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B.8. Welke minimuminformatie moeten crowdfundingdienstverleners vooraf aan hun cliënten meedelen?

Een crowdfundingdienstverlener is verplicht om aan zijn cliënten bepaalde informatie mee te delen alvorens hen
alternatieve-financieringsdiensten te verlenen. Die informatie moet op een duurzame drager worden verstrekt.
(a) informatie over de dienstverleners

zijn identiteit en volledige contactgegevens;
zijn statuut alsook de naam en het adres van de autoriteit die de vergunning heeft verleend;
een beschrijving van zijn beleid voor het hanteren van belangenconflicten;
Als de dienstverlener geen gereglementeerde onderneming is:

het verbod om bepaalde activiteiten uit te oefenen:
ontvangst en/of bezit van gelden en/of beleggingsinstrument die toebehoren aan cliënten;
het verstrekken van andere beleggingsdiensten dan het verlenen van beleggingsadvies en het in
ontvangst nemen en doorgeven van orders;
het verbod om een mandaat of volmacht te hebben op de rekeningen van de cliënten.
(b) informatie over de verrichte dienst

alle kosten die door de cliënt gedragen worden in ruil voor de dienst, waaronder de eventuele kosten voor
het gebruik van een financieringsvehikel;
een algemene beschrijving van de geldende regels voor het verstrekken van alternatievefinancieringsdiensten;
als de dienstverlener geen gereglementeerde onderneming is en hij beleggingsdiensten verleent: de
geldende voorwaarden voor het verstrekken van die diensten, alsook een algemene beschrijving, eventueel
in beknopte vorm, van de gedragsregels die van toepassing zijn op het verstrekken van die diensten;
een beschrijving van de criteria en procedures voor het selecteren van de projecten van de ondernemersemittenten;
het maximumbedrag van het fiscaal voordeel waarvoor de cliënt in aanmerking komt als voldaan is aan de
wettelijke voorwaarden.
(c) informatie over de beleggingsinstrumenten
De dienstverlener moet de potentiële beleggers op de hoogte brengen van de voornaamste kenmerken van de
beleggingsinstrumenten die hij commercialiseert zodat zij in staat zouden zijn om de aard van de instrumenten en
de eraan verbonden risico’s te begrijpen.
Als bepaalde wettelijke voorwaarden zijn vervuld, moet die informatie formeel worden vastgelegd in een prospectus
waarvan de inhoud gereglementeerd is.
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