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In aanmerking komende podiumwerken: 

een theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of 
muziektheaterproductie, met inbegrip van musical en ballet, alsook de 
productie van een totaalspektakel, waarbij het scenario, de theatertekst, de 
regie of de scenografie nieuw is, 

of die een herinterpretatie betreft en 

waarvan het hoofddoel of een van de hoofddoelen niet het reclame maken 
voor of bevorderen van bepaalde andere goederen of diensten is;



In aanmerking komende podiumwerken: 

Memorie van toelichting:

✓ Productie vereist professionaliteit: scenario, uitgewerkte tejst of 
scenografie dient voorhanden te zijn

✓ Productie moet op zichzelf staan en mag geen reclame maken voor 
andere goederen of diensten of deze bevorderen
✓ Een voorstelling waarbij de toegang tot de podiumproductie slechts 

een deel van het entreegeld vormt, is uitgesloten van het 
toepassingsgebied van de taxshelter

✓ Worden bijgevolg uitgesloten:
✓ Gemengde festivals met 1 algemeen toegangsticket
✓ Dansvoorstellingen in een museum waarbij toegang tot museum 

moet worden betaald 
✓ Dinnershows



Première:

De eerste voorstelling van de podiumproductie in België of in een andere 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte die ten laatste twee maanden 
na de eerste try-out plaatsvindt

Try-Out: 

Een proefvoorstelling van de podiumproductie bedoeld om de reactie van 
het publiek te peilen en eventueel alsnog wijzigingen in de podiumproductie 
aan te brengen waarvoor de toegangsprijs die wordt aangerekend aan het 
publiek beduidend lager ligt dan de toegangsprijs voor de première en de 
daaropvolgende voorstellingen.



Try-Out

Memorie van toelichting:

✓ Try-out is in principe geen première

✓ Bepaalde vormen van podiumproducties houden het grootste deel van de 
voorstellingen als try-out met beduidende toegangsprijs, daarom zal de 
eerste voorstelling die plaatsvindt vanaf een periode van 2 maand na de 
eerste try-out automatisch als première worden beschouwd



Try-Out

Memorie van toelichting:

Bepalende factoren try-out:

✓ Proefvoorstelling die erop gericht is de reactie van het publiek te 
peilen met als doel nog eventuele wijzigingen aan de productie door 
te voeren 
➢ Feitenkwestie die geval per geval bekeken dient te worden

✓ Toegangsprijs moet beduidend lager zijn dan deze voor de première 
en de daarop volgende voorstellingen
➢ Wanneer de toegangsprijs voor de try-out minder dan 50% van 

de toegangsprijs voor de première en daarop volgende 
voorstellingen is deze beduidend lager



Aandachtspunten uitgaven en raamovereenkomsten

In aanmerking komende uitgaven

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

Aandachtspunten aanmelden raamovereenkomsten bij de Cel Tax Shelter

✓ binnen de maand na de ondertekening
✓ Voor de voltooiing van het werk

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 7 maanden na 

voltooiing
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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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De podiumproductie 
dient op zichzelf te 
staan
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• Try-out: reactie van het publiek peilen met als doel nog eventuele wijzigingen aan de 
productie door te voeren + toegangsprijs moet beduidend lager zijn dan deze voor de 
première en de daarop volgende voorstellingen

• Document met speeldata, locaties en toegangsprijzen voor try-outs, première en daarop 
volgende voorstellingen verplicht toe te voegen
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• De premièredatum 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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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 Podiumkunsten:
Saskia Dierickx




