
CROWDLENDING

Lenen aan bedrijven en particulieren

SPREIDEN IS DE BOODSCHAP
In september van dit jaar liepen er twee 
belangrijke crowdlendingprojecten op de 
klippen. Beleggers in crowdlending mogen het 
risico niet uit het oog verliezen.

B
eleggers die in de zomer van 2020 op 

het crowdlendingproject van Fer-

rokonstrukt hadden ingetekend, 

kregen in oktober jongstleden te 

maken met het faillissement van de staal-

bouwer. Ongeveer rond dezelfde tijd ging 

de vastgoedgroep Cayman, die eerder geld 

ophaalde via crowdlending voor de bouw 

van een hotel in Gent, over tot een gerech-

telijke reorganisatie nadat het door de co-

ronacrisis in slechte papieren kwam. Hoe 

letten op de risico’s?

Werk via een erkend platform
Het lijkt evident, maar als u wilt beleg-

gen in crowdlendingprojecten werkt u 

beter via de crowdlendingplatformen die 

vergund zijn door de financiële toezicht-

houder FSMA. BeeBonds, Ecco Nova en 

Look&Fin zijn enkele vergunde platfor-

men. Bolero Crowdfunding is automa-

tisch vergund omdat het deel uitmaakt 

van de bankengroep KBC. En Mozzeno, 

dat crowdlending verzorgt tussen voor-

namelijk particulieren, beschikt ook over 

de nodige vergunningen.

Tegenslagen zijn te vermijden!
Alvorens te beleggen in een project, kunt 

u op uw gemak de informatienota door-

nemen waarin u allerlei financiële details 

kunt vinden over de onderneming waar-

aan of de particulier aan wie u geld leent. 

Dat is allemaal goed en wel in theorie maar 

zelfs al bent u in staat om zelf een zorgvul-

dige selectie te maken van de beste dos-

siers, tegenslagen zijn niet te voorkomen. 

Crowlendingplatformen onderzoeken 

elk dossier dat hen wordt voorgelegd heel 

nauwgezet. En weerhouden slechts een 

klein percentage. En toch gebeurt het dat 

sommige ondernemingen niet meer erin 

slagen om de lening terug te betalen. Le-

ningen aan particulieren zijn al evenmin 

gevrijwaard van risico’s: er kan sprake zijn 

van betalingsachterstand en zelfs onver-

mogen om de schuld terug te betalen.

Hoe de risico’s verkleinen?
• De crowdlendingplatformen hebben al 

snel begrepen dat het risico om de investe-

ring niet te recupereren heel wat investeer-

ders zou kunnen tegenhouden. Daarom 

koppelen sommige platformen waarbor-

gen aan de leningen. Bij Look&Fin zijn ze 

te herkennen aan de A+ rating. Bij Mozze-

no zijn ze te herkennen aan de vermelding 

‘PROTECT’. Concreet wil dat zeggen dat 

wanneer de kredietnemer niet langer kan 

terugbetalen, een verzekeraar die taak 

overneemt. Let op: dat staat niet gelijk aan 

kapitaalgarantie! Het risico, dat dus lager is, 

vertaalt zich logischerwijs ook in een lager 

rendement. Maar het blijft interessant.

• Kunt u niet weerstaan aan de lokroep van 

een hoger rendement, dan geldt slechts één 

motto: spreiden. Hoe meer projecten in uw 

portefeuille, hoe minder de schade op het 

geheel als een of meerdere van die crowd-

lendingprojecten slecht aflopen. In de prak-

tijk is het eenvoudig om uw inleg te sprei-

den over tien, twintig en meer projecten. 

Zo is het bij Mozzeno al mogelijk om vanaf 

25 euro in één project te beleggen. Bij Bolero 

Crowdfunding en Look&Fin kan dat vanaf 

100 euro en bij Beebonds vanaf 1 000 euro.

Beleg niet te veel in één 
project, maar spreid 
over zo veel mogelijk 
crowdlendingprojecten.

Voor wie?
Crowdlending vormt een interessante in-

komstenbron als aanvulling op een reeds 

gespreide traditionele beleggingsporte-

feuille. Crowdlending levert een hogere 

rentevergoeding op dan een spaarre-

kening of een staatsobligatie, maar dat 

komt precies omdat het risico ook hoger 

is. Daarom raden we aan om de voorkeur 

te geven aan gewaarborgde leningen. Zo 

verhoogt u aanzienlijk uw kansen op te-

rugbetaling bij wanbetaling van de kre-

dietnemer (zonder garantie evenwel).

Kiest u voor leningen zonder waarborg, dan 

speculeert u meer op uw slaagkansen. Sprei-

den is dus de boodschap. Opteer ook voor 

erkende en ervaren crowdlendingplatfor-

men. Komt een kredietnemer in de proble-

men, dan zullen die platformen de passende 

procedures aan het werk kunnen zetten om 

uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen.

WAT IS CROWDLENDING?

Crowdlending is een financieringsvorm 
voor een onderneming of particulier 
om geld te ontlenen zonder een 
beroep te doen op een bank. De 
bank wordt vervangen door een 
groep particuliere beleggers die via 
een crowdlendingplatform samen 
het benodigde kapitaal uitlenen en 
in ruil daarvoor een aantrekkelijke 
rentevergoeding ontvangen.
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Met steun van de gewesten

FISCAAL VOORDELIGE PROJECTEN
Een klein segment in opmars binnen 

de crowdlending zijn projecten die de belegger 
belastingvoordelen oplevert. 

Meer details …

O
m kleine en middelgrote onderne-

mingen (kmo’s) te ondersteunen 

en tegelijkertijd het spaargeld van 

de Belgen te mobiliseren, bestaat 

er voor elk van de drie gewesten in ons 

land een fiscaal gunstig kader ofwel ge-

westwaarborg voor beleggers die o.a. via 

crowdlending geld uitlenen aan bedrijven.

Vlaams Gewest: win-winlening
Het Vlaamse Gewest heeft de win-winle-

ning. Woont u (fiscaal gezien) in Vlaande-

ren, dan geniet u een belastingvoordeel als 

u bijvoorbeeld op een crowdlendingpro-

ject intekent dat onder de voorwaarden 

van de win-winlening valt.

– Die voorwaarden zijn dat het om een 

achtergestelde lening gaat die wordt ver-

strekt aan een kmo of zelfstandige met 

een exploitatiezetel (= meestal de hoofd-

zetel) in Vlaanderen, en dat voor een 

looptijd van vijf tot tien jaar. De rentever-

goeding moet tussen de 0,875 % en 1,75 % 

bruto liggen.

– U krijgt vervolgens een jaarlijks be-

lastingkrediet van 2,5 % op basis van de 

uitstaande bedragen die geplafonneerd 

zijn tot 75 000 euro. Dat komt neer op een 

maximaal belastingkrediet van 1 875 euro 

(= 2,5 % × 75 000 euro) per jaar.

– Bovendien hebt u recht op een eenmalig 

belastingkrediet van 30 % indien de kmo 

aan wie u leende failliet gaat. Door de coro-

nacrisis is dat verhoogd van 30% naar 40% 

voor leningen verstrekt tussen 15 maart 

2020 en 31 december 2021. Op die manier wil 

het Vlaamse Gewest het uitstaande kapitaal 

dat u daarbij volledig verliest voor 30% (of 

tijdelijk 40%) compenseren.

Waals Gewest: prêt Coup de pouce
Het Waalse Gewest kent de prêt Coup de 

pouce. U kunt er voor in aanmerking ko-

men als u (fiscaal) in Wallonië woont.

– Net zoals bij de win-winlening dient het 

om een achtergestelde lening te gaan die 

wordt verstrekt aan een kmo of zelfstan-

dige. De exploitatiezetel dient zich in Wal-

lonië te bevinden.

– De leningen moeten een looptijd heb-

ben van exact vier, zes, acht of tien jaar. 

Ook de rentevergoeding is bij wet vast-

gelegd en moet tussen 0,875 % en 1,75 % 

bruto liggen.

– Geld uitlenen onder de ‘prêt Coup de pou-

ce’ geeft recht op een jaarlijks belastingkre-

diet van 4% tijdens de eerste vier jaar waar-

na dat daalt naar 2,5 % de jaren erop. Dat 

wordt berekend op de uitstaande bedragen 

die beperkt worden tot 125 000 euro. Dat 

komt neer op een maximaal belastingkre-

diet van 5 000 euro voor de eerste vier jaar 

en 3 125 euro voor de jaren erna.

– Ook hier hebt u recht op een eenmalig 

belastingkrediet van 30 % wanneer de 

ontlener failliet gaat.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
proxilening
Ook het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

mag niet mankeren met de proxilening. 

Die is bestemd voor kredietgevers met een 

(fiscale) woonplaats in Brussel.

– Het moet ook hier om een achtergestel-

de lening gaan, verstrekt aan een kmo of 

zelfstandige met een Brusselse vestiging. 

De looptijd moet exact vijf of acht jaar 

zijn. Ook de rentevergoeding moet tussen 

0,875 % en 1,75 % liggen.

– De proxilening geeft u als kredietver-

strekker recht op een jaarlijks belasting-

krediet van 4 % tijdens de eerste drie jaar, 

nadien wordt dat 2,5 % voor de jaren erna. 

Voor leningen toegekend tot eind 2021 

komen tot 75 000 euro aan uitstaande be-

dragen in aanmerking voor het belasting-

krediet. Vanaf 2022 wordt dat beperkt tot 

50 000 euro.

– U hebt recht op een eenmalig belasting-

krediet van 30 % wanneer de ontlener fail-

liet gaat.

Onze mening
De keuze bij crowdlending is breed met 

projecten die verzekerd zijn tegen wanbe-

taling (dekking van 100 %), projecten die 

een gewestwaarborg (jaarlijks belasting-

krediet + 30 % waarborg bij faillissement) 

genieten en projecten die geen enkele 

waarborg omvatten. Hoe meer waar-

borgen, hoe lager het risico, wat zich in 

principe vertaalt in een lager rendement. 

Kies niet zomaar voor projecten met een 

gewestwaarborg louter vanwege het be-

lastingvoordeel. Bekijk elk crowdlending-

project apart en bekijk op basis van het ge-

geven risico en het rendement of u al dan 

niet wilt intekenen. Onze voorkeur gaat 

uit naar verzekerde projecten. Wilt u toch 

meer risico nemen voor een hoger rende-

ment, dan kunt u voor projecten met een 

gewestwaarborg gaan. En wie wil mikken 

op een nog hoger rendement en risico kan 

inzetten op projecten zonder enige waar-

borg, op voorwaarde dat u goed spreidt 

over verschillende projecten (zie pagina 4).

HOE HERKENNEN?

Bij de crowdlendingplatformen waarop 
fiscaal voordelige projecten worden 
gelanceerd zoals Look&Fin en Ecco 
Nova, worden ze doorgaans duidelijk 
aangeduid. Let op aanduidingen als 
‘lening met gewestwaarborg’, ‘prêt 
Coup de pouce, ‘proxilening’ of ‘win-
winlening’.
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