IN 4 VRAGEN
KOEN GEENS ONTDEKT CROWDFUNDING

Vele kleintjes maken iets mooi
Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) wil dat bedrijven makkelijker geld kunnen
ophalen via crowdfunding. Een nieuw wettelijk kader moet nog voor de verkiezingen het
slapende spaargeld van de Belgen wakkerschudden.
(JFJA)

Crowdfunding, wat is dat eigenlijk?
Crowdfunding is een techniek voor ondernemers om via een digitaal platform geld op te
halen bij het brede publiek voor de financiering van hun zakenplan. Bedoeling is dat vele
kleine donaties voldoende ‘zaaikapitaal’ bijeenbrengen. Vooral startende ondernemingen
maken graag gebruik van het model, omdat het een flexibel alternatief biedt voor een
soms moeilijk te krijgen lening bij de bank of een kapitaalsinjectie door durfkapitalisten of
investeringsfondsen. Een eerste ophaling via crowdfunding kan dan helpen om in een
later stadium extra investeerders over de streep te trekken. Het fenomeen is overgewaaid
vanuit de Verenigde Staten naar Europa, waar het vooral in het Verenigd Koninkrijk
populair is.
Er wordt nu toch al aan crowdfunding gedaan?
Ja, en omdat crowdfunding hip is, krijgen de bestaande initiatieven veel aandacht. Zo
haalde de Belgische schaatser Bart Swings eind vorige jaar in drie weken tijd zo’n 79.000
euro op bij fans en supporters. De brug die kunstenaar Arne Quinze zal bouwen voor
Tomorrowland, werd deels betaald via crowdfunding. En op boekensteun.be kunnen
geïnteresseerden sinds enkele maanden een bedrag naar keuze storten, in ruil voor een
boek en een fiscaal attest.
Dat zijn evenwel allemaal voorbeelden van donaties die gebeuren in ruil voor een product
of als financiering van goede doelen of eenmalige projecten. Crowdfunding als een
systeem om te investeren in een bedrijf via obligaties of aandelen is veel minder
ingeburgerd. Een op de vijf ondervraagde kmo’s kent crowdfunding, blijkt uit een enquête
van zelfstandigenorganisatie Unizo, maar slechts 2 procent maakt er effectief gebruik van.
In 2012 werd in België minder dan een miljoen euro opgehaald via crowdfunding. In
Nederland was dat 14 miljoen. Al bij al blijft crowdfunding voor bedrijven in ons land een
beperkt fenomeen. Daar wil minister Geens verandering in brengen.
Wat zal Geens veranderen?
Vandaag kunnen bedrijven slechts tot 100.000 euro kapitaal ophalen via crowdfunding,
samengebracht door maximaal 100 personen. Boven dat bedrag moet er een prospectus
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worden opgesteld die een gedetailleerde doorlichting biedt van het bedrijf. Geen
eenvoudige klus. Vandaar dat MyMicroInvest, een Belgisch platform, bijvoorbeeld werkt
als een participatiefonds. Voordeel is dat MyMicroInvest de prospectusverplichting op
zich neemt en er meer dan 100.000 euro kan worden opgehaald. Nadeel is dat
MyMicroInvest een commissie van 12 procent opstrijkt als 20 procent van de eventuele
meerwaarde afroomt.
De limieten zetten een serieuze rem op het crowdfunden in ons land. Ter vergelijking, in
Groot-Brittannië ligt de prospectusdrempel op 5 miljoen euro, in Nederland op 2,5
miljoen euro. Geens wil de drempel nu optrekken tot 300.000 euro, met een maximale
inleg per investeerder van 300 euro. De bedragen kwamen er na overleg met de financiële
toezichthouder FSMA en op basis van de gangbare maximumstortingen in bestaande
initiatieven. Geens blijft bewust voorzichtig. ‘Belgen nemen niet graag risico’s. We
investeren graag, maar zijn wel bang te verliezen,’ luidt het in een interview met de krant
Metro.
Zal de nieuwe regeling veel verschil maken?
Door de limiet tot 300.000 euro op te trekken, kan het crowdfunden in theorie een
belangrijkere financieringsbron worden voor kmo’s. Maar het Neutraal Syndicaat voor
Zelfstandigen (NSZ) merkt op dat de soepele regelgeving geen mirakelmiddel is.’Het
toenemend succes van alternatieve financiering heeft voor een groot deel te maken met
het feit dat de banken al een tijd minder happig zijn om krediet te verstrekken aan
ondernemers,’ zegt het NSZ. De organisatie is niet overtuigd dat crowdfunding die
kredietschaarste kan compenseren. ‘Het systeem staat nog in de kinderschoenen. Of
crowdfunding nu al partieel een oplossing kan bieden, is zeer de vraag.’
Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) is optimistischer. Hij diende twee jaar
geleden als senator al een resolutie in om crowdfunding te promoten. ‘Toen wist haast
niemand waarover ik het had,’ reageert Van Rompuy, ‘maar kijk, nu komt er schot in de
zaak.’ Van Rompuy vroeg in zijn resolutie dat de limieten voor crowdfunding zouden
opgetrokken worden tot een miljoen euro. Maar hij is ook tevreden met 300.000 euro.
‘Het is de volgende stap in het populariseren van het systeem’, klinkt het. Het voorstel van
Geens zou al een van de komende weken besproken worden op de ministerraad.
Standaard.be
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