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Taxshelter audiovisuele werken

Overzicht wijzigingen 
artikel 194ter WIB1992

www.kiosk.vlaanderen.be



In aanmerking komende audiovisuele werken: 

✓ Geproduceerd met tussenkomst van een in aanmerking komende 
productievennootschap 

✓ Een Europees audiovisueel werk zoals een fictiefilm, documentaire, 
animatiefilm, kortfilm, een fictie- of animatieserie 

- met een commercieel oogmerk andere dan voor reclamedoeleinden - -
- met als doel vertoond te worden aan een breed publiek

✓ Door de betrokken gemeenschap erkend als een Europese productie zoals 
bedoeld in de richtlijn "Audiovisuele mediadiensten" van 10 maart 2010 
(210/13/EU). 
- Een productie die geen betrekking heeft op informatie, sport, spel, 

reclame, teletekst of telewinkelen



In aanmerking komende audiovisuele werken: 

✓ Internationale producties in de categorie fictiefilm, documentaire of 
animatiefilm bestemd om aan een breed publiek te worden vertoond, 
komen in aanmerking voor zover zij:

- ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van de Richtlijn 
2010/13/EU (richtlijn audiovisuele mediadiensten)

- ofwel vallen binnen het toepassingsgebied van een bilaterale 
overeenkomst inzake coproductie afgesloten door België met een 
andere Staat. 



In aanmerking komende audiovisuele werken: 

Memorie van Toelichting:

- Niet-limitatieve lijst: nieuwe vormen van vertoning zoals streaming, web 

fiction, webcasting, overige nieuwe online platformen

- Geen reclamedoeleinden  en vertoning aan een breed publiek > 

determinerende voorwaarden

- Werkelijke pilootfilm als kortfilm: afgerond werk, uitgewerkte verhaallijn



Aandachtspunten uitgaven en raamovereenkomsten

In aanmerking komende uitgaven

✓ Rechtstreekse en niet-rechtstreekse uitgaven zoals opgesomd in de wet

✓ Nieuw: de kosten die noodzakelijk zijn voor de recuperatie van decors, 
rekwisieten, kostuums en attributen in zoverre aangetoond wordt dat 
deze recuperatie er niet toe leidt dat de decors, rekwisieten, kostuums en 
attributen opnieuw als grondslag voor kwalificerende productie- en 
exploitatie-uitgaven dienen

Aandachtspunten aanmelden raamovereenkomsten bij de Cel Tax Shelter

✓ Binnen de maand na de ondertekening
✓ Voor de voltooiing van het werk > datum nulkopie



Aandachtspunten uitgaven en raamovereenkomsten

Aanvraag voltooiingattest

✓ Uiterlijk 9 maanden na voltooiing indienen bij de Cel Tax Shelter

✓ 2de certificaat afgeleverd door de gemeenschap is onderdeel van dit 
dossier

✓ Advies om 2de certificaat via KIOSK aan te vragen maximum 7 maanden 
na voltooiing



Taxshelter audiovisuele werken

Wegwijs in KIOSK
✓ Hoe dien je een aanvraag tot erkenning van Belgische audiovisuele 

productie (1ste certificaat) in? 

✓ Nieuwe elementen in de aanvraag gebonden aan wetgeving

✓ Behandeling aanvragen en communicatie met de aanvrager

www.kiosk.vlaanderen.be



Wanneer je voor de eerste keer een aanvraag doet via kiosk kan dien je eerst de gegevens van 
de aanvrager aan te vullen vooraleer een nieuw dossier op te starten.



Voor de aanmaak van vertegenwoordigers, zodat meerdere personen dossiers kunnen indienen 
en bekijken voor hetzelfde productiehuis verwijzen we je door naar de handleiding van KIOSK.
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De erkenning als productievennootschap is een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor het 
indienen van een aanvraag tot erkenning van het audiovisuele werk
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Wanneer de aanvraag een coproductie betreft waarvoor een coproductieattest van het VAF 
vereist is, dient dit attest opgeladen te worden, zodat de administratie over alle nodige 
documenten en informatie beschikt
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• Bij de keuze voor de genre “andere”: genre in te vullen door producent + verplicht via bijlage 
het genre te onderbouwen als een Europese productie zoals bedoeld in de richtlijn 
"Audiovisuele mediadiensten" is een productie die geen betrekking heeft op informatie, sport, 
spel, reclame, teletekst of telewinkelen

• Bij de keuze voor genre “documentaire”: intentieverklaring verplicht op te laden document
• Bij de keuze voor het genre “kortfilm”: verklaring in verband met pilootfilm
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De datum van de nulkopie geldt als datum voor de voltooiing van het werk. Deze 
datum zal in KIOSK gebruikt worden om een melding te verzenden wanneer de 
datum voor het tijdig aanvragen van het tweede certificaat nadert.
Wijzigingen tijdig doorgeven! (via het contactformulier)
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Het formulier voorziet om expliciet de bijdrage van dienstverleners en de 
particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties te vermelden als onderdeel 
van de financiering
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Vragen en wijzigingen steeds doorgeven via het contactformulier in KIOSK!





Behandeling van de aanvragen

✓ Controle op ontvankelijkheid van de aanvraag
✓ Indien aanvulling nodig: melding via KIOSK met gevraagde informatie 

en termijn voor indienen van de aanvulling
✓ Dossierbehandeling: 6 à 8 weken
✓ Beslissing en certificaat: melding via KIOSK, documenten beschikbaar 

in het dossier
✓ Wijzigingen zo spoedig mogelijk melden
✓ Vragen: zoveel mogelijk via contactformulier

Aanspreekpunt en dossierbehandeling Tax Shelter:
Saskia Dierickx & Robin Van Lombeek




