
De voordelen én risico’s van investeren via crowdlending 

‘Bankje’ 
spelen, 

maar 
dan écht

Wat is crowdlending?
Belgische crowdfundingplatformen 

hebben de wind in de zeilen. Markt-
leider Look&Fin haalde in 2021 ruim 
dubbel zoveel geld op als in 2020 
(+140%) en klokte af op een financie-
ringsvolume van 45 miljoen euro voor 
103 kmo’s, waarvan 60 procent in ons 
land en 40 procent in Frankrijk. Ook 
Beebonds, Bolero Crowdfunding, Win-
winner en Ecco Nova tekenden een 
groei op van 100 à 150 procent. 

Voor de duidelijkheid: het gaat hier 
over crowdlending. Als investeerder 
leen je dan je geld uit aan een onder-
neming tegen een vaste rente en een 
vooraf bepaald aflossingsplan. Een 
ander systeem dus dan crowdfunding 

FRIDA DECEUNYNCK

Steeds meer gezinnen 
investeren hun spaargeld 
rechtstreeks in het bedrijfs-
leven, via een crowdfunding-
platform. Je kan dan zelf aan-
delen kopen, of je kan zoals 
een bank je geld ‘uitlenen’ aan 
een bedrijf. Crowdlending, 
heet dat laatste. En dat kan 
flink wat opbrengen. Maar er 
zijn ook risico’s.

GELD&CONSUMENT
via aandelen, dat in ons land veel moei-
lijker van de grond komt. Bij crowd-
lending treden de platformen op als 
‘matchmaker’ voor wie geld uitleent aan 
het bedrijfsleven. “Ieder project begint 
bij ons met een verkennend gesprek”, 
zegt Werner Eetezonne van Bolero 
Crowdfunding. “Daarna screenen we het 
project op basis van de cijfers én het 
verhaal. Bij een positieve beslissing gaat 

de campagne online. Vorig jaar haalden 
we zo 16,7 miljoen euro op voor achttien 
kmo’s en groeibedrijven, een verdubbe-
ling vergeleken met het jaar voordien.” 

Vastgoed is uitgegroeid tot een van de 
meest populaire niches op de crowd-
lendingplatformen. Maar ook andere 
projecten vinden er hun weg naar de 
belegger. Van gezonde voeding en hippe 
koffiebars tot gameontwikkeling en 
softwaretoepassingen.

Welke platformen bestaan er? 
Elk platform heeft zo zijn eigen aanpak.

Look&Fin, bijvoorbeeld, mikt op iets 
rijpere kmo’s die minstens drie jaar-
verslagen hebben neergelegd. Zowat de 
helft van de dossiers heeft betrekking op 
vastgoed. Ook bij Bolero Crowdfun-
ding staat vastgoed in voor ongeveer de 
helft van het opgehaalde kapitaal. Be-
drijven moeten minstens twee jaar bezig 
zijn om in aanmerking te komen. Bee-
bonds mikt uitsluitend op vastgoedpro-
jecten. Het is gespecialiseerd in lokale 
(kleine) vastgoedbedrijven en project-
ontwikkelaars.

Winwinner is dan weer het favoriete 
platform voor innovatieve zakenideeën. 
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Ook starters komen er aan bod. Vorig 
jaar kon je er onder meer intekenen op 
campagnes voor een online yogaplat-
form, IT-oplossingen voor het onderwijs 
of roomijs met een vleugje alcohol. 

Ecco Nova financiert de ecologische 

transitie. Je vindt er duurzame vast-
goed- en energieprojecten. Lita.co is ge-
specialiseerd in sociale ondernemingen 
die streven naar een positieve impact op 
de samenleving.

Wat maakt crowdlending 
zo aantrekkelijk? 

Het succes van crowdlending hangt 
samen met het aantrekkelijke rende-
ment. Dat kan oplopen tot 9 procent, af-
hankelijk van de risico’s en geboden 
waarborgen. Beebonds zag de gemiddel-
de brutorente op het platform in 2021 
stijgen van 7,6 procent naar 8 procent. 
Bij Bolero Crowdfunding ligt de gemid-
delde rentevoet rond 6 procent bruto. 
Zelfs na aftrek van 30 procent roerende 
voorheffing zijn dat rendementen om 
van te watertanden. “Projecten tot één 
miljoen euro zijn vaak op enkele minu-
ten volledig gefinancierd”, zegt Nicolas 
Verdbois van Look&Fin.

Zijn er ook risico’s 
aan verbonden? 

Geen rozen zonder doornen. Tegenover
de hoge rendementen staat ook een 
bovengemiddeld risico. Als een bedrijf 
in de problemen komt, kunnen je 
rentebetalingen in het gedrang komen of 
kan je in het slechtste geval zelfs je 

volledige kapitaal verliezen. En dat is 
een reëel risico: bij Bolero Crowdfunding 
liep vorig jaar 2,44 procent van de beta-
lingen meer dan 90 dagen vertraging op. 

“Kenmerkend voor crowdfunding is dat 
ondernemers op crisismomenten in dia-
loog gaan met hun investeerders”, zegt 
Eetezonne. “Ze vragen bijvoorbeeld een 
betalingsuitstel of stellen een schuld-
herschikking voor. We hebben zelfs al 
meegemaakt dat investeerders geld 
wilden bijstorten om een ondernemer 
door de moeilijke periode heen te helpen. 
Dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar 
het toont wel de grote betrokkenheid van 
de investeerders aan.”

Hoe kan ik die 
risico’s minimaliseren?

De beste manier om met die risico’s om 
te gaan, is spreiding. Wil je 5.000 euro 
investeren, beleg dan liever 500 euro 
in tien verschillende campagnes dan 
5.000 euro in één project. Op sommige 
platformen kan je zelfs al investeren van-
af 100 euro. “Voor een optimale risico-
spreiding adviseren wij om twintig tot 
dertig projecten in je portefeuille op te 
nemen”, zegt Verdbois.

Ook via de Vlaamse winwinlening kan 
je op sommige platformen de risico’s 
beperken. Daar krijg je gratis een fiscaal 
vangnet bij: als het bedrijf de lening niet 
terugbetaalt, kan je 40 procent van het 
verloren bedrag recupereren via een een-
malig belastingkrediet. Qua rente moet je 
het weliswaar met een stuk minder doen. 
Die is bij een winwinlening  geplafon-
neerd op 1,75 procent (in 2021). Daar-
naast heb je ook elk jaar recht op een 
belastingkrediet van 2,5 procent van het 
uitstaande kapitaal. Dat krikt je rende-
ment op tot 4,25 procent.

Een gelijkaardige regeling geldt in de 
andere gewesten: in Brussel is er de 
Proxilening en in Wallonië de Prêt coup 
de pouce. Die formules zijn beschikbaar 
bij Winwinner, Look&Fin en Ecco Nova.
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