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De SARC wordt per brief van 26 november 2018 om advies gevraagd over het ontwerp van 

samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en 

de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de 

federale staat inzake het tax shelter-systeem voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot 

informatie-uitwisseling, en het instemmingsdecreet. 

 

De Vlaamse Regering keurde het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van decreet 

al principieel goed op 14 september 2018. De SARC adviseerde positief over deze versie op 15 oktober 

2018.1 

 

Ondertussen werd op federaal niveau vastgesteld dat er nog een aantal correcties nodig waren en kreeg 

de tekst nog een revisie, met een aantal wetstechnische en taalkundige aanpassingen. Deze aangepaste 

tekst wordt opnieuw aan de SARC voorgelegd voor advies. 

 

De Algemene Raad van de SARC adviseert in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de 

Sectorraad Media over dit advies via een schriftelijke procedure. 

 

 

 

 

                                                           
1 SARC, Advies bij het samenwerkingsakkoord taks shelter audiovisuele en podiumwerken, en het 

instemmingsdecreet, 15 oktober 2018. https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20181015_Advies_SWA_tax_shelter.pdf.  
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Voor zover de aanpassingen aan de tekst van louter wetstechnische en taalkundige aard zijn, brengt de 

SARC positief advies uit. 
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