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Trefwoorden: crowdfunding, compliance, financieel toezicht

1. Inleiding 

In een themanummer over innovatie en FinTech mag een artikel over crowdfunding uiteraard 
niet ontbreken. 
Crowdfunding is het voorbeeld van innovatie. De verschuiving van het lenen bij een bank met 
bijbehorende (papieren) acceptatietrajecten naar software/internetsystemen waar online, 
eenvoudig en bij een grote groep van personen geld kan worden opgehaald is in de financiële 
wereld een belangrijke innovatie. Uiteraard horen bij innovatie ook weer nieuwe risico’s en 
nieuwe regels. De regulering van crowdfunding activiteiten is dan ook, op nationaal en 
Europees niveau, nog volop in ontwikkeling.1

Crowdfunding is een concept waar diverse bedrijven mee in aanraking kunnen komen. Er zijn 
partijen die een crowdfunding platform willen oprichten – en daarmee geldverstrekkers en 
geldnemers bij elkaar willen brengen. Er zijn ook steeds meer partijen waarvoor het interes-
sant kan zijn om geld op te halen door middel van een crowdfunding platform. In beide 
situaties is het relevant welke regels van toepassing zijn. Voor investeerders kan crowdfunding 
ook interessant zijn omdat bijvoorbeeld kan worden geïnvesteerd in projecten waar de 
investeerder affiniteit mee heeft en het rendement (en overigens ook het risico) hoger kan zijn 
dan bijvoorbeeld op een spaarrekening.  
In dit artikel worden de basisregels beschreven die gelden voor het crowdfunding platform en 
voor de ondernemingen die gelden aantrekken door middel van een crowdfunding platform. 
Eerst wordt kort beschreven wat crowdfunding is. Vervolgens worden enkele regels voor de 
crowdfunding platforms beschreven en daarna de regels voor de ondernemingen die gelden 
ophalen met behulp van een crowdfunding platform. 

2. Wat is crowdfunding? 

Crowdfunding is een term die veelal wordt gebruikt voor het ophalen van gelden via een 
internetplatform bij een grote groep personen. Gelden kunnen worden opgehaald door 
middel van donaties, leningen en door het uitgeven van financiële instrumenten zoals 
aandelen en/of obligaties. 
Crowdfunding is inmiddels geen ongebruikelijke financieringsmethode meer. Crowdfunding is 
nog steeds groeiende en steeds meer partijen willen en durven hier gebruik van te maken. 
Een crowdfunding platform houdt zich over het algemeen bezig met het bijeenbrengen van 
geldverstrekkers en geldnemers. Het platform is een website waar bepaalde ‘crowdfundingpro-
jecten’ worden aangeboden. Het platform maakt een risico-inventarisatie van het project en 
via het platform wordt informatie over het project en de bijbehorende risico’s beschikbaar 
gesteld. Daarnaast zorgt het platform voor de contracten en voorwaarden en worden de 
geldstromen tussen de geldverstrekkers en geldnemers afgehandeld. 
Geldverstrekkers kunnen zich inschrijven voor een project en als er voldoende inschrijvingen 
zijn, wordt het bedrag – via het platform – geïncasseerd en uitbetaald aan de geldnemer. 

Voordat een crowdfunding platform wordt opgezet of voordat er 
gebruik wordt gemaakt van een crowdfunding platform, zal geïnven-
tariseerd moeten worden welke (financieelrechtelijke) regels van 
toepassing zijn. De structuur en opzet van het platform worden 
vaak aangepast aan het meest passende, financieelrechtelijke 
regime. 
Omdat bij donaties/sponsoring het crowdfunding platform en de 
geldnemers in beginsel niet onder toezicht komen te staan, wordt 
deze vorm van crowdfunding hier verder niet besproken. 

Crowdfunding en Compliance 

mr. J.M. van Poelgeest*

CROWDFUNDING EN COMPLIANCE ACHTERGROND

* Jonneke van Poelgeest is advocaat bij Trivvy 
Advocatuur. 

1 Op Europees niveau wordt onderzocht in 
hoeverre crowdfunding op Europees niveau 
zou moeten worden gereguleerd. Ook de 
European Banking Authority (EBA) en de 
European Securities and Markets Authority 
(ESMA) houden zich bezig met de crowdfun-
ding ontwikkelingen. Ik verwijs bijvoorbeeld 
naar de ‘Opinion of EBA on lending-based 
crowdfunding’ en de ‘ESMA Opinion 
investment-based crowdfunding’.  
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3. Regulering crowdfunding platforms 

Om te bepalen welke regels van toepassing zijn op een crowdfunding platform is cruciaal door 
wie en op welke wijze er via het platform gelden kunnen worden aangetrokken. De financieel-
rechtelijke regels zijn gericht op het beschermen van de geldverstrekkers en de geldnemers.2 
De meeste crowdfunding platforms in Nederland houden zich bezig met activiteiten gericht op 
het aantrekken van leningen door ondernemingen. Dat betekent veelal dat consumenten en 
bedrijven kunnen investeren door een deel van een lening te verstrekken aan een bedrijf dat 
via het crowdfunding platform geld ophaalt voor een bepaald project. 
Er zijn ook enkele crowdfunding platforms waar financiële instrumenten, zoals aandelen en 
obligaties, worden uitgegeven door de bedrijven die via het platform bepaalde projecten laten 
plaatsen. De geldverstrekkers kunnen dan via het crowdfunding platform investeren in de 
aandelen en obligaties. 
Tevens zijn er crowdfunding platforms die zich richten op het verstrekken van leningen aan 
consumenten (personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf). Hierbij 
kan gedacht worden aan het verstrekken van een lening voor uiteenlopende doeleinden, zoals 
een studie, wereldreis of nieuwe keuken. 
Hieronder wordt ingegaan op de regels die gelden voor een platform die geldverstrekkers in 
contact brengt met bedrijven of consumenten die via het platform een lening aantrekken. 
Belangrijk is dat het platform in deze gevallen een vergunning of ontheffing nodig heeft. Als 
zonder de benodigde vergunning of ontheffing wordt gehandeld kan de toezichthouder 
maatregelen nemen. Er is bijvoorbeeld een risico dat er een boete wordt opgelegd (met een 
basisbedrag van € 2.500.000 en een (basis)maximumbedrag van € 5.000.000). Handelen 
zonder de benodigde vergunning of ontheffing levert ook een economisch delict op.3 

3.1 Leningen: ontheffing Autoriteit Financiële Markten 

Als een platform zich bezighoudt met het bij elkaar brengen van geldverstrekkers en 
bedrijven die een lening aantrekken, is het uitgangspunt dat het platform een ontheffing 
nodig heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).4 Een ontheffing is voor wat betreft 
compliance inmiddels bijna gelijk te stellen met een AFM-vergunning voor financiële 
dienstverleners. 
Sinds 1 april 2016 zijn de regels die gelden voor een platform met een ontheffing voor een 
deel gelijkgetrokken met de regels die gelden voor financiële ondernemingen die een 
vergunning hebben van de AFM. De wetgever heeft voor crowdfunding platforms waar leningen 
kunnen worden aangetrokken enkele regels geïntroduceerd in en op basis van de Wet op het 
financieel toezicht (Wft) en daarnaast stelt de AFM bepaalde ontheffingsvoorwaarden.5 
De regels die gelden voor deze crowdfunding platforms zijn grotendeels gericht op het bescher-
men van de investeerders. Er is onder meer beoogd te voorkomen dat er via het platform 
wordt geïnvesteerd in frauduleuze bedrijven waardoor het geld dat wordt geïnvesteerd 
verdwijnt of wordt verstrekt aan bedrijven die er financieel slecht voorstaan zonder dat de 
risico’s voor de investeerders kenbaar zijn. Enkele belangrijke vereisten zijn de volgende. 
Het platform moet een analyse maken van de via het 
platform aangeboden projecten. Aan de projecten 
worden vervolgens bepaalde risicocategorieën gekoppeld 
met bijbehorende rentepercentages. De investeerder 
moet op die basis en op basis van de verstrekte informa-
tie over het project en de leningnemer een goede 
inschatting van de risico’s kunnen maken en daarmee 
een geïnformeerde investeringsbeslissing kunnen 
nemen. Ook zal de consument op diverse manieren 
worden gewaarschuwd voor de risico’s die zijn verbon-
den aan de investering. Daarnaast krijgt de consument 
nadat is geïnvesteerd de mogelijkheid om te ontbinden 
of de consument moet de investering actief bevestigen. 
Op deze manier krijgt de consument een bedenktijd in 
verband met de investeringen. 
Op basis van wet- en regelgeving is een van de belangrijk-
ste vereisten dat de beleidsbepalers, veelal bestuurders, 
geschikt en betrouwbaar moeten zijn.6 De AFM toetst dit 
in het kader van het verstrekken van de ontheffing. Een 
andere eis op basis van de wet is dat het platform een 
adequaat beleid voert dat een integere uitoefening van 
het bedrijf waarborgt.7 Een belangrijk onderdeel van de 

2 Om de consumenten/investeerders te 
beschermen worden dan ook steeds meer 
regels en voorschriften gecreëerd. De AFM 
heeft in dit verband bijvoorbeeld ook 
aangegeven dat de informatie over risico’s 
moet worden verbeterd: https://www.afm.nl/
nl-nl/professionals/nieuws/2016/dec/
crowdfunding-informatie

3 Wet op de economische delicten. 
4 Art. 4:3 Wft. 
5 Hierover is informatie opgenomen op de 

website van de AFM: https://www.afm.nl/
nl-nl/professionals/doelgroepen/crowdfun-
dingplatformen/vergunning-vereisten/
voorschriften. Zie over deze wijzigingen ook: 
J.M. van Poelgeest, ‘Crowdfunding in 2016’, 
Bb 2016, p. 99-104.

6 Art. 2 en 2a Besluit Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft. 

7 Art. 2b Besluit Gedragstoezicht financiële 
ondernemingen Wft. 
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integere bedrijfsvoering van crowdfunding platforms is het veilig stellen van de gelden die via 
het platform lopen. Ook als het platform failliet gaat, moeten de bedrijven en de investeerders 
de gelden ontvangen waar zij recht op hebben. Dit betekent dat de geldstromen met betrek-
king tot het platform zelf, separaat moeten worden gehouden van de gelden van de investeer-
ders en de geldnemer(s). Veelal wordt er in dit verband gewerkt met een stichting die de 
gelden ontvangt en doorgeeft en uitsluitend het verwerken van deze geldstromen als 
doelstelling heeft (of in combinatie met het houden en eventueel uitwinnen van zekerheden 
ten behoeve van de investeerders). Er gelden ook bepaalde monitoringsverplichtingen zodat 
de AFM de activiteiten van het platform kan volgen. 

3.2 Financiële instrumenten: vergunning Autoriteit Financiële Markten 

Als het crowdfunding platform zich bezig houdt met het bij elkaar brengen van investeerders 
en bedrijven die gelden aantrekken door het uitgeven van financiële instrumenten zoals 
aandelen of obligaties, is het uitgangspunt dat het platform een vergunning nodig heeft van 
de AFM voor het verlenen van beleggingsdiensten.8 De activiteiten van het platform worden in 
beginsel aangemerkt als de beleggingsdienst ‘het ontvangen en doorgeven van orders’. Ook 
kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een beleggingsdienst in verband met het plaatsen van 
financiële instrumenten. Het platform is dan een beleggingsonderneming. De vereisten om 
deze vergunning te verkrijgen zijn iets zwaarder dan de vereisten in verband met de eerder 
genoemde AFM-ontheffing. Enkele voorbeelden van vergunningsvereisten zijn de volgende. 
De beleidsbepalers zullen bijvoorbeeld geschikt en betrouwbaar moeten zijn en de bedrijfsvoe-
ring moet op een bepaalde manier zijn ingericht. Het platform moet een adequaat beleid 
voeren dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgt en de gelden die via het 
platform lopen moeten veiliggesteld zijn. Een belangrijk verschil met de ontheffing is dat het 
platform ook zal moeten voldoen aan eisen wat betreft het minimum eigen vermogen en 
solvabiliteit. 

3.3 Consumentenleningen: vergunning Autoriteit Financiële Markten 
Als het crowdfunding platform zich richt op het verstrekken van leningen aan consumenten 
(personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf) heeft het platform in 
beginsel een vergunning nodig om consumptief krediet te verstrekken.9 Dat betekent dat het 
crowdfunding platform een vergunning moet aanvragen bij de AFM, waarbij aan bepaalde 
vergunningsvereisten moet zijn voldaan. De beleidsbepalers zullen bijvoorbeeld geschikt en 
betrouwbaar moeten zijn en de bedrijfsvoering moet op een bepaalde manier zijn ingericht. 
Ook zal het platform zich bij het verstrekken van krediet aan gedragsregels moeten houden. 
Een belangrijk onderdeel van de gedragsregels is dat overkreditering moet worden voorko-
men. In dat verband wordt informatie ingewonnen over de financiële positie van de consu-
ment, zodat beoordeeld kan worden of het krediet verantwoord is voor de betreffende 
consument. Ook zullen er bijvoorbeeld diverse reclameregels in acht moeten worden 
genomen. 
Een voorbeeld hiervan is dat er een kredietwaarschuwing in reclame moet worden opgeno-
men: 

4. Regulering van bedrijven die via een crowdfunding platform een bedrag 
ophalen

Voor veel bedrijven die beperkte bedragen nodig hebben, is het praktisch om bedragen op te 
halen door middel van crowdfunding. Het proces kan – met name bij starters en innovatieve 
bedrijven – eenvoudiger en beter haalbaar zijn dan bij een bank en bovendien kan er inzicht 
ontstaan in de marktbehoefte met betrekking tot het 
betreffende project. 
Om te bepalen welk regime/welke regels van 
toepassing is/zijn op de partij die via een crowdfun-
ding platform gelden aantrekt is cruciaal op welke 
wijze er via het platform gelden worden aangetrok-
ken. Dit kan door middel van donaties, leningen of 

8 Art. 2:96 Wft. 
9 Art. 2:60 Wft. Zie hierover ook: J.M. van Poelgeest, 

‘Crowdfunding, mede mogelijk gemaakt door de 
wetgever?’, O&F 2014, p. 38-61 en J.M. van 
Poelgeest, ‘Crowdfunding als alternatief voor 
bankfinancieringen?’, Juridische Berichten voor het 
Notariaat 2012, p. 6-9. 
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aandelen of obligaties. Het verkrijgen van gelden door middel van donaties (gelden die niet 
terugbetaald moeten worden) is niet gereguleerd. 

4.1 Leningen: Regulering van bedrijven die via een crowdfunding platform een 
bedrag ophalen door een lening

Voor bedrijven die via een crowdfunding platform een bedrag willen ophalen, gelden ook 
bepaalde regels. Ten eerste is het verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden van 
belang.10 Dit verbod is relevant als via een crowdfunding platform door middel van een lening 
gelden worden opgehaald. 
Er is een vrijstelling van het hierboven genoemde verbod als het bedrijf dat via het platform 
gelden ophaalt aan de volgende voorwaarden voldoet11: 
– het bedrijf maakt van het aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare 

gelden geen bedrijf;
– het aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden vindt niet plaats 

met het oogmerk om kredieten te verlenen;
– het aantrekken of ter beschikking verkrijgen van de opvorderbare gelden vindt plaats 

door tussenkomst van een crowdfunding platform met een ontheffing van de AFM;12 
– het totale bedrag aan opvorderbare gelden dat (per lening) wordt aangetrokken/ter 

beschikking verkregen, bedraagt over een periode van 12 maanden ten hoogste  
€ 2,5 miljoen.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan dus een lening worden aangetrokken middels 
een crowdfunding platform zonder dat dit in strijd is met het verbod op het aantrekken van 
opvorderbare gelden.
Het is voor de inlener belangrijk om te controleren of aan bovenstaande vereisten is voldaan. 
Op het overtreden van het verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden staat bijvoor-
beeld een boete met een basisbedrag van € 2.500.000 en een (basis)maximumbedrag van 
€ 5.000.000.
Aangezien het een van de vereisten is voor de vrijstelling dat het crowdfunding platform een 
ontheffing heeft, is het belangrijk om dit via het register van de AFM te controleren voordat 
een project op een crowdfunding platform wordt geplaatst. 

4.2 Aandelen en obligaties: regulering van bedrijven die via een crowdfunding 
platform een bedrag ophalen door het uitgeven van financiële instrumenten

Als er gelden worden aangetrokken via een crowdfunding platform door het uitgeven van 
financiële instrumenten zoals aandelen of obligaties, valt – naast het crowdfunding platform 
– ook de partij die de aandelen of obligaties uitgeeft, onder financiële toezichtsregels. 

Prospectus 
Als een bedrijf via een crowdfunding platform gelden ophaalt door bijvoorbeeld obligaties of 
aandelen uit te geven, moet er in beginsel een door de AFM goedgekeurd prospectus zijn.13 
Een goedgekeurd prospectus past over het algemeen niet bij de bedragen en de partijen die 
via crowdfunding platforms aandelen of obligaties uitgeven.
Er zijn echter wel vrijstellingen van de prospectusplicht beschikbaar die bij crowdfunding vaak 
worden gebruikt. Er geldt op dit moment onder meer een vrijstelling van de plicht om een 
goedgekeurd prospectus te publiceren voor het aanbie-
den van effecten aan het publiek, als het gaat om 
effecten die deel uitmaken van een aanbieding waarbij 
de totale tegenwaarde van de aanbieding over een 
periode van 12 maanden, minder dan € 2,5 miljoen 
bedraagt.14 Hierbij moet dan wel een vrijstellingsvermel-
ding worden opgenomen. 
Een voorbeeld van een vrijstellingsvermelding in 
verband met de prospectusplicht is hieronder opgeno-
men (onderaan deze pagina): 
Het is belangrijk dat wordt gewaarborgd dat de vrijstel-
ling van de prospectusplicht van toepassing is. Op 

10 Art. 3:5 Wft. 
11 Art. 24b Vrijstellingsregeling Wft. 
12 Een ontheffing in de zin van art. 4:3 Wft. Of 

het platform een ontheffing heeft, kan 
worden gecontroleerd op de website van de 
AFM: https://www.afm.nl/nl/professionals/
registers/alle-huidige-registers/crowdfunding-
platform.aspx.

13 Art. 5:2 Wft. 
14 Er is een voorstel om hier € 5 miljoen van te 

maken. 
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overtreding van de prospectusplicht staat een boete met een basisbedrag van € 2.500.000 en 
een (basis)maximumbedrag van € 5.000.000.
Daarnaast geldt – ook als er een vrijstelling is van de prospectusplicht – dat de investeerders 
voldoende geïnformeerd moeten worden. Dat betekent dat er dus alsnog wel een informatie-
document beschikbaar moet worden gesteld waarin onder meer de kenmerken van effecten 
en de risico’s die bij de effecten horen uiteen worden gezet, zodat de investeerders een 
geïnformeerde beslissing kunnen nemen. 

5. Conclusie 

Als er bedragen worden opgehaald door middel van crowdfunding, valt het crowdfunding 
platform in de meeste gevallen onder financiële toezichtsregelgeving. Dat betekent dat het 
platform dan een vergunning of ontheffing nodig heeft. 
Ook de bedrijven die via (gereguleerde) crowdfunding platforms bedragen ophalen (door 
leningen of aandelen of obligaties) vallen onder de financiële toezichtsregels. Daarnaast is 
voor deze partijen van belang dat wordt gecontroleerd of het platform dat wordt gebruikt om 
de bedragen op te halen over de juiste vergunning of ontheffing beschikt. 
Voordat een crowdfunding platform wordt opgezet of bedragen via een crowdfunding platform 
worden opgehaald, dient – mede omdat de gevolgen van het overtreden van de financiële 
toezichtsregels groot en impactvol kunnen zijn – geïnventariseerd te worden welke structuur 
– en bijbehorende regelgeving – passend is voor het betreffende bedrijf en de doelstellingen 
van het bedrijf en dient zeker gesteld te worden dat volledig in overeenstemming met de 
financiële wet- en regelgeving wordt gehandeld. 


