
 

Nieuwe regels om EU-crowdfunding makkelijker te
maken
 
Dankzij nieuwe EU-regels kunnen crowdfunding platformen nieuwe mogelijkheden
bieden aan startups en investeerders.
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Op 5 oktober keurde het Europees Parlement nieuwe regels goed die het voor crowdfunding
platformen gemakkelijker maken om diensten aan te bieden op de EU-interne markt. De nieuwe
regels geven startups, vernieuwers en kleine bedrijven meer toegang tot potentiële
investeerders, en bieden investeerders een grotere keuze aan projecten en een betere
bescherming.
 
Crowdfunding platformen die in meer dan één EU-land actief zijn, zullen nog maar één set
basisregels moeten volgen - de nieuwe verordening - in plaats van verschillende regels in elk
land. De bijhorende richtlijn wil de toegang tot financiering uitbreiden voor kleine bedrijven. De
regels zullen geldig zijn voor Europese crowdfunding diensten die tot €5 miljoen per project per
jaar inzamelen.
 
Waarom is de regelgeving rond EU-crowdfunding
nodig?
 
Bestaande nationale crowdfunding regels zijn niet uniform, wat voor juridische onzekerheid
zorgt en investeringen in projecten in een ander land en internationale crowdfunding diensten
ontmoedigt.
 
Bestaande regels beperken de mogelijkheden van bedrijven die voordeel zouden kunnen halen
uit investeringen van vele mensen - vooral wanneer ze in kleinere markten actief zijn.
 
Volgens een rapport van de Commissie uit 2015, waren er in 2013 en 2014 in alle (28) lidstaten
actieve crowdfunding projecten (in Nederland via 58 platformen). Van de 206 908 projecten die
€2,3 miljard ingezameld hadden, waren er in 2013 slechts 8,5% en in 2014 7,3%
grensoverschrijdende projecten.
 

Hoe zullen de nieuwe regels privé-investeerders
beschermen?
 
Eén van de grootste risico’s van crowdfunding is dat beslissingen van investeerders vaak niet
gebaseerd zijn op data, maar beïnvloed kunnen worden door emoties. Kleine bedrijven die
failliet gaan of vertragingen bij de levering van diensten zijn onder andere de meest
voorkomende problemen die investeerders niet kunnen voorspellen.
 
De nieuwe regels eisen dat crowdfunding dienstverleners hun klanten heldere informatie
moeten geven over de mogelijke financiële risico’s van elk project. Investeerders moeten per

Wat is crowdfunding?
• Startups en innovatieve bedrijven hebben vaak moeite om via traditionele manieren
financiering te verkrijgen, zoals via bankleningen.

• Crowdfunding dienstverleners brengen hen in contact met verscheidene kleine investeerders
en maken het mogelijk om op die manier geld in te zamelen, gewoonlijk via digitale
platformen.
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0048(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0047(COD)&l=en


project essentiële informatie krijgen over de investering in het project, voorbereid door de
projecteigenaar of het platform.
 
Volgende stappen
 
De nieuwe regels voor Europese crowdfunding diensten zullen pas geldig worden één jaar na
de publicatie in het Publicatieblad van de EU.
 
Ontdek wat Europarlementsleden te zeggen hebben over nieuwe crowdfunding regels.
 
Meer informatie
Persbericht: Definitieve stemming over EU-regels voor crowdfunding diensten
Wettelijke procedure: Europese crowdfunding dienstverleners voor bedrijven
Wettelijke procedure: Crowdfunding: Wijzigingen in de richtlijn betreffende het
toepassingsgebied van de markten voor financiële instrumenten (MIFID II)
Europese Commissie: Introductie tot crowdfunding
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https://epnewshub.eu
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20201002IPR88439/definitieve-stemming-over-eu-regels-voor-crowdfundingdiensten
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-crowdfunding-service-providers-for-business
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-crowdfunding-mifid-ii
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-crowdfunding-mifid-ii
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/what-is/explained_en

