
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  

1 OKTOBER 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 

uitvoering van de proxi-lening  

 

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, 

artikel 8, juncto de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 

artikel 20; 

Gelet op het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 

2020/045 van 19 juni 2020 betreffende de Proxi-lening, de artikelen 2, § 5, tweede lid, 3, § 1, 

zesde lid, en § 3, eerste en tweede lid, 5, tweede lid, 7, § 4, tweede lid, en 10, eerste lid; 

Gelet op de ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot 

economische heroriëntering en houdende oprichting van het Brussels Waarborgfonds, artikel 

7, § 2, zoals ingevoegd bij het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering nr. 2020/045 van 19 juni 2020; 

Gelet op de gelijkekansentest, opgesteld op 13 juli 2020 overeenkomstig artikel 2, § 1, 1°, van 

de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juli 2020; 

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 juli 2020; 

Gelet op advies 67.820 van de Raad van State, gegeven op 3 september 2020, met toepassing 

van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 

januari 1973; 

Gelet op advies nr. 92/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 23 

september 2020, met toepassing van artikel 36, § 4, van verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming); 

Op voorstel van de Minister bevoegd voor Economie, 

Na beraadslaging, 

Besluit : 

 

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en algemene bepalingen 

 

Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

1° Bijzondere machtenbesluit: het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/045 van 19 juni 2020 betreffende de Proxi-lening of elke 

latere akte die het vervangt; 

2° Crowdfundingwet: de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de 

afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën of elke latere 

akte die ze vervangt; 

3° Fonds: het Brussels Waarborgfonds, opgericht bij de ordonnantie van 22 april 1999 tot 



wijziging van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering en houdende 

oprichting van het Brussels Waarborgfonds of elke latere akte die ze vervangt; 

4° alternatieve-financieringsplatform: het alternatieve-financieringsplatform gedefinieerd in 

artikel 4, 2°, van de Crowdfundingwet; 

5° financieringsvehikel: het financieringsvehikel gedefinieerd in artikel 4, 7°, van de 

Crowdfundingwet; 

6° FSMA: de FSMA gedefinieerd in artikel 4, 14°, van de Crowdfundingwet. 

De in artikel 1 van het Bijzondere machtenbesluit opgenomen definities gelden ook voor dit 

besluit. 

Art. 2. Het Fonds beheert de registratie van de Proxi-leningen. 

Er wordt een overeenkomst gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Fonds 

met het oog op de vaststelling van: 

1° de praktische voorwaarden van het in het eerste lid bedoelde beheer; 

2° het bedrag van de kosten die verband houden met dit beheer en die ten laste zijn van de 

gewestbegroting; 

3° de boekings- en verantwoordingswijze van deze kosten; 

4° de modaliteiten en de inhoud van het jaarlijks activiteitenverslag van het Fonds aan de 

Regering over de activiteit van het Fonds in het kader van dit beheer.  

Art. 3. § 1. De in dit besluit bedoelde verwerkingen van persoonsgegevens hebben tot doel 

het Proxi-leningprogramma te organiseren om ondernemingen te ondersteunen door leningen 

van particulieren fiscaal aan te moedigen om zo de liquiditeit of het eigen vermogen van deze 

ondernemingen te verhogen. 

Zij zullen in het bijzonder tot doel hebben het volgende mogelijk te maken: 

1° de registratie van akten tot opening van de Proxi-leningen; 

2° de communicaties met de partijen bij de akten tot opening van de Proxi-leningen; 

3° de controle op de juistheid van de essentiële elementen van deze akten; 

4° de controle op de naleving van de wettelijke of door dit besluit vastgestelde voorwaarden; 

5° de schrapping van registraties, ambtshalve of na mededeling door een partij; 

6° de uitwisseling van informatie met de federale belastingadministratie met het oog op de 

vaststelling van de belastingkredieten; 

7° de opstelling van anonieme statistieken. 

§ 2. Het beheer van de registratie van Proxi-leningen kan aanleiding geven tot de verwerking 

van de volgende categorieën persoonsgegevens: 

1° de identificatiegegevens, het rijksregisternummer, de adresgegevens, de contactgegevens 

en het bankrekeningnummer van de kredietgevers; 

2° de identificatiegegevens, het rijksregisternummer, de adresgegevens, de contactgegevens, 

het bankrekeningnummer, de gegevens over de economische situatie en de gegevens uit de 

Kruispuntbank van Ondernemingen van de kredietnemers die zelfstandige ondernemingen 

natuurlijke personen zijn; 

3° de identificatiegegevens, het rijksregisternummer, de adresgegevens en de contactgegevens 

van de vertegenwoordigers van de kredietnemers die rechtspersonen zijn in het kader van een 

Proxi-lening; 

4° andere persoonsgegevens die voorkomen in de akten tot opening van de Proxi-leningen en 

die nodig zijn voor de controle op de naleving van de in de artikelen 2 tot 4 van het 

Bijzondere machtenbesluit bedoelde en in dit besluit voorziene voorwaarden. 

§ 3. Het Fonds en de N.V. Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel zijn samen 

verantwoordelijk voor de in § 1 bedoelde verwerkingen van de in § 2 bedoelde 



persoonsgegevens. 

Het Fonds kan persoonsgegevens verkrijgen van de partijen bij de akten tot opening van de 

Proxi-leningen of van andere overheidsinstanties. 

§ 4. In het door deze bepaling afgebakende kader, is het Fonds gemachtigd om 

rijksregisternummers op te vragen en te gebruiken, overeenkomstig artikel 8, § 1, derde lid 

van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen. 

§ 5. De bewaartermijn voor persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het 

Proxi-leningprogramma bedraagt drie jaar, te rekenen vanaf het einde van een lening, met 

inbegrip van de geschrapte lening.  

Indien de registratie van een akte werd geweigerd, worden de desbetreffende gegevens 

bewaard gedurende één jaar, te rekenen vanaf de kennisgeving van de weigeringsbeslissing. 

Persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van een geschil in het kader van het 

Proxi-leningprogramma worden echter bewaard gedurende de tijd die nodig is om een 

dergelijk geschil te behandelen en eventuele daaropvolgende rechterlijke beslissingen uit te 

voeren. 

Art. 4. § 1. Dit artikel is van toepassing op Proxi-leningen die rechtstreeks tussen een 

kredietgever en een kredietnemer worden gesloten.  

§ 2. De in dit besluit voorziene communicaties van de kredietgever aan het Fonds geschieden 

per aangetekende post of, indien het Fonds in die mogelijkheid voorziet, per elektronische 

post dan wel door middel van enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een 

schriftelijk stuk, gericht aan het Fonds, waarop een elektronische handtekening is aangebracht 

conform artikel 3, 10° tot 3, 12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronisch identificatie en 

vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van 

Richtlijn 1999/93/EG. 

De poststempel op het afschrift van de zending of het ontvangstbewijs van de elektronische 

verzending geldt als verzendingsbewijs. 

§ 3. De in dit besluit voorziene communicaties van het Fonds aan de kredietgever geschiedt 

per elektronische post op het door de kredietgever opgegeven elektronisch adres of, indien de 

kredietgever dit verkiest, per ter post aangetekende brief. 

In geval van wijziging van het elektronisch of postadres, informeert de kredietgever het Fonds 

hierover per aangetekende brief. 

Na ontvangst van deze brief, gebruikt het Fonds uitsluitend het nieuw adres voor zijn 

communicaties aan de kredietgever.  

Art. 5. § 1. Om de tussenpersoon te kunnen zijn van Proxi-leningen, moet een 

financieringsvehikel worden gecontroleerd of beheerd door een door de FSMA vergund 

alternatieve-financieringsplatform, overeenkomstig de artikelen 5, § 3, en 28, § 1, van de 

Crowdfundingwet. 

Daarnaast moet het aantonen dat het twee jaar actief is geweest als facilitator van leningen 

van particulieren aan ondernemingen.  

§ 2. De door een alternatieve-financieringsplatform en, in voorkomend geval, het 

financieringsvehikel dat wordt gecontroleerd of beheerd door dit alternatieve-

financieringsplatform, ontvangen commissie, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, 

ter dekking van hun dossierkosten voor de basis-Proxi-leningdienst, met inbegrip van hun 

eventuele winst voor deze dienst, mag niet meer bedragen dan 5% van de hoofdsom van de 

lening. 



De basis-Proxi-leningdienst omvat: 

1° het zoeken naar en identificeren van kandidaat-ondernemingen; 

2° het analyseren van de dossiers van de kandidaat-ondernemingen; 

3° het structureren van de financiering : intrestvoet, type lening, looptijd, enz.; 

4° het voorstellen van het dossier op het platform; 

5° het administratief opvolgen van de lening tijdens de volledige looptijd ervan, zelfs in geval 

van schrapping; 

6° het vertegenwoordigen van de kredietnemer en de kredietgever ten aanzien van het Fonds. 

Er kan een aanvullende vergoeding worden aangerekend voor bijkomende diensten die 

worden aangeboden aan de kredietnemer of de kredietgever. 

§ 3. Om de tussenpersoon te kunnen zijn van Proxi-leningen, sluit een financieringsvehikel 

voorafgaand een kaderovereenkomst met het Fonds. 

Deze kaderovereenkomst brengt de beginselen ten uitvoer van het Bijzondere machtenbesluit, 

dit besluit en elke andere op de relatie van toepassing zijnde reglementering en met name: 

1° de opvolging van de in paragraaf 1 bedoelde vergunning; 

2° de nalevingsmodaliteiten van § 2; 

3° de bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens en privacy;  

4° de verbintenissen van het financieringsvehikel ten aanzien van het Fonds; 

5° de communicatiemiddelen die tussen de partijen gelden; 

6° de documentvormen die als originele exemplaren worden erkend; 

7° de toegestane aflossingstabellen; 

8° de gegevens die het financieringsvehikel eventueel moet invoeren in het computersysteem 

van het Fonds. 

De kaderovereenkomst zal ook elke andere aangelegenheid regelen die de partijen relevant 

achten om hun rol in het programma naar behoren te vervullen. 

§ 4. Indien de Proxi-lening wordt verstrekt door de tussenpersoon van een 

financieringsvehikel, worden alle in dit besluit voorziene kennisgevingen van het Fonds aan 

de kredietgever uitsluitend gericht tot het financieringsvehikel, dat onder zijn 

verantwoordelijkheid de kredietgever hierover informeert en hem effectief de mogelijkheid 

biedt om zijn rechten jegens het Fonds te laten gelden via zijn tussenpersoon. 

 

HOOFDSTUK II. - Voorwaarden en registratieprocedure van de Proxi-lening 

 

Art. 6. Om in aanmerking te komen voor de toepassing van de bepalingen van hoofdstuk VII 

van het Bijzondere machtenbesluit, moeten de kredietgever en de kredietnemer het bewijs 

leveren dat ze voldoen aan alle in het voornoemde Bijzondere machtenbesluit en in dit besluit 

vastgestelde voorwaarden en voorschriften. 

Indien de Proxi-lening wordt verstrekt door de tussenpersoon van een financieringsvehikel, 

maakt deze laatste aan het Fonds het in lid 1 bedoelde bewijs over. 

Art. 7. § 1. Dit artikel is van toepassing op Proxi-leningen die rechtstreeks tussen een 

kredietgever en een kredietnemer worden gesloten. 

§ 2. Het in artikel 6 bedoelde bewijs kan alleen geleverd worden als de Proxi-lening werd 

vastgesteld in een onderhandse of authentieke akte.  

Deze akte wordt opgesteld aan de hand van het modelformulier dat het Fonds ter beschikking 

stelt.  

In het modelformulier worden ten minste de volgende gegevens opgenomen: 



1° de identificatiegegevens van de kredietgever; 

2° de identificatiegegevens van de kredietnemer die een zelfstandige is; 

3° de identificatiegegevens van de kredietnemer die een rechtspersoon is; 

4° de precieze vermelding van het doel van de Proxi-lening voor de kredietnemer; 

5° de hoofdsom van de Proxi-lening; 

6° de begindatum van de Proxi-lening; 

7° de looptijd van de Proxi-lening zoals toegestaan door het Bijzondere machtenbesluit; 

8° het bankrekeningnummer waarop het bedrag van de Proxi-lening werd of zal worden 

gestort; 

9° het bankrekeningnummer waarop de interesten en de kapitaalsaflossingen moeten worden 

gestort; 

10° de rentevoet, de bedragen en de vervaldata van de interesten die op de Proxi-lening 

moeten worden betaald of, in voorkomend geval, de aflossingstabel, ondertekend door de 

kredietgever en de kredietnemer; 

11° een verklaring van de kredietgever en de kredietnemer dat aan alle voorwaarden van het 

Bijzondere machtenbesluit en van dit besluit wordt en zal worden voldaan; 

12° de verklaring van de kredietgever dat het bedrag dat wordt geleend of ter beschikking 

gesteld niet afkomstig is van een van de in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 18 september 

2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot 

beperking van het gebruik van contanten bedoelde activiteiten; 

13° indien de kredietgever aanvaardt dat het Fonds officieel en uitsluitend met hem via 

elektronische post communiceert, zijn elektronisch adres. 

De kredietgever en de kredietnemer kunnen aan het modelformulier aanvullende voorwaarden 

of bepalingen toevoegen op voorwaarde dat die niet strijdig of onverenigbaar zijn met de 

voorwaarden en voorschriften van het Bijzondere machtenbesluit en van dit besluit. 

Het invoeren van de in deze akten opgenomen gegevens in het computersysteem van het 

Fonds kan aan de kredietgever worden toevertrouwd. 

§ 3. De akte wordt in drie originele exemplaren opgesteld, waarvan er één bestemd is voor 

elke partij en er één wordt bezorgd aan het Fonds. 

Als de kredietgever en de kredietnemer voorzien in een systeem van tussentijdse aflossingen, 

wordt de aflossingstabel bij de akte gevoegd.  

§ 4. De akte is alleen geldig als: 

1° zij werd opgesteld aan de hand van het in paragraaf 2 bedoelde modelformulier; 

2° de bij de akte gevoegde aflossingstabel werd opgesteld aan de hand van de 

aflossingsmodellen die het Fonds ter beschikking stelt; 

3° het originele exemplaar van de akte en de toegevoegde aflossingstabel volledig en correct 

werden ingevuld; 

4° de kredietgever binnen drie maanden nadat de Proxi-lening werd gesloten, een origineel 

exemplaar van de akte en van de aflossingstabel verstuurt naar het Fonds. 

Art. 8. § 1. Indien de Proxi-lening wordt verstrekt door de tussenpersoon van een 

financieringsvehikel, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing. 

§ 2. De Proxi-lening bestaat uit twee akten. 

De eerste akte wordt gesloten tussen de kredietgever en het financieringsvehikel. 

De tweede akte wordt gesloten tussen het financieringsvehikel en de kredietnemer. 

Bij een akte gesloten tussen een financieringsvehikel en een kredietnemer kunnen 

verschillende akten gesloten tussen kredietgevers en dit financieringsvehikel worden gevoegd.  

Het invoeren van de in deze akten opgenomen gegevens in het computersysteem van het 



Fonds kan aan het financieringsvehikel worden toevertrouwd. 

§ 3. In de eerste in § 2 bedoelde akte worden ten minste de volgende gegevens opgenomen: 

1° de identificatiegegevens van de kredietgever; 

2° de identificatiegegevens van het financieringsvehikel; 

3° de hoofdsom van de Proxi-lening; 

4° de begindatum van de Proxi-lening; 

5° de looptijd van de Proxi-lening zoals toegestaan door het Bijzondere machtenbesluit; 

6° het bankrekeningnummer van het financieringsvehikel waarop het bedrag van de Proxi-

lening werd of zal worden gestort; 

7° het bankrekeningnummer waarop de interesten en de kapitaalsaflossingen moeten worden 

gestort; 

8° de rentevoet, de bedragen en de vervaldata van de interesten die op de Proxi-lening moeten 

worden betaald of, in voorkomend geval, de aflossingstabel, ondertekend door de 

kredietgever en het financieringsvehikel; 

9° een verklaring van de kredietgever dat, wat hem betreft, aan alle voorwaarden van het 

Bijzondere machtenbesluit en van dit besluit wordt en zal worden voldaan; 

10° de verklaring van de kredietgever dat het bedrag dat wordt geleend of ter beschikking 

gesteld niet afkomstig is van een van de in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 18 september 

2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot 

beperking van het gebruik van contanten bedoelde activiteiten. 

§ 4. In de tweede in § 2 bedoelde akte worden ten minste de volgende gegevens opgenomen: 

1° de identificatiegegevens van de kredietnemer die een zelfstandige is; 

2° de identificatiegegevens van de kredietnemer die een rechtspersoon is; 

3° de identificatiegegevens van het financieringsvehikel; 

4° de precieze vermelding van het doel van de Proxi-lening voor de kredietnemer; 

5° de hoofdsom van de Proxi-lening; 

6° de begindatum van de Proxi-lening; 

7° de looptijd van de Proxi-lening zoals toegestaan door het Bijzondere machtenbesluit; 

8° het bankrekeningnummer van de kredietnemer waarop het bedrag van de Proxi-lening 

werd of zal worden gestort; 

9° het bankrekeningnummer waarop de interesten en de kapitaalsaflossingen moeten worden 

gestort door de kredietnemer; 

10° de rentevoet, de bedragen en de vervaldata van de interesten die op de Proxi-lening 

moeten worden betaald of, in voorkomend geval, de aflossingstabel, ondertekend door de 

kredietnemer en het financieringsvehikel; 

11° een verklaring van de kredietnemer dat, wat hem betreft, aan alle voorwaarden van het 

Bijzondere machtenbesluit en van dit besluit wordt en zal worden voldaan; 

12° het percentage van de ontvangen commissie ter dekking van de dossierkosten voor de 

basis-Proxi-leningdienst in de zin van artikel 5, § 2.  

§ 5. De eerste en de tweede in § 2 bedoelde akten worden elk in drie originele exemplaren 

opgesteld, waarvan er één bestemd is voor elke partij bij de akte en er één wordt bezorgd aan 

het Fonds. 

Als de partijen voorzien in een systeem van tussentijdse aflossingen, wordt de aflossingstabel 

bij de akte gevoegd. 

§ 6. Een akte is alleen geldig als: 

1° zij de in paragraaf 3 of 4, naargelang het geval, bedoelde gegevens bevat; 

2° de bij de akte gevoegde aflossingstabel in overeenstemming is met de aflossingsmodellen, 



zoals verduidelijkt in de in artikel 5, § 3 voorziene kaderovereenkomst;  

3° het originele exemplaar van de akte en de eventuele toegevoegde aflossingstabel volledig 

en correct werden ingevuld; 

4° de intrestvoet van de lening, de begindatum en de looptijd van de lening, de frequentie en 

de tarieven van de aflossingen van de akte en van de eventuele daarbij gevoegde 

aflossingstabel overeenstemmen met deze van de akte of van de andere soort akten die daarbij 

worden gevoegd om samen een of meerdere Proxi-leningen te vormen. 

5° het financieringsvehikel binnen drie maanden vanaf de datum van de laatste van alle eerste 

en tweede akten tot opening van een Proxi-lening, een origineel exemplaar van de akte en van 

de aflossingstabel verstuurt naar het Fonds. 

Art. 9. Het Fonds gaat binnen twee maanden na ontvangst van een origineel exemplaar van de 

akte op basis van de akte na of voldaan werd aan de voorwaarden van het Bijzondere 

machtenbesluit en dit besluit.  

Tenzij het vaststelt dat aan een van de voorwaarden niet werd voldaan, gaat het Fonds over tot 

de registratie van de akte. 

De registratie omvat het toekennen van een nummer aan de akte en het opnemen van de akte 

en van de desbetreffende Proxi-lening in het in hoofdstuk III bedoelde Proxi-leningregister. 

Binnen een week na de registratie van de akte, informeert het Fonds de kredietgever over de 

registratie met vermelding van ten minste het nummer dat bij de registratie aan de akte van de 

Proxi-lening werd toegekend. 

Art. 10. § 1. Het Fonds kan de akte niet registreren als: 

1° het meent dat niet wordt voldaan aan een of meerdere voorwaarden van het Bijzondere 

machtenbesluit en van dit besluit; 

2° ondanks de volledigheid van de akte, het Fonds redenen heeft om te twijfelen aan de 

verklaringen van de kredietgever of de kredietnemer, inzonderheid aan de waarachtigheid of 

accuraatheid ervan. 

Als het Fonds niet overgaat tot de registratie van de akte, informeert het de kredietgever 

hierover binnen een week nadat werd besloten om niet tot registratie over te gaan, met 

vermelding van de redenen waarom de registratie niet kon plaatsvinden. 

§ 2. Als de niet-registratie van de akte uitsluitend voortkomt uit een materiële vergissing of 

louter formele fout die kan worden rechtgezet, heeft de kredietgever de mogelijkheid die 

vergissing of fout recht te zetten. 

De kredietgever moet in dat geval binnen twee weken na ontvangst van de in paragraaf 1, lid 

twee bedoelde mededeling het bewijs van rechtzetting van de materiële vergissing of fout 

versturen naar het Fonds. 

§ 3. In afwijking van § 2, indien de Proxi-lening wordt verstrekt door de tussenpersoon van 

een financieringsvehikel, beschikt het financieringsvehikel over een termijn van een maand 

om aan het Fonds het bewijs van rechtzetting van de materiële vergissing of de louter formele 

fout mee te delen. 

Art. 11. Indien de Proxi-lening rechtstreeks wordt gesloten tussen een kredietgever en een 

kredietnemer en als de kredietnemer geïnformeerd wil worden over de niet-registratie of 

registratie van de Proxi-lening, moeten de kredietgever en de kredietnemer daartoe onderling 

afspraken maken. 

Indien de Proxi-lening wordt gesloten door een tussenpersoon van een financieringsvehikel, 

wordt enkel deze laatste geïnformeerd over de niet-registratie of registratie van de Proxi-

lening, zoals bepaald in dit hoofdstuk. 

Indien de registratie van een akte van een Proxi-lening wordt geweigerd, informeert het 



financieringsvehikel de kredietgever en kredietnemer hierover binnen een termijn van 

veertien dagen. 

Art. 12. Indien de Proxi-lening rechtstreeks wordt gesloten tussen een kredietgever en een 

kredietnemer, moet de kredietgever iedere wijziging aan de geregistreerde akte die geen 

afbreuk doet aan de voorwaarden en voorschriften van het Bijzondere machtenbesluit en van 

dit besluit, binnen drie maanden na de wijziging versturen naar het Fonds. 

Indien de Proxi-lening wordt gesloten door de tussenpersoon van een financieringsvehikel, 

deelt deze laatste aan het Fonds elke in het eerste lid bedoelde wijziging aan een 

geregistreerde akte waarbij hij partij is, mee binnen drie maanden na de wijziging.  

 

HOOFDSTUK III. - Inrichting van het Proxi-leningregister 

 

Art. 13. Er wordt een register ingericht van de geregistreerde Proxi-leningen.  

Het register draagt de benaming "Proxi-leningregister" en wordt beheerd door het Fonds. 

Art. 14. Elke registratie in het Proxi-leningregister omvat het toekennen van een individueel 

nummer aan elke akte tot opening van een Proxi-lening en bevat de identificatiegegevens met 

betrekking tot de geregistreerde akten, de desbetreffende Proxi-leningen, de kredietgevers, de 

kredietnemers, de financieringsvehikels en de in de akte of de akten van de 

kredietovereenkomsten opgenomen informatie. 

 

HOOFDSTUK IV. - Schrapping van de registratie en contrôle 

 

Art. 15. § 1. Dit artikel is van toepassing op Proxi-leningen die rechtstreeks tussen een 

kredietgever en een kredietnemer worden gesloten. 

§ 2. In geval van vervroegde terugbetaling, zoals vermeld in artikel 3, § 1, tweede lid van het 

Bijzondere machtenbesluit, en in de in artikel 3, § 2 van het Bijzondere machtenbesluit 

bedoelde gevallen, moet de kredietgever binnen drie maanden na de beëindiging van de 

Proxi-lening een kennisgeving naar het Fonds versturen met vermelding van de reden voor de 

vervroegde terugbetaling. 

Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van de beëindiging van de lening, gaat 

het Fonds over tot schrapping van de registratie. 

Binnen een week na de schrapping van de registratie, informeert het Fonds de kredietgever 

over de schrapping, met vermelding van het nummer dat bij de registratie aan de akte van de 

Proxi-lening werd toegekend. 

§ 3. Als het Fonds van oordeel is dat niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van het 

Bijzondere machtenbesluit en van dit besluit, informeert het de kredietgever over zijn 

voornemen om de registratie van de Proxi-lening te schrappen, met vermelding van het 

nummer dat bij de registratie aan de akte van de Proxi-lening werd toegekend alsook van de 

redenen waarom het Fonds meent tot schrapping te moeten overgaan. 

De kredietgever kan binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van de in het eerste 

lid bedoelde mededeling, eventuele bezwaren tegen de schrapping versturen naar het Fonds. 

Na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde termijn,, gaat het Fonds over tot 

ambtshalve schrapping van de registratie, indien het van oordeel is dat niet langer wordt 

voldaan aan de voorwaarden van het Bijzondere machtenbesluit en van dit besluit.  



Het Fonds informeert de kredietgever over deze beslissing, met vermelding van het nummer 

dat bij de registratie aan de akte van de Proxi-lening werd toegekend, alsook van de redenen 

voor de ambtshalve schrapping. 

§ 4. Enkel de kredietgever wordt geïnformeerd over de in paragraaf 2, lid twee, en paragraaf 

3, lid drie bedoelde schrapping.  

Als de kredietnemer hierover geïnformeerd wil worden, moeten de kredietgever en de 

kredietnemer daarover onderling afspraken maken. 

Art. 16. § 1. Dit artikel is van toepassing op Proxi-leningen die worden verstrekt door de 

tussenpersoon van een financieringsvehikel. 

§ 2. In geval van vervroegde terugbetaling, zoals als vermeld in artikel 3, § 1, tweede lid van 

het Bijzondere machtenbesluit, informeert de kredietnemer het financieringsvehikel hierover, 

waarna deze laatste van de beëindiging van de Proxi-lening kennis geeft aan de betrokken 

kredietgevers en het Fonds binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de informatie 

van de kredietnemer. 

In de in artikel 3, § 2, van het Bijzondere machtenbesluit bedoelde gevallen van vervroegde 

terugbetaling, informeert het financieringsvehikel, dat op de hoogte werd gebracht van het feit 

dat een van de in deze bepaling bedoelde situaties zich heeft voorgedaan, de betrokken 

kredietgevers hierover. De kredietgevers die de vervroegde terugbetaling willen aanvragen 

gezien het feit dat een van deze situaties zich heeft voorgedaan, informeren het 

financieringsvehikel hierover met verduidelijking van de door hen ingeroepen situatie. Het 

financieringsvehikel geeft aan de betrokken kredietnemer en aan het Fonds kennis van de 

beëindiging van de Proxi-lening binnen een termijn van een maand na ontvangst van de 

informatie van de kredietgever.  

Binnen een termijn van een maand na ontvangst van de kennisgeving van beëindiging van de 

lening, gaat het Fonds over tot de schrapping van de registratie van de desbetreffende akte of 

akten. 

Binnen een week na de schrapping van de registratie of registraties, informeert het Fonds het 

betrokken financieringsvehikel over de schrapping, waarna deze laatste op zijn beurt de 

betrokken kredietgever en kredietnemer hierover informeert binnen een termijn van veertien 

dagen en aan de kredietgever de fiscale gevolgen van deze schrapping verduidelijkt. 

§ 3. Als het Fonds van oordeel is dat niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van het 

Bijzondere machtenbesluit en van dit besluit, informeert het Fonds het financieringsvehikel 

over het voornemen om de desbetreffende registratie of registraties van de Proxi-lening te 

schrappen. 

In de elektronische communicatie worden de registratienummers van de desbetreffende akten 

alsook de redenen waarom het Fonds meent tot schrapping te moeten overgaan, vermeld. 

Het financieringsvehikel kan binnen een termijn van twee maanden na ontvangst van de in het 

eerste lid bedoelde communicatie en na kennis te hebben genomen van de eventuele 

opmerkingen van de betrokken kredietgever of kredietgevers en kredietnemer, eventuele 

bezwaren tegen de schrapping versturen naar het Fonds. 

Na het verstrijken van de in het derde lid bedoelde termijn, gaat het Fonds over tot ambtshalve 

schrapping van de registratie, indien het van oordeel is dat niet langer wordt voldaan aan de 

voorwaarden van het Bijzondere machtenbesluit en van dit besluit.  

Het Fonds informeert het financieringsvehikel over deze beslissing. 

In de elektronische communicatie worden de registratienummers van de desbetreffende akten 

alsook de redenen voor de ambtshalve schrapping vermeld. 

Binnen een termijn van veertien dagen na deze communicatie, maakt het financieringsvehikel 



deze beslissing over aan de kredietgever en de kredietnemer, waarbij het aan de kredietgever 

verduidelijkt dat er vanaf het boekjaar dat overeenstemt met het aanslagjaar waarin de 

ambtshalve schrapping heeft plaatsgevonden, geen enkel belastingvoordeel meer kan worden 

ontvangen op grond van de Proxi-lening die daarop betrekking heeft. 

Art. 17. Het Fonds informeert de federale belastingadministratie over de schrappingen.  

Art. 18. De personen die instaan voor de registratie en schrapping van de Proxi-leningen, zijn 

gemachtigd om de gegevens in te zien en, op basis daarvan, verificaties en controles uit te 

voeren bij de kredietgevers, de kredietnemers en de financieringsvehikels met het oog op het 

toezicht op de naleving van het Bijzondere machtenbesluit en zijn uitvoeringsbesluiten. 

De kredietgevers, kredietnemers en financieringsvehikels delen binnen een maand na 

ontvangst van de aanvraag, alle inlichtingen mee die door de in het eerste lid bedoelde 

personen worden aangevraagd en die van dien aard zijn dat zij aantonen dat aan de in het 

bijzondere machtenbesluit en het ontwerp vastgestelde voorwaarden van het Proxi-

leningprogramma werd voldaan.Deze termijn kan door het Fonds worden verlengd om 

gegronde redenen. 

 

HOOFDSTUK V. - Berekening en betaling van de interesten 

 

Art. 19. De door de kredietnemer verschuldigde interesten worden berekend door het in het 

kader van een Proxi-lening geleende of ter beschikking gestelde bedrag, na aftrek van het 

bedrag van de aflossingen die al werden terugbetaald, te vermenigvuldigen met de vaste 

rentevoet die werd vastgesteld in de akte overeenkomstig artikel 3, § 1, zesde lid, van het 

Bijzondere machtenbesluit. 

De interesten zijn betaalbaar op de overeengekomen vervaldagen. 

 

HOOFDSTUK VI. - Voorwaarden betreffende de bestemming van de Proxi-lening 

 

Art. 20. De in het kader van de Proxi-lening geleende of ter beschikking gestelde middelen 

mogen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de activiteit van de ontlenende 

onderneming. 

Dit impliceert dat de middelen integraal moeten worden aangewend door de kredietnemer in 

het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten als rechtspersoon of als zelfstandige op een 

wijze die in het belang van de rechtspersoon is en rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot 

de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel of, als het een zelfstandige betreft, op een 

wijze die hoofdzakelijk bijdraagt tot de verwezenlijking van zijn bedrijfs- of 

beroepsactiviteiten. 

De activiteit die het verstrekken door de kredietnemer van een of meer leningen of 

zekerheden omvat, kan niet gekwalificeerd worden als een ondernemingsdoel in de zin van 

artikel 4 van het Bijzondere machtenbesluit, tenzij het maatschappelijk doel van de 

kredietnemer uitsluitend of hoofdzakelijk de uitoefening van deze activiteit omvat. 

 

HOOFDSTUK VII. - Bepalingen inzake bewijs en uitwisseling van informatie tussen 

autoriteiten 



 

Art. 21. § 1. De kredietgevers die in toepassing van artikel 6 van het Bijzondere 

machtenbesluit recht hebben op het daarin toegekende jaarlijkse belastingkrediet, leveren het 

in artikel 5 van het Bijzondere machtenbesluit bedoelde vereiste bewijs door: 

1° voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de Proxi-lening 

werd gesloten, de geregistreerde Proxi-lening, haar eventuele aflossingstabel en de in artikel 

9, vierde lid van dit besluit bedoelde mededeling ter beschikking van de federale 

belastingadministratie te houden; 

2° in hun aangifte in de personenbelasting voor ieder belastbaar tijdperk waarvoor om het 

belastingkrediet verzocht wordt, de som van alle geleende of ter beschikking gestelde 

bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk in kwestie te vermelden 

in de daartoe in het aangifteformulier opgenomen vakken, waarbij een onderscheid wordt 

gemaakt tussen de bedragen van de leningen die werden gesloten tijdens het betrokken 

belastbaar tijdperk en tijdens de twee voorgaande belastbare tijdperken, enerzijds, en de 

bedragen van de leningen die vroeger werden gesloten, anderzijds. 

De vermelde bedragen zijn de bedragen na aftrek van de aflossingen die al op de 

referentiedata werden terugbetaald. Voor de vaststelling van het terugbetaald kapitaalbedrag, 

houdt de kredietgever, naast de aflossingstabel, de rekeninguittreksels die betrekking hebben 

op de uitgevoerde terugbetalingen, ter beschikking van de federale belastingadministratie voor 

het aanslagjaar waarin deze bedragen in overweging worden genomen in de berekening van 

de aangegeven bedragen;  

3° voor elk van de rechtverkrijgenden van een overleden kredietgever een afschrift van hetzij 

de verdelingsakte, hetzij een verklaring van de notaris die belast is met de verdeling, hetzij 

een verklaring ondertekend door alle erfgenamen waaruit de identiteit van de 

rechtverkrijgenden en het door hen verkregen deel van de Proxi-lening duidelijk blijkt, ter 

beschikking van de federale belastingadministratie te houden. 

Vanaf het aanslagjaar dat overeenstemt met het jaar van overlijden, hebben de bedragen die 

zij vermelden in toepassing van 2° voor de door de overledene toegekende Proxi-lening 

betrekking op het door hen verkregen deel van de lening. 

§ 2. Voor de toepassing van artikel 7 van het Bijzondere machtenbesluit, leveren de 

kredietgever of zijn rechtverkrijgenden het bewijs aan de hand van de in artikel 340 van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde bewijsmiddelen. 

De kredietgever houdt het bewijs waaruit blijkt dat een gedeelte of het geheel van de 

hoofdsom van de Proxi-lening definitief verloren is gegaan en, in voorkomend geval, de in 

artikel 15, § 2, derde lid, of in artikel 16, § 2, vierde lid bedoelde mededeling van de 

schrapping ter beschikking van de federale belastingadministratie. 

De rechtverkrijgenden van een overleden kredietgever houden elk het bewijs waaruit blijkt 

dat een gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Proxi-lening definitief verloren is 

gegaan en, in voorkomend geval, de in artikel 15, § 2, derde lid, of in artikel 16, § 2, vierde lid 

bedoelde mededeling van de schrapping alsook een afschrift van hetzij de verdelingsakte, 

hetzij een verklaring van de notaris die belast is met de verdeling, hetzij een verklaring 

ondertekend door alle erfgenamen, waaruit de identiteit van de rechtverkrijgenden en het door 

hen verkregen deel van de Proxi-lening duidelijk blijkt, ter beschikking van de federale 

belastingadministratie. 

Art. 22. Het Fonds en de federale belastingadministratie komen overeen om samen te werken 

op het vlak van de overdracht van gegevens die de federale belastingadministratie nodig heeft 

om haar opdrachten in het kader van de belastingheffing en -invordering uit te voeren.  



 

 

HOOFDSTUK VIII. – Slotbepalingen 

 

Art. 23. Dit besluit en het Bijzondere machtenbesluit treden in werking op 15 oktober 2020. 

Art. 24. De minister bevoegd voor Economie wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 

Brussel, 1 oktober 2020. 

Voor de Regering : 

De Minister-President,  

R. VERVOORT 

De Minister van Economie,  

A. MARON 

De Minister van Financiën en Begroting,  

S. GATZ . 


