
‘JURIDISCHE 
KNOWHOW KAN 
CROWDFUNDING 
MAKEN  
OF BREKEN’

BIJDRAGE VAN FG LAWYERS

Crowdfunding is een populair alternatief voor  
een banklening. Aan deze vorm van financiering 
zijn echter wel risico’s verbonden, waarschuwt  
Anne Hakvoort van FG Lawyers. ‘Investeerders  
en ondernemers zijn vaak niet goed op de hoogte 
van de wettelijke bepalingen.’

Waar het ondernemers aan startkapitaal ontbreekt, 
kunnen zij projecten toch mogelijk maken door geld in te 
zamelen bij particuliere en institutionele investeerders. 
Dat gebeurt inmiddels op grote schaal, met innovatieve 
en goed uitgedachte resultaten, maar die ondanks 
waarschuwingen van de AFM en De Nederlandsche 
Bank soms toch juridische problemen met zich mee-
brengen. Volgens FG Lawyers uit Amsterdam gelden 
die risico’s voor alle betrokken partijen: de investeer-
ders, maar ook het betrokken platform en de initiatief- 
nemer. Zowel op grond van het civiele recht als vanuit 
de toezichtregelgeving. Volgens Jan Paul Franx (56), 
een van de oprichters van FG Lawyers, zijn er vier 
smaken van crowdfunding: donation-based, reward- 
based, investment-based en lending-based. ‘Met name 
bij de laatste twee vormen praat je eigenlijk over een kapitaal- 
markttransactie in het klein en een krediet- of financie-
ringsactiviteit in de vorm van vreemd vermogen. Crowd-
funding is vooralsnog niet geregeld in bijvoorbeeld de 
Wet op het financieel toezicht (Wft). Maar regels van 
de Wft kunnen hierop wel degelijk van toepassing zijn.’

Prospectusplicht 
Anne Hakvoort (34), partner bij FG Lawyers, vervolgt: 
‘Of het nu gaat over alternatieve betalingssystemen of 
financieringsvormen als crowdfunding, je moet weten 
wanneer er bijvoorbeeld prospectusplicht is, of een 
vergunningtraject moet worden doorlopen en welke 
regelgeving van toepassing kan zijn. Ook als niet direct 
duidelijk is welke consequenties er aan een product 
vastzitten. Wij treden dan in overleg met de AFM en 
De Nederlandsche Bank om voor de cliënt helderheid  
te verschaffen.’ 
‘Wat we hiervan leren is dat een toegankelijk en sympa-
thiek project juridische haken en ogen kan hebben. 
Door kleine details van het product of de structuur aan 
te passen kan, gezien vanuit de Wft, het product van 
kleur verschieten en de aanbieder voor verrassingen 
komen te staan. Ervaring leert dat de risico’s juist in 
deze details schuilen. Mede in het kader van aansprake-
lijkheid heeft FG Lawyers tezamen met de crowdfunding 
hub een pan-Europees onderzoek geïnitieerd in 11 lid-
staten om per lidstaat inzicht in deze materie te krijgen.’

Maatwerk en persoonlijke service
De oprichters van FG Lawyers waren eerder betrokken 
bij al dan niet grensoverschrijdende fusies en over- 
names, private-equitytransacties, joint-ventures en 
beursintroducties. Met het toetreden van Anne Hakvoort 
is de corporate en finance praktijk verder versterkt. Zij 
heeft veel kennis van het financieel toezicht en effecten-
recht en specialiseert zich in alternatieve financierings-
vormen en FinTech. Jan Paul Franx: ‘We hebben alle-
maal op hoog niveau gewerkt, in de top-3 van kantoren. 
Onze ambitie is om cliënten onze jarenlange ervaring op 
een kleinere en meer persoonlijke schaal aan te bieden. 
In corporate en finance leveren we een kwalitatief hoog-
staande dienstverlening. Niet alleen voor onze grotere 
cliënten, maar ook voor de (startende) ondernemer in 
het mkb. Onze tarieven zullen ook voor die laatste groep 
passend zijn.’ 
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M R .  A L A I N  D E  J O N G E 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
alain.dejonge@pelsrijcken.nl
www.pelsrijcken.nl 
Den Haag l 070 - 515 30 00

Gespecialiseerd in vastgoed-  
en huurrecht. Adviseert en 
procedeert voor overheden, 
provincies en gemeenten. 
Treedt ook op voor ontwikke-
laars, vastgoedfondsen en 
beleggers in herontwikkelingen.
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M R .  Y V E T T E  V A N  G E M E R D E N

PwC
yvette.van.gemerden@nl.pwc.com
www.pwc.nl 
Amsterdam | 088 - 792 54 42 

Partner bij PwC Legal Services 
en hoofd van sectie arbeids-
recht en privacy. Advisering van 
nationale en internationale 
klanten op het gebied van indivi- 
dueel en collectief arbeidsrecht 
en privacy. Bestuurslid NEVOA.

Urios
info@urios.nl
www.urios.nl
Alkmaar | 072 512 22 05

Eenvoudig en overzichtelijk 
cliëntbeheer, snel tijdschrijven 
en met een muisklik declareren 
en herinneren. Uw volledige 
kantooradministratie in één 
gebruiksvriendelijk en betaal-
baar softwarepakket.

M R .  A N N E  H A K V O O R T 

FG Lawyers
hakvoort@fglawyersamsterdam.com
www.fglawyersamsterdam.com
Amsterdam | 020 - 760 31 37 

Ruime ervaring in transacties 
van kapitaalmarkten en financie-
ringen en toezichtrechtelijk 
advies (Wft) incluis begeleiden 
van AFM- en DNB-trajecten. 
Focus op fintech en alternatieve 
financiering, zoals crowdfunding.

VitaeValley.nl
contact@vitaevalley.nl
www.vitaevalley.nl
Nijmegen | 024 - 360 77 10

Vitae Valley is een platform 
voor professionals die zakelijke 
matches zoeken. Waar het 
curriculum vitae (CV) kennis 
en ervaring beschrijft, geeft 
een CV-i inzicht in persoonlijk-
heid en contactkansen.

Venturis Consulting Group
gerard.tanja@venturisconsulting.com 
www.venturisconsulting.com
Amstelveen | 020 - 894 35 15

Partner bij Venturis Consulting 
Group. Adviseert organisaties  
in de juridische en professionele 
dienstverlening. Helping  
sophisticated law firms solve 
their most important, challenging 
problems.

ZENN
info@zennlaw.nl 
www.zennlaw.nl
Groningen | 050 - 211 00 66

Hoge mate van specialisatie 
en betrokkenheid tegen reële  
uurtarieven of vaste prijzen.  
Moderne en transparante 
bedrijfsvoering. IT-, IE- én 
ondernemingsrecht en advise-
ring bij compliance.

WePayPeople NV
d.devlaam@wepaypeople.nl 
www.wepaypeople.nl 
Amsterdam | 020 - 820 80 40

Specialist in payrolling. Oplos-
singen voor advocaten en 
juridische afdelingen. Ontzorgt, 
waardoor de klant focus houdt 
op zijn expertise, flexibel blijft en 
geld bespaart. Ook bijzondere 
payrolling bij insolventiezaken.Fo
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Prikbord voor 
professionals
Enkele van de elders in dit katern gepre-
senteerde professionals uit de juridische 
dienstverlening stellen zich aan u voor.


