
 

 

FSMA_2017_03  dd.  1/02/2017 

 

Ondernemingen die alternatieve-financieringsdiensten verrichten in België 

Deze mededeling geeft een overzicht van de informatie die de FSMA ter beschikking stelt naar 
aanleiding van de wetgeving over crowdfunding die op 1 februari 2017 in werking treedt. 

1. Inleiding 
2. Overgangsregime 
3. Inhoud van het vergunningsdossier 
4. Brochure en FAQ 
5. Bijlagen 

 

 

Op 1 februari 2017 treedt de Belgische crowdfundingwet1 in werking. Bij crowdfunding wordt een 
beroep gedaan op het grote publiek om gelden in te zamelen voor de financiering van specifieke 
projecten, doorgaans via een interactieve website (een “platform”). Er kunnen verschillende soorten 
crowdfundingplatformen worden onderscheiden: 

 platformen waarop het publiek een gift doet aan een project of een onderneming; 

 platformen waarop het publiek geld stort met het oog op het ontvangen van een 
tegenprestatie in natura (een exemplaar van het werk, een commercieel geschenk, …) die 
doorgaans minder waard is dan het gestorte bedrag; 

 platformen waarop het publiek in een onderneming belegt, hetzij via een lening, hetzij via een 
inbreng in kapitaal met het oog op het ontvangen van een eventuele winst. 

  

                                                           
1  Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse 

bepalingen inzake financiën (Belgisch Staatsblad van 20 december 2016). 
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De nieuwe wet regelt enkel de laatste soort platformen, die het mogelijk maken in te schrijven op 
beleggingsinstrumenten die worden uitgegeven door ondernemingen. Ondernemingen waarvan de 
gewone professionele activiteit erin bestaat een elektronisch platform te organiseren om 
alternatieve-financieringsdiensten aan te bieden in België, moeten voortaan over een vergunning 
beschikken.  

Gereglementeerde ondernemingen (kredietinstellingen en beleggingsondernemingen) hebben geen 
bijkomende vergunning nodig om alternatieve-financieringsdiensten aan te bieden in België. Ze 
moeten de FSMA van hun activiteit op de hoogte brengen door het formulier dat als bijlage 1 gaat, te 
mailen naar crowdfunding@fsma.be.  Ze moeten zich wel houden aan dezelfde regels als AFP.  

Niet-gereglementeerde ondernemingen die na 1 februari 2017 willen starten met het verlenen van 
alternatieve-financieringsdiensten, mogen dat pas doen nadat ze een vergunning van de FSMA 
hebben gekregen.  

 

Gereglementeerde ondernemingen die voor 1 februari 2017 al alternatieve-financieringsdiensten 
verstrekten, moeten de FSMA hier ten laatste op 31 maart 2017 van op de hoogte brengen. Ze 
moeten daartoe het formulier dat als bijlage 1 gaat, mailen naar crowdfunding@fsma.be.  

Niet-gereglementeerde ondernemingen2 die voor 1 februari 2017 al diensten verstrekten waarvoor 
voortaan een vergunning als AFP nodig is, moeten de FSMA hier ten laatste op 31 maart 2017 van op 
de hoogte brengen, om hun activiteiten verder te kunnen zetten onder een voorlopige vergunning. 
Ze moeten daartoe het formulier dat als bijlage 1 gaat, mailen naar crowdfunding@fsma.be. Ze 
moeten ten laatste op 31 mei 2017 een volledig vergunningsdossier indienen bij de FSMA door te 
mailen naar crowdfunding@fsma.be.  

 

Het vergunningsdossier bestaat uit volgende gegevens en documenten: 

 Het “Aanvraagformulier vergunning alternatieve-financieringsplatform”, dat tegelijk als 
checklist fungeert (bijlage 2); 

 Informatie over de verantwoordelijke voor het vergunningsdossier; 

 Informatie over de vennootschap; 

 Informatie en documenten over de personen die de vennootschap controleren, waaronder 
voor elke persoon een ingevulde “Vragenlijst personen die een alternatieve-
financieringsplatform controleren” (bijlage 3); 

 Informatie en documenten over de organisatie van de vennootschap, waaronder voor elke 
persoon een ingevulde “Vragenlijst bestuurders en effectieve leiders” (bijlage 4). 

                                                           
2  Ondernemingen die geen kredietinstelling of beleggingsonderneming zijn. 
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Om de ondernemingen hierbij te helpen, heeft de FSMA de brochure “Crowdfunding. Vergunning als 
alternatieve-financieringsplatform” opgesteld (bijlage 5). 

De FSMA beantwoordt op haar website veel gestelde vragen (“FAQ”) in verband met crowdfunding. 
Volgende onderwerpen komen aan bod: 

 Regels over de vergunning als alternatieve-financieringsplatform; 

 Regels voor het verstrekken van alternatieve-financieringsdiensten; 

 Regels over financieringsvehikels; 

 Regels over het openbaar aanbod van beleggingsinstrumenten. 

 

 FSMA_2017_03-1 / Kennisgeving door een onderneming die alternatieve-
financieringsdiensten verleent 

 FSMA_2017_03-2 / Vergunningsdossier alternatieve-financieringsplatform 

 FSMA_2017_03-3 / Vragenlijst personen die de controle uitoefenen op de vennootschap 

 FSMA_2017_03-4 / Vragenlijst bestuurders en effectieve leiders 

 FSMA_2017_03-5 / Brochure Crowdfunding. Vergunning als alternatieve 
financieringsplatform 

 

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/sitecore/media%20library/Files/fsmafiles/circ/nl/2017/fsma_2017_03-1_nl.docx
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/sitecore/media%20library/Files/fsmafiles/circ/nl/2017/fsma_2017_03-1_nl.docx
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/fsma_2017_03-2_nl.docx
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/fsma_2017_03-3_nl.docx
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/fsma_2017_03-4_nl.docx
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/fsma_2017_03-5_nl.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/fsma_2017_03-5_nl.pdf

