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Disclaimer : Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen van deze 
verzekering. Dit document is niet afgestemd op uw individuele specifieke behoeften en de in dit document opgenomen informatie en 
verplichtingen zijn niet exhaustief. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en uw specifieke verplichtingen 
kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen 

 

Welk soort verzekering is dit? 
De filmverzekering dekt het fiscale voordeel van de investeringsmaatschappijen voor de betreffende film of audiovisuele productie. In 
geval van tegenstrijdigheid, zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden 

 

 

 Wat is verzekerd? 

 
✓ Dekking van  de schade die u als investeerder heeft geleden 

als gevolg van het geheel of gedeeltelijk ontnemen van het 

belastingvoordeel dat hij krachtens artikel 194ter van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende het 

tax shelter regime voor audiovisuele werken had moeten 

genieten en dat hem is ontnomen als gevolg van een 

onvoorziene beslissing van de bevoegde autoriteiten, 

ondanks het feit dat de tussenpersoon, de investeerder en 

de producent hun wettelijke of contractuele verplichtingen 

zijn nagekomen. 

Optionele waarborg “Bonne Fin” 

✓ Audiovisueel werk dreigt niet beëindigd te worden: in dit 

geval kan de verzekeraar de financiering van het audiovisueel 

werk voltooien zodat de uitgifte van de tax shelter attesten 

gegarandeerd blijft binnen de wettelijke termijnen;  

✓ Audiovisueel werk zal niet beëindigd worden: indien de 

productie van het audiovisueel werk niet beëindigd zal 

worden en dit om eender welke reden met uitzondering van 

de uitsluitingen hierna opgenomen, zal de verzekeraar een 

bedrag vergoeden aan de investeerder welk gelijk is aan het 

niet verworven fiscale voordeel. 

 

  

Wat is niet verzekerd? 

 
X De dekking van de beroepsaansprakelijkheid van de 

tussenpersoon, de producent of de investeerder zelf. 

Een schadegeval als gevolg van een beroepsfout van 

één van de partijen is uitgesloten.  
X Het niet nakomen door de tussenpersoon, de 

producent of de investeerder van zijn verplichtingen 

zoals gespecificeerd in het taks shelter regime. Een 

schadegeval die door een dergelijke nalatigheid wordt 

veroorzaakt, is niet gedekt.  
X Faillissement, liquidatie en/of alle gevolgen van 

financiële problemen van de verzekeringnemer van dit 

contract.  
X Een eventuele vergoeding aan de investeerder in geval 

van schade gedekt door een productieverzekering.  
X Indien het verlies van de verkregen belastingvoordelen 

voortvloeit uit de niet-naleving door een investeerder 

van de verplichtingen die hij krachtens de 

raamovereenkomst of het Taks Shelter regime heeft.  
X Indien de tussenpersoon niet voldoet aan de opgelegde 

voorwaarden inzake de statuten en de verzekering 

beroepsaansprakelijkheid. 

 

 

 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 
 De vrijstellingen die vermeld worden in de bijzondere voorwaarden.  
 De verzekerde risico’s worden telkens beperkt tot de maximumbedragen die vermeld worden in de bijzondere 

voorwaarden. 

 

 

Waar ben ik gedekt? 

✓ In alle landen zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden. 
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Wat zijn mijn verplichtingen? 

 
- De productievennootschap en de investeerder dienen een raamovereenkomst  en een conventie te ondertekenen. De 

raamovereenkomst dient aangemeld te worden bij de federale overheidsdienst Financiën.  

- Bij de ondertekening van de verzekeringspolis dienen de  investeerder en/of zijn tussenpersoon een schriftelijke bevestiging 

te hebben ontvangen van de productievennootschap dat zij minstens 90% van de waarde van het tax shelter attest uit zal 

geven in België. Van deze 90% dient 70 % van deze uitgaven rechtstreeks verband te houden met de productie en moeten 

deze uitgaven plaatsvinden in een periode van maximaal 18 maanden (24 maanden wat betreft animatiefilms) ná 

ondertekening van de raamovereenkomst met de investeerder.  

Onder toezicht van de tussenpersoon, verbindt de productievennootschap en/of de investeerder zich ertoe: dat het 

audiovisueel werk voldoet aan de definitie uit de  algemene voorwaarden; dat maximaal 50% van het totale productiebudget 

gefinancierd wordt via tax shelter;  om zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de termijn voorzien in de wetgeving de 

raamovereenkomst aan te melden; de conventie ter beschikking te stellen van de verzekeraar indien deze dit vraagt; de 

documenten aan de investeerders te overhandigen welke bevestigen dat het audiovisueel werk voldoet aan de wettelijke 

vereisten;  dat de investeerder de totale som van zijn investering ten laatste 3 maanden ná ondertekening van de 

raamovereenkomst overmaakt en zij verklaren dat het audiovisueel werk voor minstens 80% gefinancierd is. 

- Van zodra de raamovereenkomst is ondertekend is, verklaren de productievennootschap en/of de tussenpersoon dat de 

uitgaven niet dateren van vóór de ondertekening van de raamovereenkomst en zij verbinden zich ertoe  de tax shelter attesten 

aan te vragen bij de FOD Financiën wanneer het audiovisueel werk beëindigd is en  vanaf ontvangst de uitgegeven tax shelter 

attesten deze over te maken aan de investeerder (en dit ten laatste op 31 december van het 4de jaar volgend op de 

ondertekening van de raamovereenkomst).  

- De tussenpersoon, de producent en de investeerder verbinden zich er in ieder geval toe hun verplichtingen uit hoofde van 

het tax shelter regime en van de bijzondere overeenkomsten die op grond van het tax shelter regime zijn overeengekomen, 

strikt na te komen. 
 

 

Wanneer en hoe betaal ik?  
U hebt de verplichting om de premie te betalen op de vervaldag die vermeld staat in de bijzonder voorwaarden van het 
contract  en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling.  
 

 

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?  
De begindatum en de duurtijd van de verzekering worden vermeld in de bijzondere voorwaarden.  

 

 

Hoe zeg ik mijn contract op? 
Het contract kan worden opgezegd vóór zijn einddatum in de volgende gevallen: bij vermindering van het risico, als de 

verzekeraar weigert een overeenkomstige vermindering van de premie toe te staan; bij opzegging door de verzekeraar van 

een ander contract van de verzekerde ná een schadegeval; in geval van totaalverlies of eigendomsoverdracht van de 

goederen die dienen voor de realisatie van het audiovisueel document. Het contract kan worden opgezegd bij een ter post 

aangetekende brief, bij gerechtsdeurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

 


