Winwinlening
Om de bouw te financieren van ons rugbycomplex in de Gulden Kamer, lanceert de Brugsche
Rugby Club een winwinlening met een minimum inbreng van 5.000 EUR.

Wat?
De winwinlening is een achtergestelde lening die wordt gesloten tussen een particulier
(kredietgever) en de Brugsche Rugby Club (kredietnemer). Deze lening wordt vastgelegd in
een akte, die gratis wordt geregistreerd. Het heeft een vaste looptijd van 8 jaar.

Hoeveel geld kan ik aan de BRC lenen?
De minimum inbreng van onze winwinlening bedraagt 5.000 EUR. Het wettelijk maximum
bedrag is 50.000 EUR.
We willen met onze winwinlening 100.000 EUR ophalen. Eenmaal dit bedrag gehaald,
sluiten we de winwinlening af.

Hoeveel brengt me dit op?
De bruto-rentevoet bedraagt 1,5%. Na aftrek van de roerende voorheffing (momenteel
30%) bedraagt de netto-rentevoet 1,05%. De BRC houdt de roerende voorheffing in en
stort dit rechtstreeks aan de belastingdienst.

Bovendien krijgt u een jaarlijks belastingkrediet in de personenbelasting van 2,5 % op het
openstaande kapitaal van de winwinlening. Ook particulieren met een laag inkomen (bvb.
gepensioneerden) genieten van dit belastingvoordeel.

Wanneer krijg ik mijn geld terug?
De winwinlening heeft een looptijd van 8 jaar, met startdatum vanaf februari 2018.
Voor elke storting wordt een akte met een aflossingstabel vastgelegd. Hierbij voorzien we
één jaarlijkse terugbetaling op een vaste vervaldag. De Brugsche Rugby Club is verplicht
deze aflossingstabel te volgen. Een wijziging van de aflossingstabel is niet mogelijk.
Na 8 jaar is uw geld dus terugbetaald, samen met een mooie intrestvoet en het genot van
een belastingvoordeel.

Hoe sluit ik de lening af?
Door storting van het geleend bedrag op onze clubrekening BE51 7380 1899 6662 met
mededeling ‘winwinlening’ + naam van de kredietgever. Opgelet: het rekeningnummer dat
je gebruikt moet hetzelfde rekeningnummer zijn waarop het geleend bedrag en de
intresten moeten terugbetaald worden.

Krijg ik een bewijs van mijn lening?
Na goedkeuring van de leningsaanvraag, drukken we de akte en aflossingstabel af in
drievoud. Eén van deze ondertekende documenten krijg je als bewijs. Het tweede
ondertekend exemplaar is voor de rugbyclub bestemd.
Het derde exemplaar wordt aan Waarborgbeheer nv/Winwinleningen verstuurd. Na
registratie door Waarborgbeheer, krijg je een registratiebrief. Dit document, samen met de
akte en aflossingstabel, dienen als bewijs en voor de aangifte van je belastingkrediet.

Kan ik mijn lening doorgeven?
De akte is geregistreerd op naam van de particulier. Hierdoor kan het belastingkrediet
enkel in de belastingaangifte van die particulier worden ingegeven. Het doorgeven van de
lening is dan ook niet mogelijk.

Met welke inkomsten betaalt de rugbyclub de lening terug?
Bij de ingebruikname van ons rugbycomplex, haalt de Brugsche Rugby Club zijn inkomsten
jaarlijks uit de horecaverkoop, de organisatie van activiteiten, sponsoring, lidgelden,
verkoop van merchandise en de verhuur van de infrastructuur.
Wettelijk is voorzien dat als de kredietnemer de lening niet kan terugbetalen, de kredietgever 30% van het nog verschuldigde bedrag terugkrijgt via eenmalig belastingkrediet.

Meer informatie
Meer uitgebreide informatie is terug te vinden op http://www.pmvz.eu/winwinlening
Voor praktische vragen m.b.t. de winwinlening van de Brugsche Rugby Club, kun je terecht
bij Wim De Bruyne, kassa@brugscherugbyclub.be

