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2020
was geen topjaar 
voor crowdlending, 
waarbij particulie-
ren (the crowd) 
rechtstreeks geld 
lenen aan een on-

derneming of een project. Crowd-
lending onderscheidt zich van 
crowdfunding, waar sprake is van 
een participatie in het kapitaal of 
een donatie.
De belangrijkste platformen voor 
crowdlending in ons land haalden 
vorig jaar 46 miljoen euro op, ver-
spreid over iets meer dan 110 
deals. In 2019 stroomde 45 miljoen 
euro kredieten van het grote pu-
bliek naar kmo’s. Die stagnatie had 
alles te maken met de onzekerheid 
van de coronacrisis, waardoor zo-
wel investeerders als ondernemers 
begin vorig jaar op de rem gingen 
staan. “Maar 2021 wordt het jaar 
van de doorbraak van crowdlen-

ding”, zegt Frédéric Lévy Morelle, 
de CEO van Look&Fin, de markt-
leider in België. “De banken zijn 
terughoudender geworden. Ze 
eisen meer waarborgen of onder-
pand. De kredietvoorwaarden ver-
strakken. Kmo’s raken steeds 
moeilijker aan kredieten. Tegelijk 
is de behoefte aan financiering 
door de coronacrisis groter.”
Sinds de tweede helft van vorig 
jaar merkt Look&Fin een forse 
toename van het aantal bedrijven 
dat bij het crowdlendingplatform 

aanklopt. “In de tweede helft van 
2020 hebben we 70 procent meer 
kmo’s gefinancierd dan in dezelfde 
periode een jaar eerder. In het 
vierde kwartaal haalden we dubbel 
zoveel geld op als in 2019. Daar-
door zijn we vorig jaar, na het com-
pleet stilvallen van de markt in het 
eerste en het tweede kwartaal, 
toch nog met 5 procent gegroeid.”
De interesse van particuliere inves-
teerders is groot. Crowdlending-
platformen kunnen uitpakken met 
hoge rentevergoedingen. “Sommi-
ge projecten zijn in amper een paar 
minuten volledig onderschreven”, 

KMO’S VINDEN DE WEG NAAR DE WIN-WINLENING

‘2021 wordt  
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doorbraak voor 
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Kmo’s en starters hebben het moeilijk om kredieten te krij-
gen van de banken. Kan crowdlending een oplossing zijn? 
“Met de win-winlening kunnen crowdlendingplatformen 
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‘Dankzij de gewestleningen is 
crowdlending even aantrekkelijk 
geworden als een bankkrediet’
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vertelt Pierre-Yves Pirlot van Ecco 
Nova. Dat crowdlendingplatform, 
het nummer twee in België, focust 
op bedrijven en vastgoedprojecten 
die investeren in duurzaamheid, 
en CO2- en energiebesparende 
maatregelen. “Wij kampen eerder 
met een tekort aan projecten die 
aan onze normen voldoen”, zegt 
Pirlot. “De vraag van de investeer-
ders overstijgt het aanbod.”

Gewestleningen
Toch vinden steeds meer kmo’s de 
weg naar de crowdleningplatfor-
men. Dat heeft vooral te maken 

met de achtergestelde leningen die 
de regionale overheden aanbieden 
om hun solvabiliteit te ondersteu-
nen. In Vlaanderen heet dat de 
win-winlening, in Wallonië de 
coup de pouce-lening en in Brussel 
de proxi-lening. De opzet en de 
uitwerking van die drie systemen 
zijn vergelijkbaar. Ze worden sinds 
kort actief gepromoot en gecom-
mercialiseerd op crowdleningplat-
formen.
“De regio’s hebben de voorwaar-
den voor de leningen aangepast. 
Daardoor zijn ze interessant ge-
worden voor onze investeerders”, 

zegt Lévy Morelle. “In Vlaanderen 
is nu ook een looptijd van vijf jaar 
mogelijk, wat beantwoordt aan 
onze criteria. Daarnaast werd de 
staatswaarborg opgetrokken tot 40 
procent. De rentevergoeding blijft 
beperkt tot maximaal 1,75 procent, 
maar wordt gecompenseerd door 
een belastingkrediet van 2,5 pro-
cent op het uitstaande bedrag.”
“De gewestleningen zijn een kans 
voor de crowdlendingplatformen”, 
weet Pirlot. “De kritiek van kmo’s 
was altijd dat crowdlending duur 
is. De rentevoeten kunnen oplopen 
van 4 tot meer dan 8 procent. In 

46
MILJOEN

euro haalden de  

belangrijkste platformen 

voor crowdlending in ons 

land vorig jaar op.

 CROWDLENDING

Crowdlendingplat-

formen kunnen 

uitpakken met hoge 

rentevergoedingen.

PRINT MEDIA

BEEBONDS

Ref: 43205 / 6052F73468

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
2 / 4



58 Business

F I N A N C I E R I N G

vergelijking met een bankkrediet 
is dat flink hoger, maar dat komt 
natuurlijk omdat het risico voor de 
investeerders groter is. Aan die 
kritiek kunnen we nu tegemoetko-
men door de gewestleningen aan 
te bieden, waardoor rentes vanaf 
0,9 procent mogelijk zijn. Wij ne-
men alle administratie voor onze 
rekening en de ondernemingen 
hoeven zelf niet op zoek te gaan 
naar investeerders.”
“Dankzij de gewestleningen is 
crowdlending even aantrekkelijk 
geworden als een bankkrediet”, 
oordeelt Lévy Morelle. “In januari 
hadden wij ongeveer 800 financie-
ringsaanvragen van bedrijven, te-
genover gemiddeld 500 per maand 
voorheen. Vaak ging het om on-
dernemingen die speciaal naar ons 
kwamen omdat ze een win-win-
lening geplaatst wilden zien. De 
goede dossiers die wij selecteren, 
slagen er gemakkelijk in die finan-
ciering rond te krijgen.”
Al hebben de gewestleningen hun 
beperkingen. In Vlaanderen is de 
win-winlening begrensd tot 
300.000 euro per bedrijf. Dat kan 
beter, vindt Pirlot: “Door het be-
drag op te trekken tot 500.000 eu-
ro zouden kmo’s meer geholpen 
kunnen worden. De huidige limiet 
wordt doorgaans heel snel bereikt. 
Met een vrijstelling van de roeren-
de voorheffing zou je anderzijds 
meer investeerders kunnen aan-
trekken.”

Kans voor ondernemers
Kan crowdlending ook een oplos-
sing bieden voor sectoren die 
zwaar getroffen zijn door de ver-
plichte lockdowns, zoals de horeca 
en de eventsector? Dat hangt af 
van het kredietbeleid van het 
crowdlendingplatform, antwoordt 
Lévy Morelle: “Look&Fin is voor-
zichtig. Wij analyseren alle cijfers 
en brengen enkel de goede dos-
siers naar onze investeerders. Een 

bedrijf dat noodgedwongen geslo-
ten is, zonder perspectief op in-
komsten, daar wachten we liever 
mee tot alle covid-19-problemen en 
beperkingen achter de rug zijn.”
Het crowdlendingplatform Bee-
bonds heeft niet gewacht om een 
operatie op te zetten voor Pitaya, 
een restaurantketen die gespeciali-
seerd is in Thais streetfood. “Het 
project voldoet aan onze financiële 
voorwaarden en houdt geen te gro-
te risico’s in voor onze investeer-
ders”, zegt Joël Duysan, de CEO 
van Beebonds. “Pitaya voelt de im-
pact van de coronacrisis, maar de 
onderneming is overgeschakeld op 
afhaalmaaltijden en levering. Bo-
vendien moet het opgehaalde geld 
dienen om nieuwe vestigingen van 
de keten te openen, als de crisis 
achter de rug is.”
Met de crowdlending wil Pitaya 
1,3 miljoen euro ophalen. Daarvan 
is al 1,06 miljoen binnen. De opera-
tie werd verlengd tot eind april. 
“Het is onze plicht ondernemers 
met een goed businessplan een 
kans te geven”, vindt Duysan. 
“Daarom hebben we het dossier 
aanvaard. Banken die aan zulke 
projecten krediet weigeren, doen 
hun werk niet naar behoren. Ge-
lukkig is het grote publiek minder 
terughoudend.”
Beebonds wil binnenkort ook een 
crowdlendingoperatie starten voor 
Yoga Room, een keten van yoga-
zalen in het Brusselse die wil uit-
breiden. Duysan: “Wij zijn gespe-
cialiseerd in financieringsoperaties 
van 500.000 tot 5 miljoen euro. Die 
tranche geraakt het moeilijkst aan 
een bankkrediet. Beebonds deed 
tot nu vooral vastgoedprojecten, 
maar we krijgen steeds meer vra-
gen van bedrijven in andere sec-
toren.”

Goed jaar
Duysan is ervan overtuigd dat 
2021 een goed jaar wordt: “We 

 rekenen op een verdubbeling van 
onze omzet en het aantal financie-
ringsoperaties.” Ook Pirlot ver-
wacht dat crowdlending dit jaar 
een inhaalbeweging zal maken: 
“Ecco Nova is goed op weg om het 
opgehaalde bedrag van vorig jaar 
te verdubbelen. Wij hebben het af-
gelopen jaar een financieringsvehi-
kel gelanceerd, Ecco Nova Finance, 
dat tussen investeerders en projec-
ten staat. Op die manier kunnen 

we hybride vormen van financie-
ring aanbieden met meer waarbor-
gen voor onze investeerders.”
Ook Lévy Morelle ziet zijn bedrijf 
dit jaar sterk groeien. Dat succes 
zal volgens hem blijven duren: 
“Bedrijven maken steeds meer 
werk van de diversifiëring van hun 
financieringskanalen. De corona-
crisis heeft kmo’s geleerd dat als 
het slecht gaat en ze hun bankier 
nodig hebben, die niet altijd thuis 
geeft. De zoektocht naar alterna-
tieve financiering is een blijver.”
Toch benadrukken alle CEO’s van 
crowdlendingplatformen dat hun 
financiering vooral complementair 
is met bankfinanciering. “Crowd-
lending is zoals een mezzanine-
lening een achtergestelde schuld 
die gelijkgesteld wordt met eigen 
vermogen. Zo’n financiering kan 
banken, die eerst weigerachtig 
 waren, over de streep trekken om 
toch een krediet te verstrekken.” z

‘Wij kampen eerder met een 
tekort aan projecten die aan 
onze normen voldoen. De 
vraag van investeerders 
overstijgt het aanbod’
P I E R R E -Y V E S  P I R LOT,  E C C O  N O VA
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‘COMBINATIE VAN WIN-WINLENING EN CROWDLENDING IS INTERESSANT’

Onderneemster Katelĳ ne Duerinck 

haalde met FTRPRF (spreek uit: futu-

reproof), een project om kinderen 

te leren programmeren, bĳ na 

700.000 euro op via het crowdlen-

dingplatform Winwinner. Daarvan 

komt 300.000 euro van een 

win-winlening (het maximumbedrag 

voor dat type lening) en bĳ na 

400.000 euro van een crowdlening.

“De combinatie van de twee is inte-

ressant”, vertelt Duerinck. “Op de 

win-winlening kon je maar inschrĳ -

ven vanaf 5000 euro. Dat is toch 

 redelĳ k wat geld, en die pot van 

maximaal 300.000 euro zat ook snel 

vol. Via de crowdlening konden we 

mensen die een kleiner bedrag wil-

den investeren toch bĳ  ons project 

betrokken houden. Crowdlending 

mag dan duurder zĳ n voor de onder-

neming, voor ons was ze belangrĳ k 

om het netwerk rond ons project in 

stand te houden.”

Maatschappelĳ k relevant

FTRPRF is een spin-off van Code-

Fever, een vzw die sinds 2015 al 

meer dan 25.000 kinderen buiten de 

schooluren leerde programmeren. 

FTRPRF wil de opleiding vertalen 

naar een digitaal platform dat scho-

len kunnen gebruiken en waarop 

kinderen zelfstandiger codeervaar-

digheden kunnen aanleren. Op die 

manier wordt het leerproces verbe-

terd en de leraar ontlast. De lespak-

ketten worden al gebruikt in zo’n 

veertig scholen. Om het systeem 

verder te ontwikkelen en te com-

mercialiseren was FTRPRF op zoek 

naar minimaal 200.000 euro finan-

ciering. “Ons project is sociaal- 

maatschappelĳ k relevant”, zegt 

 Duerinck. “We willen kinderen ken-

nis van computationeel denken bĳ -

brengen. De fysieke buitenschoolse 

lessen hebben ons een fanbase van 

 tevreden ouders opgeleverd. We wil-

den hen graag de mogelĳ kheid bie-

den in FTRPRF te investeren. De digi-

talisering van het onderwĳ s is een 

populair onderwerp, en kennis van 

computationeel denken is opgeno-

men in de nieuwe eindtermen voor 

het secundair  onderwĳ s. Dat heeft 

de interesse voor onze crowdlen-

ding wellicht versterkt.”

Recordbedrag

De operatie werd in december ge-

lanceerd via het platform Winwinner. 

Na enkele weken zat FTRPRF al aan 

het maximum van 500.000 euro dat 

de vennootschap voor ogen had. 

Daarop werd beslist het doelbedrag 

te verhogen en de campagne te ver-

lengen. Midden februari werd afge-

klokt op 694.000 euro, een record-

bedrag voor Winwinner. Duerinck: 

“Het extra geld geeft ons de moge-

lĳ kheid ons product sneller uit te rol-

len. We kunnen nu meer investeren 

in ontwikkeling en sales.”

De kredietgevers investeerden 

 gemiddeld zo’n 3000 euro per per-

soon in FTRPRF, aldus Duerinck. 

“Drie kwart van hen komt uit ons 

netwerk. Ik wist dat ze enthousiast 

waren over ons project, maar geld 

lenen gaat toch nog een stap verder. 

Om van crowdlening een succes te 

maken, is het volgens mĳ  belangrĳ k 

dat je als onderneming maatschap-

pelĳ k relevant bent en al een be-

paald draagvlak hebt. Natuurlĳ k 

moet ook het financieel plan klop-

pen, want daar gaat het crowdlen-

dingplatform niet licht over. De fi-

nanciële screening die we hebben 

ondergaan, was niet min.”

 KATELĲ NE DUERINCK 

“Via de crowdlening konden we 

mensen die een kleiner bedrag 

wilden investeren toch bĳ  ons 

project betrokken houden.”

694
DUIZEND
euro haalde FTRPRF 

op via het platform 

Winwinner.

PRINT MEDIA

BEEBONDS

Ref: 43205 / 6052F73468

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
4 / 4


