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ALTERNATIEVE FINANCIERING IS  
(OPNIEUW) ACTUEEL

Alternatieve financiering is veelal de kinderschoenen ont-
groeid. Wie al langer in de financiële sector werkzaam is, her-
innert zich ongetwijfeld nog de kredietfaciliteiten die in het 
leven geroepen werden, al dan niet samen met banken, om 
risicovollere projecten van bedrijven of start ups financierbaar 
te kunnen maken. Voorbeelden hiervan zijn het Borgstellings-
krediet of de ‘Tante Agaath’ leningen. 

Deze laatste, de Tante Agaath lening, is in een andere vorm 
weer terug gekomen als leningen door (groot)ouders aan 
(klein)kinderen bij financiering van onroerend goed, waardoor 

eenvoudiger een hypotheek verstrekt kan worden. Want de 
bank of kredietverstrekker heeft een financiering in het voor-
uitzicht gesteld, maar vult hiermee niet de volledige kredietbe-
hoefte in. Er wordt een maximum op basis van haar (interne) 
normen gehanteerd waardoor het tekort door andere vormen 
opgevuld dient te worden. Meer recent nog is er ook Publiek 
Private samenwerking tussen financiële instellingen en over-
heid met bijvoorbeeld Qredits. Deze regelen op hun beurt weer 
in eerste instantie minifinancieringen of meer risicovolle lenin-
gen en faciliteren sinds kort ook kredietverlening (grotere fi-
nancieringsbedragen) voor middelgrote MKB-ondernemingen.   

Via NPEX, de MKB-Beurs van Nederland, wordt specifiek 
voor ondernemingen groeifinanciering opgehaald. NPEX 

BELEGGER EN ONDERNEMER OP WEG NAAR 
SAMEN BETER INVESTEREN! 

Vermogende particulieren zijn op zoek naar rendement op hun vermogen. De rente staat momenteel zo laag dat spa-
ren zelfs een negatief rendement kan opleveren. Ook de verwachte rendementen op obligaties zijn laag. Ondanks dat 
de rente laag staat, blijkt het invullen van hun financieringsbehoefte voor ondernemers en (non-profit)organisaties 
via klassieke financiering door banken in de praktijk nog erg lastig. Aan de andere kant zien we dat aandelenbeurzen 
volatiel zijn (en blijven?). Vroeger werden particuliere beleggers, vaak een oud ondernemer, informeel in contact ge-
bracht met (jonge) ondernemers met een financieringsbehoefte door accountants en belastingadviseurs. Sinds enkele 
jaren is deze praktijk weer uiterst actueel geworden. En met ook de groeiende aandacht voor social media is het niet 
vreemd dat via electronische/web platformen verschillende partijen met elkaar in contact gebracht worden. Dit geldt 
nu ook voor financiering en beleggingsvraagstukken.  
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helpt ondernemers bij de financiering van € 500.000 tot  
€ 10 - 15 miljoen. NPEX is een handelsplatform, waarop be-
leggers hun effecten kunnen verhandelen. NPEX verzorgt 
daarom ook het aandeelhouder- of obligatiehouderregister. 
Inmiddels hebben een bijna 20 bedrijven hun weg gevon-
den naar NPEX. 

Doordat de kredietverlening door klassieke banken nog 
steeds lastig is richting MKB-ondernemingen zie je ook dat 
succesvolle ondernemers startende of bevriende onderne-
mers willen helpen. Vraag naar en aanbod van vermogen 
worden hierbij direct samengebracht. En waarom zouden 
ondernemers in plaats van alleen maar in klassieke beursge-
noteerde aandelen van corporate ondernemingen niet ook 
hun vermogen investeren in bedrijven waar ze meer voeling 
mee hebben, al dan niet in hun eigen regio, een actievere 
aandeelhoudersrol spelen, of collega ondernemers helpen. 
En zo zie je de zogenaamde business angels weer in popu-
lariteit toenemen. 

Zo zijn ook de laatste jaren (beursgenoteerde) private equi-
ty bedrijven weer meer zichtbaar en betrokken bij (grote) cor-
porate bedrijfsovernames. Hierbij nemen ze als risicokapitaal 
verstrekker belangen in deze bedrijven, om ze vervolgens na 
bepaalde tijd weer door te verkopen, al dan niet na het her-
structureren van activiteiten of bedrijfsonderdelen. 

In Nederland zie je net als in België veel (beursgenoteer-
de) participatie-, holding- en ontwikkelingsmaatschappijen 
waarin (grote)deelbelangen in andere ondernemingen onder-
gebracht zijn. Misschien wel de meest bekende onderneming 
is Value8.

Aan de andere kant van het spectrum worden zogenaam-
de kredietunies opgericht die in de praktijk dan weer voorna-
melijk een sociaal maatschappelijke rol vervullen.

Sinds anderhalf jaar is crowdfunding in populariteit erg 
sterk toegenomen. Er zijn succesformules en ook minder suc-
cesvolle geweest. Een voorbeeld hiervan in de creatieve hoek 
is TenPages, een platform wat auteurs en uitgevers/investeer-
ders samenbracht om op basis van de eerste tien pagina’s van 
een boek de interesse te peilen en financiering van het daad-
werkelijk verder schrijven en uitgeven van dit boek te facili-
teren. In dezelfde creatieve/culturele sector zie je het succes-
volle voordekunst.nl, met meer dan 2.200 kleinere en 
grotere culturele projecten.

CROWDFUNDING, VOLUMES IN  
VOGELVLUCHT 

Cijfers variëren afhankelijk van onderzoek, maar inmid-
dels gaan toch steeds meer serieuze volumes om in crowd-
funding. Zo heeft Douw & Koren een rapport gepubliceerd.  
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Dit is trouwens in 2014 nog steeds slechts 2,6% van Eu-

ropa (UK is met meer dan 2,2 mrd! koploper). Wereldwijd is 
dit cijfer in NL nog maar 0,4% van wereldwijd geïnvesteer-
de bedragen via crowdfunding. Ter illustratie, USA is koplo-
per met 9,5 mrd USD. Azië staat op gelijk niveau als totaal 
Europa (bijna 3,4 mrd). Enkele bekende en misschien ook 
minder bekende namen zonder echt specifieke focus op bran-
che of activiteit in Nederland: geldvoorelkaar.nl, OnePlanet-
Crowd, Kickstarter, The Dutch Deal, kapitaalopmaat, Sym-
bid, indiegogo… Maar je ziet ook dat er platforms zijn die in 
heel specifieke branches actief zijn:

Anders Financieren (maatschappelijke en zorgprojecten), 
Crowdbricks en Samen in geld (beide vastgoed), Tailwind 
Crowd (MKB-bedrijven) en CrowdAboutNow (ondernemers) 
Lendex en Lendico (persoonlijke leningen), Duurzaaminves-
teren (duurzame energie).    

Deze lijst is niet volledig, er zijn er nog meer en de groei-
ende groep is één van de redenen dat de AFM deze ontwik-
keling nu pro-actief opvolgt. In een recent artikel in Het  
Financieele Dagblad wordt nog melding gemaakt van totaal 
142 platformen, die voor 3.685 projecten een bedrag van  
€ 128 mln opgehaald hebben. 1.203 projecten betroffen  
financiering van ondernemingen.2

 
TOEZICHT DOOR AFM

De AFM hanteert volgende beschrijving: 
Crowdfunding is het investeren met of uitlenen van 
relatief kleine bedragen door een grote groep inves-
teerders (hierna: geldgevers) aan particulieren of on-
dernemingen (hierna: geldvragers) via een doorgaans 
online platform (hierna: crowdfunding platform). 
Crowdfunding platforms brengen geldvragers en geld-
gevers samen. 

De werking van crowdfunding baseert zich op kleine 
bedragen die samen een aanzienlijk bedrag vormen. 
Crowdfunding is een vorm van financiering, met als  
typerend kenmerk dat de financiering (funding) wordt 
opgehaald bij het publiek (de ‘crowd’).
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Letterlijk stelt AFM verder: 
Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project 
te financieren en verloopt zonder financiële intermedi-
airs. Er is direct contact tussen investeerders en onder-
nemers. Voor het verkrijgen van kapitaal met behulp van 
crowdfunding is mogelijk een vergunning nodig. 

De AFM heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld, zo-
als professionaliteit, een minimumniveau aan transparantie, 
en een bepaalde mate van bescherming van de geldgever en 
geldvrager en informatie uitwisseling met en tussen platfor-
men (via bijvoorbeeld een branchevereniging). Op 19 decem-
ber 2014 heeft AFM een rapport gepubliceerd ‘Crowdfun-
ding – Naar een duurzame sector. Onderzoek naar (toezicht 
op) de crowdfundingsector’.3

AFM heeft ook inmiddels vergunningseisen opgesteld. Als 
een platform alleen actief is op het gebied van doneren, spon-
soring en/of reward based crowdfunding, dan is geen ver-
gunning of ontheffing van de AFM nodig. Bij de varianten 
van loan en equity based crowdfunding kan de aanbieder/
het platform te maken krijgen met een ontheffing- of vergun-
ningsplicht en wel als volgt:

1)  Investeringen in de vorm van verhandelbare aandelen 
en/of obligaties

Als het via het platform mogelijk is om te investeren in on-
dernemingen door middel van het kopen van verhandelbare 
aandelen of een verhandelbare obligatie, is er sprake van de 
aankoop van effecten (financiële instrumenten). De AFM is 
van oordeel dat de activiteiten die een platform verricht, in 
ieder geval moeten worden aangemerkt als het ontvangen 
en doorgeven van orders van geldgevers met betrekking tot 
die financiële instrumenten (orderremissier). Daarnaast kan 
er sprake zijn van het plaatsen van financiële instrumenten. 
In deze situaties is een vergunning nodig.

2)  Lening aan consumenten
Als het via het platform mogelijk is voor consumenten om 

een consumptieve of hypothecaire lening te verkrijgen, dan 
is vergunning voor het aanbieden van krediet van toepassing. 
Als het voor particuliere investeerders mogelijk is om via het 
platform te investeren en de betaalstromen lopen via samen-
werking met een betaaldienstverlener of elektronische geldin-
stelling, dan is mogelijk ook een vergunning nodig voor het 
bemiddelen in betaalrekeningen of elektronisch geld. (als be-
taalrekening of elektronisch geld ook afgenomen wordt via 
platform en er dus sprake is van bemiddeling). Volgens de 
Wft bemiddelt iemand als er meer dan NAWTE-4 gegevens 
van de consument worden doorgegeven aan de betaaldienst-
verlener of elektronische geldinstelling. 

3)  Leningen aan ondernemers
Als het via het platform mogelijk is voor ondernemingen 

om een lening te verkrijgen, heeft het platform een onthef-
fing nodig voor het bemiddelen in het aantrekken van  
opvorderbare gelden.  

Ook nu geldt bij particuliere investeerders net als bij le-
ningen aan consumenten dat mogelijk een vergunning no-
dig is als financiële dienstverlener voor het bemiddelen in 
betaalrekeningen of elektronisch geld. Als het platform ook 
een vergunning als beleggingsonderneming nodig heeft, 
dan hoeft geen ontheffing als bemiddelaar in opvorderbaar 
geld en/of als bemiddelaar in betaalrekeningen of elektro-
nisch geld aangevraagd te worden. Houders van een ver-
gunning als beleggingsonderneming zijn hiervan namelijk 
uitgezonderd.

AFM realiseert dat Nederland aan de vooravond van een 
groei staat en stelt  op haar website en in het rapport3, dat 
ze adviseert om de wet- en regelgeving en het toezicht mee 
te laten groeien met de deze (razendsnelle) ontwikkeling van 
de markt van crowdfunding. Dit ter stimulering van het in fa-
ses toegroeien naar een duurzame, verantwoorde en volwas-
sen sector. En om te voorkomen dat de regelgeving een ver-
stikkende werking op de markt heeft.

AFM heeft een register op haar website met vermelding 
van diverse platformaanbieders.2 Dit maakt dat het voor klan-
ten en adviseurs die een crowdfunding investering overwe-
gen enerzijds eenvoudig om te achterhalen via het register 
met welke partij in zee te gaan en hoe het toezicht op deze 
partij geregeld is danwel of een ontheffing verleend werd.  
Let op: in een markt met groeiende interesse bestaat natuur-
lijk altijd het risico dat wet- en regelgeving en/of AFM ach-
ter feiten aanloopt en dus ook niet bonafide partijen actief 
zijn/worden! 

Het is goed om even stil te staan bij de waarom vraag en 
de motivaties van een klant om ook voor jezelf als financieel 
planner of (vermogens)adviseur afweging te maken of, en zo 
ja, hoe je je klant verder wil begeleiden op het moment dat 
jou hierover een vraag gesteld wordt.

Je klant kan een ondernemer zijn met een financierings-
behoefte en kredietvraag of anderzijds een vermogende klant 
die zich afvraagt of deze manier van beleggen een alterna-
tief kan zijn voor zijn beleggingsportefeuille of aanvullend als 
totale asset allocatie van zijn of haar vermogen.  

ONDERNEMING MET FINANCIERINGS-
VRAAG: WAAROM?

Een ondernemer of instelling die geld nodig heeft om een 
project of de bedrijfsvoering te financieren, loopt praktisch 
tegen een aantal problemen aan:
 – Bancair krediet is minder beschikbaar en toegankelijk; 
 – Factoring/Leasing zijn vormen die niet altijd passen;
 – Banken verliezen ondanks dat ze gaan samenwerken met 

challengers/uitdagers vooralsnog terrein op het gebied van 
faciliteren van crowdfunding en private lending. Zijn er  
andere aanbieders?;

 – Ik heb gehoord dat crowdfunding een alternatief is voor 
ondernemingen en particulieren die niet in aanmerking ko-
men voor traditionele financiering, zoals bankfinanciering;

 – Financieringsvorm kan passen bij het eigentijdse bedrijfs-
concept. Het is bijvoorbeeld vernieuwend, of het platform 
wat ik zoek richt zich specifiek op bijvoorbeeld duurzaam-
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heid/impact investing waar ik met mijn onderneming ook 
extra win win voordeel uit kan halen, omdat dit voor mij 
ook belangrijke uitgangspunten zijn;

 – Ik wil en kan best een rentevergoeding betalen maar hoe 
krijgt een potentiele investeerder een goed beeld van mij 
en mijn onderneming?

EEN BELEGGER: WAAROM?
Een belegger die al wat vermogen opgebouwd heeft en 

naar zijn beleggingsportefeuille kijkt, heeft natuurlijk een ren-
dements- en risico vraagstuk. 

Deze stelt zich wellicht vragen of neemt de volgende 
punten in zijn afweging mee: 
 – Lage rente op spaarboekjes, zoektocht naar meer 

rendement;
 – Diversificatie, kan een lening/financiering aan een 

(startende) ondernemer met een mooi of interessant 
idee spreiding aanbrengen in mijn beleggingen?
 – Ik heb als belegger weinig impact op (AEX) beurs-

genoteerde en andere wereldwijd actieve bedrijven; 
 – Crowdfunding lijkt een relatief gemakkelijke, goed-

kope en snelle manier om financiering te verkrijgen; 
 – Investeerders voelen zich direct betrokken bij het 

bedrijf of de persoon die investeringsvraag heeft; 
 – Beleggers vinden het leuk, aantrekkelijk of leerzaam 

om op deze manier te investeren en beleggen; 
 – Ik zoek een eenvoudige en directe toegang tot de  

financiering van start-ups en bestaande MKB-bedrij-
ven, of partijen actief in creatieve , zorg- en vastgoed-
sector; 
 – Als belegger wil ik op een bijzondere manier betrok-

ken zijn bij de doelstelling van de geldvrager en/of hun 
inleg voor een deel als een gift zien of de projecten 
staan dichter bij persoonlijke drijfveren en de beleving 
van de belegger.

RENDEMENT, RISICO EN MEER
Zo zijn de eerder genoemde punten en motivaties maar 

een aantal van de veelvoorkomende vragen en afwegingen. 
Vanuit een pure beleggingsoptiek is rendement en risico bij 
veel beleggers nog steeds van doorslaggevend belang. En 
algemeen gezien kun je de categorie ergens tussen obliga-
ties en aandelen plaatsen op de efficiënte grenslijn. Dit is 
natuurlijk afhankelijk van de vorm en rentepercentages/ren-
dement als ook specifieke risico’s van aflossingen en terug-
betalingen.

Je ziet ook beleggingen aangeboden worden die meer weg 
hebben qua karakteristieken tussen aandelen en private equi-
ty. Duidelijk moet zijn dat er misschien op termijn wel, afhan-
kelijk van volumes en wereldwijde groei, als instrument een 
nieuwe categorie zou kunnen ontstaan ten opzichte van de 
huidige in de wet opgenomen karakteristieken bij bijvoor-
beeld de door AFM ontwikkelde Risicowijzer.5 Het is belang-
rijk bij de keuze om een deel van het vermogen te beleggen 
in deze alternatieve categorie, dat deze past in het totale be-
leggingsplaatje. Zeker als er een emotionele connectie is, 

moet een belegger proberen rationeel een project/onderne-
ming/ondernemer te beoordelen. En of de belegger als pri-
vate lender zijn geld investeert en daardoor zijn asset alloca-
tie verandert wanneer hij een belegging toevoegt aan zijn 
beleggingsportefeuille.     
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Verhouding risico en verwacht rendement van MKB/
Crowdfunding leningen ten opzichte van andere beleggings-
categorieën.

RISICO’S
Net zoals bij andere assets is het belangrijk om te realise-

ren dat er risico’s verbonden zijn aan deze beleggingscatego-
rie. Dit kunnen afhankelijk van de onderneming specifieke 
beleggingsrisico’s zijn die inherent zijn aan aandelenbeleggin-
gen. Maar ook gelden nog andere risico’s dan bij beursgeno-
teerde aandelen. Denk hierbij aan: 
 – Operationele risico’s van platform: misschien enigszins 

vergelijkbaar met risico en track record van beheerders van 
fondsen.

 – Faillissementsrisico: is ook hier net zo goed aanwezig en 
het is belangrijk om te zien wat er met de belegging zelf, 
de markt of de informatievoorziening gebeurt als het plat-
form onverhoopt failliet zou gaan.

 – De partij die financiering ontvangen heeft voldoet niet 
aan rente- en aflossingsverplichtingen: zeker als een be-
legger geld verstrekt in de vorm van een lening geldt ook 
hier, net als bij obligaties, dat tussentijds (of op het einde 
van de looptijd) rente en terugbetaling van kapitaal moet 
gebeuren. 

 – Zowel kwaliteit van belegging als platform: sommige plat-
forms proberen de kwaliteit van de ondernemingen waar-
in belegd gaat worden te borgen met ratings en (externe) 
beoordelaars die risico’s en bedrijfsvoering analyseren en 
voorzien van een rapport. 

 – Verhandelbaarheid/liquiditeit: in vergelijking met beurs-
genoteerde beleggingen is het belangrijk om te beseffen 
dat het geïnvesteerde geld in een onderneming of pro-
ject niet zomaar elke dag er uit gehaald kan worden. Er 
zijn verschillende platformen die ook voor wat betreft 
tussentijds kopen en verkopen een markt onderhouden 
waarbij beleggers hun investering opnieuw aan kunnen 
bieden aan andere geïnteresseerden. Dit is niet standaard 
altijd zo! 
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PRAKTIJKVOORBEELD: 

Lake Cycling maakt innovatieve race-, triathlon-,  
trekking- en mountain bike schoenen en staat wereld-
wijd bekend om haar vakkundige toepassing van tech-
nisch hoogwaardige materialen. De schoenen worden 
momenteel verkocht door een netwerk van 33 exclu-
sieve distributeurs in 45 landen. Voor de financiering 
van haar verdere groeiambities zoekt Lake financiering 
in de vorm van een lening van € 300.000 tegen een 
rente van 8,5%.

VORMEN EN VEELVOORKOMENDE  
TERMEN

Er zijn verschillende vormen van private lending & crowd 
funding, die niet altijd zonder meer vergelijkbaar zijn met 
‘klassieke’ beursgenoteerde beleggingen of obligatiebeleg-
gingen. Er lijkt zelfs een eigen terminologie en taalgebruik te 
zijn. Daarom is het goed om een aantal van deze specifieke 
termen toe te lichten. 

Doneren: Geld schenken aan een goed doel. Geldgevers 
nemen afscheid van het geld maar hebben wel direct zicht op 
waar hun geld naar toe gaat. 

Sponsoring en reward based: Ondersteunen van een pro-
ject, tegen een (niet-financiële) tegenprestatie. Het financië-
le aspect is hierbij onderschikt en geldgevers voelen zich voor-
al verbonden met het doel wat de aanvrager nastreeft. 
Eveneens bij projecten in charity sfeer. 

Leningen (Loan Based): Uitlenen van geld aan een bedrijf 
of particulier, met als compensatie rente op de lening. Bij deze 
vorm van crowdfunding is financieel rendement belangrijk. 
Variant die dichtbij obligatiebeleggen staat.

Aandelen (Equity based): Investeren in een bedrijf, met als 
compensatie dividend en waardevermeerdering van het aan-
deel. Ook hier geldt dat het rendement op de investering be-
langrijk is. Vergelijkbaar met aandelenbeleggingen. Als koers-
winst/waardevermindering belangrijk is, dient goed gecheckt 
worden hoe en wanneer de verzilvering hiervan kan plaats-
vinden.

Informal funding: Een partij, zoals Voordegroei, legt de  
focus met financiering op de top van het MKB. Dit zijn be-
drijven die beschikken over een gezonde cashflow, en die 
werken aan hun tweede of derde groeifase. De investerings-
behoefte bedraagt minimaal € 250.000 en er wordt op zoek 
gegaan naar investeerders die kunnen beleggen in tranches 
of porties (vanaf € 1.000.) Met een platform worden groei-
bedrijven en vermogende particulieren samengebracht. Als 
instrument wordt hierbij een lening met een aantrekkelijke 
rente gehanteerd. In Nederland betreft deze vorm een rela-
tief nieuw marktsegment. Terwijl de obligatielening een  
traditioneel instrument is. 

VRAAG EN AANBOD MATCHEN, HET 
PROCES EN CHECKPOINTS

Transparantie over kosten, vergoedingen en geldstromen 
is zeer belangrijk om op basis van goede en uitgebreide in-

formatievoorziening de belegger een juiste afweging te kun-
nen laten maken. Een belegger (samen met zijn adviseur) zal 
antwoord moeten krijgen op onder andere: 

 – Wat wordt er door de ‘geldnemer’, de partij die  
financiering nodig heeft, uitgegeven? Wat wordt er in 
ruil voor de geleende gelden gegeven? Is er sprake van 
uitgifte van effecten/deelnemingsrechten (aandelen) / 
obligaties (leningen)/beleggingsobjecten/opvorderba-
re gelden? 
 – Wie is de geldnemer, de partij die financiering voor 

het project nodig heeft? Zijn dit consumenten of pro-
fessionele partijen? Hoe is de relatie tussen het plat-
form en de andere betrokken partijen?
 – Wie is/zijn de andere geldgevers, de beleggers in dit 

project? Zijn dit alleen consumenten of ook professi-
onele en institutionele partijen?
 – Wat is de looptijd van het financiële product?
 – Wat zijn de minimale en maximale investeringsbe-

dragen?
 – Wie vormt/vormen het platform, welke activiteiten 

worden er verricht?
 – Zijn de contactgegevens overal duidelijk zichtbaar 

en traceerbaar: naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, 
adresgegevens en e-mailadres?

Er zijn door de AFM eerder al een aantal harde criteria  
benoemt ter bescherming van de belegger (“zorgplicht”): 
 – Het platform dient te voorkomen dat de geldgever of be-

legger meer dan 100 keer investeert. (grens is per 1 april 
2016 weliswaar komen te vervallen en vervangen door an-
dere regel vanuit AFM maar desalniettemin misschien wel 
goed om als vuistregel te overwegen, ook in het kader van 
spreiding van beleggingen);

 – Maximale totale investering van € 80.000 (was € 40.000 
tot 1 april 2016*) per platform bij loan based crowdfun-
ding;

 – Maximale totale investering van € 40.000 (was € 20.000)* 
per platform bij equity based crowdfunding; 

 – Doorlopende adviesplicht door platform om een verant-
woord deel van het vermogen te investeren*; 

 – Doorlopende adviesplicht over spreiding over verschillen-
de projecten; 

 – Continu bewustmaking van de risico’s op website en in  
reclame-uitingen; 

 – Informatie over projecten is te allen tijde correct, duidelijk 
en niet misleidend; 

 – Middels beleid beoordeling van een leningaanvraag van 
een geldvrager; 

 – Risico beoordeling van een lening of investering, waaron-
der afloscapaciteit en de betalingsmoraal; 

 – Het platform draagt zorg voor hanteren van verschillende 
rentepercentages die corresponderen met verschillende  
risico classificaties;

 – Het platform draagt zorg voor voldoende achtergrond  
informatie over investeringen.
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* Met ingang van 1 april 2016 zijn een aantal regels aan-
gepast en uitgebreid. Op de website van AFM3 kan onder 
‘voorschriften’ een pdf document gedownload worden met 
alle meest recente eisen die gesteld worden aan bedrijfsvoe-
ring van een platform. Een opvallende nieuwe maatregel is 
dat consumenten die meer dan € 500 in Crowdfunding stop-
pen, voortaan een investeerderstoets moeten afleggen. Als 
hun investering boven de € 5.000 uitkomt, worden ze op-
nieuw getoetst. En opnieuw bij elke volgende € 5.000. De 
toets heeft een waarschuwend karakter en het is niet zo dat 
niet belegd mag worden als de toets niet gehaald wordt. Per 
platform mag een belegger maximaal € 40.000 beleggen in 
aandelen en € 80.000 in leningen. 

AFM adviseert om invulling te geven aan ‘verantwoord 
deel van het vermogen’ dat particulieren niet meer dan 10% 
van het vrij te beleggen vermogen in crowdfunding stoppen. 
AFM stelt ook geschiktheidseisen aan bestuurders van crowd-
fundingplatforms. 

Helder proces
Veel crowdfunding platforms brengen eigenlijk alleen maar 

partijen die geld nodig hebben (bijvoorbeeld de MKB -onder-
neming) samen met partijen die gelden te beleggen hebben 
(bijvoorbeeld (vermogende) particulieren). Het project wordt 
dan als pitch aan het publiek via het webplatform voorge-
steld. 

Een platform stelt normaal een aantal eisen, die ze mede-
deelt aan haar beleggers, aan de projectpitch die het platform 
dus op verschillende punten screent. De geldvrager moet bij-
voorbeeld inzicht geven in:
 – historische resultaten;
 – een prognose naar de toekomst;
 – kwaliteiten en unieke selling points; 
 – wanneer investering doorgaat (minimum bedrag ophalen);
 – welke vergoedingen (vast bedrag/percentage) ontvangen 

worden en van wie (belegger/kredietnemer of beide) door 
platform. 

Er gaan stemmen op extra eisen te stellen aan de informa-
tievoorziening. Wat is bijvoorbeeld de gemiddelde kans dat een 
project misloopt (default). In plaats van alleen prognose ren-

dementen per project te communiceren zou referentiekader 
gecreëerd kunnen worden door inzicht te geven in gerealiseer-
de rendementen (echt netto, na kosten en faillissementen).  

ROL VAN ADVISEUR
Of u nu financieel planner, accountant, belastingadviseur, 

family office of beleggingsspecialist bent, u kunt als u onder-
nemende mensen adviseert op enig moment met crowdfun-
ding te maken krijgen. Met dit artikel willen we aangeven 
dat crowdfunding nu volop in de belangstelling staat. En dit 
gaat nog meer worden in de nabije toekomst. In hoeverre 
klanten al dan niet al bekend zijn met of interesse hebben in 
crowdfunding of private lending zal bepalen in hoeverre ook 
u als adviseur dit meeneemt in het totale financiële plaatje 
van de klant. Een proactieve houding qua informatievoor-
ziening, een selectie van projecten, een afweging maken of 
het überhaupt past het in totale plaatje, van het vermogen 
maar ook beleggings- of risicoprofiel en of bijvoorbeeld le-
ning en rente/aflossing passen in de inkomensdoelstelling, 
zijn een aantal aanknopingspunten om met klant hierover in 
gesprek te gaan. En misschien zelfs namens een klant(en 
groep) in gesprek gaan met diverse platformen om te bezien 
in hoeverre proposities voor klanten echt passen bij de wen-
sen en doelstellingen van klanten. Daarbij is er duidelijk be-
hoefte aan een correcte informatievoorziening en (persoon-
lijk) advies bij een zo een sterk groeiend aantal aanbieders, 
platformen en projecten.

Informatie: info@robertvanbeek.eu

1) Meer informatie via EY Moving Mainstream, The European Alternative  
Finance Benchmarking report, & Douw & Koren “Crowdfunding in Nederland 
2015” 
2) AFM Register Crowdfunding:  https://www.afm.nl/nl/professionals/regis-
ters/alle-huidige-registers.aspx?type={3AB49ED8-34AB-404D-B94B-BFD-
742D11E99}  Het Financieele Dagblad, Ad de Vos, 27 februari 2016: Kijk eens 
kritisch naar uw crowdfundbelegging
3) https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/crowdfunding-overig
https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingsbesluitfm2016 . Besluit van tot 
wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het 
Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige andere besluiten op het 
terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2016)
4) NAWTE: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, en  Email.
5) Zorgvuldig advies vermogensopbouw: risico, wijzer of niet? Artikel VFP 4 
april 2011 F Husken & RGJ van Beek en https://www.afm.nl/nl-nl/professio-
nals/onderwerpen/downloadbestanden-informatieverstrekking/risicowijzer-
beleggingen : Leidraad Informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een 
betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen, September 2015.


