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12	maart	2022	
	
WAARSCHUWING:	DE	BELEGGER	LOOPT	HET	RISICO	ZIJN	BELEGGING	VOLLEDIG	OF	
GEDEELTELIJK	 TE	 VERLIEZEN	 EN/OF	 HET	 VERWACHTE	 RENDEMENT	 NIET	 TE	
BEHALEN.	
INDIEN	 DE	 RISICOBEPERKENDE	 MAATREGELEN	 OMWILLE	 VAN	 CONCRETE	
OMSTANDIGHEDEN	NIET	EFFECTIEF	ZOUDEN	BLIJKEN	TE	ZIJN,	ZAL	DE	INVESTEERDER	UIT	
DIEN	HOOFDE	MOGELIJK	OOK	NIET	OF	SLECHTS	GEDEELTELIJK	GECOMPENSEERD	KUNNEN	
WORDEN	VOOR	DE	GELEDEN	VERLIEZEN.		
DE	BELEGGINGSINSTRUMENTEN	ZIJN	NIET	GENOTEERD:	DE	BELEGGER	LOOPT	HET	
RISICO	GROTE	PROBLEMEN	TE	ONDERVINDEN	OM	ZIJN	POSITIE	AAN	EEN	DERDE	TE	
VERKOPEN	INDIEN	HIJ	DAT	ZOU	WENSEN.		
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Aanbod	geldig	van	12	maart	2022	tot	11	maart	2023 
	
	
Dit	 document	 is	 opgesteld	 door	 Cronos	 Invest	 NV	 (hierna	 “de	 Aanbieder”)	 en	 behandelt	 de	
aanbieding	van	beleggingen	onder	het	stelsel	van	de	“Taxshelter	voor	podium-	en	audiovisuele	
werken”	zoals	omschreven	in	de	artikels	194ter,	194ter/1	en	194ter/2	van	het	Wetboek	op	de	
Inkomstenbelastingen	1992	(“WIB92”)	(hierna	“het	Aanbod”).		
	
De	 informatienota	 is	 opgesteld	 volgens	 de	 Wet	 van	 11	 juli	 2018	 op	 de	 aanbieding	 van	
beleggingsinstrumenten	 aan	 het	 publiek	 en	 de	 toelating	 van	 beleggingsinstrumenten	 tot	 de	
verhandeling	op	een	gereglementeerde	markt	(hierna	“Prospectuswet”)	en	het	Koninklijk	besluit	
van	23	 september	2018	over	de	publicatie	van	een	 informatienota	bij	 een	aanbieding	aan	het	
publiek	 of	 een	 toelating	 tot	 de	 verhandeling	 op	 een	 MTF	 en	 houdende	 diverse	 financiële	
bepalingen.	
	
De	 ‘Belegger’	 en	 ‘Belegging’	 worden	 hierna	 (conform	 de	 gebruikelijke	 terminologie	 in	 de	
taxshelter	context)	de	‘Investeerder’	en	‘Investering’	genoemd.	
	
Een	Investering	in	een	audiovisueel-	of	podiumwerk	(hierna	“de	Werken”	of	“het	Werk”)	met	het	
oog	op	het	bekomen	van	een	fiscaal	attest	is	geen	deelname	in	het	kapitaal	van	de	Aanbieder:	de	
Investeerder	 ontvangt	 geen	 aandelen	 van	 de	 Aanbieder.	 De	 beleggingsinstrumenten	 zijn	 niet	
genoteerd:	de	Investeerder	kan	zijn	positie	niet	aan	een	derde	verkopen	indien	hij	dat	zou	wensen.	
De	 Investeerder	 verwerft	 op	 geen	 enkele	 manier	 enige	 intellectuele	 eigendom	 die	 gecreëerd	
wordt	tijdens	de	productie	van	de	Werken.	
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De	Investering	houdt	bepaalde	risico’s	in.	De	risicofactoren	worden	beschreven	in	Deel	I	van	deze	
informatienota.	Het	belangrijkste	risico	betreft	het	niet	of	slechts	gedeeltelijk	verkrijgen	van	het	
Fiscaal	 voordeel	 en	 het	 Financieel	 rendement.	 Geïnteresseerde	 Investeerders	 dienen	 de	
informatienota,	 en	 in	 het	 bijzonder	 de	 passages	 over	 de	 risicofactoren,	 aandachtig	 te	 lezen	
alvorens	in	te	gaan	op	dit	Aanbod.	
	
Het	maximumbedrag	van	het	Aanbod	werd	vastgesteld	op	5	miljoen	EUR.	Elke	vennootschap	kan	
een	 bedrag	 investeren	 van	maximaal	 475.059,38	 EUR	 voor	 het	 belastbare	 tijdperk	 in	 de	 loop	
waarvan	de	Raamovereenkomst	wordt	getekend	en	dat	afsluit	vanaf	31	december	2021	tot	31	
december	2022	inbegrepen.	
	
Het	Aanbod	loopt	vanaf	de	kennisgeving	van	deze	nota	aan	het	publiek,	nl.	12	maart	2022.	Het	
Aanbod	zal	van	rechtswege	worden	afgesloten	wanneer	het	maximale	bedrag	van	5	miljoen	EUR	
werd	opgehaald	en	uiterlijk	na	12	maanden	zoals	gecommuniceerd	in	de	hoofding,	voor	zover	het	
maximale	bedrag	op	dat	ogenblik	niet	werd	bereikt.	
	
Dit	 Aanbod	 richt	 zich	 tot	 vennootschappen	 en	 Belgische	 inrichtingen	 van	 buitenlandse	
vennootschappen	 die	 aanspraak	 kunnen	 maken	 op	 een	 vrijstelling	 van	 de	 belastbare	 winst	
overeenkomstig	artikels	194ter	en	194ter/1	WIB92	en	die	 in	België	onderworpen	zijn	aan	de	
vennootschapsbelasting	of	belasting	van	niet-inwoners	(vennootschappen).		
	
De	 voorbeelden	 in	 deze	 nota	 gaan	 uit	 van	 de	 standaard	 aanslagvoet	 van	 25%	 in	 de	
vennootschapsbelasting	 voor	 aanslagjaar	 2023.	 In	 dat	 geval	 bedraagt	 het	 Fiscaal	 voordeel	
105,25%	 van	 het	 geïnvesteerde	 bedrag.	 Indien	 de	 Investeerder	 aan	 een	 andere	 aanslagvoet	
onderworpen	wordt,	kan	het	rendement	aanzienlijk	minder	of	zelfs	negatief	zijn.	
	
De	financiële	rendementen	die	voorgesteld	worden	in	deze	nota	zijn	geen	actuariële	rendementen	
maar	totale	opbrengsten	die	worden	ontvangen	op	basis	van	een	investeringshorizon,	die	op	haar	
beurt	 afhankelijk	 is	 van	 het	 tijdstip	 van	 realisatie	 van	 het	 Fiscaal	 voordeel	 en	 Financieel	
rendement.	De	voorgestelde	rendementen	gaan	uit	van	een	Investering	gedaan	tot	30	juni	2022	
en	een	 investeringsduur	van	18	maanden.	Het	voorgesteld	rendement	kan	 lager	zijn	 indien	de	
looptijd	van	de	Investering	minder	dan	18	maanden	bedraagt.	Vanaf	1	juli	2022	zal	het	Financieel	
rendement	 over	 de	 volledige	 looptijd	 van	 de	 Investering	 dienen	 te	 worden	 herberekend	
overeenkomstig	de	bepalingen	van	artikel	194ter,	§6	WIB92.	Dit	als	gevolg	van	een	wijziging	van	
de	toepasselijke	EURIBOR	12	maanden	en	haar	impact	op	de	financiële	vergoeding.	
		
De	 Aanbieder	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	 inhoud	 van	 deze	 informatienota.	 De	 Aanbieder	
verklaart	dat	bij	zijn	weten	alle	informatie	in	deze	informatienota	juist	en	waarachtig	is.		
		
Deze	informatienota	wordt	kosteloos	ter	beschikking	gesteld	aan	de	Investeerders	op	eenvoudig	
verzoek.	 Deze	 informatienota	 is	 eveneens	 beschikbaar	 op	 de	 volgende	 websites:	
www.cronosinvest.be	en	www.fsma.be.		
		
Dit	Aanbod	wordt	enkel	gedaan	in	België.	
	
	
	
	
	



Informatienota	Cronos	Invest	NV 3 

Deel	I	–	Belangrijkste	risico’s	die	inherent	zijn	aan	de	uitgevende	instelling	en	de	
aangeboden	Beleggingsinstrumenten,	en	die	specifiek	zijn	voor	de	betrokken	
Aanbieding		
	

1.	Risico’s	verbonden	aan	het	(definitief)	verkrijgen	van	een	Fiscaal	voordeel		
		
Zowel	 de	 Investeerder,	 de	 Werken,	 de	 Aanbieder	 als	 de	 producent	 van	 de	 Werken	 (hierna	
“Productievennootschap”)	moeten	voldoen	aan	de	voorwaarden	die	beschreven	worden	in	artikel	
194ter	e.v.	WIB92.	Het	belangrijkste	gevolg	van	het	niet	respecteren	van	deze	voorwaarden	voor	
de	Investeerder	betreft	het	niet	of	slechts	gedeeltelijk	verkrijgen	van	het	Fiscaal	voordeel	en	het	
Financieel	rendement.	
	
Op	basis	van	artikel	194ter	e.v.	WIB92	kunnen	vennootschappen	Werken	deels	financieren	om	zo	
een	fiscale	vrijstelling	van	hun	belastbare	winst	te	genieten	ten	belope	van	421%	van	het	bedrag	
van	de	 Investering,	wat	een	 fiscaal	voordeel	van	105,25%	(421%	x	het	gangbare	 tarief	van	de	
vennootschapsbelasting	van	25%)	kan	opleveren	(hierna	“Fiscaal	voordeel”).	Deze	vrijstelling	is	
onderhevig	aan	bepaalde	grenzen	en	voorwaarden.	
	
Het	Fiscaal	voordeel	wordt	in	eerste	instantie	voorlopig	verworven	door	een	tijdelijke	vrijstelling	
ten	 belope	 van	 421%	 van	 het	 bedrag	 van	 de	 Investering.	 De	 voorlopige	 vrijstelling	 kan	
onmiddellijk	genoten	worden	 in	het	 jaar	van	de	ondertekening	van	de	Raamovereenkomst.	De	
vrijstelling	wordt	 vervolgens	 definitief	wanneer	 uiterlijk	 op	 31	 december	 van	 het	 vierde	 jaar	
volgend	op	het	 jaar	van	ondertekening	van	de	Raamovereenkomst	een	 fiscaal	 attest	bekomen	
wordt	in	de	zin	van	artikel	194ter,	§1,	eerste	lid,	10°	WIB92	(hierna	‘Taxshelterattest").	De	waarde	
van	het	Taxshelterattest	is	van	cruciaal	belang	voor	het	bepalen	van	de	definitieve	vrijstelling	voor	
de	 Investeerders.	 Die	 vrijstelling	 bedraagt	 maximaal	 203%	 van	 de	 waarde	 van	 het	
Taxshelterattest	en	op	voorwaarde	dat	alle	wettelijke	voorwaarden	worden	nageleefd.		
	
Het	risico	bestaat	immers	dat	de	fiscale	administratie	de	fiscale	vrijstelling	verwerpt	of	beperkt	
als	de	 Investeerder,	de	Aanbieder	en/of	de	Productievennootschap	de	bepalingen	van	artikels	
194ter	e.v.	WIB92	niet	respecteren.		
	
Als	één	van	de	voorwaarden	 in	de	vermelde	artikelen	gedurende	enig	belastbaar	 tijdperk	niet	
wordt	 nageleefd	 voor	 een	 bepaald	 Werk,	 wordt	 de	 voorheen	 vrijgestelde	 winst	 volledig	 of	
gedeeltelijk	 aangemerkt	 als	 winst	 van	 dat	 belastbaar	 tijdperk,	 waardoor	 het	 Fiscaal	 voordeel	
vermindert	of	teniet	gaat	en	mogelijks	ook	nalatigheidsinteresten	moeten	betaald	worden.		
	
In	wat	volgt	wordt	dieper	ingegaan	op	enkel	van	deze	voorwaarden	en	risicofactoren.	
	

1.A	Niet-voltooiing	van	de	productie,	het	ontbreken	van	de	vereiste	
uitgaven	of	niet	in	acht	nemen	van	bepaalde	maxima	

	
Niet-voltooiing:	 De	niet-voltooiing	van	een	Werk	zal	leiden	tot	geheel	verlies	van	het	Fiscaal	
voordeel.	 Een	 pandemie	 zoals	 COVID-19	 heeft	 impact	 op	 de	 gehele	 podium-	 en	 audiovisuele	
sector.	De	verschillende	maatregelen	van	de	overheid	om	de	crisis	in	te	dijken,	door	een	tijdelijk	
verbod	op	het	live	uitvoeren	van	podiumwerken	en	draaien	van	audiovisuele	producties,	hebben	
ook	impact	op	de	Werken	die	door	de	Aanbieder	gesteund	werden	en	worden.	Ondanks	het	feit	
dat	er	wetgevende	initiatieven	werden	genomen	ten	einde	de	impact	van	de	voormelde	pandemie	
op	de	verderzetting	en	finalisatie	van	de	Werken	te	verzekeren	(zie	onder	meer	de	wet	van	29	mei	
2020	houdende	diverse	dringende	fiscale	bepalingen	ten	gevolge	van	de	COVID-19-pandemie,	de	
Wet	van	20	december	2020	houdende	tijdelijke	ondersteunings-	maatregelen	ten	gevolge	van	de	
COVID-19-pandemie	 en	 de	 Wet	 van	 14	 februari	 2022	 houdende	 tijdelijke	 ondersteunings-
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maatregelen	 ten	 gevolge	 van	 de	 COVID-19-pandemie),	 kan	 evenwel	 nooit	 volledig	 worden	
uitgesloten	dat	een	welbepaald	Werk	niet	of	pas	uitgesteld	kan	worden	gerealiseerd	of	afgewerkt.	
	
Ontbreken	van	de	vereiste	uitgaven:	 Het	 Fiscaal	 voordeel	 kan	 geheel	 of	 gedeeltelijk	 verloren	
gaan	wanneer	er	onvoldoende	Belgische	en/of	Europese	uitgaven	gedaan	worden	conform	artikel	
194ter	e.v.	WIB92.	
	
De	waarde	van	het	Taxshelterattest	wordt	in	eerste	instantie	bepaald	als	70%	van	de	in	de	EER	
verrichte	productie-	en	exploitatie-uitgaven	voor	het	Werk.	Minimaal	70%	van	die	EER-uitgaven	
moeten	rechtstreeks	verbonden	zijn	met	de	productie	en	de	exploitatie	van	het	Werk.	Daarnaast	
moet	de	Productievennootschap	uitgaven	in	België	doen	ten	belope	van	minimaal	90%	van	de	
waarde	 van	 het	 Taxshelterattest.	 Die	 uitgaven	 moeten	 voor	 diegenen	 die	 ze	 ontvangen	 als	
beroepsinkomsten	en	aan	het	normale	 tarief	belast	worden	 in	België.	Minstens	70%	van	de	 in	
aanmerking	komende	uitgaven	in	België	moeten	rechtstreeks	verbonden	zijn	met	de	productie	en	
de	exploitatie	van	het	Werk.	
	
Artikel	194ter	§	1,	eerste	lid,	8°	en	9°	juncto	194ter/1	§3,	eerste	lid,	1°	en	2°	WIB92	vermelden	
welke	uitgaven	wel	en	niet	“rechtstreeks	verbonden	zijn	met	de	productie	en	de	exploitatie”.	De	
fiscale	 administratie	 interpreteert	 deze	 lijsten	 van	 uitgaven	 in	 FAQ’s.	 Aanbieder	 en	
Productievennootschap	informeren	zich	voortdurend	over	evoluties	terzake.	
	
De	 budgettering	 van	 deze	 uitgaven	 wordt	 opgesteld	 en	 voortdurend	 opgevolgd	 door	 de	
Productievennootschap,	 in	 samenspraak	 met	 en	 onder	 begeleiding	 van	 de	 Aanbieder.	 Het	 is	
mogelijk	 dat	 de	 uitgaven	 in	 de	 productie	 niet	 volledig	 kunnen	worden	 gecontroleerd	 door	 de	
Productievennootschap,	 vb.	 in	 het	 geval	 van	 een	 coproductie	 of	 bij	 het	 werken	 met	
onderaannemers.	 De	 Aanbieder	 beperkt	 dit	 risico	 door	 elk	 Werk	 aan	 een	 grondige	
voorafgaandelijke	screening	te	onderwerpen,	voornamelijk	wat	betreft	de	solvabiliteit,	eventuele	
achterstallen	bij	de	RSZ	en	track	record	van	de	Productievennootschap	en		de	financiering,	het	
budget	en	de	timing	van	het	Werk.	De	Aanbieder	geeft	hierbij	voorkeur	aan	Werken	waarvan	de	
financiering	grotendeels	rond	is	of	waarbij	er	voor	de	financiering	voldoende	garanties	kunnen	
geboden	worden,	minus	het	deel	dat	gerelateerd	is	aan	het	bedrag	van	de	Investering.		
	
De	Aanbieder	vraagt	de	Productievennootschap	de	nodige	garanties	om	in	het	budget	voldoende	
vereiste	uitgaven	te	voorzien	en	uit	te	voeren	zodat	de	hierboven	beschreven	grenzen	worden	
gerespecteerd.	 Deze	 garanties	 worden	 contractueel	 vastgelegd	 in	 een	 partnerovereenkomst	
tussen	de	Aanbieder	en	de	desbetreffende	Productievennootschap	(in	de	partnerovereenkomst	
aangeduid	als	“Producent”).		
	
Het	 Taxshelterattest	 wordt	 verkregen	 na	 een	 controle	 door	 de	 Cel	 Taxshelter	 die	 hiervoor	
specifiek	werd	opgericht	binnen	de	FOD	Financiën.	Tijdens	deze	controle	worden	de	financiering,	
het	 budget,	 de	 hierboven	 beschreven	 maxima,	 de	 Raamovereenkomst	 en	 de	 facturen	 met	
betrekking	tot	de	ontvankelijke	uitgaven	nagekeken.	
	
Maxima:	 Voor	 de	 podiumkunsten	 wordt	 de	 som	 van	 alle	 fiscale	 waarden	 van	 de	
Taxshelterattesten	beperkt	tot	maximum	2.500.000	EUR	per	podiumwerk.	Voor	de	audiovisuele	
werken	is	dit	15.000.000	EUR.	Het	totaal	van	de	door	Investeerders	gestorte	sommen	mag	niet	
meer	bedragen	dan	50%	van	het	totale	budget	van	de	uitgaven	voor	het	in	aanmerking	komend	
Werk.	Het	Fiscaal	voordeel	kan	geheel	of	gedeeltelijk	verloren	gaan	wanneer	deze	voorwaarden	
niet	gerespecteerd	worden.	
	

1.B	Verlies	erkenning	als	Productievennootschap,	Tussenpersoon	of	in	
aanmerking	komend	Werk	
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Dezelfde	 gevolgen	 kunnen	 zich	 voltrekken	wanneer	 de	 Productievennootschap	 van	 het	Werk	
en/of	 Tussenpersoon	 hun	 erkenning	 als	 in	 aanmerking	 komende	 Productievennootschap	 of	
Tussenpersoon	 verliezen.	 Het	 werk	 kan	 dan	 mogelijks	 niet	 voltooid	 worden	 door	 de	
Productievennootschap	 of	 er	 kan	 geen	 bijkomende	 taxshelter	 opgehaald	 worden	 door	 de	
Tussenpersoon	 om	 het	 Werk	 te	 voltooien.	 In	 dat	 geval	 kan	 een	 andere	 erkende	
Productievennootschap	mogelijks	het	Werk	overnemen	en	voltooien.	De	Aanbieder	kan	het	Werk	
mogelijks	overdragen	aan	een	andere	tussenpersoon	om	de	eventueel	resterende	taxshelter	op	te	
halen.	
Het	Fiscaal	voordeel	kan	geheel	of	gedeeltelijk	verloren	gaan	wanneer	het	voltooide	Werk	te	sterk	
afwijkt	van	het	Werk	dat	door	de	betrokken	gemeenschappen	als	nieuw	Europees	podium-	of	
audiovisueel	werk	werd	erkend.	
	

1.C	Andere	contractuele	en	wettelijke	verplichtingen	
	
Naast	de	verplichtingen	inzake	de	termijn,	de	erkenning	en	de	vereiste	uitgaven	voor	de	productie	
en	exploitatie	van	het	Werk,	zijn	er	nog	andere	contractuele	en	wettelijke	verplichtingen	voor	de	
Productievennootschap	en/of	de	Aanbieder	zoals	de	aanmelding	van	de	Raamovereenkomst	bij	
de	FOD	Financiën	binnen	één	maand	na	de	ondertekening	ervan.	Dezelfde	gevolgen	kunnen	zich	
voltrekken	wanneer	deze	verplichtingen	niet	gerespecteerd	worden.	
	

2.	Risico’s	verbonden	aan	het	verkrijgen	van	het	Financieel	rendement		
		
De	Investeerder	kan	een	financiële	vergoeding	ontvangen	van	de	Productievennootschap	met	wie	
hij	 zich	 via	 de	 Raamovereenkomst	 verbindt	 (het	 “Financieel	 rendement”).	 Het	 Financieel	
rendement	wordt	in	artikel	194ter,	§6	WIB92	uitgewerkt.	
	
Het	 verkrijgen	 van	 het	 Financieel	 rendement	 is	 onafhankelijk	 van	 het	 bekomen	 van	 het	
Taxshelterattest	(tenzij	voor	het	bepalen	van	de	Vergoedingsperiode,	zoals	hierna	gedefinieerd)	
en	het	bekomen	van	het	Fiscaal	voordeel	zoals	omschreven	in	I.1.		
	
Het	Financieel	rendement	kan	worden	toegekend	voor	de	periode	die	loopt	vanaf	de	datum	van	
de	 storting	 van	 het	 bedrag	 van	 de	 Investering	 tot	 de	 datum	 waarop	 de	 Cel	 Taxshelter	 het	
Taxshelterattest	aflevert,	en	dit	met	een	maximum	van	18	maanden	(de	“Vergoedingsperiode”).	
	
De	maximumrente	mag	niet	hoger	zijn	dan	het	gemiddelde	van	de	EURIBOR	12	maanden	van	de	
laatste	dag	van	elke	maand	van	het	semester	voorafgaand	aan	de	betaling	van	het	bedrag	van	de	
Investering	door	de	Investeerder,	vermeerderd		met		450		basispunten.	 	Voor	de	Investeringen	
tussen	 de	 datum	 van	 publicatie	 van	 deze	 informatienota	 en	 30	 juni	 2022	 bedraagt	 de	
maximumrente	op	jaarbasis	4,008%.	Vanaf	1	juli	2022	zal	de	maximumrente	dienen	te	worden	
herberekend.	
	
De	uitbetaling	van	het	Financieel	rendement	zal	gebeuren	op	de	eerste	van	volgende	momenten:	
(i)	bij		afgifte		van		het		Taxshelterattest		of	(ii)	18	maanden	na	de	storting	van	het	bedrag	van	de	
Investering.	
	
Deze	vergoeding	maakt	deel	uit	van	de	belastbare	basis	van	de	Investeerder	en	is	dus	geen	netto	
vergoeding.	Het	is	de	intentie	van	de	Aanbieder	om	het	maximale	wettelijk	toegelaten	Financieel	
rendement	uit	te	keren	aan	de	Investeerder	18	maanden	na	de	storting	van	de	Investering.	
	

2.A	Geen	dekking	door	Taxshelterverzekering	
	
Het	verkrijgen	van	het	Financieel	rendement	wordt	–	in	tegenstelling	tot	sommige	risico’s	bij	het	
bekomen	van	het	Fiscaal	voordeel	–	niet	gedekt	door	een	Taxshelterverzekering.	Artikel	194ter,	
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§11	verbiedt	namelijk	aan	de	Productievennootschap	en	Aanbieder	om	een	extra	economisch	of	
financieel	voordeel	toe	te	kennen	aan	de	Investeerder.	
	

2.B	Faillissement	Aanbieder	of	Productievennootschap	
	
De	Aanbieder	zal	het	bedrag	van	de	Investering	–	gestort	op	zijn	rekening	–	o.a.	verminderen	met	
het	Financieel	rendement	berekend	over	de	maximale	Vergoedingsperiode	alvorens	deze	door	te	
storten	aan	de	Productievennootschap.	Door	deze	werkwijze	zijn	de	Aanbieder	en	de	Investeerder	
niet	afhankelijk	van	de	financiële	situatie	van	de	Productievennootschap.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	
het	bedrag	van	het	maximale	Financieel	rendement	niet	vermengd	wordt	met	werkingsmiddelen	
van	de	Productievennootschap.	
	
Bovenvermelde	werkwijze	is	slechts	een	beperkte	bescherming	in	die	zin	dat	zij	geen	vaststaande	
garantie	 inhoudt	 voor	 de	 Investeerder	 dat	 deze	 sommen	 nooit	 kunnen	 gebruikt	 of	 opgeëist	
worden	 door	 de	 Aanbieder,	 diens	 derde-schuldeisers	 of	 derde-schuldeisers	 van	 de	
Productievennootschap	in	het	geval	van	een	faillissement	of	beslag.		
	

3.	Risico’s	verbonden	aan	de	situatie	van	de	Investeerder	
		
Verschillende	 feitelijkheden	 verwant	met	 de	 situatie	 van	 de	 Investeerder	 kunnen	 een	 impact	
hebben	op	het	(volledig)	bekomen	van	het	Fiscaal	voordeel	zoals	omschreven	in	I.1,	bijvoorbeeld	
wanneer	 de	 Investeerder	 geen	 in	 aanmerking	 komende	 investeerder	 is	 in	 de	 zin	 van	 artikel	
194ter,	§1,	eerste	lid,	1°	WIB92	of	niet	voldoet	aan	de	voorwaarden	of	beperkingen	van	artikel	
194ter	e.v.	WIB92.		
	
We	raden	de	Investeerder	aan	zijn	juridische,	financiële	en	fiscale	toestand,	evenals	zijn	belang	
om	de	voorgestelde	 Investering	 te	doen,	 te	onderzoeken	en	dit	 in	samenspraak	met	zijn	eigen	
adviseurs.	Dit	is	de	individuele	verantwoordelijkheid	van	de	Investeerder.	De	Aanbieder	neemt	
geen	enkele	aansprakelijkheid	op	zich	voor	het	zich	voltrekken	van	de	in	dit	hoofdstuk	beschreven	
risico’s.		
	

3.A	De	juridische	toestand	van	de	Investeerder	
	
De	Investeerder	moet	volgens	artikel	194ter	WIB92,	§1,	eerste	lid,	1°	een	in	aanmerking	komende	
investeerder	zijn.	Dit	wil	(potentieel	cumulatief)	zeggen	dat	het	moet	gaan	over:	
	

- een	binnenlandse,	naar	Belgisch	recht	opgerichte	vennootschap,	of	
- een	Belgische	inrichting	van	een	belastingplichtige	bedoeld	in	artikel	227,	2°	WIB92	

		
andere	dan:	

	
- een	 in	 aanmerking	 komende	 productievennootschap,	 of	 een	 gelijkaardige	

vennootschap	die	niet	erkend	is,	of	
- een	 overeenkomstig	 artikel	 1:20	 van	 het	 Wetboek	 van	 Vennootschappen	 en	

Verenigingen	 (“WVV”)	 hiermee	 verbonden	 vennootschap	 die	 deelneemt	 aan	 het	
desbetreffende	Werk,	of	

- een	televisieomroep.	
	
De	Investeerder	is	onderworpen	aan	de	vennootschapsbelasting	of	belasting	van	niet-inwoners	
(vennootschappen).	Het	geïnvesteerde	bedrag	moet	binnen	de	3	maanden	na	de	ondertekening	
van	de	Raamovereenkomst	door	de	Investeerder	worden	gestort.	
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De	Investeerder	dient	te	erkennen	dat	hem	in	het	kader	van	de	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	 in	aanmerking	komend	werk	en	de	aflevering	van	het	
Taxshelterattest	wordt	niet	beschouwd	als	een	economisch	of	financieel	voordeel,	voor	zover	de	
Investeerder,	in	het	geval	dat	deze	zich	beroept	op	deze	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	te	respecteren	voorwaarden.	 	
	

3.B	De	fiscale	toestand	van	de	Investeerder	
	
Het	Fiscaal	voordeel	kan	lager	uitvallen	in	het	geval	de	Investeerder	aan	een	lager	tarief	dan	25%	
wordt	 belast.	 Voor	 zover	 de	 Investeerder	 onderworpen	 is	 aan	 dit	 tarief,	 bedraagt	 het	 Fiscaal	
voordeel	105,25%	van	het	geïnvesteerde	bedrag.		
	
In	 het	 geval	 de	 Investeerder	 geniet	 van	 het	 verlaagd	 tarief	 of	 andere	 gunststelsels	 binnen	 de	
vennootschapsbelasting,	kan	het	Fiscaal	voordeel	verminderen	of	zelfs	negatief	zijn.		
Bij	de	berekening	van	de	investeringscapaciteit,	dienen	de	Investeerder	en	zijn	adviseurs	rekening	
te	houden	met	de	mogelijke	toepassing	van	het	verlaagd	tarief	of	andere	gunststelsels.	
	

3.C	De	financiële	toestand	van	de	Investeerder	
	

De	fiscale	vrijstelling	is	beperkt	tot	50%	van	de	belastbare	gereserveerde	winst	van	het	belastbaar	
tijdperk,	vastgesteld	voor	de	samenstelling	van	de	vrijgestelde	reserves,	zoals	deze	vermeld	wordt	
in	de	aangifte	vennootschapsbelasting	onder	code	1080PN.	Die	grens	geldt	voor	de	Investering	in	
audiovisuele	 en	 podiumwerken	 samen.	 De	 fiscale	 vrijstelling	 bedraagt	 in	 principe	 maximaal	
1.000.000	EUR.	In	afwijking	van	artikel	194ter,	§	3,	zesde	lid,	WIB,	wordt	de	maximale	vrijstelling	
tijdelijk	 verhoogd	 tot	 2.000.000	 EUR	 voor	 het	 belastbare	 tijdperk	 in	 de	 loop	 waarvan	 de	
Raamovereenkomst	wordt	getekend	en	dat	afsluit	vanaf	31	december	2021	tot	31	december	2022	
inbegrepen.	
	
De	Investeerder	en	zijn	adviseurs	dienen	hier	rekening	mee	te	houden	bij	het	bepalen	van	het	te	
investeren	bedrag.		
	
Als	 er	 in	 het	 belastbare	 tijdperk	 van	 ondertekening	 van	 de	 Raamovereenkomst	 onvoldoende	
belastbare	winst	 is	om	de	volledige	vrijstelling	 toe	 te	passen,	kan	de	 Investeerder	de	voor	dat	
tijdperk	niet	toegepaste	vrijstelling	overdragen	om	te	worden	afgetrokken	van	de	winst	van	de	
volgende	 belastbare	 tijdperken.	 De	 mogelijkheid	 tot	 overdracht	 is	 wel	 beperkt	 in	 de	 tijd.	 De	
vrijstelling	kan	uiterlijk	worden	 toegekend	 in	het	aanslagjaar	dat	 is	verbonden	met	het	vierde	
belastbaar	tijdperk	dat	volgt	op	het	jaar	van	de	ondertekening	van	de	Raamovereenkomst.	
	

4.	Risico’s	verbonden	aan	de	financiële	stabiliteit	van	de	Aanbieder	
		
De	activiteit	van	de	Aanbieder	is	beperkt	tot	het	ophalen	en	beheren	van	taxshelterinvesteringen	
bij	Investeerders	en	het	investeren	van	die	gelden	in	Werken	bij	Productievennootschappen.	De	
opgehaalde	 sommen	 worden	 meerbepaald	 geïnvesteerd	 in	 een	 Werk	 op	 basis	 van	 een	
partnerovereenkomst	 	 afgesloten	 tussen	 de	 Aanbieder	 en	 een	 Productievennootschap.	 De	
Aanbieder	 sluit	 enkel	 overeenkomsten	 af	 met	 Investeerders	 in	 functie	 van	 het	 aanbod	 van	
erkende	Werken.		
	
Zoals	voor	alle	andere	vennootschappen	bestaat	er	een	risico	van	faillissement	van	de	
Aanbieder.	Een	faillissement	van	de	Aanbieder	of	een	Productievennootschap	zou	kunnen	leiden	
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tot	de	stopzetting	van	het	Werk	en	het	verlies	van	het	Fiscaal	voordeel	en/of	(een	deel	van)	het	
Financieel	rendement.	
	
Indien	een	faillissement	van	de	Aanbieder	zich	zou	voordoen,	heeft	dit	echter	niet	per	se	definitief	
een	negatieve	impact	op	de	Investering	gedaan	door	de	Investeerders.	De	Aanbieder	haalt	immers	
taxshelterinvesteringen	bij	 de	 Investeerders	 op	 voor	 rekening	 van	de	 Productievennootschap.	
Deze	Productievennootschap	kan	het	Werk,	desondanks	een	faillissement	van	de	Aanbieder,	nog	
altijd	 voltooiien	 volgens	 de	 voorwaarden	 van	 art.	 194ter	 ev.	WIB	 en	 blijft	 gebonden	 door	 de	
Raamovereenkomst	met	 de	 Investeerder,	 afgesloten	met	 tussenkomst	 van	 de	 Aanbieder.	 Een	
mogelijk	 faillissement	 van	 de	 Aanbieder	 heeft	 dus	 niet	 noodzakelijk	 als	 gevolg	 dat	 de	
Investeerders	hun	Fiscaal	voordeel	of	Financieel	rendement	zouden	verliezen.	
	
Meer	details	over	de	financiële	situatie	van	de	Aanbieder	zijn	beschikbaar	onder	Deel	II.	
	

5.	Risico’s	verbonden	aan	de	evolutie	en	interpretatie	van	de	wetgeving	en	
interpretatie	door	de	overheid	en	de	rechtbanken		

		
Het	financiële	product	zoals	voorgesteld	in	deze	informatienota	is	gegrond	in	federale	wetgeving.	
Elke	wet	 kan	 geamendeerd,	 afgeschaft	 of	meer	 of	minder	 aantrekkelijk	worden	 gemaakt.	 Een	
eventuele	 wijziging	 of	 afschaffing	 zou	 in	 principe	 niet	 met	 terugwerkende	 kracht	 ingevoerd	
mogen	worden.		
	
De	 toepassing	 van	 de	 Taxshelterwetgeving	 is	 onderhevig	 aan	 de	 interpretatie	 door	 de	 FOD	
Financiën	(en	de	Gemeenschappen	wat	betreft	de	erkenning	van	het	Werk),	onder	andere	in	FAQ’s	
en	circulaires,	en	de	bevoegde	rechtbanken.	De	Aanbieder	volgt	deze	ontwikkelingen	continu	op	
en	 doet	 de	 nodige	 ingrepen	 in	 de	 opvolging,	 in	 overleg	 met	 de	 Productievennootschap.	 De	
interpretatie	van	de	overheid,	administratie	en	rechtbanken	kan	een	invloed	hebben	op	elk	deel	
van	het	proces	(het	behalen	van	het	Taxshelterattest	en	het	behalen	van	het	Fiscaal	voordeel	en	
Financieel	rendement).		
	
Indien	de	wetgeving	substantieel	wijzigt,	past	de	Aanbieder	het	Aanbod	en	deze	informatienota	
aan.	In	zulk	geval	heeft	elke	Investeerder	die	reeds	heeft	aanvaard,	het	recht	om	zijn	aanvaarding	
gedurende	twee	werkdagen	na	de	publicatie	van	die	aanvulling	in	te	trekken,	op	voorwaarde	dat	
de	nieuwe	ontwikkeling	zich	heeft	voorgedaan	vóór	de	definitieve	afsluiting	van	het	Aanbod	aan	
het	 publiek	 en	 vóór	 de	 levering	 van	 de	 beleggingsinstrumenten,	 naargelang	 wat	 het	 eerst	
plaatsvindt.	
	

6.	Risico’s	verbonden	aan	het	feit	dat	de	Aanbieder	een	start	up	is		
	
De	 Aanbieder	 werd	 opgericht	 op	 26	 juni	 2019.	 Er	 werd	 slechts	 één	 definitieve	 jaarrekening	
gepubliceerd.	 De	 financiële	 informatie	 over	 de	 uitgevende	 instelling	 is	 gebaseerd	 op	 de	 niet-
geauditeerde	proefbalans	per	31	december	2021,	opgenomen	als	Bijlage	1.	
Er	werden	door	de	Aanbieder	nog	geen	afrekeningsdossiers	voorgelegd	ter	controle	aan	de	Cel	
Taxshelter	van	de	FOD	Financiën.	Bijgevolg	kan	geen	ervaring	in	dat	verband	aangetoond	worden.	
	

7.	Maatregelen	risicobescherming	
	

7.A	(Gedeeltelijk)	verlies	van	het	Fiscaal	voordeel	
	
De	 Aanbieder	 sluit	 met	 de	 Productievennootschap	 waarvoor	 hij	 Taxshelterinvesteringen	 zal	
ophalen,	een	partnerovereenkomst	waarin	hij	van	de	Productievennootschap	de	nodige	garanties	
vraagt	met	betrekking	tot	de	voltooiing	van	het	Werk,	de	benodigde	uitgaven,	de	timing	van	de	
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productie	 en	 in	 het	 algemeen	de	 naleving	 van	de	wettelijke	 bepalingen	 van	 artikel	 194ter	 ev.	
WIB92	die	tot	de	verantwoordelijkheid	van	de	Productievennootschap	behoren	(bv.	de	erkenning	
als	 Productievennootschap).	 De	 Productievennootschap	 heeft	 er	 alle	 belang	 bij	 deze	
verbintenissen	na	te	komen	teneinde	niet	aansprakelijk	gesteld	te	worden	door	de	Investeerder	
of	de	Taxshelter	verzekeraar	(na	vergoeding	van	de	Investeerder).	
	
Het	bestuursorgaan	van	Aanbieder	bestaat	onder	meer	uit	Arne	Ottoy	en	Peter	Deuss,	 beiden	
reeds	jaren	professioneel	actief	in	respectievelijk	de	controle	en	opvolging	van	Taxshelterdossiers	
en	-budgetten	en	de	productie	van	audiovisuele-	en	podiumwerken.	Voor	de	Aanbieder	zijn	zij	
onder	 meer	 verantwoordelijk	 voor	 de	 opvolging	 van	 Productievennootschappen	 en	 het	
controleren	van	productiebudgetten	en	-financieringen.	Die	nauwgezette	en	ervaren	opvolging	
zorgt	mede	voor	de	naleving	van	de	wettelijke	bepalingen.	
	
In	het	geval	voorgaande	preventieve	veiligheidsmaatregelen	toch	ondvoldoende	zouden	blijken	
en	de	Investeerder	toch	vennootschapsbelasting,	eventueel	verhoogd	met	nalatigheidsinteresten,	
verschuldigd	zou	zijn	als	gevolg	van	een	weigering	door	de	fiscale	administratie	van	de	aflevering	
van	het	Taxshelterattest	voor	(een	gedeelte	van)	de	fiscale	vrijstelling,	kan	aan	de	Investeerder	
overeenkomstig	de	raam-	en	partnerovereenkomst	een	vergoeding	betaald	worden	gelijk	aan	het	
bedrag	 van	 de	 door	 de	 Investeerder	 verschuldigde	 belastingen	 en	 nalatigheidsinteresten	 als	
gevolg	van	de	(gedeeltelijke)	weigering	door	de	FOD	Financiën.		
	
Hiertoe	zal	een	Taxshelterverzekering	worden	afgesloten	bij	Circles	Group	SA,	die	van	toepassing	
is	in	volgende	gevallen:		
	

1. Het	geval	dat	het	Taxshelterattest	volledig	niet	zou	worden	afgeleverd:		
	

Indien	het	Taxshelterattest	niet	zou	worden	afgeleverd	aan	de	verzekerde	Investeerder,	
zal	de	verzekeraar	de	Investeerder	een	bedrag	terugbetalen	dat	gelijk	is	aan	het	bedrag	
van	het	niet	verworven	Fiscaal	voordeel	op	basis	van	de	Raamovereenkomst	en	artikel	
194ter	 WIB92	 (dus	 105,25%	 van	 de	 Investering),	 eventueel	 verhoogd	 met	
nalatigheidsinteresten	 en	 de	 eventuele	 belasting	 op	 de	 schadevergoeding.	 Mogelijke	
boetes	 worden	 niet	 gedekt	 door	 de	 Taxshelterverzekering.	 De	 Investeerder	 wordt	 in	
dezelfde	netto-situatie	geplaatst	alsof	het	Taxshelterattest	volledig	werd	verkregen.	
	
In	het	geval	dat	de	productie	niet	voltooid	zou	zijn	overeenkomstig	het	financieringsplan,	
dan	kan	de	verzekeraar	de	 financiering	voltooien,	weliswaar	beperkt	 tot	het	verzekerd	
bedrag,	zodat	het	Taxshelterattest	binnen	de	wettelijke	termijnen	kan	worden	uitgegeven.	
Bovendien	zal	de	waarborg	verworven	blijven	 totdat	het	Taxshelterattest	 is	afgeleverd	
aan	de	Investeerder.	De	verzekeraar	kan	er	tevens	voor	opteren	om	de	financiering	niet	te	
voltooien,	maar	het	Fiscaal	voordeel	aan	de	Investeerder	uit	te	betalen	eventueel	verhoogd	
met	de	wettelijke	nalatigheidsinteresten.			

	
2. Aflevering	 van	 een	 Taxshelterattest	 met	 een	 waarde	 kleiner	 dan	 207,39%	 van	 de	

Investering,	nl.	als	de	vereiste	uitgaven	niet	worden	gerealiseerd:		
	
De	verzekeraar	vergoedt	de	Investeerder	voor	het	verschil	tussen	het	bedrag	dat	hij	had	
moeten	 genieten	 als	 het	 Taxshelterattest	 gelijk	 zou	 zijn	 geweest	 aan	 207,39%	 van	 de	
Investering	 en	 het	 werkelijk	 ontvangen	 of	 te	 ontvangen	 Fiscaal	 voordeel,	 eventueel	
verhoogd	met	de	wettelijke	nalatigheidsinteresten	die	betrekking	hebben	op	het	verschil	
in	belasting.			
	

Het	 risico	 bestaat	 dat	 Circles	 Group	 S.A.	 niet	 zou	 tussenkomen	 ingeval	 bepaalde	 van	 de	
verzekerbaarheidsvoorwaarden	 niet	 zouden	 zijn	 ingevuld	 en/of	 ingeval	 één	 of	 meerdere	
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uitsluitingsgronden	 van	 toepassing	 zouden	 zijn.	 Dit	 zou	 resulteren	 in	 een	 verlies	 door	 de	
Investeerder	van	diens	recht	op	uitkering	van	voormelde	shadevergoeding.		
De	 Aanbieder	 en	 Productievennootschap	 kijken	 toe	 op	 de	 verzekerbaarheidsvoorwaarden	
opgelegd	 door	 de	 Taxshelterverzekering.	 De	 Investeerder	 krijgt	 steeds	 inzage	 in	 de	 algemene	
voorwaarden	van	de	Taxshelterverzekering	die	eveneens	via	bijgaande	link	kunnen	gedownload	
worden	 voor	 zowel	 podiumwerken	 (https://bit.ly/3qOSHvH)	 als	 audiovisuele	 werken	
(https://bit.ly/3l9yzCW).	
De	 voornaamste	 uitsluitingsgronden	 bestaan	 eruit	 dat:	 (i)	 de	 Investeerder	 zelf	 niet	 aan	 zijn	
verplichtingen	voldaan	heeft	en/of,	(ii)	de	Raamovereenkomst	en	andere	formaliteiten	niet	tijdig	
werden	aangemeld	en/of,	(iii)	de	schade	wordt	gedekt	door	de	productieverzekering,	en/of	(iv)	
kosten	werden	gemaakt	voor	de	afsluiting	van	de	Raamovereenkomst,	en/of	(v)	een	pandemie	
zoals	COVID-19.	
	
Indien	er	een	Taxshelterverzekering	wordt	afgesloten	bij	Circles	Group	SA	wordt	er	steeds	ook	
een	 productieverzekering	 afgesloten	 bij	 Circles	 Group	 SA.	 De	 Productieverzekering	 bevat	
voornamelijk	garanties	 ten	aanzien	van	de	Productievennootschap,	maar	 is	ook	belangrijk	 ten	
aanzien	van	de	Investeerder,	aangezien	de	vrijwaring	van	de	afwerking	van	de	productie	ook	de	
rendementen	van	de	Investeerder	bijkomend	beschermt.		
	

7.B	(Gedeeltelijk)	verlies	van	het	Financieel	rendement	
	
De	Aanbieder	zal	het	bedrag	van	de	Investering	–	gestort	op	zijn	rekening	–	o.a.	verminderen	met	
het	Financieel	rendement	berekend	op	de	maximale	Vergoedingsperiode	alvorens	deze	door	te	
storten	aan	de	Productievennootschap.	Door	deze	werkwijze	zijn	de	Aanbieder	en	de	Investeerder	
niet	afhankelijk	van	de	financiële	situatie	van	de	Productievennootschap.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	
het	bedrag	van	het	maximale	Financieel	rendement	niet	vermengd	wordt	met	werkingsmiddelen	
van	de	Productievennootschap.		
	
Bovenvermelde	werkwijze	is	slechts	een	beperkte	bescherming	in	die	zin	dat	zij	geen	vaststaande	
garantie	 inhoudt	 voor	 de	 Investeerder	 dat	 deze	 sommen	 nooit	 kunnen	 gebruikt	 of	 opgeëist	
worden	 door	 de	 Aanbieder,	 diens	 derde-schuldeisers	 of	 derde-schuldeisers	 van	 de	
Productievennootschap	in	het	geval	van	een	faillissement	of	beslag.		
	
Het	 Financieel	 rendement	 kan	 bijkomend	 worden	 ingedekt	 (bv.	 via	 bankgarantie	 of	
derdenpandrekeningen),	maar	de	kostprijs	ervan	wordt	wettelijk	beschouwd	als	een	financieel	
voordeel	en	mag	wettelijk	niet	gedragen	worden	door	de	Aanbieder.	Deze	kosten	komen	derhalve	
volledig	ten	laste	van	de	Investeerder	en	zullen	een	impact	hebben	op	het	totaal	rendement.	Om	
die	 reden	 biedt	 de	 Aanbieder	 dit	 niet	 standaard	 aan,	 maar	 het	 kan	 desgewenst	 wel	 bekeken	
worden	op	verzoek	van	de		Investeerder.	
	

Deel	II	–	Informatie	over	de	uitgevende	instelling	en	de	Aanbieder	van	de	
beleggingsinstrumenten		
		

A. Identiteit	van	de	uitgevende	instelling	
	
De	 Aanbieder	 is	 Cronos	 Invest,	 een	 naamloze	 vennootschap	 naar	 Belgisch	 recht,	 met	
maatschappelijke	 zetel	 te	 Marialei	 31,	 2018	 Antwerpen,	 met	 als	 ondernemingsnummer	
0728.901.154	en	als	website	www.cronosinvest.be.		
	
De	Aanbieder	werd	 opgericht	 op	 26	 juni	 2019	 en	werd	 door	 de	 FOD	 Financiën	 erkend	 als	 in	
aanmerking	komende	tussenpersoon	in	de	zin	van	artikel	194ter,	§1,	eerste	lid,	3°	WIB92	voor	
zowel	podium-	als	audiovisuele	producties	op	2	juli	2019.		
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De	Aanbieder	heeft	als	hoofdactiviteit	Investeerders	met	Productievennootschappen	in	contact	te	
brengen	 zodat	 de	 Investeerders	 op	 een	 veilige	 manier	 kunnen	 investeren	 in	 Taxshelter.	 De	
Aanbieder	komt	 tussen	bij	de	onderhandeling	en	het	 afsluitingen	van	een	Raamovereenkomst	
volgens	het	model	 in	Bijlage	2	en	de	verdere	opvolging	met	het	oog	op	het	 afleveren	van	een	
Taxshelterattest.	 In	 ruil	 daarvoor	 ontvangt	 de	 Aanbieder	 een	 vergoeding	 van	 de	
Productievennootschap	voor	wie	de	fondsen	bestemd	zijn.			
	
De	aandeelhouders	van	de	Aanbieder	zijn	de	Oeco	Groep	NV	voor	60%,	Ensoo	BV	en	Wonderlust	
BV	elk	voor	20%.	
	
Het	wettelijk	bestuursorgaan	bestaat	uit	(1)	De	Cronos	Groep	NV,	vast	vertegenwoordigd	door	de	
heer	Dirk	Deroost,	(2)	de	heer	Josephus	De	Wit,	(3)	Oeco	Groep	NV,	vast	vertegenwoordigd	door	
de	heer	 Sam	Bambust,	 (4)	Ensoo	BV,	 vast	 vertegenwoordigd	door	de	heer	Peter	Deuss	 en	 (5)	
Wonderlust	BV,	vast	vertegenwoordigd	door	de	heer	Arne	Ottoy.	
	
De	bestuurders	ontvangen	voor	deze	mandaten	geen	vergoeding.	
	
Geen	van	de	in	dit	hoofdstuk	vernoemde	personen	heeft	een	veroordeling	als	bedoeld	in	artikel	
20	van	de	wet	 van	25	 april	 2014	op	het	 statuut	 van	 en	het	 toezicht	 op	kredietinstellingen	en	
beursvennootschappen.	
	
De	Aanbieder	heeft	een	preferentiële	samenwerking	met	de	Productievennootschap	Perpodium	
VZW.	Dit	betreft	evenwel	geen	exclusieve	samenwerking	aangezien	de	Aanbieder	ook	voor	andere	
Productievennootschappen	zijn	activiteiten	en	diensten	uitvoert.		
Wonderlust	BV	en	Ensoo	BV,	aandeelhouders	en	leden	van	het	bestuursorgaan	van	de	Aanbieder,	
maken	tevens	deel	uit	van	het	bestuursorgaan	en	de	algemene	vergadering	van	Perpodium	VZW.	
Aangezien	 de	 Aanbieder	 met	 laatstgenoemde	 Productievennootschap	 een	 preferentiële	
samenwerking	heeft,	bestaat	er	een	risico	dat	er	zich	belangenconflicten	aandienen.	Wonderlust	
BV	en	Ensoo	BV	zouden	het	bestuursorgaan	(waarbinnen	zij	samen	geen	meerderheid	hebben)	
kunnen	proberen	beïnvloeden	tot	het	nemen	van	beslissingen	die	een	negatieve	impact	zouden	
hebben	 op	 de	 positie	 van	 de	 Aanbieder	 ten	 voordele	 van	 Perpodium	VZW.	Hoewel	 voormeld	
scenario	 een	 negatieve	 invloed	 zou	 kunnen	 hebben	 op	 de	 verdere	 economische	 groei	 van	 de	
Aanbieder,	zou	dergelijke	situatie	evenwel	geen	rechtstreekse	invloed	hebben	op	de	positie	van	
de	 Investeerder	 en	 het	 potentieel	 rendement	 dat	 voortvloeit	 uit	 de	 op	 dat	 ogenblik	 reeds	
afgesloten	Raamovereenkomsten	en	bijhorende	Investeringen.		
Daarnaast	past	de	Aanbieder	consequent	het	artikel	7:96	WVV	toe.	Op	basis	van	deze	regel	mag	
de	bestuurder	met	een	belangenconflict	niet	deelnemen	aan	de	beraadslagingen	van	de	raad	van	
bestuur	over	deze	verrichtingen	of	beslissingen,	noch	aan	de	stemming	in	dat	verband.	Bovendien	
moet	de	bestuurder	het	belangenconflict	mededelen	aan	de	andere	bestuurders	vóór	de	raad	van	
bestuur	 een	 besluit	 neemt.	 Zijn	 verklaring	 en	 toelichting	 over	 de	 aard	 van	 dit	 strijdig	 belang	
worden	opgenomen	in	de	notulen	van	de	vergadering	van	de	raad	van	bestuur	die	de	beslissing	
moet	nemen.	De	raad	van	bestuur	mag	deze	beslissing	niet	delegeren.	
De	Aanbieder	beschouwt	de	link	tussen	Aanbieder	en	Perpodium	VZW		eerder	als	een	bijkomende	
bescherming	voor	de	Investeerder	in	die	zin	dat	de	Aanbieder	op	deze	manier	nog	een	duidelijker	
beeld	 heeft	 van	 de	 productiebudgetten	 en	 -financieringen	 van	 de	 door	 Perpodium	 VZW	
geproduceerde	Werken	en	nog	beter	de	slaagkansen	voorafgaandelijk	kan	inschatten.	
	
KPMG	Bedrijfsrevisoren	 CVBA	werd	 aangeduid	 als	 commissaris	 tot	 en	met	 de	 sluiting	 van	 de	
gewone	algemene	vergadering	van	het	jaar	2023.	
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B.	Financiële	informatie	over	de	uitgevende	instelling		
		
De	Aanbieder	werd	opgericht	op	26	 juni	2019	en	kende	een	verlengd	boekjaar	 tot	 en	met	31	
december	2020.	Op	het	ogenblik	van	het	aanbieden	van	deze	 informatienota	werd	slechts	één	
geauditeerde	jaarrekening	gepubliceerd.		
	
De	 Aanbieder	 verklaart	 dat	 het	 werkkapitaal	 naar	 haar	 oordeel	 toereikend	 is	 om	 aan	 haar	
behoeften	voor	de	volgende	twaalf	maanden	te	voldoen.	
	
Op	 basis	 van	 een	 proefbalans	 per	 31/12/2021	 (toegevoegd	 als	 Bijlage	 1)	 die	 niet	 werd	
geauditeerd	of	aan	een	onafhankelijke	toetsing	onderworpen,	kan	volgend	overzicht	van	het	eigen	
vermogen	en	de	schuldenlast	gegeven	worden:	
	

	
	
Alle	schulden	(en	vorderingen)	zijn	zonder	garantie	en	niet	door	zekerheden	gedekt.	
	

Deel	III	–	Informatie	over	de	aanbieding	van	beleggingsinstrumenten		
	

A.	Beschrijving	van	de	aanbieding		
		
De	Aanbieding	betreft	louter	de	Investering	in	de	productie	van	een	podiumwerk	of	audiovisueel	
werk	onder	het	stelsel	van	de	taxshelter	cfr.	art.	194ter	ev.	WIB.	
	
Het	maximumbedrag	 van	 het	 Aanbod	werd	 vastgesteld	 op	 5.000.000	 EUR.	 Het	 Aanbod	 loopt	
continu	vanaf	12	maart	2022.	Het	Aanbod	zal	van	rechtswege	worden	afgesloten	wanneer	het	
maximale	bedrag	zal	zijn	opgehaald	en	uiterlijk	op	11	maart	2023,	als	het	maximale	bedrag	niet	
op	dat	ogenblik	werd	bereikt.	
	
De	Investering	is	een	storting	zonder	terugbetaling	op	termijn	en	impliceert	geen	deelname	in	het	
kapitaal	van	de	Aanbieder.	De	Investeerder	noch	diens	activiteiten	kunnen	dan	ook	enige	impact	
hebben	op	het	 beslissingsproces	 van	de	Aanbieder.	 	De	 Investeerder	 verwerft	 op	 geen	 enkele	
manier	intellectuele	eigendom	die	ontstaat	in	het	kader	van	de	productie	van	de	Werken.	
	
Een	 Investeerder	kan	een	bedrag	 investeren	dat	maximaal	475.059,38	EUR	bedraagt	voor	het	
belastbare	tijdperk	in	de	loop	waarvan	de	Raamovereenkomst	wordt	getekend	en	dat	afsluit	vanaf	
31	december	2021	tot	31	december	2022	inbegrepen.	Het	minimale	investeringsbedrag	bedraagt	
5.000,00	EUR.	De	Investering	kan	uitsluitend	in	euro.	

Cronos Invest NV
Overzicht eigen vermogen en schulden per 31/12/2021
(niet geauditeerde cijfers)

77.378
62.000

Wettelijke reserves 6.200
Beschikbare reserves 9.000
Overgedragen winst 178

226.188
25.947

3.536
Te ontvangen facturen 196.705

2.214.826
-523.638

2.338.544
399.920

13.482
Over te dragen kosten -218

13.700
Totaal Passief 2.531.874

EIGEN VERMOGEN + 1 jaar
Geplaatst kapitaal

HANDELSSCHULDEN
Leveranciers
Leveranciers Intercompany

R/C BTw-administratie

DIVERSE SCHULDEN
R/C De Cronos Groep
Diverse schulden Tax Shelter Investeringen
Diverse schulden Tax Shelter Intresten
OVERLOPENDE REKENINGEN
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De	kosten	van	het	Aanbod	worden	ten	laste	genomen	door	de	Aanbieder.	Dit	houdt	de	juridische	
en	 administratieve	 kosten	 in,	 alsook	 de	 kosten	 voor	 de	 financiële	 communicatie.	 Deze	 kosten	
worden	gedekt	door	de	vergoeding	die	de	Aanbieder	aan	de	Productievennootschap	aanrekent	op	
de	opgehaalde	Investeringen.	
	
Het	gedetailleerde	verloop	van	de	Investering	werd	omschreven	in	Deel	I.		
	
Indien	 de	 Investeerder	 inschrijft	 op	 het	 Aanbod,	 wordt	 de	 Investering	 geformaliseerd	 in	 een	
Raamovereenkomst.	 De	 Aanbieder	 en	 Productievennootschap	 verbinden	 zich	 er	 toe	 om	 hun	
verplichtingen	na	te	komen	met	het	oog	op	het	verwerven	van	het	Taxshelterattest	en	het	daaraan	
verbonden	 Fiscaal	 voordeel	 en	 om	 een	 Financieel	 rendement	 voor	 de	 maximale	
Vergoedingsperiode	uit	te	betalen	aan	de	Investeerder.		
	
Onder	de	voorwaarden	en	 formaliteiten	hierboven	omschreven	mag	de	 Investeerder	vanaf	de	
datum	van	ondertekening	van	de	Raamovereenkomst	een	voorlopige	fiscale	vrijstelling	boeken	
van	421%	van	het	geïnvesteerde	bedrag.	Bij	een	belastingvoet	van	25,00%	levert	dit	een	Fiscaal	
voordeel	op	gelijk	aan	105,25%	van	het	geïnvesteerde	bedrag.	
	
Voor	 de	 periode	 vanaf	 de	 storting	 van	 het	 geïnvesteerde	 bedrag	 tot	 het	moment	waarop	 het	
definitieve	taxshelterattest	wordt	afgeleverd,	ontvangt	de	Investeerder	pro	rata	een	bijkomend	
Financieel	rendement.	De	rentevoet	en	de	termijn	van	dit	Financieel	rendement	zijn	beperkt	tot	
maximaal	bruto	6,012%	van	de	geïnvesteerde	sommen	over	maximaal	18	maanden.	
	
De	toegelaten	rentevoet	mag	niet	hoger	zijn	dan	het	gemiddelde	van	de	EURIBOR	12	maanden	
rentevoeten	van	de	laatste	dag	van	elke	maand	van	het	semester	voorafgaand	aan	de	betaling	van	
de	Investering	door	de	Investeerder,	vermeerderd		met		450		basispunten,		hetzij	4,5%.		Voor	de	
Investeringen	tussen	de	datum	van	publicatie	van	deze	informatienota	en	30	juni	2022	bedraagt	
de	rentevoet	op	jaarbasis	4,0008%	aangezien	de	referentie	EURIBOR	12	maanden	negatief	was.	
Vanaf	 1	 juli	 2022	 zal	 het	 Financieel	 rendement	 over	 de	 volledige	 looptijd	 van	 de	 investering	
dienen	te	worden	herberekend.	
	
Bij	wijze	van	voorbeeld,	voor	een	Investering	van	100.000	EUR	en	voor	zover	de	Investeerder	aan	
een	belastingvoet	van	25,00%	is	onderworpen,	geldt	het	volgende	schema:	

	
De	uitbetaling	van	het	Financieel	rendement	zal	gebeuren	op	de	eerste	van	volgende	momenten:	
(i)	bij		afgifte		van		het		Taxshelterattest		of	(ii)	18	maanden	na	de	storting	van	de	Investering.			
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Deze	vergoeding	maakt	deel	uit	van	de	belastbare	basis	van	de	Investeerder	en	is	dus	geen	netto	
vergoeding.	Het	is	de	intentie	van	de	Aanbieder	om	18	maanden	na	de	storting	van	de	Investering	
het	maximale	wettelijk	toegelaten	Financieel	rendement	uit	te	keren	aan	de	Investeerder.	
	

B.	Redenen	voor	de	aanbieding		
	
De	 Investering	 zal	 uitsluitend	 bestemd	worden	 voor	 de	 financiering	 van	 de	 productie	 van	 de	
Werken,	 conform	 het	 vooropgestelde	 productiebudget,	 de	 Raamovereenkomst	 tussen	
Investeerder	 en	 Productievennootschap	 en	 de	 Partnerovereenkomst	 tussen	 Aanbieder	 en	
Productievennootschap.		
	
De	 Investering	 alleen	 volstaat	 niet	 om	 de	 productie	 te	 financieren.	 Artikel	 194ter	 e.v.	WIB92	
bepaalt	dat	taxshelterinvesteringen	maximaal	50%	van	het	totale	budget	mogen	uitmaken.	In	de	
praktijk	 kan	 dit	 theoretisch	 maximum	 niet	 behaald	 worden.	 Bovendien	 worden	 er	 door	 de	
Aanbieder	daarbovenop	nog	veiligheidsmarges	ingebouwd.	De	Productievennootschap	financiert	
het	 resterende	 bedrag	 via	 andere	 wegen	 zoals	 eigen	 inbreng,	 ticketing	 en	 uitkoopsommen,	
subsidiëring	(lokaal	of	internationaal),	mecenaat…	
	
De	Aanbieder	geeft	de	voorkeur	aan	Werken	waarvan	de	financiering	grotendeels	rond	is	of	waar	
voor	de	financiering	voldoende	garanties	kunnen	geboden	worden,	minus	het	deel	dat	gerelateerd	
is	aan	het	bedrag	van	de	Investering.		
	

Deel	IV	–	Informatie	over	de	aangeboden	beleggingsinstrumenten		
		

A. Kenmerken	van	de	aangeboden	beleggingsinstrumenten	
		
Het	Aanbod	is	een	openbare	aanbieding	tot	inschrijving	met	betrekking	tot	de	Investering	in	de	
productie	van	audiovisuele	werken	of	podiumwerken	onder	het	Taxshelterstelsel	zoals	bepaald	
in	artikel	194ter	e.v.	WIB92	en	volgens	de	bepalingen	van	de	Prospectuswet.			
	
Het	Aanbod	loopt	continu	vanaf	12	maart	2022.	Het	Aanbod	zal	van	rechtswege	worden	afgesloten	
wanneer	het	maximale	bedrag	van	5.000.000	EUR	zal	 zijn	opgehaald	 en	uiterlijk	op	11	maart	
2023,	als	het	maximale	bedrag	niet	op	dat	ogenblik	werd	bereikt.	
	
Een	 Investeerder	kan	een	bedrag	 investeren	dat	maximaal	475.059,38	EUR	bedraagt	voor	het	
belastbare	tijdperk	in	de	loop	waarvan	de	Raamovereenkomst	wordt	getekend	en	dat	afsluit	vanaf	
31	december	2021	tot	31	december	2022	inbegrepen.	Het	minimale	investeringsbedrag	bedraagt	
5.000,00	EUR.		
	
Een	Investering	in	een	Werk	met	het	oog	op	het	bekomen	van	een	fiscaal	attest	is	geen	deelname	
in	 het	 kapitaal	 van	 de	 Aanbieder	 en/of	 Productievennootschap	 en	 houdt	 tevens	 in	 dat	 de	
Investeerder	geen	aandelen	van	de	aanbieder	zal	ontvangen.	De	beleggingsinstrumenten	zijn	niet	
genoteerd.	De	Investeerder	verwerft	op	geen	enkele	manier	intellectuele	eigendom	die	ontstaat	
in	het	kader	van	de	productie	van	de	Werken.	
	
De	Aanbieder	verbindt	er	zich	enkel	 toe	om	voor	rekening	van	de	Productievennootschap	een	
Financieel	rendement	te	betalen	en	zijn	verplichtingen	na	te	komen	met	het	oog	op	de	aflevering	
van	het	Taxshelterattest	en	het	daaraan	verbonden	Fiscaal	voordeel.		
	
Onder	de	voorwaarden	en	 formaliteiten	hierboven	omschreven	mag	de	 Investeerder	vanaf	de	
datum	van	ondertekening	van	de	Raamovereenkomst	een	voorlopige	fiscale	vrijstelling	boeken	
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van	421%	van	het	geïnvesteerde	bedrag.	Bij	een	belastingvoet	van	25,00%	levert	dit	een	Fiscaal	
voordeel	op	gelijk	aan	105,25%	van	het	geïnvesteerde	bedrag.	
	
Voor	 de	 periode	 vanaf	 de	 storting	 van	 het	 geïnvesteerde	 bedrag	 tot	 het	moment	waarop	 het	
definitieve	taxshelterattest	wordt	afgeleverd,	ontvangt	de	Investeerder	pro	rata	een	bijkomend	
Financieel	rendement.	De	rentevoet	en	de	termijn	van	dit	Financieel	rendement	zijn	beperkt	tot	
maximaal	bruto	6,012%	van	de	geïnvesteerde	sommen	over	maximaal	18	maanden.	
	
De	toegelaten	rentevoet	mag	niet	hoger	zijn	dan	het	gemiddelde	van	de	EURIBOR	12	maanden	
rentevoeten	van	de	laatste	dag	van	elke	maand	van	het	semester	voorafgaand	aan	de	betaling	van	
de	Investering	door	de	Investeerder,	vermeerderd		met		450		basispunten,		hetzij	4,5%.		Voor	de	
Investeringen	tussen	de	datum	van	publicatie	van	deze	informatienota	en	30	juni	2022	bedraagt	
de	rentevoet	op	jaarbasis	4,0008%	aangezien	de	referentie	EURIBOR	12	maanden	negatief	was.	
Vanaf	 1	 juli	 2022	 zal	 het	 Financieel	 rendement	 over	 de	 volledige	 looptijd	 van	 de	 investering	
dienen	te	worden	herberekend.	
	
De	uitbetaling	van	het	Financieel	rendement	zal	gebeuren	op	de	eerste	van	volgende	momenten:	
(i)	bij		afgifte		van		het		Tax		Shelter-attest		of	(ii)	18	maanden	na	de	storting	van	de	Investering.			
Deze	vergoeding	maakt	deel	uit	van	de	belastbare	basis	van	de	Investeerder	en	is	dus	geen	netto	
vergoeding.	Het	is	de	intentie	van	de	Aanbieder	om	18	maanden	na	de	storting	van	de	Investering	
het	maximale	wettelijk	toegelaten	Financieel	rendement	uit	te	keren	aan	de	Investeerder.	
	
Het	Fiscaal	voordeel	is	geen	actuarieel	rendement	maar	een	totale	opbrengst	die	wordt	ontvangen	
op	basis	van	een	investeringshorizon	welke	afhankelijk	is	van	het	tijdstip	van	realisatie	van	het	
Fiscaal	voordeel	en	Financieel	rendement.	Er	dient	te	worden	opgemerkt	dat	het	Fiscaal	voordeel	
een	nettorendement	is,	aangezien	het	aan	de	vennootschapsbelasting	is	onderworpen.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bijlage	1	–	Proefbalans	Cronos	Invest	NV	per	31/12/2021.		
Bijlage	2	–	Model	van	Raamoverenkomst. 



Mutatie Saldo

Nr. Naam Debet Credit Debet Credit

1. EIGEN VERMOGEN + 1 jaar 77 378,36 77 378,36
10 KAPITAAL 62 000,00 62 000,00

100000 Geplaatst kapitaal 62 000,00 62 000,00
13 RESERVES 15 200,00 15 200,00

130000 Wettelijke reserves 6 200,00 6 200,00
133000 Beschikbare reserves 9 000,00 9 000,00

14 OVERGEDRAGEN WINST OF VERLIES 178,36 178,36
140000 Overgedragen winst 178,36 178,36

2. OPRICHTINGSK / VA / VORD +1jr 778,73 778,73
200000 Oprichtingskosten 1 109,79 1 109,79
200009 Afschr op Oprichtingskosten 1 109,79 1 109,79

23 INST, MACH, UITRUSTING 712,73 712,73
230100 Hardware 1 073,55 1 073,55
230109 Afschrijving hardware 360,82 360,82

28 FINANCIELE VASTE ACTIVA 66,00 66,00
288 Borgtochten bet. in kontanten 66,00 66,00

288000 Borgtochten bet. in kontanten 66,00 66,00
4. VORDERINGEN / SCHULDEN OP -1JR 12 920,08 12 920,08
40 HANDELSVORDERINGEN 479 697,22 479 697,22

400000 Klanten 464 337,31 464 337,31
400010 Klanten intercompany 135,83 135,83
404000 Op te maken verkoopfacturen 63 514,29 63 514,29
404500 Op te maken kredietnota's 48 290,21 48 290,21

41 OVERIGE VORDERINGEN 1 995 000,00 1 995 000,00
416990 Diverse vordering Tax Shelter Investeringen 1 995 000,00 1 995 000,00

44 HANDELSSCHULDEN 226 188,26 226 188,26
440000 Leveranciers 25 947,43 25 947,43
440010 Leveranciers Intercompany 3 535,83 3 535,83
444000 Te ontvangen fakturen 196 705,00 196 705,00

45 SCHULD BELAST/BEZOLD, SOCIALE 7 280,22 7 280,22
452000 Te betalen belastingen en taks 7 280,22 7 280,22

48 DIVERSE SCHULDEN 2 214 826,05 2 214 826,05
489009 R/C De Cronos Groep 523 638,17 523 638,17
489990 Diverse schulden Tax Shelter Investeringen 2 338 544,44 2 338 544,44
489991 Diverse schulden Tax Shelter Intresten 399 919,78 399 919,78

49 OVERLOPENDE REKENINGEN 13 482,61 13 482,61
490000 Over te dragen kosten 217,55 217,55
499100 R/C BTw-administratie 13 700,16 13 700,16

5. GELDBELEGGING/LIQUIDE MIDDELEN 89 999,55 89 999,55
55 KREDIETINSTELLINGEN 89 999,55 89 999,55

550000 ING - BE56 3631 8986 2988 89 999,55 89 999,55
60 HANDELSGOED/GROND- HULPSTOFFEN 150 059,88 150 059,88

602000 Aank. licenties, SW, hosting 59,88 59,88
603000 Algemene onderaannemingen 150 000,00 150 000,00

61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN 231 281,02 231 281,02
610 Doorrekening kosten 10 000,00 10 000,00

610100 Doorrekening kosten 10 000,00 10 000,00
611 Gebouw 6 350,00 6 350,00

611000 Huur gebouw 5 700,00 5 700,00
611100 Huurlasten gebouw 650,00 650,00

Grootboekrekening: Datumfilter: ..31/12/21, Saldo t/m datum: <>0
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613 Computer 3 825,29 3 825,29
613310 Onderhoud software en licentie 3 759,21 3 759,21
613400 Verzekering hardware 66,08 66,08

614 Kantoor 5 280,00 5 280,00
614320 Electronisch verkeer 5 280,00 5 280,00

615 Vergoedingen 198 573,95 198 573,95
615000 Vergoedingen aan derden 192 126,45 192 126,45
615300 Erelonen accountant 2 487,50 2 487,50
615400 Administratiekosten 3 960,00 3 960,00

616 Diverse 7 251,78 7 251,78
616150 Restaurantkosten bin-/buitenl 448,00 448,00
616500 Beurzen en Seminaries 1 900,00 1 900,00
616600 Gelegenheidsgeschenken 189,28 189,28
616800 Marketing en publiciteit 4 714,50 4 714,50

62 BEZOLD, SOC LASTEN & PENSIOEN 3 156,30 3 156,30
622 Verzekeringen 2 280,05 2 280,05

622000 Verzekering Burg aansprakelijk 2 228,42 2 228,42
622100 Verzekering Arbeidsongevallen 51,63 51,63

623 Andere personeelskosten 876,25 876,25
623500 Kantine 876,25 876,25

63 WAARDE.MIN, VOORZIENINGEN R&L 357,84 357,84
630 Afschrijvingen 357,84 357,84

630200 Afschr Materiële Vaste Activa 357,84 357,84
64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 521,50 521,50

640100 Registr & wett formaliteiten 73,00 73,00
640200 Jrlijkse bijdragen vennootsch 347,50 347,50
640300 Gemeente -en provinciebelast 101,00 101,00

65 FINANCIELE KOSTEN 481,18 481,18
650300 Intresten Bank 0,16 0,16
652000 Koersverschillen 0,24 0,24
653000 Bankkosten 480,78 480,78

70 OMZET 399 240,00 399 240,00
700600 Commissie op Verkopen 399 240,00 399 240,00

74 ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 12 400,00 12 400,00
740000 Doorrekening kosten 10 000,00 10 000,00
747000 Huuropbrengsten 2 400,00 2 400,00

75 FINANCIELE OPBRENGSTEN 537,34 537,34
751000 Opbrengsten vlottende activa 537,34 537,34

77 REGULARISATIE BELASTINGEN 0,38 0,38
771100 Regul geraamde belasting 0,38 0,38
800000 Winst-Verlies 26 320,00 26 320,00
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Titel van het werk  __________ 
Naam producent   ____________________ 
Naam Coproducent(en) __________ 
Naam tussenpersoon  Cronos Invest NV 
Naam investeerder   __________ 
Datum ondertekening __________ 2022 
Datum erkenning  __________ 2022 
Investeringsbedrag  __________ 
 

RAAMOVEREENKOMST TAXSHELTER PODIUMKUNSTEN 
“__________” 

 
 
TUSSEN  
 
__________ NV,  
met ondernemingsnummer __________ 
met maatschappelijke zetel te __________, __________, 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door __________, gedelegeerd bestuurder,  
contact: __________ 
hierna ‘de Investeerder’ genoemd, 
 
EN 
 
Cronos Invest NV,  
met ondernemingsnummer 0728.901.154, 
met maatschappelijke zetel te Marialei 31, 2018 Antwerpen,  
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Wonderlust BV, bestuurder, 
vast vertegenwoordigd door de heer Arne Ottoy, 
contact: arne.ottoy@cronosinvest.be  
hierna ‘de Tussenpersoon’ genoemd, 
 
EN  
 
__________,  
met ondernemingsnummer __________, 
met maatschappelijke zetel te __________, __________,  
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door __________, __________, 
vast vertegenwoordigd door __________,  
hierna ‘de Producent’ genoemd; 
 
 
De Investeerder, de Tussenpersoon en de Producent, worden hierna individueel de “Partij” en 
gezamenlijk de “Partijen” genoemd. 
 
WORDT 
 
betreffende het podiumwerk met als titel “__________”, hierna ‘het Werk’ genoemd, 

Wonderlust BVBA
BIJLAGE 2
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MET INACHTNEMING VAN VOLGENDE DEFINITIES 
 
Investering: bedrag dat door de investeerder wordt betaald ter verkrijging van het 
Taxshelterattest en de Fiscale Vrijstelling.  
 
Fiscale vrijstelling: bedrag dat door de Investeerder in mindering wordt gebracht van de 
belastbare basis, door het aanleggen van een belastingvrije reserve, binnen de hierna vermelde 
grenzen en voorwaarden:  
- maximaal 421 % van de Investering, voor zover deze binnen de wettelijk voorziene 

termijn wordt gestort;  
- maximaal 203 % van de Fiscale Waarde van het Taxshelterattest.  
Dit bedrag wordt slechts definitief na ontvangst van het Taxshelterattest. Als BIJLAGE 10 wordt 
een hypothetische berekening toegevoegd. 
 
Taxshelterattest: fiscaal attest, of een deel van dit fiscaal attest, zoals bedoeld in artikel 194 ter 
§1, 10° WIB 1992 dat uitsluitend op verzoek van de Producent wordt afgeleverd door de 
Federale Overheidsdienst Financiën aan de Investeerder, volgens de modaliteiten en 
voorwaarden zoals bepaald in artikel 194 ter § 7 WIB 1992, op basis van de 
raamovereenkomst(en) zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1 eerste lid, 5° WIB 1992, en de 
uitgaven gedaan voor de financiering van de productie en de ontwikkeling van nieuwe 
podiumproducties zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, § 2 WIB 1992.  
  
Fiscale Waarde van het Taxshelterattest: de waarde die wordt vermeld op het Taxshelterattest 
en die aan de Investeerder recht geeft op een Fiscale Vrijstelling. Deze waarde is vastgelegd 
op:  
- 70 % van het bedrag van de in aanmerking komende productie- en exploitatieuitgaven 

verricht in de Europese Economische Ruimte, zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste 
lid, 6° WIB 1992 die zijn uitgevoerd voor de productie van het podiumwerk en in de mate 
dat deze 70% van het bedrag de uitgaven, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn 
met de productie in de zin van artikel 194 ter /1, § 3, 1° WIB 1992;  

- met een maximum van tien negende van het bedrag dat betrekking heeft op de productie- 
en exploitatieuitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 
eerste lid, 7° WIB 1992, binnen een periode van 24 maanden die ten vroegste aanvangt 6 
maanden voor de datum van de ondertekening van onderhavige raamovereenkomst en ten 
laatste loopt tot 24 maanden na de ondertekening van laatstgenoemde raamovereenkomst, 
en uiterlijk 1 maand na de Première van het Werk. 
Indien evenwel het totaal van de uitgaven verricht in België die rechtstreeks verbonden zijn 
met de productie en exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, § 3, 1° WIB 1992, 
minder is dan 70 % van het totaal van de productie- en exploitatieuitgaven die in België 
werden gedaan zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, eerste lid, 7° WIB 1992, zal de Fiscale 
Waarde van het Taxshelterattest proportioneel worden verminderd a rato van het 
percentage van de in België gedane uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de 
productie en de exploitatie in verhouding tot de vereiste 70 %.  
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EN NA VOORAFGAANDELIJK TE HEBBEN UITEENGEZET DAT:  
 
De Producent het Werk waarvan de karakteristieken in BIJLAGE 8 worden beschreven, wenst 
te ontwikkelen en te produceren, eventueel in samenwerking met de geïdentificeerde en/of de 
in de loop van de productie aan Producent nog te verbinden Coproducent(en);  
 
De Producent voor zijn bijdrage aan de financiering van de ontwikkeling en productie van het 
Werk, een beroep wenst te doen op investeerders aangebracht door de Tussenpersoon;  
 
De Investeerder, voor de financiering van de productie van het Werk, aan de Producent 
financiële middelen wenst ter beschikking te stellen, met het oog op het bekomen van een 
Taxshelterattest, hetgeen bij de Investeerder resulteert in een vrijstelling van de belastbare 
winst in overeenstemming met artikel 194ter WIB 1992;  
 
Partijen in onderhavige overeenkomst (hierna genoemd ‘de Raamovereenkomst’) de 
voorwaarden en modaliteiten wensen vast te leggen omtrent de wijze waarop de Investeerder 
zich verbindt tegenover de Producent om aan deze laatste een som over te maken met het oog 
op het bekomen van een Taxshelterattest;  
 
De Raamovereenkomst wordt gesloten met inachtneming van artikel 194 ter WIB 1992, zoals 
ingevoegd bij wet van 2 augustus 2002 (B.S. 29.08.2002) en nadien herhaaldelijk gewijzigd 
alsook met inachtneming van artikel 194ter/1 e.v. WIB zoals ingevoegd bij wet van 25 
december 2016 (B.S. 17.01.2017) en nadien gewijzigd.  
 
 
HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 

1. Voorwerp  
 
De Raamovereenkomst heeft tot voorwerp de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen 
voor: 
 

- het overmaken van een bedrag door Investeerder;  
- met het oog op het bekomen van de in Artikel 5 bepaalde Financiële vergoeding en 

een Taxshelterattest; 
- voor de uitgaven gedaan in het kader van de productie van het Werk zoals omschreven 

in Bijlagen 7 en 8;  
- met het oog op het bekomen van de Fiscale vrijstelling en Fiscale Waarde zoals 

omschreven in Artikelen 4 en 5 en waarvan de berekening terug te vinden is in Bijlage 
10. 

2. Identificatie en beschrijving van het Werk 
 
2.1 Het Werk is een in aanmerking komend werk conform artikel 194ter/1, §2, 1° WIB 1992 
waarbij het scenario, de theatertekst, de regie of de scenografie nieuw is of een herinterpretatie 
betreft conform artikel 194ter/1, §2, 2° WIB 1992 en bestemd is voor het podium, waarvan de 
korte beschrijving en voornaamste kenmerken worden opgenomen onder BIJLAGE 8. 
 
2.2 Het Werk is een in aanmerking komend werk dat door de Vlaamse Gemeenschap werd 
erkend als Europees podiumwerk conform artikel 194ter/1, § 2, 1° WIB 1992. Het certificaat 
van erkenning is bijgevoegd als BIJLAGE 1 van onderhavige raamovereenkomst.  
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3. Financiering  
 
3.1 De uitgaven die nodig zijn voor de ontwikkeling en de productie het Werk worden 
opgenomen in BIJLAGE 7 –  Uitgavenoverzicht van het Werk.  
 
3.2 De totale financiering van het Werk wordt opgenomen in BIJLAGE 6 - Financiering van het 
Werk. 
 
3.3 Het totaalbedrag dat zal worden gefinancierd door de in artikel 194 ter § 1, 1° WIB 1992 
vermelde investeerders, dient te worden aangewend voor de uitvoering van het Werk en zal 
niet meer bedragen dan 50 % van de totaalfinanciering van het Werk. 

4. Betaling  
 
4.1 De Investering bedraagt € __________ en komt overeen met een Fiscale Waarde van het 
Taxshelterattest welke € __________ bedraagt.  
 
4.2 De Investeerder verbindt er zich toe de Investering over te schrijven op 
bankrekeningnummer BE56 3631 8986 2988 gehouden op naam van de Tussenpersoon, en dit 
uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de Raamovereenkomst.  
 
4.3 De Investeerder erkent dat hij geen recht heeft op de Fiscale vrijstelling ingeval de 
Investering niet op de rekening van de Tussenpersoon staat binnen voormelde termijn van 3 
maanden. 
 
4.4 De Investeerder erkent dat de Fiscale Vrijstelling per belastbaar tijdperk, wordt verleend 
ten belope van een bedrag beperkt tot 50 %, met een absoluut maximum van € 2.000.000,00, 
van haar belastbare gereserveerde winst van het belastbaar tijdperk vastgesteld vóór de 
samenstelling van de vrijgestelde reserve bedoeld in artikel 194 ter, § 4 WIB 1992.  

5. Financiële vergoeding  
 
5.1 De Producent zal, voor de periode verstreken tussen de datum van de eerste storting op 
grond van de Raamovereenkomst en het ogenblik waarop het Taxshelterattest wordt 
afgeleverd, maar met een maximum van 18 maanden, aan de Investeerder een financiële 
vergoeding betalen berekend op de in het kader van de Raamovereenkomst 
effectief uitgevoerde stortingen, prorata van de verlopen dagen, en waarvan de maximumrente 
gelijk is aan het gemiddelde van de ‘EURIBOR 12 maanden’ van de laatste dag van elke 
maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de door Investeerde gedane storting, 
verhoogd met 450 basispunten. De financiële vergoeding, kan de jaarlijkse rente prorata van 
de effectief verlopen dagen tussen de datum van storting en de datum van het verkrijgen van 
het Taxshelterattest niet overschrijden.  
 
Teneinde de Investeerder de wettelijke maximale financiële vergoeding te waarborgen, zal 
Producent het Taxsheltertattest ten vroegste 18 maanden na de eerste storting aanvragen. 
 
5.2 De betaling van de financiële vergoeding geschiedt ten laatste 18 maanden na storting van 
de Investering. De betaling van de financiële vergoeding gebeurt op rekeningnummer BE__ 
____ ____ ____ ____ op naam van de Investeerder, tenzij anders voorafgaandelijk wordt 
meegedeeld door de Investeerder.  
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6. Verzekering  
 
6.1 De Producent zal, tot waarborg van het “Maximaal belastingvoordeel voor de 
investeerder” vermeld in BIJLAGE 10, een verzekeringsovereenkomst ‘Waarborg Taxshelter’ 
aangaan bij “Circles Group S.A.”, met maatschappelijke zetel te 6, Rue d'Arlon - L-8399 
Windhof, Luxemburg, waarin wordt bepaald dat, in de gevallen voorzien in de 
verzekeringsovereenkomst, Circles Group S.A. de Investeerder zal vergoeden voor het bedrag 
gelijk aan het niet ontvangen fiscale voordeel, zoals dit te verwachten was op basis van de 
Raamovereenkomst en artikel 194 ter e.v. WIB 1992, gebruteerd en eventueel vermeerderd 
met de nalatigheidsinteresten op dit bedrag.  
 
De algemene voorwaarden van deze verzekering worden toegevoegd onder BIJLAGE 11.  
De kosten voor deze verzekering zijn ten laste van de Producent.  

7. Waarborgen en verklaringen van de Producent  
 
Wat betreft de Producent 
 
7.1 De Producent heeft zijn maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van 
bestuur of beheer in België.  
 
7.2 De Producent is aan de vennootschapsbelasting onderworpen, al dan niet in gevolge de 
bepalingen van artikel 179/1 WIB 1992, en dit minstens voor het aanslagjaar verbonden aan 
het belastbare tijdperk waarin onderhavige raamovereenkomst wordt gesloten alsook de drie 
daaropvolgende aanslagjaren. 
    
7.3 De Producent is geen televisieomroep, noch een daaraan verbonden onderneming, en 
heeft als voornaamste doel, de ontwikkeling en de productie van podiumwerken. Voor de 
volledige omschrijving van het statutair doel, wordt verwezen naar het statutair doel dat als 
BIJLAGE 2 bij onderhavige overeenkomst is gevoegd.  
 
7.4 De Producent verklaart erkend te zijn als in aanmerking komende productievennootschap 
in de zin van artikel 194 ter § 1, eerste lid, 2° en artikel 194 ter/1 WIB 1992. Het attest van 
erkenning werd toegevoegd als BIJLAGE 9. 
 
7.5 De Producent verklaart dat hij op het ogenblik van het ondertekenen van de 
Raamovereenkomst geen achterstallen heeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten 
blijke waarvan een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als BIJLAGE 3 bij 
onderhavige overeenkomst wordt gevoegd. 
 
Wat betreft de formaliteiten en besteding van de Investering 
 
7.6 De Producent verbindt zich ertoe de Raamovereenkomst binnen de maand na 
ondertekening aan te melden bij de Federale Overheidsdienst Financiën.  
 
7.7 De Producent verbindt er zich toe het definitieve bedrag dat zal worden aangewend tot 
uitvoering van de Raamovereenkomst(en) door de vrijstelling van de winst te beperken tot ten 
hoogste 50% van de begroting van de totale uitgaven van het in aanmerking komend Werk, 
voor het geheel van de in aanmerking komende investeerders en om alle binnen de drie 
maanden na ondertekening van huidige overeenkomst gestorte bedragen, daadwerkelijk aan te 
wenden voor de uitvoering van deze begroting.  
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7.8 De Producent zal, samen met de aanvraag voor een Taxshelterattest, aan de Federale 
Overheidsdienst Financiën volgende documenten voorleggen: 
 
- het certificaat waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Werk beantwoordt aan 

de definitie van een in aanmerking komend podiumwerk zoals bedoeld in artikel 194 ter 
/1, § 2, 1° WIB 1992 zoals gevoegd bij de Raamovereenkomst als BIJLAGE 1; en   

- een document waarin de betrokken gemeenschap bevestigt dat het Werk is voltooid en dat 
de in toepassing van artikel 194 ter e.v. WIB 1992 uitgevoerde globale financiering van het 
Werk is uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarde en de grens zoals bedoeld in 
artikel 194 ter § 4, 3° WIB 1992.   

 
7.9 De Producent verbindt er zich toe dat ten minste 70 % van kwalificerende productie- en 
exploitatieuitgaven in de Europese Economische Ruimte, uitgaven zijn die rechtstreeks 
verbonden zijn met de productie en de exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, § 3, 1° 
WIB 1992 en dat ten minste 70 % van de productie- en exploitatieuitgaven die in België 
worden gedaan, uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de 
exploitatie zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, § 3, 1° WIB 1992.   
 
7.10 De Producent verklaart dat de totale Fiscale Waarde van de Taxshelterattesten per Werk 
maximaal € 2.500.000,00 bedraagt.   
 
7.11 De Producent verbindt er zich toe in België uitgaven te doen die verbonden zijn met de 
productie en de exploitatie van het Werk ten belope van 90% van de Fiscale Waarde van het 
Taxshelterattest.    
 
7.12 De Producent verbindt er zich toe dat de productie en exploitatieuitgaven die in België 
dienen te gebeuren zoals bedoeld in artikel 194 ter §1, 7° WIB 1992, zullen worden gedaan 
binnen een periode die ten vroegste aanvangt 6 maanden voor de datum van de ondertekening 
van de Raamovereenkomst en ten laatste loopt tot 18 maanden na de ondertekening van de 
Raamovereenkomst, en uiterlijk 1 maand na de Première van het Werk, zoals deze wordt 
gedefinieerd door artikel 194ter/1, § 2, 4° WIB 1992.  
 
7.13 De Producent verbindt er zich toe dat het Taxshelterattest tijdig kan worden afgeleverd en 
dit uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de 
Raamovereenkomst wordt getekend.   
 
7.14 De Producent zal aan de Federale Overheidsdienst Financiën verklaren dat de door de 
Investeerder in toepassing van Artikel 4 gestorte som, indien deze storting gebeurt binnen de 
daarin vermelde termijn, drie maanden vóór de aflevering van het Taxshelterattest is gestort. 
 
7.15 De Producent verklaart dat alle voorwaarden die betrekking hebben op de hoedanigheid, 
de grens, het maximum, de termijn en territorialiteit, zoals bedoeld in artikelen 194 ter en 194 
ter/1 WIB 1992, (zullen) worden nageleefd.    
 
Wat betreft de communicatie en promotie 
 
7.16 De Producent verbindt er zich toe de steun die door de Belgische wetgever werd 
aangebracht inzake de Taxshelter te vermelden als « Gerealiseerd met de steun van de 
Taxshelter van de Belgische Federale Overheid » op het drukwerk en via promotie en 
communicatie. 
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Algemeen 
 
7.17 In voorkomend geval dat de Producent voor de totstandkoming van het Werk beroep doet 
op (een) Coproducent(en), zal de Producent de naleving van de verbintenissen vervat in 
Artikelen 7.7, 7.9, 7.11, 7.12 en 7.16 tevens opleggen aan enige Coproducent met dewelke zij 
een coproductieovereenkomst sluiten.  
 
7.18 De Producent neemt in het algemeen de verbintenis op zich alle wetgeving en 
voorwaarden die betrekking hebben op het Taxshelter stelsel na te leven, en meer in het 
bijzonder, §12 van artikel 194ter WIB 1992. 

8. Waarborgen en verklaringen van de Investeerder  
 
8.1 De Investeerder is een binnenlandse vennootschap of de Belgische inrichting van een 
belastingplichtige bedoeld in art 227, 2°, anders dan: een in aanmerking komende 
productievennootschap zoals bedoeld in artikel 194 ter § 1, 2° WIB 1992 of een gelijkaardige 
productievennootschap die niet erkend is; of een in de zin van de artikelen 1:20 en 1:21 van 
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hiermee verbonden vennootschap; of een 
televisieomroep, en die een raamovereenkomst ondertekent zoals bedoeld in artikel 194 ter § 
1, 5° WIB 1992, waarin hij zich verbindt sommen te storten met het oog op het bekomen van 
een Taxshelterattest;  
 
8.2 De Investeerder is niet van de toepassing van de vennootschapsbelasting uitgesloten. De 
Investeerder is noch een productievennootschap, noch een in de zin van de artikelen 1:20 en 
1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met een in aanmerking komende 
productievennootschap verbonden vennootschap, noch een televisieomroep in de zin van 
artikel 194 ter WIB 1992. De omschrijving van het statutair doel van de Investeerder, kan 
worden teruggevonden in de statuten, die als BIJLAGE 4 bij onderhavige overeenkomst zijn 
gevoegd.  
 
8.3 De Investeerder waarborgt dat hij het van de Federale Overheidsdienst Financiën 
ontvangen Taxshelterattest zal bijhouden.  
 
8.4 De Investeerder verklaart op de hoogte te zijn van alle voorwaarden waaronder hij 
aanspraak kan maken op de belastingvrijstelling op grond van artikel 194ter WIB 1992 en zijn 
verplichtingen onder dit artikel na te leven. De niet-naleving kan toch gevolg hebben:  
 

• de (gedeeltelijke) niet-aflevering van het Taxshelterattest;  
• de (gedeeltelijke) onmogelijkheid om de Fiscale Vrijstelling te verkrijgen; 
• het (gedeeltelijke) verlies van de voorlopige Fiscale Vrijstelling. 

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

9. Waarborgen en verklaringen van de Tussenpersoon  
 
9.1 De Tussenpersoon is door de minister bevoegd voor Financiën op datum van 2 juli 2019 
als in aanmerking komend tussenpersoon in het kader van taxshelter podiumkunsten erkend 
(BIJLAGE 5).  
 
9.2 De Tussenpersoon neemt de verbintenis op zich de wetgeving die betrekking heeft op het 
Taxshelter stelsel na te leven, en meer in het bijzonder, §12 van artikel 194ter WIB 1992.  
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9.3 De Tussenpersoon verbindt zich ertoe erop toe te zien dat de Raamovereenkomst binnen 
de maand na ondertekening aangemeld wordt bij de Federale Overheidsdienst Financiën.  
 
9.4 De Tussenpersoon zal aan de Federale Overheidsdienst Financiën verklaren dat de door de 
Investeerder in toepassing van Artikel 4 gestorte som, indien deze storting gebeurt binnen de 
daarin vermelde termijn, drie maanden vóór de aflevering van het Taxshelterattest is gestort.  

10. Aansprakelijkheid van de Producent – schadevergoeding  
 
10.1 Indien de verzekeraar geïdentificeerd in artikel 6 van deze overeenkomst de eventuele 
schade voor de Investeerder niet vergoedt, zal de Investeerder, in de hierna bepaalde gevallen 
en mate, aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, voor zover zulks zijn oorzaak vindt 
in een aan de Producent toerekenbare tekortkoming,  
 

• in geval het Werk niet wordt geproduceerd; en/of 
• geen première kent zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, §2, 4° WIB 1992 binnen de 24 

maanden na de ondertekening van de Raamovereenkomst; en/of 
• indien het totaal van de uitgaven verricht in België die rechtstreeks verbonden zijn met 

de productie zoals bedoeld in artikel 194 ter /1, §3, 1° WIB, 1992 minder is dan 70 % 
van de productie- en exploitatieuitgaven die in België werden gedaan zoals bedoeld in 
artikel 194 ter § 1, eerste lid, 4° WIB 1992; en/of 

• indien het Taxshelterattest niet werd afgeleverd; en/of 
• indien de geleden schade haar oorzaak vindt in een schending van of onjuistheid in de 

door de Producent krachtens Artikel 7 gegeven verklaringen en waarborgen. 
 
Investeerder verbindt er zich toe eerst de verzekeraar geïdentificeerd in artikel 6 aan te 
spreken. 
 
Voor zover zulks zijn oorzaak vindt in een aan de Coproducent toerekenbare tekortkoming, en 
de verzekeraar geïdentificeerd in artikel 6 van deze overeenkomst de eventuele schade voor de 
Investeerder niet vergoedt, kan de Investeerder, in de hierboven bepaalde gevallen en mate, 
uitsluitend aanspraak maken op een schadevergoeding gevorderd ten aanzien van de 
Coproducent.  
 
10.2 Geen schadevergoeding is verschuldigd indien de Producent door overmacht verhinderd 
is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij zich had verbonden.  
 
10.3 Het bedrag van de schadevergoeding waarop de Investeerder in de voorgaande gevallen 
aanspraak kan maken, is beperkt tot het bedrag van de verschuldigde belasting, de 
verwijlintresten en de belastingverhoging (brutering) op het gedeelte van de belasting dat 
proportioneel verband houdt met de bij toepassing van de Raamovereenkomst voorheen 
vrijgestelde winst, die de Investeerder dient te betalen in het geval van niet-naleving van de 
wettelijke vrijstellingsvoorwaarde.  
 
10.4 Indien het verkregen belastingvoordeel lager is dan het in BIJLAGE 10 beschreven 
“Maximaal belastingvoordeel voor de Investeerder”, verbindt de Producent zich ertoe om het 
verschil te vergoeden aan de Investeerder.  
 
10.5 Buiten voornoemde bedragen in artikel 10.3 en 10.4 is de Producent geen enkel bedrag 
verschuldigd aan de Investeerder.  
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10.6 De Producent en de Investeerder verbinden er zich toe om al wat redelijkerwijze 
mogelijk is te doen om de omvang van de eventuele schade van de Investeerder te vermijden 
of te beperken.  
 
10.7 Indien de Investeerder verhaal wenst uit te oefenen, zal hij de Producent schriftelijk in 
gebreke stellen met vermelding van de inbreuk of omstandigheid waarvoor hij verhaal wenst 
uit te oefenen en met vermelding van het bedrag dat hij overeenkomstig voorgaande 
bepalingen als schadevergoeding vordert.  

11. Mededelingen & Kennisgevingen  
 
Alle kennisgevingen of mededelingen die in het kader van deze Overeenkomst dienen te 
worden gegeven aan een Partij, dienen om geldig te zijn, te gebeuren (i) per aangetekende post 
of (ii) per koerier (met bewijs van bezorging) of (iii) per fax en/of e-mail en hebben werking bij 
ontvangst en in geen geval later dan:  
 
(i) twee (2) dagen na verzending, indien verzonden bij aangetekend schrijven; 
(ii) op het ogenblik van de bezorging, indien verzonden per koerier; en 
(iii) op het ogenblik van verzending, indien verzonden per fax en/of e-mail. 
 
Alle kennisgevingen moeten gebeuren op de in de aanhef van de Raamovereenkomst vermelde 
adressen en nummers (of op enig ander adres/nummer waarvan de betrokken Partij de overige 
Partijen conform huidige bepaling in kennis heeft gesteld). 

12. Nietigheid  
 
Indien enige verbintenis in de Raamovereenkomst onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een 
bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en 
afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de Raamovereenkomst, en 
evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. In het 
geval dat de geldigheid of de afdwingbaarheid van de Raamovereenkomst of van enige 
bepaling daarvan betwist wordt, verbinden de Partijen er zich toe wat ook te doen dat 
noodzakelijk of raadzaam is om zulke bepaling en de Raamvereenkomst volledig van kracht 
en in werking te houden of zulke bepaling te vervangen door andere bepalingen die 
economisch gezien substantieel dezelfde werking hebben voor alle Partijen hierbij.  

13. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank  
 
Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de 
uitvoering, interpretatie, beëindiging of ontbinding behoort tot de exclusieve bevoegdheid van 
de hoven en rechtbanken te Antwerpen indien de partijen niet tot een bemiddelde oplossing 
komen.  

14. Algemeen 
 
De handtekening van een Partij via een scan of digitalisatie van de originele handtekening 
(bijv. een scan in PDF-formaat) of een elektronische handtekening (bijv. via DocuSign), geldt 
als een originele handtekening met dezelfde geldigheid, afdwingbaarheid en toelaatbaarheid.  
Elke Partij ontvangt een volledig ondertekend exemplaar van de Overeenkomst.  De 
overdracht van dit exemplaar via e-mail of via een elektronisch handtekeningensysteem, zal 
dezelfde rechtskracht en juridische uitwerking hebben als de overdracht van het origineel 
exemplaar van de Overeenkomst. 
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LIJST VAN DE BIJLAGEN 
 
BIJLAGE 1 Erkenning van het Werk als in aanmerking komende productie in het kader van  
  Taxshelter podiumkunsten 
BIJLAGE 2 Maatschappelijk doel van de Producent 
BIJLAGE 3 RSZ-attest van de Producent 
BIJLAGE 4 Maatschappelijk doel van de Investeerder 
BIJLAGE 5 Erkenning van de Tussenpersoon in het kader van taxshelter podiumkunsten  
BIJLAGE 6 Financiering van het Werk 
BIJLAGE 7 Kostenoverzicht van het Werk 
BIJLAGE 8 Beschrijving van het Werk 
BIJLAGE 9 Erkenning van de Producent in het kader van taxshelter podiumkunsten 
BIJLAGE 10 Hypothetische berekening Taxshelterattest 
BIJLAGE 11 Algemene voorwaarden van de verzekering 
BIJLAGE 12 Maatschappelijk doel van de Tussenpersoon 
 
 
 
De Overeenkomst wordt in evenveel exemplaren als er Partijen zijn opgesteld en ondertekend. 
Elke Partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 
 
Gedaan op __________ 2022 te Antwerpen 
 
     
 
 
 
 
 
 
____________________      _________________ 
  
Voor de Tussenpersoon       Voor de Producent 
   
 
 
 
 
 
__________________        
Voor de Investeerder         
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BIJLAGE 1 Erkenning van het Werk in het kader van Taxshelter podiumkunsten 
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BIJLAGE 2 Statutair doel van de Producent 
 
 
De vzw stelt zich tot voornaamste doel het uitvoeren van alle activiteiten van productie binnen de 
culturele en ontspanningssector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:  
- het (laten) maken, uitvoeren, opnemen, produceren, uitgeven, promoten, verspreiden, 
commercialiseren en exploiteren van (artistieke) werken; 
- het aanwerven van acteurs, auteurs, muzikanten, dansers en andere uitvoerende kunstenaars, evenals 
van allerhande gespecialiseerd technisch-artistiek personeel en 
- alle andere activiteiten in verband daarmee.  
Zij kan deze handelingen stellen in alle genres en disciplines zoals onder andere theater-, circus-, 
straattheater-, opera-, (klassieke) muziek-, dans- of muziektheaterproducties, met inbegrip van musical 
en ballet, alsook de productie van een totaalspektakel, literatuur, beeldende en grafische kunsten, 
fotografie, design, gastronomie en gaming. 
 
Bijkomend kan zij uitvoeren 
1. het verzorgen van alle aspecten van loonadministratie voor personeel betrokken bij voornoemde 
activiteiten.  
2.alle activiteiten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord, de organisatie van 
evenementen in de ruimste zin van het woord en het verrichten van alle activiteiten die daarmee 
verband houden, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:  
- de organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten, themafeesten, 
festivals, shows, modeshows, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen, seminaries, deze 
opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde;  
- het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen, 
dansers/danseressen, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en 
lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband 
houden met voormelde activiteiten;  
 
3. alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en 
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de culturele 
sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:  
- het bieden van juridisch, fiscaal, financieel, economisch, commercieel, strategisch, educatief, logistiek, 
organisatorisch, creatief en enige andere vorm van advies aan alle natuurlijke personen, verenigingen of 
rechtspersonen, van publieke of private aard;  
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend 
het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en 
communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van 
onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de 
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied 
van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het 
algemeen;  
 
4. het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle 
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, 
teambuildingactiviteiten en publicaties op het vlak van de meest uiteenlopende activiteiten die verband 
houden met het maatschappelijk doel.  
 
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten 
binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen 
worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel. 
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BIJLAGE 3 RSZ-attest van de Producent 
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BIJLAGE 4 Statutair doel van de Investeerder 
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BIJLAGE 5 Erkenning van de Tussenpersoon in het kader van taxshelter podiumkunsten 
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BIJLAGE 6 Financiering van het Werk 
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BIJLAGE 7 Uitgavenoverzicht van het Werk 
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BIJLAGE 8 Beschrijving van het Werk 
 
Producent 
Coproducent 
 
 
TITEL  

 
 
 
CREDITS 
 
 
 
PLANNING 
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BIJLAGE 9 Erkenning van de producent in het kader van taxshelter podiumkunsten 
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BIJLAGE 10 Hypothetische berekening van het taxshelterattest 
 
 

 
 
 
  

"Investering" 100.000,00 €

"Referentie Euribor" TBC

"Vergoedingspercentage" voor de Investeerder TBC
  (("Referentie Euribor" + 4,5%) x 1,5)

Bruto "Financiële Vergoeding" voor de Investeerder TBC
  ("Vergoedingspercentage" x "Investering")

Maximale netto "Financiële Vergoeding" voor de Investeerder TBC

"Fiscale Waarde van het Taxshelterattest" 207.389,16 €
  (421/203 x "Investering")

Maximale "Fiscale Vrijstelling" voor de Investeerder 421.000,00 €
("Investering" x 4,21 EN "Fiscale Waarde van het Taxshelterattest" x 2,03)

"Maximaal belastingvoordeel voor de Investeerder" 105.250,00 €
("Fiscale vrijstelling" x 25,00% Vennootschapsbelasting)

"Maximaal fiscaal rendement voor de Investeerder" 5.250,00 €

(Verschil tussen Investering en Maximaal Belastingvoordeel voor de Investeerder")

Totaal Maximaal rendement voor de Investeerder TBC

Minimale "Europese Uitgaven" 296.270,23 €

waarvan minimaal directe uitgaven 207.389,16 €
waarvan maximaal indirecte uitgaven 88.881,07 €

Minimale "Belgische Uitgaven" 186.650,25 €
waarvan minimaal directe uitgaven 130.655,17 €

waarvan maximaal indirecte uitgaven 55.995,07 €

Het totaal op te halen taxshelterbedrag voor deze productie wordt momenteel geschat op 100.000,00 €
Fiscale waarde van het Taxshelterattest voor dit Werk 207.389,16 €
Het deel van de Investeerder in het Taxshelterattest, 100,00%
Met dien verstande dat het bedrag van dit deel in geen geval hoger zal zijn dan 207.389,16 €

(*) De bedragen waar TBC vermeld staat, kunnen pas bepaald worden op het ogenblik van de storting en worden
zo spoedig mogelijk medegedeeld. De Financiële Vergoeding wordt berekend volgens de methode omschreven
in artikel 5.1 van de Raamovereenkomst.
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BIJLAGE 11 Algemene Voorwaarden van de taxshelterverzekering Podiumkunsten 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1HBKzETKZvyglhDQoCe4nLgYFNRrQSh2M/view 
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BIJLAGE 12 Statutair doel van de Tussenpersoon 
 
 
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in 
samenwerking, zowel in België als in het buitenland, alle om het even welke commerciële, 
industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrekking hebben op: 
 
1. alle verrichtingen en dienstverleningen, waaronder bemiddeling, die rechtstreeks of 

onrechtstreeks betrekking hebben op het door Artikel 194ter e.v. Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 beoogde Tax Shelter-mechanisme, alsook alle verrichtingen en 
dienstverleningen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle andere 
gelijkaardige vrijstellingsmechanismen die reeds bestaan of in de toekomst kunnen worden 
ingevoerd; 

2. alle verrichtingen inzake productie, realisatie, distributie, exploitatie, verkoop, import en 
export, huur, leningen, verwerving, financiering van podiumkunsten, audiovisuele werken 
en videospellen, ongeacht de exploitatiewijze ervan; 

3. elke verwerving, aankoop, verkoop, overdracht, licentie, exploitatie en elke andere om het 
even 

4. welke vorm van beheer van alle intellectuele rechten en de opbrengsten die daaruit 
voortvloeien, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merken, octrooien, 
databestanden, informaticaprogramma’s, rechten op ontvangsten die daaruit voortvloeien, 
enz.; 

5. alle consultancyverrichtingen of verlening van financiële, administratieve, informatica-, 
strategische, organisatorische, logistieke, evenementen-, opleidings-, bestuurs- of andere 
diensten met betrekking tot bovenvermelde verrichtingen; 

6. advies, opleiding, technische expertise en bijstand in voormelde domeinen; 
7. adviesverlening aangaande de organisatie en het bestuur van ondernemingen actief in 

bovenvermelde domeinen, de vertegenwoordiging en de tussenkomst als bemiddelaar; 
 
Deze opsomming is niet beperkend. 
 
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke, financiële, 
commerciële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, 
volledig of gedeeltelijk, betrekking hebben op één of ander onderdeel van haar doel, of die de 
verwezenlijking ervan kunnen ontwikkelen of vergemakkelijken. 
 
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, intekening of op elke andere wijze een 
belang nemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap die een gelijkaardig, analoog 
of verwant doel heeft of de verwezenlijking van haar doel, zelfs onrechtstreeks, kan 
vergemakkelijken of bevorderen. Zo kan ze ook alle samenwerkings-, rationaliserings-, 
oprichtings- en onderzoeksovereenkomsten sluiten. 
Ze mag krediet verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en voor hen 
borg staan (zakelijk en/of persoonlijk). Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere 
vennootschappen zijn. 
 
 
 


