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615. Toezicht op crowdfunding-
platforms: op weg naar een 
volwaardig wettelijk regime?
Mr. T.W. Beenen, Mr. M.L.H. Lukkes en Mr. J. reiJMer

Crowdfunding is in nederland de afgelopen jaren sterk in omvang gegroeid.1 Ook op het vlak van regulering is 
er een ontwikkeling gaande naar een meer volwassen sector. Crowdfunding kan geschieden in verschillende 
juridische vormen, waarvan een deel gereguleerd is. niet gereguleerde verschijningsvormen zijn bijvoorbeeld 
het doneren aan en sponsoren van projecten zonder daarvoor een financiële tegenprestatie te ontvangen. Wij 
richten ons in dit artikel op de twee hoofdvormen van gereguleerde crowdfunding: loan-based en equity-based 
crowdfunding.2 

1. inleiding

Per 1 april 2016 zijn met de inwerkingtreding van het Wijzi-
gingsbesluit financiële markten 2016 (‘Wijzigingsbesluit’)3 
wettelijke vereisten geïntroduceerd die specifiek gericht zijn 
op crowdfundingplatforms.4 Dit betekent niet dat crowd-
fundingplatforms hiervoor niet gereguleerd waren. Zo is 
er bij loan-based crowdfundingplatforms veelal sprake 
van ‘bemiddelen’ in het aantrekken van opvorderbare 
gelden, een activiteit die op grond van artikel 4:3(1) Wet 
op het financieel toezicht (‘Wft’) in beginsel verboden is. 
Bij het verlenen van een ontheffing op dat verbod kon de 
Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) al voor inwerking-
treding van het Wijzigingsbesluit voorschriften verbinden 
aan de ontheffing, om zo bepaalde verplichtingen aan 
crowdfundingplatforms op te leggen. Afgezien daarvan 
kunnen loan-based crowdfundingplatforms kwalificeren 

1 Waar in 2013 in totaal EUR 32 miljoen aan kapitaal werd opgehaald, werd 
in de eerste helft van 2016 alleen al EUR 86 miljoen opgehaald. Douw & 
Koren, Rapport: Crowdfunding in Nederland – eerste helft 2016, 1 juli 2016, 
zie http://www.douwenkoren.nl/#!nieuws/c5p1.

2 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van deze vormen o.a. C.J. Noor-
dam, ‘Crowdfunding: een nieuw, maar niet minder risicovol alternatief’, 
FIP 2014/223, p. 176-181; J.M. van Poelgeest, ‘Crowdfunding, mede 
mogelijk gemaakt door de wetgever’, O&F 2013, p. 143-149 en S. Leloux, 
‘Peer-to-peer lending, De regulering van een innovatieve financierings-
vorm’, TFR 2013, p. 143-149.

3 Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële onder-
nemingen Wft, het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en enige 
andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigings-
besluit financiële markten 2016), Stb. 2016, 98.

4 Zie over het Wijzigingsbesluit uitgebreid J.M. van Poelgeest, ‘Crowdfun-
ding in 2016’, Bb 2016/24.

als aanbieders van en/of bemiddelaars in krediet5 en 
equity-based crowdfundingplatforms als beleggings-
onderneming (bijv. omdat sprake is van de beleggings-
dienst ‘ontvangen en doorgeven van orders’ in financiële 
instrumenten).6 Ondanks deze al bestaande regulering van 
crowdfundingactiviteiten zou het Wijzigingsbesluit wel 
eens de eerste stap kunnen zijn naar een volwaardig en 
specifiek wettelijk regime voor crowdfunding(platforms).

In haar wetgevingsbrief van 27 juni 2016 (‘Wetgevings-
brief’) erkent de AFM dat er momenteel geen duidelijk 
uniform wettelijk kader is voor crowdfunding.7 De 
belangrijkste reden daarvoor is dat de zojuist genoemde 
hoofdvormen van gereguleerde crowdfunding ieder een 
eigen toezichtkader hebben met verschillende vereisten. 
Een nieuw regime gebaseerd op de crowdfundingactiviteit 
zou deze ‘versnippering’ op kunnen lossen. Tegelijkertijd 
geeft de AFM aan dat het nog te vroeg is om op wetsniveau 
gedetailleerde eisen te stellen, gezien de snelle groei en 
veranderlijkheid van de crowdfundingmarkt. De AFM 
verzoekt de Minister van Financiën in haar Wetgevings-
brief daarom algemene vereisten voor crowdfunding op te 
nemen in de Wft.

Al in 2014 raadde de AFM aan op termijn een specifiek 
wettelijk kader in te richten voor crowdfundingplat-
forms, verdeeld in een loan-based en een equity-based 

5 Art. 2:60 Wft en 2:80 Wft.
6 Art. 2:96 Wft.
7 AFM, ‘AFM Wetgevingsbrief 2016’ van 27 juni 2016, te raadplegen via 

https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2016/jul/wetgevingsbrief.
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regime.8 Wij denken dat een dergelijk wettelijk kader de 
verdere ontwikkeling van en het vertrouwen in de crowd-
fundingmarkt ten goede zal komen. Een wettelijk kader 
kan meer duidelijkheid verschaffen aan exploitanten van 
crowdfundingplatforms (welke verplichtingen gelden er 
voor welk type platform?). Ook zal een uniform kader 
de toezichthouder beter in staat stellen de crowdfunding-

markt te monitoren, met mogelijk een verhoogde con-
sumentenbescherming tot gevolg. Kort gezegd kan een 
wettelijk kader voor crowdfundingplatforms ons inziens 
bijdragen aan de verdere professionalisering en duurzame 
ontwikkeling van de crowdfundingmarkt. Dit kan weer 
leiden tot een versterking van de concurrentiepositie van 
Nederland binnen Europa. Er zijn immers verschillende 
lidstaten waar al wel een specifiek kader voor crowdfun-
dingplatforms is geïntroduceerd. Zo gelden in Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Portugal specifieke 
regelgevende kaders voor crowdfunding.9 Ook bestaan er 
vormen van zelfregulering, zoals de ‘Operating Principles’ 
van de Peer-to-Peer Finance Association (‘P2PFA’), een 
(branche)vereniging voor loan-based crowdfundingplat-
forms in het Verenigd Koninkrijk.
In dit artikel zetten wij het bestaande Nederlandse kader 
uiteen en wijzen wij daarbij op enkele knelpunten (par. 
2). Daarna bespreken wij een aantal principes en aan-
dachtspunten (par. 3) om vervolgens op hoofdlijnen 
uiteen te zetten hoe een toekomstig crowdfundingregime 
vormgegeven zou kunnen worden (par. 4). Wij eindigen 
met een slotwoord (par. 5).

2. Huidige situatie

In de wet is geen eenduidige definitie van crowdfunding 
opgenomen. Het Wijzigingsbesluit heeft wel de termen 
‘publiekslening’ en ‘publieksinvestering’ geïntroduceerd 
in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen 
(‘BGfo’). Een ‘publiekslening’ ziet op het aantrekken of 
ter beschikking krijgen van opvorderbare gelden van 
het publiek door een andere partij dan een bank, voor 
een specifiek bestedingsdoel dat voorafgaand aan het 
publiek is meegedeeld, zonder dat daarbij effecten worden 
aangeboden.10 Een ‘publieksinvestering’ is vrijwel gelijk, 
met dien verstande dat bij een publieksinvestering wel 
sprake is van het aanbieden van effecten in overeenstem-

8 AFM, Crowdfunding – Naar een duurzame sector, december 2014 (het ‘AFM 
Rapport’), p. 4.

9 Zie de analyse van de staf van de Europese Commissie, Commission staff 
working document – Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, van  
3 mei 2015, SWD(2016) 154 final.

10 Art. 2a(2) BGfo.

ming met de regels voor het aanbieden van effecten zoals 
neergelegd in hoofdstuk 5.1 van de Wft.11 Uit dit verschil 
blijkt mede de ‘versnippering’ van crowdfundingregi-
mes waarover de AFM in haar Wetgevingsbrief spreekt: 
een publieksinvestering ziet kort gezegd op equity-based 
crowdfunding terwijl een publiekslening ziet op loan-based 
crowdfunding.12 Voor elke van deze vormen geldt een eigen 
toezichtregime met andere vereisten.

2.1 Loan-based crowdfundingregime
Bij loan-based crowdfunding verstrekken geldgevers via het 
crowdfundingplatform leningen aan geldvragers met als 
financiële tegenprestatie de contractueel afgesproken rente. 
Loan-based crowdfunding kan worden onderscheiden in 
enerzijds het verstrekken van leningen aan ondernemingen 
(zoals MKB-bedrijven) en anderzijds het verstrekken van 
leningen aan consumenten (bijv. consumptief of hypothecair 
krediet).13 Parallel daaraan loopt het onderscheid tussen 
enerzijds het toezichtrechtelijke ontheffingsregime, voor 
het verstrekken van leningen aan ondernemingen (par. 
2.1.1), en anderzijds het regime voor financiëledienstverle-
ners, voor het verstrekken van leningen aan consumenten 
(par. 2.1.2).

2.1.1 Ontheffingsregime
Bij loan-based crowdfunding zal het platform in de meeste 
gevallen in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
als tussenpersoon werkzaamheden verrichten (ofwel 
bemiddelen) ten behoeve van het van publiek aantrekken 
of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden. Op 
grond van artikel 4:3(1) Wft is deze activiteit in beginsel 
verboden.14 Zoals hiervoor al kort aan de orde kwam, kan 
een crowdfundingplatform voorkomen dat zij handelt in 
strijd met dit verbod door een ontheffing aan te vragen bij 
de AFM. De AFM kan voorschriften verbinden aan een 
dergelijke ontheffing en doet dit ook in min of meer gestan-
daardiseerde vorm. In dat kader heeft de AFM in december 
2015 vernieuwde Voorschriften ten aanzien van de bedrijfs-
voering voor crowdfundingplatforms gepubliceerd.15 Deze 
voorschriften introduceerden onder meer (wijzigingen ten 
aanzien van) investeringsgrenzen, een investeerderstoets, 
het recht om een toegezegde investering actief te bevestigen 
dan wel te ontbinden, verplichtingen ten aanzien van ver-
mogensscheiding en verplichtingen voor het platform om 
consumenten te adviseren slechts een verantwoord deel van 
hun vermogen te investeren en investeringen te spreiden 
over verschillende leningen.

11 Daarnaast geldt bij de publieksinvestering voor kleine en middelgrote 
ondernemingen als bedoeld in art. 5:1(f ) Wft het vereiste dat het beste-
dingsdoel niet de financiering van lopende bedrijfsactiviteiten mag zijn. 
Zie art. 168a(3) BGfo.

12 Wijzigingsbesluit 2016, Stb. 2016, 98, p. 15.
13 Zie ook Leloux 2013, p. 143-149.
14 Dit geldt niet voor crowdfundingplatforms die beschikken over een 

vergunning als beleggingsonderneming (art. 4:3(2)(d) Wft).
15 Raadpleegbaar via de website van de AFM http://afm.m13.mailplus.nl/

archief/mailing-488439.html.

Er bestaan grote verschillen in toezichtrechtelijke 
vereisten; niet alleen tussen loan-based en  
equity-based, maar ook tussen vergunning-  
en ontheffinghoudend
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Afgezien van deze in acht te nemen voorschriften zijn 
met de inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit ook 
de wettelijke vereisten aangescherpt voor crowdfunding-
platforms die op basis van een ontheffing opereren.16 
Zo is naast de betrouwbaarheidstoets een geschiktheids-
toets geïntroduceerd voor beleidsbepalers van crowdfun-
dingplatforms.17 Ook gelden strengere regels ten aanzien 
van de bedrijfsuitoefening en bedrijfsvoering. Crowd-
fundingplatforms moeten zorgen voor (i) een adequaat 
beleid dat de integere bedrijfsvoering waarborgt, (ii) een 
doorzichtige zeggenschapsstructuur, (iii) een beheerste en 
integere uitoefening van hun bedrijf en (iv) een adequate 
behandeling van klachten.18 Deze aanvullende vereisten 
zijn er vooral op gericht disfunctioneren en fraude door 
platforms te voorkomen. Zo moeten crowdfundingplat-
forms er onder meer voor zorgen dat hun bedrijfsvoe-
ring zo is ingericht dat betalingen tussen geldgevers en 
geldvragers niet verstoord kunnen worden, zelfs als het 
platform tijdelijk of permanent niet functioneert.19

2.1.2 Vergunningsplicht als financiëledienstverlener
Bij loan-based crowdfunding kan een geldgever, in de 
uitoefening van beroep of bedrijf, via een crowdfunding-
platform krediet aanbieden aan consumenten. In dat geval 
geldt niet het ontheffingsregime, maar gelden de regels voor 
het aanbieden van krediet aan consumenten. Onder ‘krediet’ 
valt onder meer het aan een consument ter beschikking 
stellen van een geldsom ter zake waarvan de consument 
gehouden is een of meerdere betalingen te verrichten.20 
Wanneer consumenten via een crowdfundingplatform 
krediet kunnen verkrijgen, moeten zowel de aanbiedende 
professionele partij (de geldgever) als mogelijk het crowd-
fundingplatform een vergunning aanvragen bij de AFM 
voor het aanbieden van en/of bemiddelen in krediet.21 Het 
crowdfundingplatform kwalificeert dan als een financiële-
dienstverlener in de zin van de Wft.

Als financiëledienstverlener is een crowdfundingplatform 
gebonden aan wettelijke vereisten. Zo moeten onder meer 
haar beleidsbepalers betrouwbaar en geschikt zijn, gelden 
er doorlopende vakbekwaamheidseisen voor medewerkers 
die financiële diensten verlenen aan consumenten, moet 
de bedrijfsvoering integer en beheerst zijn en gelden 
er aanvullende vereisten voor het beschermen van 

16 Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze vereisten J.M. van Poel-
geest, ‘Crowdfunding in 2016’, Bb 2016/24, p. 99-104.

17 Art. 2a(1) BGfo.
18 Art. 2b(1) BGfo.
19 Wijzigingsbesluit 2016, Stb. 2016, 98, p. 15.
20 Definitie van ‘krediet’ in art. 1:1 Wft.
21 Art. 2:60(1) en art. 2:80(1) Wft. Strikt genomen hoeft het crowdfunding-

platform niet als aanbieder van krediet te kwalificeren wanneer het de 
gelden van geldgevers niet op eigen boek neemt voordat ze aan de 
geldvragers ter beschikking worden gesteld. Toch is in het AFM crowd-
fundingregister de vergunningcombinatie voor het bemiddelen in en 
aanbieden van krediet gebruikelijk. Dit heeft te maken met het feit dat 
het beheren van een krediet ook onder de definitie van aanbieden valt 
en het feit dat de AFM enkel een bemiddelingsvergunning niet passend 
acht voor de crowdfundingsector (zie het AFM Rapport, p. 4).

consumenten (bijv. het uitvoeren van een BKR kredietcheck 
en een kredietwaardigheidstoets).

2.2 Equity-based crowdfundingregime
Bij equity-based crowdfunding investeert de geldgever 
via een crowdfundingplatform in effecten (zoals aandelen 
en obligaties) die door de geldvrager worden uitgegeven 
met als compensatie waardevermeerdering van het effect 
en rente of dividend. Wanneer geldgevers via een crowd-
fundingplatform effecten kopen, zal het crowdfunding-
platform doorgaans een of meerdere beleggingsdiensten 
verlenen, zoals het in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met 
betrekking tot financiële instrumenten. Hierdoor heeft het 
crowdfundingplatform in beginsel een vergunning nodig 
als beleggingsonderneming. In tegenstelling tot crowdfun-
dingplatforms die een beroep kunnen doen op het onthef-
fingsregime of een vergunning hebben als financiëledienst-
verlener, is een beleggingsonderneming onderworpen aan 
wettelijke prudentiële verplichtingen, zoals een minimum 
eigen vermogen en solvabiliteitseisen.22 Daarnaast zijn be-
leggingsondernemingen gebonden aan doorlopende ge-
dragsrechtelijke regels, waaronder eisen ten aanzien van 
cliëntenclassificatie,23 know-your-customer-24 en informa-
tieverplichtingen.25 Een laatste belangrijk verschil is dat 
bij equity-based crowdfunding in beginsel een door de 
AFM goedgekeurd prospectus nodig is, omdat geldvragers 
geld ophalen door middel van de uitgifte van effecten.26 
Een voor crowdfunding belangrijke vrijstelling kan echter 
gelden wanneer de totale tegenwaarde van de aangeboden 
effecten over een periode van twaalf maanden minder dan 
EUR 2,5 miljoen bedraagt.27

2.3 Verschillen in regimes en knelpunten
Uit het voorgaande blijken de verschillen tussen de 
bestaande crowdfundingregimes. Dit is van invloed op 
de wijze van structurering van crowdfundingplatforms. 
Afgezien van dit algemene aandachtspunt bespreken wij 
hierna een aantal knelpunten in het huidige regime die naar 
onze mening bij de vormgeving van een specifiek wettelijke 
kader voor crowdfunding meegenomen zouden moeten 
worden.

22 Zie art. 3:53 resp. art. 3:57 Wft.
23 Art. 4:18a Wft.
24 Art. 4:23 Wft.
25 Art. 4:19 Wft.
26 Art. 5:2 Wft.
27 Art. 53(2) Vrijstellingsregeling Wft.

De door de AFM geformuleerde uitgangspunten 
vertonen gelijkenis met een aantal high-level  

principes die onderdeel uitmaken van  
de Operating Principles
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2.3.1 Verschillen tussen regimes
Aangezien er momenteel geen uniform crowdfunding- 
regime is, moet per platform bekeken worden welk regime 
geldt. Uit het voorgaande blijkt dat er grote verschillen 
bestaan in de toepasselijke toezichtrechtelijke vereisten. 
Dit geldt niet alleen voor de vergelijking tussen loan-based 
en equity-based crowdfundingplatforms, maar ook tussen 

platforms die actief zijn op basis van het ontheffingsregime 
enerzijds en als financiëledienstverlener anderzijds. Deze 
verschillen zijn deels verklaarbaar, met name gezien de 
verschillen in type geldvrager (consument/niet-consument) 
en de aard van de investering (aandelen/leningen). Gezien 
de specifieke risico’s die met deze verschillen samenhangen, 
is het begrijpelijk dat er verschillende verplichtingen van 
toepassing zijn. Wel doet de vraag zich voor of de verschillen 
niet te groot zijn en of onder een specifiek wettelijk 
crowdfundingregime deze verschillen verkleind zouden 
kunnen worden. Momenteel is van de twee hoofdvormen, 
equity-based crowdfunding sterk ondervertegenwoor-
digd.28 De specifieke toezichtrechtelijke vereisten die gelden 
voor equity-based crowdfunding zouden daarvoor een 
verklaring kunnen zijn.

Zo gelden op prudentieel vlak voor equity-based crowd-
fundingplatforms relatief strenge kapitaalseisen. Strengere 
prudentiële eisen hebben tot gevolg dat de continuïteit van 
de platformentiteit beter is gewaarborgd. Op dit moment 
is die continuïteit bij equity-based crowdfundingplatforms 
dus mogelijk beter gewaarborgd dan bij loan-based crowd-
fundingplatforms. Met betrekking tot vermogensschei-
dingsregels lijkt de AFM voor crowdfundingplatforms die 
onder het ontheffingsregime vallen aan te sluiten bij de 
verplichtingen die gelden voor beleggingsondernemingen.29 
Voor crowdfundingplatforms die kwalificeren als financië-
ledienstverlener gelden geen wettelijke prudentiële en ver-
mogensscheidingseisen. Dit is opmerkelijk nu dergelijke 
loan-based crowdfundingplatforms ook gelden onder zich 
kunnen houden. Dit lijkt ons niet wenselijk.

Ook binnen het kader van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) wordt de 
scheiding tussen equity-based en loan-based crowdfunding 
duidelijk. Afhankelijk van de toezichtrechtelijke status van 

28 Uit het Register Crowdfunding-platformen van de AFM blijkt dat op  
1 september 2016 slechts 4 van 53 bij de AFM geregistreerde crowdfun-
dingplatforms een vergunning hadden als beleggingsonderneming.

29 Zie de website van de AFM https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/
doelgroepen/crowdfundingplatformen/vergunning-vereisten/vermo-
gensscheiding. In art. 4:87 Wft jo. art. 6:14-6:20 van de Nadere regeling 
gedragstoezicht financiële ondernemingen (‘Nrgfo’) zijn de vermogens-
scheidingsregels uitgewerkt voor beleggingsondernemingen.

een crowdfundingplatform, kan het platform kwalificeren 
als een ‘instelling’ in de zin van de Wwft. Zo is een platform 
dat kwalificeert als ‘beleggingsonderneming’ of aanbieder 
van krediet onderworpen aan bepaalde verplichtingen uit 
de Wwft, terwijl een crowdfundingplatform dat opereert 
op basis van een artikel 4:3(4) Wft-ontheffing dat niet is. 
Dat betekent dat deze platforms strikt genomen niet onder 
de Wwft vallen en dus niet verplicht zijn een customer 
due diligence-onderzoek uit te voeren op hun klanten of 
verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden.

2.3.2 Het verbod op het aantrekken van opvorderbare 
gelden en het bankverbod
Op grond van artikel 3:5 Wft is het verboden om in de 
uitoefening van een bedrijf van het publiek opvorderbare 
gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter 
beschikking te hebben. Het idee achter dit verbod is het 
voorkomen dat instellingen of personen die geen bank zijn 
toch gelden van het publiek verkrijgen zonder voldoende 
financiële waarborgen om terugbetaling van de gelden 
te garanderen.30 In het verlengde daarvan is het evenmin 
toegestaan om dergelijke aangetrokken opvorderbare 
gelden voor eigen rekening weer als krediet uit te zetten 
(het bankverbod).31 Wanneer het crowdfundingplatform 
opvorderbare gelden aantrekt van geldgevers en deze 
vervolgens voor eigen rekening weer uitzet als krediet 
aan geldvragers, kan het in strijd handelen met deze twee 
verboden.

Crowdfundingplatforms handelen doorgaans niet in strijd 
met het verbod op het aantrekken van opvorderbare 
gelden, aangezien de platformentiteit zelf meestal geen 
gelden aantrekt noch daarover beschikt. Wanneer het 
platform gebruik maakt van een stichting derdengelden 
om gelden te ontvangen en administreren, is dat voor die 
stichting mogelijk anders.32 Uit de wetsgeschiedenis en 
guidance van DNB volgt dat in geval van doorbetaling 
van gelden binnen vijf dagen na ontvangst daarvan, geen 
sprake is van opvorderbare gelden.33 In dat geval kan dus 
evenmin sprake zijn van overtreding van de verboden 
uit artikel 2:11 en artikel 3:5 Wft. Veel aan crowdfun-
dingplatforms gelieerde stichtingen zullen deze termijn 
echter overschrijden. Afhankelijk van de precieze opzet 
en voorwaarden van het platform kan de looptijd van een 
crowdfundingproject – de termijn waarbinnen geldgevers 
kunnen deelnemen aan het project – namelijk variëren van 

30 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 41, p. 71.
31 Art. 2:11 Wft gelezen in combinatie met de definitie van ‘kredietinstelling’ 

uit art. 4 Verordening Kapitaalvereisten (nr. 575/2013).
32 Bij crowdfundingplatforms die gebruik maken van een vergunning-

houdende betaaldienstverlener speelt dit probleem niet, aangezien 
betaaldienstverleners in beginsel zijn vrijgesteld van art. 3:5(1) Wft voor 
zover het opvorderbare gelden betreft die zijn of worden ontvangen van 
betaaldienstgebruikers in verband met het verlenen van betaaldiensten 
(art. 22 Vrijstellingsregeling Wft).

33 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 10, p. 229-230. De guidance van DNB 
is raadpleegbaar via haar website: http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-
201848.jsp.

Voor een meer uniform crowdfundingkader is het 
wenselijk algemene toezichtrechtelijke vereisten te 
koppelen aan het verkrijgen van een vergunning 
voor publieksfinancieringsondernemingen
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enkele dagen tot drie maanden of langer. Het is daarom 
waarschijnlijk dat de stichting die is opgericht om de 
geldstromen te administreren en onder zich te houden, al 
vanaf het begin van de looptijd gelden ontvangt terwijl 
doorbetaling over het algemeen pas plaatsvindt nadat een 
bepaalde drempelwaarde (een bepaald percentage van het 
investeringsdoel) is bereikt of zelfs pas aan het einde van 
de looptijd.34

In de praktijk blijkt dat DNB voor crowdfundingplatforms 
een afwijkende termijn voor doorbetaling hanteert van 
maximaal 90 dagen. DNB kijkt daarbij naar het criterium 
of er sprake is van een technische of organisatorische 
noodzaak om de gelden langer aan te houden. In geval van 
crowdfundingplatforms lijkt het goed verdedigbaar dat er 
sprake is van een dergelijke organisatorische noodzaak. 
Zoals gezegd heeft DNB hierover echter geen publiek 
standpunt ingenomen. Afgezien van het feit dat als gevolg 
daarvan niet voor iedereen duidelijk is dat deze afwijkende 
benadering voor crowdfundingplatforms bestaat, kan een 
‘case-by-case’ benadering door DNB leiden tot onduide-
lijkheid over de precieze voorwaarden die zij hanteert bij 
deze beoordeling.

Voor wat betreft de geldvragers geldt overigens dat zij 
een beroep kunnen doen op de vrijstelling van artikel 
24b Vrijstellingsregeling Wft. Mits de geldvragers aan de 
in dat artikel genoemde voorwaarden voldoen, zijn zij 
vrijgesteld van het verbod uit artikel 3:5 Wft. Eén van deze 
voorwaarden is dat de gelden worden aangetrokken via 
een platform dat opereert op basis van het ontheffingsregi-
me bedoeld in paragraaf 2.1.1.

2.3.3 Verlenen van betaaldiensten
Afhankelijk van de opzet van het crowdfundingplatform 
kan het platform, althans een daaraan gelieerde stichting 
derdengelden, (ongewenst) betaaldiensten verlenen.35 Dit 
zou betekenen dat het crowdfundingplatform, althans 
de stichting, een vergunning als betaaldienstverlener 
nodig heeft.36 Zoals gezegd zal de platformentiteit over 
het algemeen zelf niet betrokken zijn bij de administratie 
van gelden. Wanneer het platform gebruik maakt van een 
stichting derdengelden kan beargumenteerd worden dat 
deze stichting betaaldiensten verleent.37 Daar kan echter 

34 Dit probleem speelt daarom ook niet wanneer de geldgever zijn financi-
ele bijdrage pas hoeft over te maken op het moment dat de investerings-
drempel is bereikt. Problematisch daarbij is echter dat er geen zekerheid 
bestaat dat de geldgever zijn ‘toegezegde’ investering ook daadwerkelijk 
overmaakt.

35 Net als bij het aantrekken van opvorderbare gelden speelt deze proble-
matiek voor het platform niet wanneer zij gebruik maakt van een vergun-
ninghoudende betaaldienstverlener voor het ontvangen, administreren 
en doorgeven van de gelden.

36 Zie ook J.M. van Poelgeest, ‘Crowdfunding, mede mogelijk gemaakt door 
de wetgever?’, O&F 2014/4, p. 52-54.

37 Het gaat om betaaldienst 3 in de bijlage bij de Payment Services Direc-
tive (2007/64/EG), de “uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip 
van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbie-
der van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder”.

tegen worden ingebracht dat de stichting derdengelden niet 
haar ‘bedrijf maakt van’ het verlenen van betaaldiensten 
als bedoeld in de definitie van betaaldienstverlener in 
artikel 1:1 Wft. Het is de vraag of dit een sterk argument 
is, aangezien het doel van de stichting juist zal zijn het 
administreren, beheren en doorbetalen van gelden. Wel is 
het zo dat de activiteiten van de stichting derdengelden 
onderdeel uitmaken van de activiteiten van het platform. 
Het crowdfundingplatform in zijn geheel bezien maakt 
dan niet haar bedrijf van het verlenen van betaaldiensten.38 
Zekerheid bestaat op dit punt echter niet. Het zou goed zijn 
als de wetgever hierover duidelijkheid verschaft.

3. Aandachtspunten bij een nieuw crowd-
fundingregime

In paragraaf 3.1 bespreken wij eerst enkele aandachtspun-
ten voor een nieuw crowdfundingregime, zoals geschetst 
door de AFM en de Minister van Financiën. Voor een 
nadere invulling van de randvoorwaarden zoals die door 
de AFM zijn opgesteld kijken wij naar het Verenigd 
Koninkrijk, dat qua omvang de meest ontwikkelde crowd-
fundingmarkt heeft binnen de EU.39 Zoals gezegd heeft de 
P2PFA hier de Operating Principles geïntroduceerd. Deze 
principes zullen wij bespreken in paragraaf 3.2.

3.1 Aandachtspunten AFM en de Minister van Finan-
ciën
In december 2014 concludeerde de AFM al dat de 
bestaande wet- en regelgeving (juridische) knelpunten 
bevatte voor crowdfunding.40 Om de Nederlandse crowd-
fundingmarkt op een duurzame wijze te laten doorgroeien 
naar een volwassen markt stelde de AFM in haar rapport 
daarom een aantal randvoorwaarden voor een volwassen 
crowdfundingmarkt. Platforms moeten (i) professioneel, 
integer en op continuïteit gericht zijn, (ii) een minimum aan 
transparantie in acht nemen, (iii) een minimum bescher-
mingsniveau voor geldgevers garanderen, (iv) een minimum 

beschermingsniveau voor geldvragers garanderen en (v) 
samenwerken en informatie uitwisselen.

38 Zie Van Poelgeest 2014, p. 53 en R.J. van Boogaard & M.L. Louisse, 
 ‘Grenzen aan de toelaatbaarheid van doorbetaling onder de Wft’,  
TFR 2013, p. 31-38.

39 Europese Commissie, Commission Staff Working Document. Crowdfunding 
in the EU Capital Markets Union, SWD(2016) 154, 3 mei 2016, p. 18.

40 AFM, Crowdfunding – Naar een duurzame sector. Onderzoek naar (toezicht 
op) de crowdfundingsector, 19 december 2014 (hierna: AFM rapport), te 
raadplegen via https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2014/
dec/rapport-crowdfunding.

Voor wat betreft de in acht te nemen helderheid en 
transparantie sluiten de Operating Principles aan bij 

het in het Verenigd Koninkrijk bestaande principe 
dat informatie op correcte, duidelijke en niet  

misleidende wijze moet worden verstrekt
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In haar Wetgevingsbrief 2016 herhaalt de AFM het belang 
van een aantal van deze principes: bescherming van 
geldgevers en geldvragers, continuïteit en transparantie. 
De Minister van Financiën beaamt het belang van deze 
uitgangspunten bij vormgeving van een wettelijk kader 
voor crowdfunding.41 De AFM vult het principe van 
transparantie nader in door aan te geven dat platforms 

verplicht informatie zouden moeten verstrekken over 
aantallen faillissementen, rendementen, de financiële 
situatie van geldvragers en hoe zij omgaan met wanbetaling. 
De overige principes vult de AFM niet verder in.

3.2 Operating Principles van de P2PFA
Zoals gezegd zijn de Operating Principles42 van de P2PFA 
een vorm van zelfregulering. Zij sluiten aan bij bestaande 
wettelijke vereisten maar vullen die ook aan. Lidmaatschap 
van de P2PFA vereist naleving van deze principes.

De door de AFM geformuleerde uitgangspunten vertonen 
gelijkenis met aantal high-level principes die onderdeel 
uitmaken van de Operating Principles. Op basis daarvan 
moeten platforms (i) in technisch en professioneel opzicht 
bekwaam zijn in de uitoefening van hun bedrijf, (ii) een 
integere bedrijfsvoering hebben, (iii) klanten op een eerlijke 
en redelijke manier behandelen, (iv) transparant zijn over 
de werking van hun platform, (v) hoge normen van be-
drijfsvoering aanmoedigen en in acht nemen en (vi) zich 
toeleggen op het verlenen van hoogwaardige financiële 
diensten aan particuliere klanten.

Afgezien van deze high-level principes bevatten de Operating 
Principles een aantal ‘specific operating principles’ die zijn 
verdeeld over drie thema’s: (i) helderheid en transparantie 
(par. 3.2.1), (ii) risicomanagement (par. 3.2.2) en (iii) 
governance (par. 3.2.3).

3.2.1 Transparantie- en informatieverplichtingen
Voor wat betreft de in acht te nemen helderheid en 
transparantie sluiten de Operating Principles aan bij het in 
het Verenigd Koninkrijk bestaande principe dat informatie 
op correcte, duidelijke en niet misleidende wijze moet 
worden verstrekt.43 Zo moet marketingcommunicatie 
helder, evenwichtig, eerlijk en niet misleidend zijn en moet 
informatie en de verstrekking daarvan zo zijn vormgegeven 
dat geldgevers en geldvragers een goed geïnformeerde 

41 Minister van Financiën, ‘Reactie op wetgevingswensen DNB en AFM 
2016’, 12 juli 2016, p. 2: https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/
bewindspersonen/jeroen-dijsselbloem/documenten/kamerstuk-
ken/2016/07/12/bijlage-3-reactie-minister-van-financien-op-wetge-
vingswensen-afm-en-dnb.

42 Zie: http://p2pfa.info. De Operating Principles gelden specifiek  
voor loan-based crowdfundingplatforms.

43 FCA Rules, Conduct of Business (COBS) Source book, Rule 4.2.1 en Consu-
mer Credit (CONC) Source book: 3.3.

beslissing kunnen nemen om al dan niet gebruik te maken 
van het platform.44

Ook moeten platforms bepaalde informatie algemeen 
beschikbaar stellen op hun website, waaronder:

1. (projecties van) ratio’s ten aanzien van slecht lopende 
leningen over een periode van de afgelopen vijf jaar;

2. rendementen behaald in de afgelopen vijf jaar en pro-
jecties daarvan, evenals de methodologie voor het bere-
kenen van de rendementen;

3. inzicht in de uitstaande leningen, waaronder de som, 
rente, looptijd, verstrekte zekerheden, sector en status 
(bijv. wanbetaling) van de lening. Deze informatie moet 
het platform maandelijks bijwerken;

4. informatie die verstrekt moet worden aan geldgevers, 
waaronder netto verwachte rendementen, kosten, 
waarschuwingen over de risico’s, een beschrijving van 
de geldstroom na overboeking door de geldgever, een 
overzicht van de controles die het platform uitoefent 
op geldvragers en (beheersing van) eventuele belangen-
conflicten;

5. informatie die verstrekt moet worden aan geldvragers, 
waaronder ten aanzien van de kosten en mogelijkheden 
om een lening vervroegd af te lossen en onder welke 
voorwaarden;

6. publieke informatie, waaronder de klachtenprocedure, 
informatie over het management en de entiteit (bijv. de 
rechtsvorm) van het platform en belangrijke wijzigin-
gen in de bedrijfsvoering van het platform die een im-
pact hebben op klanten van het platform.

3.2.2 Risicomanagement
Ten aanzien van risicomanagement schrijven de Operating 
Principles voor dat platforms moeten aantonen dat zij 
voldoen aan voor hen geldende regelgeving en, voor 
zover zij ongereguleerd zijn, regelingen moeten treffen die 
resulteren in een soortgelijk niveau van consumentenbe-
scherming. Afgezien daarvan gelden vereisten ten aanzien 
van onder meer (i) beheersing van kredietrisico’s (ii) de 
voorkoming van witwassen en fraude, (iii) vermogensschei-
dingsregels, (iv) vereisten ten aanzien van de veiligheid en 
betrouwbaarheid van IT systemen, (v) het bewaren van 
gegevens (met inachtneming van geldende privacyregels), 
(vi) vereisten ten aanzien van het uitvoeren van incasso-
werkzaamheden en (vii) maatregelen die voorzien in een 
ordelijke afloop (run-off) van bestaande leningen in geval 
van afwikkeling (wind-down) van het platform.

3.2.3 Corporate governance
Voor wat betreft governance-vereisten geldt het algemene 
principe dat platforms proportioneel moeten voldoen aan 
algemeen erkende principes van corporate governance. 
Daarnaast moeten platforms onder meer (i) senior personeel 
aanstellen dat verantwoordelijk is voor bepaalde kern-risi-
cogebieden en de juiste behandeling van klanten, (ii) niet 

44 Operating Principles, p. 1.

Momenteel geldt de AFM als primaire  
toezichthouder op crowdfundinggebied
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discrimineren tussen categorieën van geldgevers, met name 
niet ten aanzien van retail geldgevers,45 (iii) tegenstrijdige 
belangen in het bijzonder voorkomen wanneer het 
platform zelf geld uitleent via haar platform, (iv) geen geld 
lenen of kapitaal aantrekken voor eigen gebruik, en (v) een 
duidelijke klachtenprocedure hebben.

4. een toekomstig vergunningsregime

Aan de hand van de gesignaleerde knelpunten in het 
huidige regime, de randvoorwaarden die zijn benoemd 
door de AFM en de Minister van Financiën en de Operating 
Principles, schetsen wij hierna een mogelijk toekomstig ver-
gunningsregime.

Een belangrijke kanttekening vooraf is dat bij invoering 
van een uniform vergunningregime de regels afkomstig 
uit Europese wet- en regelgeving in acht moeten worden 
genomen. Daarbij zal steeds gekeken moeten worden of 
er ruimte bestaat voor de betreffende wijziging binnen 
het relevante kader, bijvoorbeeld de Markets in Financial 
Instruments Directive (2004/39/EG) voor wat betreft 
equity-based crowdfundingplatforms.

4.1 Vergunningsregime

4.1.1 Wettelijke definities
Het startpunt voor een nieuw vergunningsregime bestaat 
wat ons betreft uit de introductie van specifieke definities in 
Deel 1 van de Wft. Allereerst dient een nieuw type financiële 
onderneming te worden geïntroduceerd, de ‘publieksfinan-
cieringsonderneming’. Deze onderneming houdt zich bezig 
met “het in de uitoefening van een bedrijf verlenen van  
publieksfinancieringsdiensten”.46 Publieksfinancierings-
diensten kunnen vervolgens worden onderverdeeld in twee 
diensten, namelijk: (i) het samenbrengen van vraag naar 
en aanbod van krediet ten behoeve van een publiekslening 
(het loan-based-regime) en (ii) het samenbrengen van vraag 
naar en aanbod van effecten ten behoeve van een publieks-
investering (het equity-based-regime). De definities van 
‘publiekslening’ en ‘publieksinvestering’ kunnen worden 
overgenomen uit het Wijzigingsbesluit, en vallen samen 
onder de nieuwe definitie ‘publieksfinanciering’. Partijen 
die publieksfinanciering aantrekken en verstrekken worden 
vervolgens gedefinieerd als respectievelijk ‘geldvragers’ 
en ‘geldgevers’. Van de definitie van geldgevers kunnen 
partijen die geen financiële tegenprestatie verlangen 
worden uitgezonderd.

45 Er moet duidelijkheid zijn over welke leningen niet beschikbaar zijn voor 
bepaalde consumenten, zoals leningen met een hoog risico (par. 21).

46 Vanaf nu hebben wij het in dit artikel over ‘publieksfinancieringsondern
eming(en)’ wanneer wij het toekomstige vergunningsregime bespreken. 
Wanneer wij spreken over ‘crowdfundingplatforms’ hebben wij het over 
het huidige regime.

4.1.2 Verbodsbepaling en vergunningseisen
Het vergunningsregime voor publiekfinancieringsonderne-
mingen dient te worden gekoppeld aan een verbodsbepaling 
in Deel 2 van de Wft, die als volgt zou kunnen luiden: “Het 
is een ieder verboden zonder een daartoe door de Autoriteit 
Financiële Markten verleende vergunning het bedrijf uit te 
oefenen van publieksfinancieringsonderneming”. Deze ver-
bodsbepaling zal niet gelden voor financiële ondernemingen 
die een meer omvattende vergunning hebben, zoals bank-
beleggingsondernemingen.

Voor een meer uniform en overkoepelend crowdfunding-
kader lijkt het ons wenselijk een aantal algemene toezicht-
rechtelijke vereisten te koppelen aan het verkrijgen van 
een vergunning voor publieksfinancieringsondernemin-
gen, ongeacht of het een loan-based of een equity-based 
platform betreft. Zo zal de aanvrager moeten aantonen 
dat hij voldoet aan eisen ten aanzien van: (i) geschiktheid 
en betrouwbaarheid van (dagelijks) beleidsbepalers, (ii) 
integere en beheerste bedrijfsvoering, (iii) inrichting van de 
bedrijfsvoering, (iv) het veiligstellen van gelden ontvangen 
uit publieksfinancieringsdiensten, (v) minimum eigen 
vermogen en (vi) solvabiliteit. Voor een deel gelden deze 
eisen ook nu al voor platforms. Afgezien van deze algemene 
vereisten kunnen specifieke, aanvullende vereisten gelden, 
afhankelijk van het type publieksfinancieringsdienst. 
Door de introductie van een algemeen overkoepelend 

kader gekoppeld aan de entiteit en aanvullende specifieke 
vereisten gekoppeld aan de activiteit, wordt inzichtelijker 
welke vereisten voor welk type platform gelden. Ook 
ontstaat zo in de basis een ‘level playing field’, waar 
vervolgens meer bewust, afhankelijk van de activiteit, van 
kan worden afgeweken.

4.1.3 Bevoegde toezichthouder
Momenteel geldt de AFM als primaire toezichthouder op 
crowdfundinggebied. Het lijkt ons logisch dit te handhaven, 
aangezien alle huidige Nederlandse platforms opereren 
op basis van een toezichtrechtelijke status waarvoor de 
AFM verantwoordelijk is, namelijk als (i) ontheffinghou-
der, (ii) financiëledienstverlener en/of (iii) beleggingson-
derneming.47 Wel speelt DNB een belangrijke rol bij een 
aantal in paragraaf 2.3 genoemde knelpunten, waaronder 
het aantrekken van opvorderbare gelden (‘doorbetalen’), 
reikwijdte van de Wwft en betaaldienstverlening. Het is 

47 Zie het Register crowdfundingplatformen op de website van de AFM: 
https://www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidige-registers/
crowdfunding-platform.aspx.

Het is vanuit het oogpunt van consumenten- 
bescherming en de soliditeit van een publiekfinan-

cieringsonderneming van belang dat gelden van 
geldgevers en geldvragers worden veiliggesteld en 

gescheiden van het vermogen van het platform 
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Een wettelijk kader voor crowdfundingplatforms 
kan bijdragen aan de verdere professionalisering  
en duurzame ontwikkeling van de  
crowdfundingmarkt

van belang dat de AFM en DNB op deze punten, al dan niet 
gezamenlijk, helderheid verschaffen. Daarnaast lijkt het 
consequent om toezicht op eigen vermogen en solvabiliteit 
van publieksfinancieringsondernemingen uit te laten 
oefenen door DNB, als prudentiële toezichthouder.

4.2 Reikwijdtebepalingen

4.2.1 Het verbod op het aantrekken van opvorderbare 
gelden en het bankverbod
Met de introductie van een specifiek vergunningsregime voor 
loan-based publieksfinancieringsondernemingen wordt het 
ontheffingsregime met bijbehorende voorschriften zoals 
beschreven in paragraaf 2.1.1 overbodig. Wij stellen voor 
artikel 3:29c Wft uit te breiden zodat gelden die een pu-
blieksfinancieringsonderneming of een daaraan verbonden 

stichting derdengelden onder zich houdt in verband met 
het verlenen van publieksfinancieringsdiensten in afwijking 
van artikel 1:1 Wft niet kwalificeren als opvorderbare 
gelden. Daarmee wordt het huidige probleem voorkomen 
dat een loan-based publieksfinancieringsonderneming 
of een daaraan verbonden stichting derdengelden in 
strijd handelt met het verbod op het bemiddelen bij het 
aantrekken van opvorderbare gelden (art. 4:3(1) Wft), het 
verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden (art. 
3:5 Wft) en/of het bankverbod (art. 2:11 Wft).

4.2.2 Verlenen van betaaldiensten
In paragraaf 2.3.3 bespraken we dat bepaalde activiteiten 
van crowdfundingplatforms en/of daaraan gelieerde 
stichtingen derdengelden, kunnen kwalificeren als 
het verlenen van betaaldiensten. In de praktijk wordt 
aangenomen dat platforms niet als betaaldienstverleners 
moeten worden aangemerkt. Op dit punt zou aansluiting 
gezocht kunnen worden bij het standpunt van DNB dat 
entiteiten die een handels- of verkoopplatform aanbieden 
niet hun hoofdactiviteit maken van het verlenen van be-
taaldiensten.48 Dit ziet op aanbieders van handels- of ver-
koopplatforms die kopers en verkopers bij elkaar brengen 
en de gelden van kopers doorbetalen aan verkopers tegen 
een vooraf afgesproken fee. DNB noemt onder andere 
als voorbeeld een platform waar consumenten muziek 
kunnen downloaden, waarbij de instelling de gelden van 
de consument minus een fee doorbetaalt aan de artiest. 
DNB zou een publieksfinancieringsonderneming kunnen 
opnemen in haar lijst van handels- of verkoopplatforms 
die zijn uitgezonderd van de vergunningplicht van artikel 
2:3a Wft.

48 Zie guidance DNB: http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-228841.jsp.

4.3 Prudentieel toezicht
Afhankelijk van de opzet van het platform kan een publiek-
financieringsonderneming (dan wel een daaraan gelieerde 
stichting) bij het verlenen van publieksfinancieringsdien-
sten te maken krijgen met twee geldstromen: (i) gelden van 
de geldgevers in de vorm van te verstrekken kredieten en/of 
investeringen met als doel effecten te kopen en (ii) gelden 
van geldvragers in de vorm van te betalen rente en/of 
dividend en aflossingen van kredieten en/of het terugkopen 
van effecten. Om geldgevers en geldvragers te beschermen 
tegen financiële tegenvallers of het faillissement van een 
publieksfinancieringsonderneming is het wenselijk om 
prudentiële eisen te stellen aan een publiekfinancieringson-
derneming.

4.3.1 Vermogensscheiding
Het is vanuit het oogpunt van consumentenbescherming en 
de soliditeit van een publiekfinancieringsonderneming van 
belang dat gelden van geldgevers en geldvragers worden 
veiliggesteld en gescheiden van het vermogen van het 
platform (en daaraan gelieerde entiteiten). Voor crowdfun-
dingplatforms die opereren als een beleggingsonderneming 
gelden hiervoor al wettelijke vereisten. Voor ontheffing-
houders gelden vereisten ten aanzien van vermogensschei-
ding op grond van de voorschriften die de AFM aan de 
ontheffing kan verbinden (par. 2.1.1). Voor platforms die 
kwalificeren als financiëledienstverlener (par. 2.1.2) gelden 
dergelijke regels echter niet.

Om vermogensscheidingseisen voor loan-based en 
equity-based crowdfundingplatforms gelijk te trekken kan 
in de wet aansluiting worden gezocht bij de regels die gelden 
voor betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. De 
definitie van ‘publieksfinancieringsonderneming’ zou dan 
kunnen worden toegevoegd aan artikel 3:29a Wft. Een pu-
blieksfinancieringsonderneming wordt dan verplicht om 
gelden die zijn ontvangen van geldgevers in verband met het 
verlenen van publieksfinancieringsdiensten veilig te stellen 
door deze gelden niet te vermengen met gelden van andere 
schuldeisers van de publieksfinancieringsonderneming.49 
Voor equity based-crowdfundingplatforms betekent dit 
een verlichting van het huidige regime, met een mogelijke 
impuls voor dit type platforms terwijl het voor ontheffing-
houders feitelijk een codificatie is van voorschriften die de 
AFM al stelde. Voor zover deze alternatieve verplichting 
in strijd zou zijn met de voor beleggingsondernemingen 
geldende voorschriften op grond van de Nadere regeling 
gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo), 
biedt artikel 7:20 Nrgfo een oplossing. Uit dat artikel volgt 
dat de AFM alternatieve wijzen van vermogensscheiding 
kan goedkeuren.

4.3.2 Continuïteit publieksfinancieringsondernemingen
Het lijkt goed om bepaalde wettelijke vereisten in te voeren 
om de continuïteit van publieksfinancieringsondernemin-

49 Art. 3:29a Wft is verder uitgewerkt in art. 40a en 40b BGfo.
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gen te waarborgen. Een voorbeeld is het instellen van 
minimum eigen vermogenseisen. Op grond daarvan moet 
een publieksfinancieringsonderneming beschikken over 
een ‘buffer’ om financiële tegenvallers op te vangen en zo 
de continuïteit van het platform te waarborgen. Te denken 
valt aan het niet betaald krijgen van bepaalde fees van 
geldgevers en geldvragers. Daartoe zou de publieksfinan-
cieringsonderneming ook aan artikel 3:53(1) Wft moeten 
voldoen. De omvang en samenstelling van het minimum 
eigen vermogen kunnen vervolgens worden uitgewerkt in 
het Besluit prudentiële regels Wft (‘Bpr’).

Aangezien een publieksfinancieringsonderneming in 
beginsel zelf geen gelden zal aantrekken en gelden van 
geldvragers en -gevers dient veilig te stellen, kan naar onze 
mening aansluiting worden gezocht bij het minimum eigen 
vermogen van een beleggingsonderneming die activiteiten 
uitoefent als orderremisier (het namens de cliënt ontvangen 
en doorgeven van orders in financiële instrumenten). Het 
minimum bedrag aan eigen vermogen hoeft niet hoog te 
zijn en moet geen barrière opleveren voor nieuwe spelers.

In aanvulling op de eigen vermogenseis, zouden publieks-
financieringsondernemingen – gelijk aan de Operating 
Principles – ook plannen moeten opstellen en maatregelen 
moeten nemen voor een wind down-scenario. Op basis van 
deze plannen en maatregelen moet duidelijk worden hoe 
de publieksfinancieringsonderneming er voor zorgt dat de 
administratie van geldstromen (bijv. ten aanzien van nog 
lopende leningen) ook na faillissement ordentelijk kan 
blijven verlopen (eventueel geoperationaliseerd door een 
derde partij).

4.4 Gedragstoezicht
Omdat publieksfinanciering toegankelijk is voor zowel 
professionele marktpartijen als voor consumenten, is 
het van belang dat met name consumenten ook door 
gedragsregels worden beschermd. Voor het vertrouwen in 
de crowdfundingmarkt moeten daarom duidelijke regels 
worden gesteld ten aanzien van een beheerste en integere 
bedrijfsvoering (par. 4.4.1), investeerderstoetsen (par. 
4.4.2), informatie- en transparantieverplichtingen (par. 
4.4.3), kredietwaardigheidstoetsingen (par. 4.4.4).

4.4.1 Beheerste en integere bedrijfsvoering
Onder een beheerste en integere bedrijfsvoering voor pu-
blieksfinancieringsondernemingen vallen ten eerste de al 
geldende geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen voor 
(mede)beleidsbepalers. Mede op basis van de Operating 
Principles valt echter ook te denken aan (i) maatregelen en 
procedures ter voorkoming van belangenconflicten (in het 
bijzonder wanneer het platform of medewerkers daarvan 
zelf geld uitlenen via het platform), (ii) het bewaren van 
gegevens (met inachtneming van geldende privacy regels), 
(iii) de veiligheid en betrouwbaarheid van IT-systemen 
(continuïteit van het platform) en (iv) een adequate interne 
klachtenprocedure waarbij het een publieksfinancierings-

onderneming wordt verplicht zich aan te sluiten bij het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (‘KiFID’). 
In de huidige kaders zijn de meeste van bovengenoemde 
vereisten al van toepassing op crowdfundingplatforms. 
Een verdere ‘uniformering’ daarvan ten behoeve van 
de inzichtelijkheid van toepasselijke vereisten voor de 
verschillende typen platforms lijkt op dit moment dan 
ook het belangrijkste aandachtspunt. Tegelijkertijd zouden 
hier naast de algemeen geldende (uniforme) verplichtingen 
ook toegespitste eisen voor loan-based of equity-based 
crowdfunding tot uitdrukking moeten komen.

Hieraan gelieerd is het al in paragraaf 2.3.1 genoemde 
verschil in de behandeling van crowdfundingplatforms 
voor wat betreft toepasselijkheid van de Wwft. Onder een 
nieuw vergunningsregime zou het de voorkeur hebben als 
de wetgever duidelijkheid schept over de toepasselijkheid 
van deze wet op publieksfinancieringsondernemingen.

4.4.2 Investeerderstoets
Het zou wenselijk zijn de investeerderstoets zoals die 
momenteel geldt voor platforms die opereren op basis van 
het ontheffingsregime onder het nieuwe regime voor alle pu-
blieksfinancieringsondernemingen wettelijk vast te leggen, 
dus onafhankelijk van de vraag of het een equity-based 
of loan-based platforms betreft. Momenteel geldt voor 
equity-based platforms de verplichting een passendheids-
toets af te nemen. Er zijn verschillen tussen deze toets en de 
huidige investeerderstoets, waaronder het verschil dat de 
investeerderstoets vanaf een investering van EUR 500 moet 
worden afgenomen terwijl deze drempel voor de passend-
heidstoets niet bestaat. Hoewel het wenselijk zou zijn om 
deze toetsen op elkaar af te stemmen, is het de vraag of dat 
mogelijk is gezien de Europeesrechtelijke achtergrond van 
de passendheidstoets.

4.4.3 Informatie- en transparantieverplichtingen
Daarnaast is het belangrijk om publieksfinancieringsonder-
nemingen verplicht te stellen geldgevers voor te lichten over 
de specifieke risico’s die zijn verbonden aan crowdfunding. 
In dat kader kan aansluiting worden gezocht bij de artikelen 
4:19 en 4:20 Wft.50 Informatie die een publieksfinancie-
ringsonderneming (zowel equity-based als loan-based) aan 
cliënten verstrekt of beschikbaar stelt, moet correct, eerlijk, 
duidelijk en niet-misleidend zijn.51 Hoe ver deze informa-
tieverplichtingen strekken, hangt af van de publieksfinan-
cieringsdienst en de kwalificatie van de geldvrager respec-
tievelijk geldnemer.

50 Deze artikelen zijn o.m. uitgewerkt in art. 51a, 58a-58f, 59, 69, 70, 71, 71a 
BGfo. Niet al deze bepalingen zullen echter zonder meer van toepassing 
zijn op pubieksfinancieringsondernemingen. Zo kan een publieks-
financieringsonderneming geldgevers bijv. niet inlichten over de te 
verwachten rendementen en eerder behaalde resultaten van specifieke 
projecten of financieringsaanvragen. Simpelweg omdat dit vaak initiële 
financieringsaanvragen betreft en de geldvragers meestal geen track 
record hebben.

51 Art. 4:19(2) Wft.
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31 oktober 2016. Ontwikkelingen na deze datum zijn niet meegenomen.

Daarnaast menen wij dat het wenselijk is dat publieksfinan-
cieringsondernemingen (zowel equity-based als loan-based) 
bepaalde informatie op hun website beschikbaar stellen. 
Daarvoor kan gekeken worden naar de informatie die 
de AFM in haar Wetgevingsbrief noemt (zie par. 3.1) 
en de Operating Principles (zie par. 3.2.1). Te denken 
valt aan bepaalde default-percentages ten aanzien van 
projecten, faillissementen en/of wanbetalers. Ook moet een  
publieksfinancieringsonderneming informatie verstrekken 
over te verwachte rendementen, de financiële situatie 
van geldvragers, de kosten van haar dienstverlening, de 
mogelijkheid voor geldvragers om eerder af te lossen en 
de manier waarop het platform omgaat met wanbetaling.

In het geval van loan-based publieksfinancieringsonder-
nemingen moeten geldgevers en geldvragers voorafgaande 
aan de totstandkoming van een kredietovereenkomst 
bepaalde precontractuele informatie verstrekken.  
Een loan-based publieksfinancieringsonderneming zal 
voorafgaand aan de totstandkoming van een kredietover-
eenkomst aan de geldvrager (indien deze kwalificeert als 
consument) informatie moeten verstrekken met het oog op 
een adequate beoordeling van het krediet. Aansluiting kan 
worden gezocht bij artikel 4:33 Wft.52

Voor wat betreft de prospectusplicht uit artikel 5:2 Wft 
lijkt het voldoende voor equity-based publieksfinancie-
ringsondernemingen wanneer zij zich op de bestaande EUR 
2.5-miljoen vrijstelling uit artikel 53(3) Vrijstellingsrege-
ling Wft kunnen beroepen.

4.4.4 Kredietwaardigheidstoets
Wanneer er sprake is van het aanbieden van krediet 

52 In art. 112, 112a en 112c BGfo zijn deze precontractuele vereisten verder 
uitgewerkt.

aan consumenten, zal de loan-based publieksfinancie-
ringsonderneming een kredietwaardigheidstoets moeten 
uitvoeren. Dit vereiste geldt momenteel al voor platforms 
die krediet aanbieden aan consumenten en opereren  
als financiëledienstverlener. De publieksfinancieringsonder- 
neming zal voor deze toetsing informatie moeten inwinnen 
van geldvragers. Aansluiting kan worden gezocht bij de 
artikelen 4:32 en 4:34 Wft.53

5. Tot slot

In zijn reactie op de wetgevingswensen van de AFM geeft 
de Minister van Financiën aan de zorgen van de AFM te 
delen met betrekking tot het ontbreken van een duidelijk 
eigen wettelijk kader voor crowdfunding.54 Onduidelijk is 
of dit betekent dat er in Den Haag binnenkort actie zal 
worden ondernomen. Een specifiek wettelijk regime voor 
crowdfunding kan (op termijn) wenselijk zijn, aldus de 
minister. Gezien de snelle ontwikkelingen in en groei van de 
crowdfundingmarkt en het feit dat ook andere EU-landen 
niet stil staan, lijkt het ons goed om niet langer te wachten 
met het opstellen van een specifiek wettelijk kader voor 
crowdfunding.

53 In art. 113, 114, 115 en 115a BGfo zijn kredietwaardigheidsvereisten 
verder uitgewerkt.

54 Minister van Financiën, Reactie op wetgevingswensen DNB en AFM 2016,  
p. 2.


