanmerking komende
productievennootschap” in het kader van het Tax Shelter stelsel voor podiumproducties door de
Minister bevoegd voor Financiën;
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(2)

de Productievennootschap mag geen televisieomroep zijn, noch een onderneming die is verbonden aan
Belgische of buitenlandse televisieomroepen met uitzondering van die ondernemingen verbonden met
een Belgische of buitenlandse televisieomroep die zich ertoe verbinden om geen raamovereenkomst af
te sluiten in het kader van het Tax Shelter stelsel voor de productie van een in aanmerking komend werk
waarvoor deze televisieomroep voordelen zou verkrijgen die rechtstreeks verbonden zijn met de
productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk; voorwaarde die geacht wordt te zijn
vervuld wanneer de in aanmerking komende productievennootschap zich daartoe schriftelijk heeft
verbonden, zowel ten aanzien van de in aanmerking komende investeerder als ten aanzien van de
federale overheid;

(3)

het totaal van de sommen die daadwerkelijk door het geheel van de in aanmerking komende
Investeerders in uitvoering van de Raamovereenkomsten voor een bepaald Podiumwerk gestort zijn,
mag 50% van het totale Budget van de uitgaven voor bedoeld Podiumwerk niet overschrijden en moet
effectief bestemd worden voor de uitvoering van dat Budget;

(4)

de Productievennootschap moet erop toezien dat de productie- en exploitatieuitgaven beantwoorden
aan de voorschriften van Art. 194ter, §1, eerste lid 6° en 7° WIB ’92, en Art. 194ter/1, §3 WIB’92;

(5)

de Productievennootschap mag geen achterstallen hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op
de dag waarop de Raamovereenkomsten worden ondertekend;

(6)

de Productievennootschap moet volgende attesten kunnen voorleggen:
(i)

een door de Gemeenschap uitgegeven document dat verklaart
(a) dat het Podiumwerk een in aanmerking komend werk is in de zin van Artikel 194ter/1, §2,
1° WIB ’92, zijnde:
•

•

een “nieuwe podiumproductie” als bedoeld in Artikel 194ter/1, §2, 2°: een theater-,
circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of muziektheaterproductie,
met inbegrip van musical en ballet, alsook de productie van een totaalspektakel (de
combinatie van diverse van vermelde podiumkunsten, eventueel op bijkomstige wijze
aangevuld met choreografie, toneelspel, speciale effecten, pyrotechnische effecten
en innoverende technologieën qua geluid, beeld en scenografie), waarbij het
scenario, de theatertekst, de regie of de scenografie nieuw is, of die een
herinterpretatie betreft
tot stand gebracht door een of meer producenten die in een of meer lidstaten van de
Europese Economische Ruimte gevestigd zijn of gesuperviseerd en daadwerkelijk
gecontroleerd door een of meer producenten die in een of meer van de lidstaten van
de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn;

(ii)

een door de Gemeenschap uitgegeven document waarin zij bevestigt dat het Podiumwerk is
voltooid en dat de totale financiering voldoet aan de door de Tax Shelter Wet vooropgestelde
grenzen;

(iii)

het Tax Shelter Attest afgeleverd door de FOD Financiën waaruit blijkt dat de voorwaarden
voor de uitgaven in België, en de voorwaarden en plafonds inzake de productie- en exploitatieuitgaven zoals bepaald in de Tax Shelter Wet zijn nageleefd.

Het eerste attest (het erkenningsattest) zal als bijlage bij de Raamovereenkomst worden gevoegd. De
andere attesten moet de Productievennootschap kunnen voorleggen ten laatste binnen de vier (4) jaar
te rekenen vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de Raamovereenkomst werd ondertekend.
(7)

De Productievennootschap moet erop toezien dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 194ter, §9
WIB ‘92, alle stortingen van Investeerders die zijn overeengekomen in Raamovereenkomsten voor een
welbepaald Podiumwerk in hun geheel ten laatste drie maand voor de aflevering van het Tax Shelter
Attest zullen zijn uitgevoerd.
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I.3.9. Algemene informatie uit titel XI van het Prospectus niet van toepassing
De algemene informatie betreffende de audiovisuele productieindustrie, opgenomen onder titel XI uit het
Prospectus, is noch relevant, noch van toepassing op Investeringen in de productie van Podiumwerken.

II. Gemiddelde EURIBOR op 12 maanden van de laatste dag van elke maand
van het kalenderhalfjaar voorafgaand aan de storting door de Investeerder,
van toepassing op Investeringen vanaf 1 januari 2018
Zoals toegelicht in het Prospectus, laat de Tax Shelter Wet toe dat de Productievennootschap een
Prefinancieringsvergoeding betaalt pro rata het aantal dagen dat verloopt tussen de datum van de eerste storting
door de Investeerder in uitvoering van de Raamovereenkomst en de datum van de aflevering van het (definitieve)
Tax Shelter Attest, maar met een maximum van 18 maanden na de datum van de eerste storting door de
Investeerder. Het Aanbod, voorwerp van het Prospectus, omvat een Prefinancieringsvergoeding berekend aan
de wettelijk maximaal toegelaten rentevoet, zijnde de gemiddelde EURIBOR op 12 maanden van de laatste dag
van elke maand van het kalenderhalfjaar voorafgaand aan de storting door de Investeerder, vermeerderd met
450 basispunten.
Het EURIBOR gemiddelde dat vanaf 1 januari 2018 van toepassing is bedraagt -0,174%.
Voor Investeringen gestort vanaf 1 januari 2018 tot aan het einde van de periode van het Aanbod, is de bruto
maximumrente derhalve gelijk aan 4,33% op jaarbasis. Een Investeerder die dus na 1 januari 2018 € 100.000
investeert, zal derhalve op jaarbasis een bruto Prefinancieringsvergoeding ontvangen gelijk aan € 4.326 (4.33%),
wat betekent dat de bruto Prefinancieringsvergoeding over de maximale periode van 18 maanden gelijk zal zijn
aan € 6.489 (6,49%).
Rekening houdend met de gewijzigde tarieven inzake vennootschapsbelasting (zie tevens hierna onder titel III),
resulteert dit voor vennootschappen wiens boekjaar ten vroegste een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018
en derhalve geheel onderworpen zijn aan de nieuwe tarieven inzake vennootschapsbelasting van toepassing
vanaf 1 januari 2018, in de hiernavolgende netto Prefinancieringsvergoedingen:

Bruto Prefinancieringsvergoeding
over 18 maanden
6,49%

Op de eerste schrijf
tot € 100.000
Op de tweede schrijf
boven de € 100.000

Gewoon tarief (vanaf aanslagjaar 2019)
Aanslagvoet (incl. crisisbelasting)
Netto Prefinancieringsvergoeding
over 18 maanden
29,58%
4,57%

Verlaagd tarief KMO’s (vanaf aanslagjaar 2019)
Bruto
Aanslagvoet (incl.
Prefinancieringsvergoeding crisisbelasting)
over 18 maanden
6,49%
20,40%

Netto
Prefinancieringsvergoeding
over 18 maanden
5,17%

6,49%

4,57%

29,58% (= “
gewone tarief”)
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III. Impact van de gewijzigde vennootschapsbelasting op het Aanbod
III.1. Algemene toelichting bij de Wet van 25 december 2017 en de belangrijkste wijzigingen
aan het Tax Shelter stelsel
III.1.1. De Wet van 25 december 2017
Middels de Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 29 december 2017, werden een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd aan het
stelsel van de Belgische vennootschapsbelasting.
Vanaf aanslagjaar 2019 – verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2018
– zijn ingevolge de wetswijziging nog slechts twee nominale belastingtarieven van toepassing:
-

Een basistarief van 29% (i.p.v. het tot voorheen geldende tarief van 33%), te vermeerderen met 2%
“aanvullende crisisbijdrage” (i.p.v. het voorheen geldende tarief van 3%), wat resulteert in een
“gewoon tarief” van 29,58% (i.p.v. het voorheen geldende tarief van 33.99%);

-

Eén verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf van € 100.000 aan belastbare grondslag voor KMOvennootschappen (= “kleine vennootschappen” overeenkomstig artikel 15, §§ 1-6 van het Wetboek
van vennootschappen), te vermeerdere met 2% “aanvullende crisisbijdrage” (i.p.v. het voorheen
geldende tarief van 3%), wat resulteert in een “verlaagd tarief” van 20,40% op de eerste schijf van
€ 100.000 aan belastbare grondslag voor bedoelde KMO-vennootschappen.

Vanaf aanslagjaar 2021 – verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2020
– worden voormelde tarieven verder verlaagd tot onderstaande:
-

Het basistarief wordt verder verlaagd van 29% naar 25%. De “aanvullende crisisbijdrage” verdwijnt
uit het belastingstelsel. Het “gewoon tarief” in de vennootschapsbelasting bedraagt met andere
woorden vanaf dat ogenblik 25%.

-

Het verlaagd tarief van 20% blijft ongewijzigd, maar ingevolge het wegvallen van de “aanvullende
crisisbijdrage” bedraagt het “verlaagd tarief” op de eerste € 100.000 aan belastbare grondslag voor
KMO-vennootschappen alsdan 20%.

(De toelichting en voorbeelden uit hiernavolgende bespreking gaan uit van het regime van toepassing vanaf
aanslagjaar 2019. Waar nuttig werd evenwel de impact van de gewijzigde wetsbepalingen van toepassing vanaf
aanslagjaar 2021 kort geduid.)
Opgelet!:
Gezien de nieuwe tarieven van de vennootschapsbelasting pas van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2019
“verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2018”, betekent dit dat een
Investeerder wiens boekjaar op 1 januari 2018 nog niet was afgesloten, en die voorafgaand aan de start van
het daaropvolgende boekjaar in de loop van 2018 nog een Investering doet, voor wat die Investering betreft
alsnog onderworpen blijft aan de “oude” tarieven van de vennootschapsbelasting. Tevens gelden voor die
Investeerders nog steeds de in het Prospectus toegelichte vrijstellingspercentages van respectievelijk 310%
(voorlopige fiscale vrijstelling) en 150% (maximum van de voorlopige en definitieve fiscale vrijstelling in functie
van respectievelijk de verwachte en definitieve waarde van het Tax Shelter Attest). Voor die Investeerders
blijven dan ook de rendementen toegelicht in het Prospectus van toepassing.
De Investeerder wordt aangeraden in ieder geval samen met zijn fiscaal raadgever de impact van de nieuwe
vennootschapsbelasting op het rendement van de vooropgestelde Investering te onderzoeken, in functie van
diens concrete situatie.
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III.1.2. Bespreking van de belangrijkste wijzigingen aan het Tax Shelter stelsel

III.1.2.1. Impact van de gewijzigde vennootschapsbelasting op Investeringen door Investeerders onderworpen
aan het “gewone tarief”
Zoals hoger toegelicht onder titel III.1.1. van deze Aanvulling, bedraagt het “gewone tarief” inzake
vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2019 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanving
op 1 januari 2018) 29,58%. Indien de bepalingen van de Tax Shelter Wet ongewijzigd zouden zijn gebleven, dan
zou het fiscaal voordeel ingevolge die wijziging integraal teniet zijn gegaan.
De wetgever heeft in de Wet van 25 december 2017 daarom een artikel 30 ingelast, waardoor de relevante
bepalingen van de Tax Shelter Wet dusdanig zijn aangepast dat het reeds bestaande fiscaal voordeel, na
invoering van het verlaagde “gewone tarief” in de vennootschapsbelasting, quasi onaangetast is gebleven:

i.

Aanpassing Art. 194ter, §2 WIB’92

Ingevolge de wijziging van Art. 194ter, §2 werd de voorlopige vrijstelling vanaf aanslagjaar 2019 opgetrokken van
310% naar 356% van de Investering.
Voormelde wetsaanpassing heeft ervoor gezorgd dat het voorlopig fiscaal voordeel in hoofde van de
Investeerder quasi ongewijzigd blijft:
Voorbeeld:
Investering: € 100.000
Resultaat van de voorlopige vrijstelling: € 100.000 x 356% x 29,58% = € 105.305
Voorlopig fiscaal voordeel= 5,30%
(Vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanving vanaf 1 januari 2020)
wordt de voorlopige vrijstelling verder opgetrokken naar 421%. In combinatie met het vanaf dat aanslagjaar
verder verlaagde tarief inzake vannootschapsbelasting, zal dit resulteren in een voorlopig fiscaal voordeel van
5,25%.)

ii.

Aanpassing Art. 194ter, §7, vierde lid & Art. 194ter, §4, 4° WIB’92

De in hoofde van de Investeerder definitief vrijgestelde winst mocht tot aan de wetswijziging van 25 december
2017 nooit de grens van 150% van de definitieve waarde van het Tax Shelter Attest overschrijden. Indien de grens
van 150% middels de Wet van 25 december 2017 niet zou zijn opgetrokken, dan zou de onder hogere titel
III.1.2.1. toegelichte aanpassing van het voorlopige vrijstellingspercentage (356% van de Investering) tot gevolg
hebben gehad dat de Productievennootschap significant meer kwalificerende uitgaven had moeten doen opdat
het optimale fiscaal voordeel alsnog gerealiseerd had kunnen worden.
Ingevolge de wijziging van Art. 194ter, §7, vierde lid WIB’92 werd daarom de beperking van de maximale
definitieve fiscale vrijstelling vanaf aanslagjaar 2019 overeenkomstig opgetrokken van 150% tot 172% van de
fiscale waarde van het Tax Shelter Attest.
(Overeenkomstig dezelfde logica werd ook de voorwaarde uit Art. 194ter, §4, 4° WIB’92 aangepast, waarbij
voorzien wordt dat vanaf aanslagjaar 2019 ter verwerving en behoud van de voorlopige fiscale vrijstelling de
voorlopig vrijgestelde winst beperkt moet blijven tot (niet meer 150% maar) 172% van de uiteindelijk verwachte
fiscale waarde van het Tax Shelter Attest zoals vermeld in de Raamovereenkomst.)
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Voorbeeld:
(ingeval van een Tax Shelter Attest met een verwachte, respectievelijk definitieve fiscale waarde van € 206.977):
Investering: € 100.000
Voorlopige fiscale vrijstelling: € 100.000 x 356% = € 356.000
Maximale definitieve fiscale vrijstelling opgetrokken tot 172% van de fiscale waarde van het Tax Shelter Attest
(€ 206.977 x 172%) = € 356.000
(Vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanving vanaf 1 januari 2020)
wordt de maximale definitieve vrijstelling, ingevolge het verder verlaagde tarief inzake vennootschapsbelasting,
andermaal opgetrokken tot 203% van de uiteindelijke fiscale waarde van het Tax Shelter Attest, zodat ook dan
de verplichtingen inzake kwalificerende uitgaven in hoofde van de Productievennootschap quasi ongewijzigd
blijven.)

III.1.2.2. Impact van de gewijzigde vennootschapsbelasting op Investeringen door Investeerders onderworpen
aan het “verlaagd tarief”
Zoals hoger toegelicht onder titel III.1.1. van deze Aanvulling, voorziet de Wet van 25 december 2017 in nog
slechts één “verlaagd tarief” inzake vennootschapsbelasting, in plaats van de 3 “verlaagde opklimmende
tarieven” van voorheen (respectievelijk 24,98% voor de eerste schrijf van € 0 tot € 25 000, 31,93% op de tweede
schijf van € 25.000 tot € 90.000 en 35,54% op een derde schijf van € 322.500). Vanaf aanslagjaar 2019 (verbonden
aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanving op 1 januari 2018) bedraagt het (enige) “verlaagd tarief”
20,40% op de eerste schijf van € 100.000 aan belastbare grondslag voor KMO-vennootschappen. (Op de schijf
boven de € 100.000 is opnieuw het “gewone tarief” van toepassing).
De invoering van dat (enige) verlaagd tarief, zou voor KMO’s met een belastbare grondslag die niet meer
bedraagt dan € 100.000 (aldus vanaf aanslagjaar 2019 onderworpen aan het verlaagde tarief van 20,40%) en die
een Investering overwegen, resulteren in een ernstig fiscaal nadeel:
Voorbeeld:
Investering: € 50.000
Fiscale vrijstelling: € 50.000 x 356% x 20,40% = € 36.312
Fiscaal nadeel: -27,38%
(Vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanving vanaf 1 januari 2020)
daalt het verlaagd tarief op de eerste schijf van € 100.000 nog iets verder tot 20%, wat in combinatie met het
vanaf dan toepasselijke voorlopige vrijstellingspercentage van 421%, op die eerste schijf tot € 100.000 nog steeds
zou resulteren in een fiscaal nadeel van -15,80%.)
KMO’s met meer dan € 100.000 aan belastbare grondslag, zullen evenwel zoals toegelicht op hun belastbare
grondslag boven de € 100.000 vanaf aanslagjaar 2019 opnieuw belast worden aan het gewone tarief van 29,58%
(respectievelijk 25% vanaf aanslagjaar 2021), wat op die schijf dan weer kan resulteren in een positief fiscaal
effect (fiscaal voordeel) overeenkomstig hetgeen hoger werd toegelicht onder titel III.1.2.1. van deze Aanvulling.
Dit positieve effect van het fiscaal voordeel op de schijf aan belastbare grondslag boven de € 100.000 zou,
gecombineerd met de Prefinancieringsvergoeding, voor deze KMO’s met een belastbare grondslag van meer dan
€ 100.000 en die een Investering overwegen, tóch nog kunnen resulteren in een positief rendement.
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III.2. Effect op het Aanbod geformuleerd in het Prospectus
III.2.1. M.b.t. het “fiscaal voordeel”

III.2.1.1. M.b.t. het “fiscaal rendement” (afwijkingen en aanvullingen op titels II.2.1.1., III.4., IX.2.2. & IX.6. van
het Prospectus)
Zoals toegelicht onder titel III.1. van huidige Aanvulling, is voor Investeerders wiens boekjaar een aanvang heeft
genomen (ten vroegste) op 1 januari 2018 het nieuwe (gewone) tarief van de vennootschapsbelasting van
toepassing, zijnde 29,58% (of desgevallend het verlaagde tarief voor KMO’s gelijk aan 20,40%). Ingeval het
nieuwe tarief van 29,58% van toepassing is, zal het fiscaal voordeel voor die Investeerder niet meer 5,37% van
diens Investering bedragen, maar wel 5,30% (zie de berekening onder hogervermelde titel III.1.2.1.i. van deze
Aanvulling).
De cijfervoorbeelden die in bedoelde titels van het Prospectus gebaseerd zijn op het “oude” percentage van
5,37%, dienen overeenkomstig het gewijzigde percentage van 5,30% te worden herberekend.

III.2.1.2. M.b.t. de aanpassing van de berekening van de voorlopige en definitieve fiscale vrijstelling
(afwijkingen en aanvullingen op titels II.2.1.1., II.3.3.3., III.4., IX.2.2. & IX.6 van het Prospectus)
In het kader van de berekening van het fiscaal voordeel, dienen in het Prospectus volgende cijfers aangepast te
worden indien het gaat om een Investeerder (wiens boekjaar een aanvang heeft genomen (ten vroegste) op 1
januari 2018 en) wiens Investering onderworpen is aan de nieuwe tarieven uit de vennootschapsbelasting van
toepassing vanaf aanslagjaar 2019:
-

M.b.t. de voorlopige fiscale vrijstelling in functie van het bedrag van de Investering: 310% -> 356%

-

M.b.t. het maximum van de (voorlopige en) definitieve vrijstelling in functie van de waarde van het
Tax Shelter Attest: 150% -> 172%

De concrete cijfervoorbeelden die in bedoelde titels van het Prospectus gebaseerd zijn op de “oude” percentages
van 310% en 150%, dienen eveneens overeenkomstig de gewijzigde percentages van 356% en 172% te worden
herberekend.

III.2.2. M.b.t. de “netto Prefinancieringsvergoeding” (afwijkingen en aanvullingen op titels II.2.1.2., IX.6. & X.1.
van het Prospectus)
De nieuwe vennootschapsbelastingtarieven wijzigen niets aan (de berekening van) de bruto
Prefinancieringsvergoeding (dit is vóór aftrek van de verschuldigde vennootschapsbelasting). Zoals hoger
toegelicht onder titel II. van huidige Aanvulling, bedraagt de bruto Prefinancieringsvergoeding over 18 maanden
voor een Investering die gebeurt tussen 1 januari 2018 en de einddatum van het Aanbod 6,49%.
De netto Prefinancieringsvergoeding (dit is de bruto Prefinancieringsvergoeding min vennootschapsbelasting) is
wél onderhevig aan de gewijzigde tarieven inzake vennootschapsbelasting. Hierna volgt een simulatie van de
berekening van de netto Prefinancieringsvergoeding volledig onderworpen aan de nieuwe tarieven inzake
vennootschapsbelasting, die de overeenkomstige bedragen ten titel van netto Prefinancieringsvergoeding uit
bedoelde titels van het Prospectus, berekend op basis van de “oude” tarieven inzake vennootschapsbelasting,
vervangen:
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Bruto Prefinancieringsvergoeding
over 18 maanden
6,49%

Op de eerste schrijf
tot € 100.000
Op de tweede schrijf
boven de € 100.000

Gewoon tarief (vanaf aanslagjaar 2019)
Aanslagvoet (incl. crisisbelasting)
Netto Prefinancieringsvergoeding
over 18 maanden
29,58%
4,57%

Verlaagd tarief KMO’s (vanaf aanslagjaar 2019)
Bruto
Aanslagvoet (incl.
Prefinancieringsvergoeding crisisbelasting)
over 18 maanden
6,49%
20,40%

Netto
Prefinancieringsvergoeding
over 18 maanden
5,17%

6,49%

4,57%

29,58% (= “
gewone tarief”)

III.2.3. M.b.t. het “totaal rendement” (afwijkingen en aanvullingen op titels II.2.1.3. & IX.6. van het Prospectus)
De berekeningen van het totaal rendement van een Investering (fiscaal voordeel + Prefinancieringsvergoeding)
zoals die zijn opgenomen in het Prospectus, dienen eveneens te worden aangepast aan het – ingevolge de
gewijzigde vennootschapsbelastingstarieven – gewijzigde fiscaal voordeel en de gewijzigde netto
Prefinancieringsvergoeding.
Het totaal rendement toekomend aan Investeerders volledig onderworpen aan het nieuwe “gewone tarief” in
de vennootschapsbelasting bedraagt:

Fiscaal voordeel
Netto Prefinancieringsvergoeding over 18 maanden
Totaal netto rendement over 18 maanden

Bij toepassing van het nieuwe gewone
vennootschapsbelastingtarief (29,58%)
5,30%
4,57%
9,87%

Voor Investeerders onderworpen aan het nieuwe “verlaagd tarief” in de vennootschapsbelasting, kan de
marginale impact van dat verlaagd tarief op het totaal rendement als volgt worden weergegeven:
Bij toepassing van het nieuwe verlaagde
vennootschapsbelastingtarief
Fiscaal voordeel
Netto Prefinancieringsvergoeding over 18 maanden
Totaal rendement over 18 maanden

Op schijf van € 0 tot € 100.000:
20,40%

Vanaf € 100.000:
29,58%

-27,38%
5,17%
-22,21%

5,30%
4,57%
9,87%

III.2.4. M.b.t. de maximale Investering (afwijkingen en aanvullingen op titels II.3.3.2. & IX.3.1. van het
Prospectus)
Art. 194ter, §3, eerste lid WIB’92 voorziet dat “Per belastbaar tijdperk […] de [voorlopige vrijstelling] verleend
wordt ten belope van een bedrag beperkt tot 50 pct, met een maximum van € 750.000, van de belastbare
gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve
bedoeld in [art. 194ter, § 4 WIB’92].” In Art. 194ter/1, eerste lid wordt dit principe (voor wat Investeringen in
Podiumwerken betreft) bevestigd.
Gelet op voormelde wettelijke beperking, en gezien de voorlopige vrijstelling overeenkomstig het “oude” stelsel
gelijk was aan 310%, voorzag het Aanbod uit het Prospectus in een maximale Investering gelijk aan (€ 750.000 /
310% =) € 241.935.
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De wetgever heeft middels de Wet van 25 december 2017 enerzijds voorzien in de optrekking van het
vrijstellingspercentage van 310% naar 356%, maar anderzijds niet in de optrekking van voormeld plafond van €
750.000. Dit betekent dat de maximale Investering voor vennootschappen wiens boekjaar ten vroegste een
aanvang heeft genomen op 1 januari 2018 en die een Investering wensen te doen, (€ 750.000 / 356% =) € 210.674
kan bedragen.
Het Aanbod uit het Prospectus dient overeenkomstig te worden aangepast, in die zin dat een Investering in het
kader van het Aanbod vanaf 1 januari 2018 nog slechts maximaal € 210.674 kan bedragen. (Enkel indien de
Investeerder op het ogenblik van de ondertekening van de Raamovereenkomst nog onderworpen is aan de oude
vennootschapsbelastingswet, zal die tijdens het op 1 januari 2018 nog niet afgesloten boekjaar nog steeds een
maximale Investering kunnen doen ten belope van € 241.935, zoals voorzien in het initiële Aanbod.)

III.2.5. M.b.t. de Raamovereenkomst
Artikel 5.1. van de Raamovereenkomst voorziet:
“In hoofde van de Investeerder wordt de belastbare winst in het belastbaar tijdperk waarin deze
raamovereenkomst is getekend, binnen de grenzen en onder de in de artikelen 194ter, 194ter/1 en
194ter/2 WIB ‘92 gestelde voorwaarden voorlopig vrijgesteld ten belope van 310 pct. van de sommen
waartoe de Investeerder zich in uitvoering van deze raamovereenkomst heeft verbonden voor zover deze
werkelijk door de Investeerder gestort zijn binnen de drie maanden na ondertekening van deze
raamovereenkomst en voor zover dit niet meer bedraagt dan 150% van de verwachte fiscale waarde van
het Tax Shelter Attest zoals opgenomen in hogervermeld artikel 3.5.”
Indien het gaat om een Investeerder die onderworpen is aan de nieuwe vennootschapsbelasting, zal voormelde
clausule als volgt aangepast moeten worden overeenkomstig de nieuwe percentages van toepassing vanaf
aanslagjaar 2019 (voor het boekjaar dat ten vroegste een aanvang nam op 1 januari 2018):

“In hoofde van de Investeerder wordt de belastbare winst in het belastbaar tijdperk waarin deze
raamovereenkomst is getekend, binnen de grenzen en onder de in de artikelen 194ter, 194ter/1 en
194ter/2 WIB ‘92 gestelde voorwaarden voorlopig vrijgesteld ten belope van 356%. van de sommen
waartoe de Investeerder zich in uitvoering van deze raamovereenkomst heeft verbonden voor zover deze
werkelijk door de Investeerder gestort zijn binnen de drie maanden na ondertekening van deze
raamovereenkomst en voor zover dit niet meer bedraagt dan 172% van de verwachte fiscale waarde van
het Tax Shelter Attest zoals opgenomen in hogervermeld artikel 3.5.”
Idem voor wat betreft artikel 8.2, tweede lid, 3e streepje, 4° van de Raamovereenkomst: Indien het gaat om een
Investeerder die onderworpen is aan de nieuwe vennootschapsbelasting, dient het daarin opgenomen
percentage van 150% tevens te worden vervangen door 172%.

IV. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Aanbieder tot 250.000
EUR
In het Prospectus werd aangekondigd dat de Aanbieder in de nabije toekomst het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap middels een kapitaalverhoging zou versterken tot € 250.000, en dat zodra dit gebeurd zou zijn,
dit zou worden bekendgemaakt middels een aanvulling op het Prospectus.
Bedoelde kapitaalverhoging werd intussen per notariële akte dd. 21 december 2017 gerealiseerd, waardoor de
Aanbieder middels huidige Aanvulling kan bevestigen dat het maatschappelijk kapitaal van de Aanbieder
sindsdien € 250.000 bedraagt.
Ingevolge voormelde kapitaalverhoging wordt het onder titel III.1.1.2. van het Prospectus beschreven risico voor
de Investeerder met betrekking tot de verhaalbaarheid van schade op de Aanbieder verder ingeperkt.
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V. Verduidelijking bij de voorafname van de Prefinancieringsvergoeding – titel
II.1.2.3. van het Prospectus
Onder titel II.1.2.3. van het Prospectus wordt het volgende toegelicht: “Dit alles betekent dat bij een eventueel
faillissement van de Aanbieder, het risico voor de Investeerder in principe beperkt blijft tot (geheel of
gedeeltelijk) verlies van de Prefinancieringsvergoeding, waarvan het op het wettelijk maximum geraamde bedrag
door de Aanbieder wordt “voorafgenomen” van het bedrag van de Investering doorgestort aan de
Productievennootschap, en op een aparte rekening wordt geplaatst op naam van de Aanbieder met het oog op
bewaring en latere uitbetaling aan de Investeerder, zonder daarbij rechtstreeks afhankelijk te zijn van het lot van
de Productievennootschap” (onderlijning toegevoegd).
Om misverstanden te vermijden, wenst de Aanbieder hierbij te verduidelijken dat voormelde passage in die zin
begrepen moet worden dat alle voorafgenomen sommen ten titel van Prefinancieringsvergoeding (ongeacht het
concrete Audiovisueel Werk of Podiumwerk waarin geïnvesteerd wordt) op één en dezelfde bankrekening op
naam van de Aanbieder worden bewaard. Het is dus niet zo dat voor ieder Audiovisueel Werk of Podiumwerk
waarin geinvesteerd kan worden de Aanbieder telkens een nieuwe bankrekening opent.

VI. Aanpassing aan artikel 11.1. van de Raamovereenkomst m.b.t. de aflevering
van het gepersonaliseerde verzekeringsattest
Artikel 11.1. van de Raamovereenkomst voorzag tot op heden (onderlijning toegevoegd):
“11.1.

De Tussenpersoon heeft een verzekering afgesloten met de Producent als verzekerde, […]. Kopij
van het verzekeringsattest op naam van de Investeerder is gevoegd als Bijlage 9.b. bij deze
raamovereenkomst.”

Met betrekking tot de Bijlagen gold tot op heden de overeenkomstige slotbepaling:
“Partijen verklaren tot slot uitdrukkelijk dat zij voorafgaand aan de ondertekening van huidige
overeenkomst hiernavolgende Bijlagen, die integraal deel uitmaken van huidige overeenkomst, hebben
gelezen en zonder voorbehoud hebben aanvaard:
[…]
9.

a. Polisvoorwaarden Tax Shelter-verzekering
b. Verzekeringsattest op naam van de Investeerder”

Middels het af te leveren gepersonaliseerd verzekeringsattest bevestigt de Tax Shelter Verzekeraar ten aanzien
van de Investeerder de concrete, nominale bedragen die, overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.1. van de
Raamovereenkomst en in functie van de concrete Investering waartoe de Investeerder zich middels de
Raamovereenkomst heeft verbonden, gedekt zijn door de afgesloten Tax Shelter Verzekering. Omdat bedoeld
gepersonaliseerd verzekeringsattest pas kan worden afgeleverd op het ogenblik dat het bedrag ten titel van
Investering definitief vastligt, is gebleken uit de praktijk dat het bijzonder moeilijk is dit gepersonaliseerd
verzekeringsattest reeds af te leveren voorafgaand aan de ondertekening van de Raamovereenkomst. Om aan
dit praktische probleem te verhelpen, wordt de werkwijze licht aangepast, en zal het gepersonaliseerde
verzekeringsattest pas worden afgeleverd na ondertekening van de Raamovereenkomst. Als Bijlage 9.b. van de
Raamovereenkomst wordt wel nog steeds het model van het – vooralsnog niet gepersonaliseerde –
verzekeringsattest gevoegd, wat impliceert dat artikel 11.1. als volgt moet worden aangepast (zie onderlijning):
“11.1.

De Tussenpersoon heeft een verzekering afgesloten met de Producent als verzekerde, […]. Ter
bevestiging van de afgesloten verzekering overeenkomstig bovenstaande, zal de Investeerder
na ondertekening van huidige raamovereenkomst een gepersonaliseerd verzekeringsattest
ontvangen, uitgereikt door de verzekeraar, overeenkomstig het model gevoegd als Bijlage 9.b.
bij deze raamovereenkomst.”
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Met betrekking tot de Bijlagen wordt aldus ook de slotbepaling als volgt aangepast (zie onderlijning):
“Partijen verklaren tot slot uitdrukkelijk dat zij voorafgaand aan de ondertekening van huidige
overeenkomst hiernavolgende Bijlagen, die integraal deel uitmaken van huidige overeenkomst, hebben
gelezen en zonder voorbehoud hebben aanvaard:
[…]
9.

a. Polisvoorwaarden Tax Shelter-verzekering
b. Model van verzekeringsattest”
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BIJLAGE 1 – RAAMOVEREENKOMST PODIUMWERKEN

RAAMOVEREENKOMST
VOOR DE FINANCIERING VAN DE PRODUCTIE EN DE EXPLOITATIE VAN EEN PODIUMWERK

TUSSEN :
XXX,
een XXX naar XXX recht met maatschappelijke zetel te XXX, XXX met ondernemingsnummer XXX, waarvan de
statuten zijn opgenomen als Bijlage 1 bij deze raamovereenkomst en die beantwoordt aan de definitie van “in
aanmerking komende investeerder” in de zin van artikel 194ter, §1, eerste lid, 1° WIB ’92, hierbij
vertegenwoordigd door XXX in zijn/haar hoedanigheid van XXX,
hierna genoemd de “Investeerder”;
XXX,
een XXX naar XXX recht met maatschappelijke zetel te XXX, XXX met ondernemingsnummer XXX , waarvan de
statuten zijn opgenomen als Bijlage 2 bij deze raamovereenkomst en die op XXX werd erkend als “in aanmerking
komende productievennootschap” in de zin van artikel 194ter, §1, eerste lid, 2° WIB ’92 juncto artikel 194ter/1,
§1 WIB’92, hierbij vertegenwoordigd door de Tussenpersoon in uitvoering van de bijzondere lastgeving daartoe
zoals opgenomen in de mandaatovereenkomst dd. XXX ,
hierna genoemd de “Producent”;
GALLOP TAX SHELTER,
een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Wezembeekstraat 3, 1930
Zaventem, met ondernemingsnummer BE 0660.952.654, waarvan de statuten zijn opgenomen als Bijlage 3 bij
deze raamovereenkomst en die op 19 september 2016 werd erkend als “in aanmerking komende tussenpersoon”
in de zin van artikel 194ter, §1, eerste lid, 3° WIB ’92, vertegenwoordigd door Maurits Lemmens in zijn
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder,
hierna genoemd de “Tussenpersoon”;

NA VOORAFGAANDELIJK TE HEBBEN UITEENGEZET DAT :
De Producent een podiumwerk (dat voldoet aan de definitie van artikel 194ter/1, §2, 1° WIB’92) produceert,
waarvan een aantal karakteristieken hierna verder worden beschreven en die meer in detail worden toegelicht
in Bijlage 4 bij deze raamovereenkomst, hierna het “PODIUMWERK”;
Omschrijving van het PODIUMWERK (gekende of voorziene elementen bij ondertekening van deze
raamovereenkomst):
• Voorlopige werktitel : XXX
• Genre : XXX
• Scenarist(en) : XXX
• Regisseur(s) : XXX
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•
•

Budgetraming : XXX
Voorziene release: XXX

De Producent voor de financiering van een deel van het PODIUMWERK een beroep doet op de Tussenpersoon
die in uitvoering van de bijzondere lastgeving daartoe opgenomen in de mandaatovereenkomst dd. XXX (hierna
“Mandaatovereenkomst”) voor rekening van de Producent op zoek gaat naar privé-investeerders die in
aanmerking komen voor een investering onder het Tax Shelter stelsel wettelijk verankerd in de artikelen 194ter,
194ter/1 en 194ter/2 WIB’92;
De Investeerder voor de financiering van het PODIUMWERK aan de Producent sommen ter beschikking wenst te
stellen met het oog op het bekomen van een Tax Shelter Attest in overeenstemming met het bepaalde in de
artikelen 194ter , 194ter/1 en 194ter/2 WIB’92;
De raamovereenkomst wordt gesloten met inachtneming van voornoemd artikel 194ter WIB’92, zoals ingevoegd
bij wet van 22 december 2003, B.S., 31 december 2003 en gewijzigd bij wet van 17 mei 2004, B.S., 4 juni 2004,
bij wet van 17 juni 2013, B.S., 28 juni 2013, bij wet van 12 mei 2014, B.S. 27 mei 2014 en bij wet van 26 mei 2016,
B.S. 7 juni 2016, en met inachtneming van voornoemde artikelen 194ter/1 en 194ter/2 WIB’92, zoals ingevoegd
bij wet van 25 december 2016, B.S. 17 januari 2017 (zie Bijlage 5 bij deze raamovereenkomst).

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :
ARTIKEL 1 – VOORWERP
Deze raamovereenkomst heeft tot voorwerp de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen voor de financiering
van het PODIUMWERK, met het oog op vrijstelling van belastbare winst en de wijze waarop de in het kader van
deze raamovereenkomst gestorte sommen aan de Investeerder zullen worden vergoed in overeenstemming met
het bepaalde in de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 WIB’92.
ARTIKEL 2 – IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING VAN HET PODIUMWERK
Het PODIUMWERK, zoals hierboven en in Bijlage 4 bij deze raamovereenkomst nader omschreven, is een
“nieuwe podiumproductie” zoals gedefinieerd in artikel 194ter/1, §2, 2° WIB’92 (dan wel een “totaalspektakel”
als bedoeld in artikel 194ter/1, §2, 3° WIB’92), dat door de bevoegde diensten van de betrokken Gemeenschap
is erkend als “Europees podiumwerk” zoals nader gedefinieerd in artikel 194ter/1, §2, 1° WIB’92.
Het erkenningsattest van het PODIUMWERK is tevens opgenomen als Bijlage 4 bij deze raamovereenkomst.
ARTIKEL 3 – PRODUCTIEBUDGET
3.1 Het geraamde budget van de uitgaven op datum van ondertekening van deze raamovereenkomst, dat
volgens de Producent nodig is voor de realisatie en lancering van het PODIUMWERK, bedraagt XXX EUR, onder
voorbehoud van wijziging.
3.2 Het gedetailleerde financieringsplan van het PODIUMWERK en de lijst met de op datum van ondertekening
van deze raamovereenkomst door derden-investeerders reeds toegezegde Tax Shelter investeringen, is gevoegd
als Bijlage 6 bij deze raamovereenkomst.
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3.3 Het totaal bedrag van de uitgaven gefinancierd door middel van effectief gestorte sommen van investeerders
die aanspraak maken op de belastingvrijstelling overeenkomstig artikel 194ter WIB’92 juncto artikel 194ter/1 en
194ter/2 WIB’92, mag overeenkomstig het bepaalde in artikel 194ter, §10, 8°, tweede streepje WIB’92 niet meer
bedragen dan 50 % van het totale productiebudget van het PODIUMWERK.
3.4 De fiscale waarde van het beoogde Tax Shelter Attest voor het PODIUMWERK wordt door artikel 194ter, §8,
juncto artikel 194ter/1, §2, 1° tweede streepje en artikel 194ter/1, §4 WIB’92 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
PODIUMWERK, in de mate dat deze 70% van het bedrag van de uitgaven, uitgaven zijn die rechtstreeks
verbonden zijn met de productie;

-

Met een maximum van 10/9 van het bedrag dat betrekking heeft op de productie- en exploitatieuitgaven die in België werden gedaan, binnen een termijn van ten hoogste 24 maanden vanaf de datum
van ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van het Tax Shelter Attest voor de
productie van het PODIUMWERK en tot uiterlijk 1 maand na de Première (= de eerste voorstelling van
het PODIUMWERK in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte) van het
PODIUMWERK. Ter verduidelijking: in afwijking van het Tax Shelter regime van toepassing bij de
productie en exploitatie van audiovisuele werken worden de uitgaven gedaan binnen de zes maanden
voorafgaand aan de ondertekening van de raamovereenkomst voor de productie en exploitatie van een
podiumwerk nooit in aanmerking genomen.

3.5 De Investeerder die aanspraak maakt op de belastingvrijstelling van artikel 194ter WIB’92 juncto de artikelen
194ter/1 en 194ter/2 WIB’92, zal de som storten vermeld in hiernavolgend artikel 4.1, met het oog op de
verwerving van een Tax Shelter Attest met een verwachte fiscale waarde van XXX EUR, maar bevestigt en
aanvaardt dat de waarde van het definitieve Tax Shelter Attest conform de toepassing van de wettelijke
bepalingen lager kan zijn na controle van het gerealiseerde PODIUMWERK door de bevoegde dienst van de FOD
Financiën, mits evenwel inachtneming van het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van deze raamovereenkomst.
ARTIKEL 4 – TAX SHELTER INVESTERING DOOR DE INVESTEERDER
4.1 De Investeerder verklaart en waarborgt dat hij een som ten belope van XXX EUR zal storten aan de
Tussenpersoon, die dit bedrag zal ontvangen in naam en voor rekening van de Producent. De Tussenpersoon zal
daartoe, na ondertekening van huidige raamovereenkomst, een uitnodiging tot betaling richten aan de
Investeerder, die alle noodzakelijke coördinaten (rekeningnummer, betalingsreferte, etc.) zal bevatten.
4.2 Het volledige bedrag dient in ieder geval – overeenkomstig het bepaalde in artikel 194ter, §2 WIB ’92 –
uiterlijk binnen de 3 maanden na het afsluiten van deze raamovereenkomst te worden gestort opdat de
Investeerder van het fiscaal voordeel zou kunnen genieten.
4.3 Indien de Investeerder niet tijdig de integrale som bedoeld in artikel 4.1. heeft gestort overeenkomstig de
termijn opgenomen in artikel 4.2., gaat het fiscaal voordeel voor de Investeerder automatisch verloren, wordt
deze raamovereenkomst, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, automatisch
ontbonden, en zijn zowel de Producent als de Tussenpersoon bevrijd van al hun verplichtingen voortvloeiend uit
huidige raamovereenkomst. Bovendien zal in geval van ontbinding om voormelde reden de Investeerder een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 18% van het toegezegde bedrag. Indien de Investeerder
op het ogenblik van de automatische ontbinding:
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a.

b.

c.

nog geen sommen heeft gestort, dan zal hij meteen na de automatische ontbinding per aangetekend
schrijven in gebreke worden gesteld door de Tussenpersoon of de Producent, met verwijzing naar huidig
artikel 4.3.a., en met verzoek de forfaitaire schadevergoeding te betalen binnen een termijn van uiterlijk
8 weken na de datum van verzending van die ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling binnen die
termijn van 8 weken, volgt een tweede, ultieme ingebrekestelling, opnieuw per aangetekend schrijven,
waarbij een laatste respijttermijn van 1 week na datum van verzending zal worden toegekend;
reeds sommen heeft gestort ten belope van meer dan 18% van het toegezegde bedrag, dan zal deze na
de automatische ontbinding per aangetekend schrijven een kennisgeving ontvangen vanwege de
Tussenpersoon of de Producent, met verwijzing naar huidig artikel 4.3.b., waarop vervolgens het saldo
van de gestorte sommen aan de Investeerder zal worden teruggestort, na aftrek van de forfaitaire
schadevergoeding;
reeds sommen heeft gestort, evenwel voor minder dan 18% van het toegezegde bedrag, dan zal deze
na de automatische ontbinding per aangetekend schrijven een ingebrekestelling ontvangen vanwege
de Tussenpersoon of de Producent, waarin onder verwijzing naar huidig artikel 4.3.c., enerzijds zal
worden meegedeeld dat de reeds gestorte sommen zullen worden ingehouden als gedeeltelijke betaling
van de forfaitaire schadevergoeding, en anderzijds het saldo van de forfaitaire schadevergoeding
betaalbaar is binnen uiterlijk 8 weken na verzending van de ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling
binnen die termijn van 8 weken, volgt een tweede, ultieme ingebrekestelling, opnieuw per aangetekend
schrijven, waarbij een laatste respijttermijn van 1 week na datum van verzending zal worden toegekend;

ARTIKEL 5 – VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE FISCALE VRIJSTELLING EN PREFINANCIERINGSVERGOEDING
5.1

Voorlopige fiscale vrijstelling

In hoofde van de Investeerder wordt de belastbare winst in het belastbaar tijdperk waarin deze
raamovereenkomst is getekend, binnen de grenzen en onder de in de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2
WIB ‘92 gestelde voorwaarden voorlopig vrijgesteld ten belope van 310 pct. van de sommen waartoe de
Investeerder zich in uitvoering van deze raamovereenkomst heeft verbonden voor zover deze werkelijk door de
Investeerder gestort zijn binnen de drie maanden na ondertekening van deze raamovereenkomst en voor zover
dit niet meer bedraagt dan 150% van de verwachte fiscale waarde van het Tax Shelter Attest zoals opgenomen
in hogervermeld artikel 3.5.

5.2

Definitieve fiscale vrijstelling

De vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het Tax Shelter Attest bedoeld in artikel 194ter, § 1,
eerste lid, 10° WIB ’92 uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin deze
raamovereenkomst wordt getekend door de FOD Financiën wordt afgeleverd.
De vrijstelling waarop aanspraak wordt gemaakt uit hoofde van ofwel de sommen die op grond van de
raamovereenkomst werkelijk betaald zijn in het in artikel 194ter, § 2 WIB ’92 bedoelde tijdperk ofwel de fiscale
waarde van het Tax Shelter Attest, en van de in artikel 194ter, § 3, tweede lid WIB ’92 bedoelde overdracht, kan
uiterlijk worden toegekend in het aanslagjaar verbonden met het vierde belastbaar tijdperk dat volgt op het jaar
van de ondertekening van de raamovereenkomst.
De definitieve vrijstelling die is toegekend op basis van de gestorte sommen in uitvoering van deze
raamovereenkomst en met het oog op het behalen van een Tax Shelter Attest wordt slechts toegekend indien
de Investeerder bij de aangifte op de inkomstenbelastingen van het belastbaar tijdperk in de loop van hetwelk
de Investeerder aanspraak heeft gemaakt op de definitieve vrijstelling, een kopie voegt van het Tax Shelter Attest
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dat hij ontvangen heeft in overeenstemming met artikel 194ter, § 1, eerste lid, 10°,WIB ’92, en in de mate waarin
per belastbaar tijdperk de grens en het maximum bedoeld in artikel 194ter/1, §5 WIB ’92 worden nageleefd.

5.3

Prefinancieringsvergoeding

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 betalen berekend op de in het kader van deze raamovereenkomst
effectief uitgevoerde betalingen die worden verricht ter verkrijging van het Tax Shelter Attest, pro rata het aantal
verlopen dagen, aan de hoogste interestvoet wettelijk toegelaten, zijnde, op jaarbasis, het gemiddelde van
EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de door
de Investeerder gedane stortingen, verhoogd met 450 basispunten.
De prefinancieringsvergoeding is voor de Investeerder van dag tot dag definitief verworven. Zij zal evenwel, op
de datum van haar integrale opeisbaarheid, overeenkomstig de werkelijk verstreken looptijd, in één keer aan de
Investeerder worden uitbetaald; dit is wanneer de maximale looptijd van 18 maanden na datum van eerste
storting door de Investeerder in uitvoering van deze Raamovereenkomst is verstreken, of op het ogenblik waarop
het Tax Shelter Attest wordt afgeleverd door de FOD financiën indien dit gebeurt nog vóór de maximale looptijd
van 18 maanden is verstreken.
Vanaf het ogenblik dat het totaal bedrag aan verworven prefinancieringsvergoeding definitief vaststaat (zijnde
wanneer de maximale looptijd van 18 maanden na datum van eerste storting door de Investeerder in uitvoering
van deze Raamovereenkomst is verstreken, of op het ogenblik waarop het Tax Shelter Attest wordt afgeleverd
door de FOD financiën indien dit gebeurt nog vóór de maximale looptijd van 18 maanden is verstreken), zal deze
binnen de 15 werkdagen aan de Investeerder worden gestort. Indien dat bedrag niet binnen die termijn is
gestort, is de Producent aan de Investeerder van rechtswege nalatigheidsinteresten verschuldigd, berekend op
dat bedrag vanaf de dag na afloop van voormelde betalingstermijn tot op de datum van storting. De toepasselijke
interestvoet voor de nalatigheidsintresten is deze bedoeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
De betaling van deze som aan de Investeerder gebeurt door storting op rekeningnummer XXX, tenzij
voorafgaandelijk anders wordt meegedeeld door de Investeerder.
In uitvoering van de Mandaatovereenkomst zal de Tussenpersoon in naam en voor rekening van de Producent:
-

-

Het bedrag van de prefinancieringsvergoeding, voorlopig geraamd op een duurtijd van 18 maanden,
voorafnemen van het bedrag van de sommen gestort door de Investeerder in uitvoering van deze
raamovereenkomst, en dit voorlopig geraamde bedrag van de prefinancieringsvergoeding nog niet
doorstorten aan de Producent;
Op het ogenblik dat het totaal bedrag aan verworven prefinancieringsvergoeding toekomend aan de
Investeerder definitief vaststaat, dit definitieve bedrag storten aan de Investeerder, en het saldo van
het voorafgenomen bedrag alsnog doorstorten aan de Producent.

ARTIKEL 6 – VERBINTENISSEN, WAARBORGEN EN VERKLARINGEN VAN DE TUSSENPERSOON
6.1

De Tussenpersoon verklaart en waarborgt dat:
-

hij een naamloze vennootschap is, die in het kader van de onderhandelingen en het afsluiten
van een Raamovereenkomst tussenkomt met het oog op het afleveren van een Tax-Shelterattest in ruil voor een vergoeding;
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-

hij zelf geen “in aanmerking komende productievennootschap” is zoals bedoeld in artikel
194ter, §1, eerste lid, 2° WIB’92 juncto artikel 194ter/1, §1 WIB ’92 of “in aanmerking komende
investeerder” is zoals bedoeld in artikel 194ter, §1, eerste lid, 1° WIB’92;

-

hij door de minister bevoegd voor Financiën als “in aanmerking komende tussenpersoon” is
erkend op XXX (zie Bijlage 7 bij deze raamovereenkomst).

6.2

De Tussenpersoon zal uiterlijk binnen de dertig dagen volgend op de ondertekening van deze
raamovereenkomst, overeenkomstig de bijzondere lastgeving daartoe in de Mandaatovereenkomst, in
naam en voor rekening van de Producent deze raamovereenkomst aanmelden bij de FOD Financiën.

6.3

De Tussenpersoon zal erop toezien, samen met de Producent (op grond van haar eigen verbintenis
opgenomen in hiernavolgend artikel 7.7), dat de stortingen van investeerders op basis van huidige en
andere raamovereenkomsten met betrekking tot het PODIUMWERK waar zij als Tussenpersoon partij
bij is, niet later dan drie maanden voorafgaand aan de aflevering van het Tax Shelter Attest zullen zijn
uitgevoerd.

6.4

De Tussenpersoon verbindt zich ertoe om de wetgeving na te leven die betrekking heeft op het Tax
Shelter stelsel, inclusief - overeenkomstig het bepaalde in artikel 194ter, § 12 WIB ’92 - de verplichtingen
voortvloeiend uit de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en
de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

6.5

De Tussenpersoon verbindt zich ertoe diens verbintenissen ten aanzien van de verzekeraar, die de
verzekering bedoeld in artikel 11.1 van deze raamovereenkomst aflevert, na te komen en alle
voorwaarden opgenomen in de verzekeringspolis die op haar als tussenpersoon betrekking hebben
(Bijlage 9 a & b) na te leven.

ARTIKEL 7 – VERBINTENISSEN, WAARBORGEN EN VERKLARINGEN VAN DE PRODUCENT
7.1

De Producent verklaart en waarborgt dat:
-

hij als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van nieuwe podiumproducties heeft,
volgens zijn statuten die als Bijlage 1 zijn gevoegd bij deze raamovereenkomst;

-

hij erkend is als “in aanmerking komende productievennootschap” waarvan het attest als
Bijlage 8 is gevoegd bij deze raamovereenkomst;

-

hij op het ogenblik van ondertekening van de Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

-

hij:
o

o

o

een naar Belgisch recht opgerichte vennootschap is, waarvan de maatschappelijke
zetel, de voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is gevestigd
en onderworpen is aan de vennootschapsbelasting;
OF
onverminderd de toepassing van artikel 182 WIB’92, een in artikel 220 WIB’92
bedoelde vereniging zonder winstoogmerk of andere rechtspersoon is, onderworpen
aan de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar
tijdperk waarin hij een raamovereenkomst (waaronder huidige raamovereenkomst)
op grond van artikel 194ter of 194ter/1 WIB’92 heeft gesloten en voor de drie
daaropvolgende aanslagjaren;
OF
onverminderd de toepassing van artikel 182 WIB’92, een in artikel 227/1 WIB’92
bedoelde rechtspersonen is onderworpen aan de belasting van niet-inwoners,
overeenkomstig artikel 179/1 WIB’92, onderworpen aan de belasting van niet-
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inwoners volgens de bepalingen van toepassing op de in artikel 227, 2° WIB’92
vermelde niet-inwoners voor het aanslagjaar gekoppeld aan het belastbaar tijdperk
waarin hij een raamovereenkomst (waaronder huidige raamovereenkomst) op grond
van artikel 194ter/1 WIB’92 heeft gesloten en voor de drie daarop volgende
aanslagjaren.
7.2

De Producent verklaart overeenkomstig artikel 194ter, §10, 8° eerste streepje WIB ’92 dat hij geen
onderneming is die verbonden is met een Belgische of buitenlandse televisieomroep en ook niet zo
beschouwd kan worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 194ter, §1, 2° tweede lid WIB ’92.

7.3

De Producent verbindt er zich toe om overeenkomstig artikel 194ter, §10, 8° tweede streepje WIB’92
het definitieve bedrag aan financiering dat wordt aangewend in uitvoering van raamovereenkomsten
onder het Tax Shelter Stelsel, te beperken tot ten hoogste 50 pct. van de begroting (en dus ook het
uiteindelijke, daadwerkelijke bedrag) van de totale uitgaven van het PODIUMWERK voor het geheel van
de in aanmerking komende investeerders samen, en om alle door in aanmerking komende investeerders
in uitvoering van hun raamovereenkomst tijdig gestorte bedragen daadwerkelijk aan te wenden voor
de uitvoering van deze begroting. De Producent verbindt zich er tevens toe ervoor te zorgen dat de
vooropgestelde som van alle fiscale waarden van de Tax Shelter Attesten af te leveren voor het
PODIUMWERK het bedrag van 2.500.000 EUR niet zal overschrijden.

7.4

De Producent verklaart overeenkomstig artikel 194ter, §10, 8°, derde tot en met vijfde streepje WIB’92:
o

dat minstens 70% van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven in de Europese
Economische Ruimte uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de
exploitatie van het PODIUMWERK;

o

dat minstens 70% van de productie- en exploitatie-uitgaven die in België worden gedaan,
uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie van het
PODIUMWERK;

o

dat minstens 90% van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven die in aanmerking
genomen worden bij de berekening van de uiteindelijk verwachte fiscale waarde van het tax
shelter-attest zoals vermeld in artikel 3.5. van deze raamovereenkomst, in België gedane
productie- en exploitatie-uitgaven zijn, zodat deze fiscale waarde kan worden bereikt.

7.5

De Producent verbindt er zich toe, overeenkomstig artikel 194ter, §10, 8°, zesde streepje WIB’92, in de
eindgeneriek van het PODIUMWERK de steun te vermelden aangebracht door de Belgische wetgever
inzake de Tax Shelter.

7.6

De Producent verbindt er zich toe om:
o

aan de Investeerder, via de Tussenpersoon, een kopij te bezorgen van het document waarin de
betrokken Gemeenschap, nadat die Gemeenschap er zich van vergewist heeft dat het
PODIUMWERK voor het eerst in de Europese Economische Ruimte publiekelijk werd vertoond,
bevestigt dat het PODIUMWERK is voltooid en dat de in toepassing van het artikel 194ter
WIB’92 juncto artikel 194ter/1 en 194ter/2 WIB’92 uitgevoerde globale financiering van het
PODIUMWERK is uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarde en grens bedoeld in
artikel 7.3 van deze raamovereenkomst (= het “Voltooiingsattest”);
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o

bedoeld Voltooiingsattest tevens over te maken aan de FOD financiën op het moment van
aanvraag van de fiscale controle met het oog op de aflevering van het Tax Shelter Attest.

7.7

De Producent zal erop toezien dat, overeenkomstig het bepaalde in artikel 194ter, § 9 WIB ’92, alle
stortingen van investeerders die zijn overeengekomen in het kader van deze en alle andere
raamovereenkomsten met betrekking tot het PODIUMWERK in hun geheel ten laatste drie maand voor
de aflevering van het Tax Shelter Attest zullen zijn uitgevoerd.

7.8

De Producent verbindt er zich toe om de wetgeving na te leven die betrekking heeft op het Tax Shelter
stelsel, inclusief - overeenkomstig het bepaalde in artikel 194ter, § 12 WIB ’92 - de verplichtingen
voortvloeiend uit de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en
de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

7.9

De Producent verbindt zich ertoe diens verbintenissen ten aanzien van de verzekeraar, die de
verzekering bedoeld in artikel 11.1 van deze raamovereenkomst aflevert, na te komen en alle
voorwaarden opgenomen in de verzekeringspolis die op hem als producent betrekking hebben (Bijlage
9 a & b) na te leven.

ARTIKEL 8 – WAARBORGEN EN VERKLARINGEN VAN DE INVESTEERDER
8.1

8.2

De Investeerder verklaart en waarborgt dat:
-

hij een naar Belgisch recht opgerichte vennootschap is waarvan de maatschappelijke zetel, de
voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer in België is gevestigd, dan wel een Belgische
inrichting van een belastingplichtige is bedoeld in artikel 227, 2° WIB ’92;

-

hij niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting is uitgesloten; en

-

hij (1) geen “in aanmerking komende productievennootschap” is zoals bedoeld in artikel 194ter,
§1, eerste lid, 2° WIB’92 juncto artikel 194ter/1, §1 WIB ’92 of een gelijkaardige
productievennootschap die niet erkend is, (2) noch een overeenkomstig artikel 11 van het Wetboek
van Vennootschappen hiermee verbonden vennootschap die deelneemt aan het PODIUMWERK,
(3) noch een televisieomroep is, wat mag blijken uit de statuten gevoegd als Bijlage 2 bij deze
raamovereenkomst.

De Investeerder verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden waaronder hij aanspraak kan maken
op de belastingvrijstelling op grond van artikel 194ter WIB’92, juncto artikel 194ter/1 en 194ter/2
WIB’92. De op het ogenblik van ondertekening van deze raamovereenkomst van kracht zijnde wettelijke
bepalingen zijn gevoegd als Bijlage 5 bij deze raamovereenkomst.
De Investeerder erkent in het bijzonder op de hoogte te zijn van onderstaande voorwaarden en deze
onverkort te hebben aanvaard:
-

Per belastbaar tijdperk wordt de voorlopige fiscale vrijstelling verleend ten belope van een
bedrag beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk
vastgesteld vóór de samenstelling van de vrijgestelde reserve hierna omschreven naast het
derde streepje van huidig artikel 8.2, met een maximum van 750.000 EUR, waarbij dit
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grensbedrag en dit maximum van toepassing zijn op het totaal van de vrijstellingen als bedoeld
in de artikelen 194ter en 194ter/1 WIB’92.
-

Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst oplevert om de sommen ter
uitvoering van deze raamovereenkomst te kunnen aanwenden, wordt de voor dat belastbaar
tijdperk niet verleende vrijstelling achtereenvolgens overgedragen op de winst van de volgende
belastbare tijdperken, en dit tot maximaal het vierde belastbaar tijdperk dat volgt op het jaar
van de ondertekening van huidige raamovereenkomst, waarbij de vrijstelling per belastbaar
tijdperk nooit hoger mag zijn dan de in het eerste streepje van dit artikel 8.2. gestelde grenzen.

-

De voorlopige vrijstelling die is toegekend op basis van de overgemaakte sommen in uitvoering
van deze raamovereenkomst met het oog op het bekomen van een Tax Shelter Attest slechts
verleend wordt en behouden blijft wanneer:

1° de voorlopig vrijgestelde winst op een afzonderlijke rekening van het passief van de
balans geboekt is en blijft tot de Investeerder de definitieve vrijstelling opeist
overeenkomstig de in artikel 194ter, §5 WIB ’92 vermelde termijnen en voorwaarden;
en
2° de voorlopig vrijgestelde winst niet tot grondslag dient voor de berekening van
enige beloning of toekenning tot op de datum waarop het Tax Shelter Attest door de
FOD Financiën wordt afgeleverd; en
3° het totaal van de door het geheel van in aanmerking komende investeerders
daadwerkelijk gestorte sommen in uitvoering van de raamovereenkomst met
vrijstelling van winst niet meer bedraagt dan 50% van het totale budget van de
uitgaven voor het PODIUMWERK en daadwerkelijk voor de uitvoering van dat budget
wordt aangewend; en
4° de voorlopig vrijgestelde winst beperkt is tot 150% van de uiteindelijk verwachte
fiscale waarde van het Tax Shelter Attest zoals vermeld in deze raamovereenkomst.
-

8.3

De vrijstelling wordt slechts definitief toegekend indien het Tax Shelter Attest uiterlijk op 31
december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst wordt
getekend, daadwerkelijk wordt afgeleverd door de FOD Financiën.

De Investeerder erkent en aanvaardt dat hij op geen enkele wijze inspraak zal hebben in de artistieke
creatie, productionele en inhoudelijke uitwerking van het PODIUMWERK.
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8.4

De Investeerder erkent en aanvaardt dat hem in het kader van deze raamovereenkomst geen enkel
economisch of financieel voordeel kan worden toegekend, met uitzondering van handelsgeschenken
van geringe waarde in de zin van artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde. De waarborg van het voltooien van het PODIUMWERK en de aflevering van het
Tax Shelter Attest wordt niet beschouwd als een economisch of financieel voordeel, voor zover de
Investeerder, in het geval deze zich beroept op die waarborg, niet meer ontvangt dan het bedrag van
de belastingen en de nalatigheidsinteresten verschuldigd door deze Investeerder in het geval van niet
naleving van de vrijstellingsvoorwaarden. De Investeerder erkent tevens dat hij geen rechten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in het PODIUMWERK mag bezitten of in het bezit heeft gehad. De
voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de Investeerder om aanspraak te maken
op een eventuele aftrek als beroepskosten van de andere bedragen dan degene die in het kader van
deze raamovereenkomst gestort zijn en die evenzeer betrekking hebben op de productie van het
PODIUMWERK, en dit binnen de voorwaarden bepaald door artikelen 49 en volgende WIB’92.

8.5

Indien de Investeerder één of meerdere van zijn verbintenissen, verklaringen of waarborgen
opgenomen in deze raamovereenkomst schendt, zijn de Producent en de Tussenpersoon gerechtigd,
wanneer hen dit goeddunkt, onder voorbehoud van toepassing van artikel 4.3, eenzijdig deze
raamovereenkomst te ontbinden, indien aan bedoelde tekortkoming tien (10) werkdagen na
ingebrekestelling daartoe per aangetekend schrijven niet is verholpen en met dien verstande dat de
door de Investeerder reeds gestorte bedragen de Producent en de Tussenpersoon definitief toekomen.
Als gevolg ervan zal de Investeerder in ieder geval niet gerechtigd zijn op enig fiscaal voordeel. Het recht
van de Investeerder op de prefinancieringsvergoeding bedoeld in artikel 5.3 van deze
raamovereenkomst, blijft evenwel onaangetast, tenzij en ten belope van de nadelige gevolgen die de
Producent zou ondervinden door dergelijke schending. .

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE TUSSENPERSOON
9.1

a) Schade van de Investeerder ingevolge de niet-tijdige aflevering van het Tax Shelter Attest of aflevering
van een Tax Shelter Attest voor een lager bedrag dan hetgeen werd vooropgesteld
Indien een aan de Tussenpersoon toerekenbare fout tot gevolg heeft dat het Tax Shelter Attest niet
wordt afgeleverd door de FOD financiën uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar
waarin deze raamovereenkomst wordt ondertekend, of wel tijdig wordt afgeleverd maar niet voor het
volledige vooropgestelde bedrag, dan is de schadevergoeding die de Investeerder van de Tussenpersoon
kan vorderen voor diens schade die daarvan het gevolg is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de
belastingverhoging en verwijlintresten op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband
houdt met de bij toepassing van deze raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst, voor zover de
belastingverhoging en verwijlintresten niet toe te schrijven zijn aan een nalatigheid van de Investeerder
of de Producent bij de vervulling van hun eigen verplichtingen voortvloeiend uit huidige
raamovereenkomst of de wet. Indien de schadevergoeding daarenboven belastbaar zou zijn in hoofde
van de Investeerder, verbindt de Tussenpersoon zich ertoe ook deze schade te vergoeden door de
vergoeding te verhogen met het bedrag aan belastingen dat hieruit voortvloeit (“Brutering”)1.

1

”Brutering” is gelijk aan het bedrag van de initieel uitgekeerde vergoeding ter dekking van de
belastingverhoging en nalatigheidsintresten vermenigvuldigd met het tarief van de vennootschapsbelasting van
toepassing op die initieel uitgekeerde vergoeding, gedeeld door één (1) min het tarief van de
vennootschapsbelasting van toepassing op de bijkomend uitgekeerde schadevergoeding.
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b) Andere schade van de Investeerder
De Tussenpersoon zal de Investeerder tevens vergoeden voor de door de Investeerder geleden schade
die andere schade betreft dan deze bedoeld in artikel 9.1 a) en die haar oorzaak vindt in een schending
van of onjuistheid in de door de Tussenpersoon krachtens deze raamovereenkomst aangegane
verbintenissen en gegeven verklaringen en waarborgen.
9.2.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 9.1, zal, indien de Investeerder in aanmerking komt voor vergoeding
van diens schade door de verzekeraar bedoeld in artikel 11.1, en de verzekeraar echter pas later dan de
voorziene datum uitbetaalt én die vertraging te wijten is aan een handelen of nalaten te handelen van
de Tussenpersoon, de Tussenpersoon ten titel van schadevergoeding daarvoor enkel een
nalatigheidsintrest verschuldigd zijn vanaf de normaal voorziene datum voor uitbetaling, berekend op
het door de verzekeraar uit te betalen bedrag , tot op het ogenblik dat de verzekeraar daadwerkelijk
heeft uitbetaald, en in ieder geval begrensd tot op het ogenblik dat de laattijdige uitbetaling niet meer
te wijten is aan het handelen of nalaten te handelen van de Tussenpersoon. De toepasselijke
interestvoet voor de nalatigheidsintresten is deze bedoeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende
de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

9.3

Indien de Investeerder verhaal wenst uit te oefenen op de Tussenpersoon, dan zal hij de Tussenpersoon
daartoe schriftelijk, per aangetekende brief in gebreke stellen, met (1) vermelding van de inbreuk of
omstandigheid waarvoor hij verhaal wenst uit te oefenen en (2) het bedrag dat hij als schadevergoeding
vordert (voor zover al berekenbaar). Elk verzoek tot schadeloosstelling zal slechts geldig zijn voor zover
de Investeerder de Tussenpersoon daarvan in kennis heeft gesteld uiterlijk de laatste dag van het vijfde
jaar volgend op de uiterste datum waarop het Tax Shelter Attest met betrekking tot het PODIUMWERK
moet worden afgeleverd door de FOD financiën.
Indien de Investeerder een schadevergoeding vordert voor de situatie bedoeld in artikel 9.1 a) (niettijdige aflevering van het Tax Shelter Attest, of niet voor het volledige vooropgestelde bedrag), dan
verbindt de Investeerder zich er tevens toe:
(a) kopij van het aanslagbiljet waarin de belastingverhoging en verwijlintresten op het gedeelte van de
belasting dat proportioneel verband houdt met de bij toepassing van deze raamovereenkomst
voorheen vrijgestelde winst zijn opgenomen, binnen de 20 werkdagen na ontvangst ervan over te
maken aan de Tussenpersoon én de verzekeraar bedoeld in artikel 11.1.;
(b) die belastingverhoging en verwijlintresten ook binnen de door de FOD financiën opgelegde termijn
te betalen.
Bij gebrek aan naleving van één of beide van die verbintenissen, kan de Tussenpersoon in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor de bijkomende schade (waaronder bijkomende
nalatigheidsintresten) die daardoor zou ontstaan in hoofde van de Investeerder.

9.4

De Tussenpersoon en de Investeerder verbinden er zich toe om in ieder geval al wat redelijkerwijze
mogelijk is te doen om de omvang van de eventuele schade van de Investeerder te beperken.

9.5

In geen geval kan de Tussenpersoon door de Investeerder worden aangesproken tot nakoming van enige
verbintenis van de Producent en/of tot vergoeding van enige schade geleden ingevolge schending door
de Producent van één of meerdere van haar verbintenissen, voortvloeiend uit huidige
raamovereenkomst en/of de wet.
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ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PRODUCENT
10.1

a) Schade van de Investeerder ingevolge de niet-tijdige aflevering van het Tax Shelter Attest of aflevering
van een Tax Shelter Attest voor een lager bedrag dan hetgeen werd vooropgesteld
Indien een aan de Producent toerekenbare fout tot gevolg heeft dat het tax shelter-attest niet wordt
afgeleverd door de FOD financiën uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin
deze raamovereenkomst wordt ondertekend, of wel tijdig wordt afgeleverd maar niet voor het volledige
vooropgestelde bedrag, dan is de schadevergoeding die de Investeerder van de Producent kan vorderen
voor diens schade die daarvan het gevolg is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de
belastingverhoging en verwijlintresten op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband
houdt met de bij toepassing van deze raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst, voor zover de
belastingverhoging en verwijlintresten niet toe te schrijven zijn aan een nalatigheid van de Investeerder
bij de vervulling van diens eigen fiscale verplichtingen. Indien de schadevergoeding daarenboven
belastbaar zou zijn in hoofde van de Investeerder, verbindt de Producent zich ertoe ook deze schade te
vergoeden door de vergoeding te verhogen met de Brutering.
b) Andere schade van de Investeerder
De Producent zal de Investeerder tevens vergoeden voor de door de Investeerder geleden schade die
andere schade betreft dan deze bedoeld in artikel 10.1 a) en die haar oorzaak vindt in een schending
van of onjuistheid in de door de Producent krachtens deze raamovereenkomst aangegane
verbintenissen, en gegeven verklaringen en waarborgen.

10.2

Zonder afbreuk te doen aan artikel 10.1, zal, indien de Investeerder in aanmerking komt voor vergoeding
van diens schade door de verzekeraar bedoeld in artikel 11.1, en de verzekeraar echter pas later dan de
voorziene datum uitbetaalt én die vertraging te wijten is aan een handelen of nalaten te handelen van
de Producent, de Producent ten titel van schadevergoeding daarvoor enkel een nalatigheidsintrest
verschuldigd zijn vanaf de normaal voorziene datum voor uitbetaling, berekend op het door de
verzekeraar uit te betalen bedrag, tot op het ogenblik dat de verzekeraar daadwerkelijk heeft uitbetaald,
en in ieder geval begrensd tot op het ogenblik dat de laattijdige uitbetaling niet meer te wijten is aan
het handelen of nalaten te handelen van de Producent. De toepasselijke interestvoet voor de
nalatigheidsintresten is deze bedoeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties.

10.3

Indien de Investeerder verhaal wenst uit te oefenen op de Producent, dan zal hij de Producent daartoe
schriftelijk, per aangetekende brief in gebreke stellen, met (1) vermelding van de inbreuk of
omstandigheid waarvoor hij verhaal wenst uit te oefenen en (2) het bedrag dat hij als schadevergoeding
vordert (voor zover al berekenbaar). Elk verzoek tot schadeloosstelling zal slechts geldig zijn voor zover
de Investeerder de Producent daarvan in kennis heeft gesteld uiterlijk de laatste dag van het vijfde jaar
volgend op de uiterste datum waarop het Tax Shelter Attest met betrekking tot het PODIUMWERK moet
worden afgeleverd door de FOD financiën.
Indien de Investeerder een schadevergoeding vordert voor de situatie bedoeld in artikel 10.1.a) (niettijdige aflevering van het Tax Shelter Attest, of niet voor het volledige vooropgestelde bedrag), dan
verbindt de Investeerder zich er tevens toe:
(a) kopij van het aanslagbiljet waarin de belastingverhoging en verwijlintresten op het gedeelte van de
belasting dat proportioneel verband houdt met de bij toepassing van deze raamovereenkomst
voorheen vrijgestelde winst zijn opgenomen, binnen de 20 werkdagen na ontvangst ervan over te
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maken aan de Producent, de Tussenpersoon én de verzekeraar bedoeld in artikel 11.1.;
(b) die belastingverhoging en verwijlintresten ook binnen de door de FOD financiën opgelegde termijn
te betalen.
Bij gebrek aan naleving van één of beide van die verbintenissen, kan de Producent in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor de bijkomende schade (waaronder bijkomende
nalatigheidsintresten) die daardoor zou ontstaan in hoofde van de Investeerder.
10.4

De Producent en de Investeerder verbinden er zich toe om in ieder geval al wat redelijkerwijze mogelijk
is te doen om de omvang van de eventuele schade van de Investeerder te beperken.

10.5

In geen geval kan de Producent door de Investeerder worden aangesproken tot nakoming van enige
verbintenis van de Tussenpersoon en/of tot vergoeding van enige schade geleden ingevolge schending
door de Tussenpersoon van één of meerdere van haar verbintenissen, voortvloeiend uit huidige
raamovereenkomst en/of de wet.

ARTIKEL 11 – VERZEKERING & OPTIONELE BIJKOMENDE WAARBORG
11.1.

De Tussenpersoon heeft een verzekering afgesloten met de Producent als verzekerde, waarbij de
Investeerder als begunstigde van die verzekering beschermd is tegen het risico van geheel of gedeeltelijk
verlies van het fiscaal voordeel (vergoeding de facto gelijk aan het bedrag van de belastingverhoging en
nalatigheidsintresten op het gedeelte van de belasting dat proportioneel verband houdt met de bij
toepassing van deze Raamovereenkomst voorheen vrijgestelde winst (nalatigheidsintresten beperkt tot
maximaal 24,5% van het initieel bedrag van het beoogde fiscaal voordeel); vergoeding, indien belastbaar
in hoofde van de Investeerder, desgevallend verhoogd met de Brutering) als gevolg van het niet of
laattijdig bekomen van het tax-shelter attest, overeenkomstig de bepalingen van de verzekeringspolis,
gevoegd als Bijlage 9.a. bij deze Raamovereenkomst. De Tussenpersoon verbindt zich ertoe de
Verzekering aan te houden tot en met de uiterste datum waarop het Tax Shelter Attest moet worden
afgeleverd door de FOD financiën (= 31 december van het vierde jaar volgend op de ondertekening van
huidige Raamovereenkomst). De Producent verbindt zich ertoe (1) tijdig en uiterlijk binnen de 10
werkdagen na de uiterste datum waarop het Tax Shelter Attest moest worden afgeleverd door de FOD
financiën, aan de verzekeraar mee te delen dat het Tax Shelter Attest niet of slechts voor een gedeelte
van het beoogde fiscaal voordeel werd afgeleverd en (2) terzelfdertijd de Tussenpersoon en de
Investeerder mee te delen dat de verzekeraar daarvan in kennis is gesteld (met kopie van de betrokken
notificatie).2 De kostprijs van deze verzekering is geheel ten laste van de Producent (kosteloos voor de
Investeerder). Ter bevestiging van de afgesloten verzekering overeenkomstig bovenstaande, zal de
Investeerder na ondertekening van huidige raamovereenkomst een gepersonaliseerd
verzekeringsattest ontvangen, uitgereikt door de verzekeraar, overeenkomstig het model gevoegd als
Bijlage 9.b. bij deze raamovereenkomst.

11.2.

De Investeerder kan tevens een bijkomende waarborg verwerven tot het verkrijgen van de
Prefinancieringsvergoeding waarop de Investeerder overeenkomstig artikel 5.3 van deze
raamovereenkomst recht heeft. Deze waarborg kan worden afgeleverd middels een bankgarantie. De
kostprijs van deze waarborg kan evenwel – ingevolge het bepaalde in artikel 194ter, §11 WIB’92 – niet
ten laste worden genomen door de Producent of de Tussenpersoon.

2

Indien de Investeerder binnen voormelde termijn van 10 werkdagen geen bericht heeft ontvangen met de
mededeling dat de verzekeraar in kennis werd gesteld, dan wordt de Investeerder uitdrukkelijk aangeraden zelf
onmiddellijk contact op te nemen met de Tussenpersoon en tevens rechtstreeks met de verzekeraar.
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ARTIKEL 12 – CONTINUÏTEIT
Partijen verklaren ingeval van betwisting niets te zullen ondernemen dat de productie, distributie en promotie
van het PODIUMWERK in het gedrang zou kunnen brengen tot op het ogenblik dat alle Partijen de kans hebben
gekregen hun verweermiddelen daaromtrent voor te leggen aan de bevoegde rechter (voorzitter van de
rechtbank gevat middels een dagvaarding in kort geding, beslagrechter of rechter die kennis neemt van een
procedure ten gronde) en die rechter daarop een vonnis op tegenspraak heeft geveld.
ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN 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 Nederlandstalige
rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Partijen verklaren tot slot uitdrukkelijk dat zij voorafgaand aan de ondertekening van huidige overeenkomst
hiernavolgende Bijlagen, die integraal deel uitmaken van huidige overeenkomst, hebben gelezen en zonder
voorbehoud hebben aanvaard:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Statuten van de Producent
Statuten van de Investeerder
Statuten van de Tussenpersoon
Beschrijving van het PODIUMWERK en het Erkenningsattest
Wettelijke bepalingen inzake de belastingvrijstelling overeenkomstig artikel 194ter, 194ter/1 en
194ter/2 WIB’92
Financieringsplan & lijst van eerder getekende Raamovereenkomsten
Erkenning van de Tussenpersoon
Erkenning van de Producent
a. Polisvoorwaarden Tax Shelter-verzekering
b. Model van verzekeringsattest

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

Voor de INVESTEERDER,

XXX
XXX

Voor de TUSSENPERSOON, handelend zowel voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van de
PRODUCENT,

Maurits LEMMENS,
Gedelegeerd bestuurder
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BIJLAGE 2 – ARTIKEL 194TER/1 & 194TER/2 WIB ‘92

ART. 194TER/1 WIB’92
Art. 194ter/1 trad in werking op 17.01.2017 en is van toepassing op de raamovereenkomsten ondertekend vanaf
01.02.2017 (art. 4 en 8, W 25.12.2016 - B.S. 17.01.2017; Numac: 2017010078)
§ 1. De toepassing van artikel 194ter wordt verruimd tot de in aanmerking komende productievennootschappen
die als voornaamste doel de productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties hebben.
§ 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
1° in aanmerking komend werk: in afwijking van artikel 194ter, § 1, eerste lid, 4°, een nieuwe podiumproductie
als bedoeld in 2°, die door de bevoegde diensten van de betrokken Gemeenschap erkend wordt als Europees
podiumwerk, dat wil zeggen:
- tot stand gebracht door een of meer producenten die in een of meer lidstaten van de Europese Economische
Ruimte gevestigd zijn of gesuperviseerd en daadwerkelijk gecontroleerd door een of meer producenten die in
een of meer van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn;
- waarvoor de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in artikel 194ter, §
1, eerste lid, 7°, worden gedaan binnen een periode eindigend ten hoogste 24 maanden na de datum van
ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van het taxshelter attest voor de productie van dit
werk zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 5°, en uiterlijk 1 maand na de Première van het podiumwerk;
2° nieuwe podiumproductie: een theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of
muziektheaterproductie, met inbegrip van musical en ballet, alsook de productie van een totaalspektakel,
waarbij het scenario, de theatertekst, de regie of de scenografie nieuw is, of die een herinterpretatie betreft;
3° totaalspektakel: de combinatie van diverse van de onder 2° vermelde podiumkunsten, eventueel op
bijkomstige wijze aangevuld met choreografie, toneelspel, speciale effecten, pyrotechnische effecten en
innoverende technologieën qua geluid, beeld en scenografie;
4° Première: de eerste voorstelling van het podiumwerk in België of in een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte.
§ 3. In afwijking van artikel 194ter, § 1, eerste lid, 8° en 9°, wordt verstaan onder:
1° uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie: de uitgaven die verbonden zijn
met de creatieve en technische productie van het in aanmerking komende werk, zoals:
- kosten met betrekking tot de artistieke rechten, met uitzondering van de ontwikkelingskosten van het scenario
die dateren van de periode voor de raamovereenkomst;
- lonen en andere vergoedingen van het personeel of vergoedingen van zelfstandige dienstverleners, verbonden
aan de creatie en uitvoering van het in aanmerking komend werk;
- lonen en andere vergoedingen van acteurs, acrobaten, dansers, dirigenten, muzikanten, zangers en artistieke
functies, al dan niet zelfstandig, die enkel verbonden zijn aan de uitvoering van het in aanmerking komend werk;
- sociale lasten in verband met lonen en kosten bedoeld in het tweede en derde streepje;
- kosten van decors, rekwisieten, instrumenten, kostuums en attributen, die op het podium worden gebracht;
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- kosten met betrekking tot licht, geluid, speciale effecten en andere technische middelen;
- de transportkosten met betrekking tot de kosten bedoeld in het vijfde en zesde streepje;
- kosten van vervoer en accommodatie van personen, beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan 25 pct. van de
kosten bedoeld in het tweede en derde streepje;
- kosten van huur van repetitie- en voorstellingsruimten;
- verzekeringskosten die rechtstreeks verbonden zijn met de productie;
- kosten van publicatie en van promotie eigen aan de productie: affiches, flyers, aanmaken van het persdossier,
website of webpagina eigen aan de productie, alsook de Première;
2° uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie:
inzonderheid de volgende uitgaven:
- de uitgaven die gerelateerd zijn aan de administratieve, financiële en juridische organisatie en begeleiding van
de podiumproductie;
- financiële vergoedingen en commissielonen betaald in verband met de werving van ondernemingen die een
raamovereenkomst voor de productie van een in aanmerking komend werk hebben afgesloten;
- kosten inherent aan de financiering van het in aanmerking komend werk of de sommen die werden gestort op
basis van een raamovereenkomst zoals bedoeld in artikel 194ter, § 1, eerste lid, 5°, met inbegrip van kosten voor
juridische bijstand, advocatenkosten, interesten, garantiekosten, administratieve kosten, commissielonen en
representatiekosten;
- facturen die zijn opgesteld door de in aanmerking komende investeerder met uitzondering van facturen van
facilitaire podiumbedrijven voor zover de aangerekende goederen of diensten tot de directe productiekosten
kunnen gerekend worden en voor zover de gehanteerde prijzen overeenkomen met de prijs die zou worden
betaald als de tussenkomende vennootschappen totaal onafhankelijk van elkaar zouden zijn;
- distributiekosten die voor rekening van de productievennootschap zijn. De kosten die in principe ten laste zijn
van de structuur waar de podiumproductie wordt opgevoerd, zoals culturele centra, komen niet in aanmerking.
§ 4. In afwijking van artikel 194ter, § 1, vijfde lid, komen de uitgaven gedaan binnen de zes maanden voorafgaand
aan de ondertekening van de raamovereenkomst voor het in aanmerking komend werk nooit in aanmerking.
§ 5. Per belastbaar tijdperk wordt de vrijstelling bedoeld in artikel 194ter, § 2, verleend ten belope van een
bedrag beperkt tot 50 pct. van de belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór
de samenstelling van de vrijgestelde reserve bedoeld in artikel 194ter, § 4, met een maximum van 750 000 euro.
Dit grensbedrag en dit maximum zijn van toepassing op het totaal van de vrijstellingen als bedoeld in de artikelen
194ter en 194ter /1.
In afwijking van artikel 194ter, § 8, vierde lid, bedraagt de som van alle fiscale waarden van de taxshelter-attesten
per in aanmerking komend werk, maximaal 2 500 000 euro.
§ 6. Om overeenkomstig artikel 194ter, § 7, eerste lid, 3°, tweede streepje, te kunnen bevestigen dat de realisatie
van de nieuwe podiumproductie is voltooid, moet de betrokken Gemeenschap zich ervan vergewissen dat het
werk voor het eerst in de Europese Economische Ruimte publiekelijk werd vertoond.
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ART. 194TER/2 WIB’92
Art. 194ter/2 trad in werking op 17.01.2017 en is van toepassing op de raamovereenkomsten ondertekend vanaf
01.02.2017 (art. 5 en 8, W 25.12.2016 - B.S. 17.01.2017; Numac: 2017010078)
Wanneer het in artikel 194ter of 194ter/1, § 2, eerste lid, 1°, bedoelde in aanmerking komend werk wordt
geproduceerd door een rechtspersoon gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die onder de
bevoegdheid van de Federale Staat valt, wordt voor de toepassing van de artikelen 194ter en 194ter/1 onder
"betrokken Gemeenschap" verstaan de "bevoegde Instantie van de Federale Staat".
De Koning bepaalt de in het eerste lid bedoelde bevoegde Instantie van de Federale Staat en de procedures die
deze betreffen voor de toepassing van de artikelen 194ter en 194ter/1.
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BIJLAGE 3 – ATTEST ERKENNING ALS IN AANMERKING KOMENDE TUSSENPERSOON ONDER HET TAX SHELTER
STELSEL VOOR PODIUMKUNSTEN
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