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Dit document is opgesteld door FBO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met statutaire 
zetel te Baalhoek 48, 1853 Strombeek-Bever, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder nummer 0880.497.902, (de “Aanbieder”). 

AANVULLING No. 2 VAN 18 OKTOBER 2022 BIJ DE INFORMATIENOTA VAN 8 JUNI 2022 OVER DE 
AANBIEDING VAN EEN BELEGGING IN DE PRODUCTIE VAN EEN AUDIOVISUEEL WERK IN HET 

KADER VAN HET TAX SHELTER STELSEL 

Dit document is een aanvulling (de "Aanvulling") op, maakt deel uit van, en moet in samenhang gelezen 
worden met de informatienota van 8 juni 2022 (de "Informatienota") betreffende beleggingen onder het 
stelsel van de Tax Shelter en met de aanvulling van 1 juli 2022 bij deze Informatienota (de “Eerste 
Aanvulling”). 

Deze Aanvulling werd op 18 oktober 2022 gepubliceerd overeenkomstig artikel 15 van 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, op de website van de 
Aanbieder (www.fboproductions.be).  

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS WERD NIET GECONTROLEERD NOCH 
GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN. 

De Informatienota en deze Aanvulling zijn kosteloos beschikbaar op de website van de Aanbieder op 
www.fboproductions.be. 

De Aanbieder draagt de verantwoordelijkheid voor de informatie die in deze Aanvulling vervat is. De 
Aanbieder verklaart, dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voor 
zover haar bekend, de gegevens in deze Aanvulling in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat 
geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van deze Aanvulling zou wijzigen. 

1. RECHT TOT INTREKKING 

De beleggers die het Aanbod hebben aanvaard vóór de publicatie van deze Aanvulling hebben het recht 
om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de publicatie van die aanvulling in te trekken. Dit 
recht is enkel van toepassing op voorwaarde dat de gestorte fondsen nog niet werden geïnvesteerd in een 
Audiovisuele Productie.  De uiterste datum voor het recht tot intrekking is donderdag 20 oktober 2022. 
Deze intrekking moet gebeuren per e-mail gericht via het e-mailadres info@fbo.productions uiterlijk om 
17u30 (CET) op 20 oktober 2022. 

2. ACHTERGROND  BIJ DE AANVULLING 

Er dienen enkele aanpassingen te worden gemaakt aan de originele Informatienota ingevolge de 
wijzigingen die aan Artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werden 
aangebracht ingevolge Artikel 17 van de wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen. 

3. AANVULLING 

3.1 Subsectie (a) van de tweede paragraaf van Deel I, Sectie 1.1 (Voorwaarden tot het verkrijgen van 
het fiscaal voordeel) wordt vervangen door de volgende tekst:  

(a) de in aanmerking komende productievennootschap heeft in overeenstemming met Artikel 
194ter, § 1, eerste lid, 5° van het WIB de raamovereenkomst aangemeld bij de Federale 
Overheidsdienst Financiën. Voor wat betreft de raamovereenkomsten getekend met betrekking tot 
een in aanmerking komend werk, waarvan de aanvraag van het in artikel 194ter, §7, 3°, eerste 



 
 

 
 

streepje, bedoelde document (zie het eerste streepje van subsectie (c) van sectie 1.1 in deel I 
hieronder) gebeurt of gebeurd is vanaf 1 augustus 2022, moet deze aanmelding hebben 
plaatsgevonden vóór de voltooiing van de Audiovisuele Productie; 

3.2 Subsectie (b) van de tweede paragraaf van Deel I, Sectie 1.1 (Voorwaarden tot het verkrijgen van 
het fiscaal voordeel) wordt vervangen door de volgende tekst:  

(b) de in aanmerking komende productievennootschap heeft het Tax Shelter-attest 
aangevraagd op basis van de bekendgemaakte raamovereenkomst(en) en de uitgaven die zijn 
verricht voor de uitvoering van de productie en de exploitatie van een in aanmerking komend 
werk zoals gedefinieerd in Artikel 194ter, § 1, eerste lid, 6° en 7° van het WIB. Voor wat betreft 
de raamovereenkomsten getekend met betrekking tot een in aanmerking komend werk, waarvan 
de aanvraag van het in artikel 194ter, §7, 3°, eerste streepje, bedoelde document (zie het eerste 
streepje van subsectie (c) van sectie 1.1 in deel I hieronder) gebeurt of gebeurd is vanaf 1 
augustus 2022, dient deze aanvraag te zijn gebeurt binnen een periode van 9 maanden na de 
voltooiing van het in aanmerking komend werk; 

3.3 De laatste paragraaf van Deel I, Sectie 1.1 (Voorwaarden tot het verkrijgen van het fiscaal 
voordeel) wordt vervangen door de volgende tekst: 

Ingeval de Aanbieder opteert voor de mogelijkheid, ingevoerd bij de Wet van 26 mei 2016, om 
uitgaven gedaan binnen zes maanden voorafgaand aan de ondertekening van de 
raamovereenkomsten voor het in aanmerking komend werk, die betrekking hebben op de 
productie en de exploitatie van dit in aanmerking komend werk en die beantwoorden aan alle 
andere in dit artikel bedoelde voorwaarden, in aanmerking te nemen als kwalificerende uitgaven, 
dan zal de Aanbieder overeenkomstig de wettelijke voorwaarde ervoor zorgen dat deze uitgaven 
maximaal 50% van het totaal van de productie-en exploitatie-uitgaven bedragen. 

3.4 Deel II, Sectie 1.2 (Beschrijving van de activiteiten) van de Informatienota wordt vervangen door 
de volgende tekst: 

De Aanbieder heeft tot belangrijkste doel en als kernactiviteit (in de zin van Artikel 194ter, §1, 
eerste lid, 2°, eerste en derde lid van het WIB) voor eigen rekening of voor rekening van derden 
of in participatie met derden, de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken, het 
zoeken naar de nodige financiering, en het verwerven en verkopen van de rechten op de 
inkomsten die eraan verbonden zijn.  

3.5 De overige tekst van de Informatienota, zoals aangepast door de Eerste Aanvulling, waarvan in 
deze Aanvulling niet wordt afgeweken, blijft onverkort gelden. 
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