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Voor een bedrijf met toekomstplannen is de zoektocht naar financiële middelen 
vaak een bottle neck. Daarnaast is het zeer belangrijk om een gezonde mix tussen 
bank- en ‘alternatieve’ financieringen te vinden.

Crowdlending is voor de meeste gevestigde bedrijven een mooi alternatief of een 
interessante aanvulling op de traditionele bankfinanciering. Voor de typische 
groeibedrijven waarvan de waarborgen of solvabiliteit hun respectievelijke maxi-
mum of minimum bij de banken hebben bereikt, betekent crowdlending echt een 
wereld van verschil. Maar ook voor de gevestigde waarden die hun kredietporte-
feuille willen diversifiëren of op zoek zijn naar een nieuwe manier om hun bedrijf 
in de kijker te zetten, blijft crowdlending een zeer complementaire en interessante 
vorm van financiering.

In een TOPIC gaat Bolero Crowdfunding dieper in 
op een specifiek onderwerp zoals de evolutie van 
crowdlending,  de wetgeving rond crowdlending, 
maar we kunnen ook een specifiek project onder 
de loep nemen.
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Bij crowdlending zal een bedrijf door een (achtergestelde) obligatielening uit te 
geven  financiering vinden bij particuliere beleggers. In ruil daarvoor betaalt de 
onderneming een bepaalde interest en wordt het geleende bedrag afgelost volgens 
een terugbetalingsschema (maandelijks, trimestrieel, jaarlijks, bullet of aflossing 
op het einde van de looptijd). 

Door het ongewaarborgde en achtergestelde karakter van deze financieringsvorm 
wordt crowdlending aanzien als een aanvulling op het eigen vermogen van de 
ondernemer en kan het een financieel dossier versterken. Natuurlijk moet er wel 
voldoende terugbetalingscapaciteit zijn. Maar anders dan bij een klassiek  
bankkrediet worden er bij crowdlending geen waarborgen gevestigd. 

Het spreekt voor zich dat de interesten die de ondernemer betaalt aan de inves-
teerders ook hoger liggen dan bij een bankkrediet, aangezien het risico vele malen 
hoger ligt. Die interesten liggen, afhankelijk van het risico, tussen 5-10%.  
De duurtijd van de lening mag maximaal 7 jaar duren.

De achterstelling maakt dat de obligatielening makkelijk te combineren valt met 
andere vormen van financiering (bankkrediet, PMV co-financiering, LRM Klim-op 
lening, enz.) 

Welke ondernemingen komen in aanmerking voor crowdlending?

 
Elk bedrijf is anders en dus neemt Bolero Crowdfunding ook elk voorgelegd project 
eerst grondig onder de loep. De manier waarop naar een bedrijf gekeken wordt, 
hangt af van de sector, van de ‘track record’, de organisatie, het doel van de finan-
ciering, …

Crowdlending … door uitgifte van een obligatielening
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Net daarom is het zeer moeilijk om in een vast stramien neer te schrijven waaraan 
een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor crowdlending.  
Toch kunnen we voor typische exploitatiebedrijven volgende leidraad meegeven:

• Uw onderneming is in België gevestigd.
• De gewenste financiering bedraagt minimaal 200.000 euro en maximaal 

5.000.000 euro.
• Enkel volgende vennootschapsvormen worden aanvaard: CV(BA), BV(BA), NV.
• Een absoluut minimum van twee jaar activiteit is een must.
• De aanwezigheid van een negatief eigen vermogen is een blokkerende factor.
• Een minimum aan eigen inbreng vanwege de stakeholders is gewenst, af te 

stemmen per project.
• Achterstallen bij een afdeling van de verschillende belastingdepartementen 

wegen negatief door.
• De toekomstige terugbetaling van de obligatie moet cijfermatig goed onder-

bouwd worden.
• Het bedrijfsdoel van uw onderneming is niet in strijd met de Belgische wetten 

en/of de goede zeden, noch met de ethische waarden van de KBC-groep.

Voor vastgoed gelden niet alleen bovenstaande criteria, maar moet er op  
projectbasis ook aangetoond kunnen worden dat de vastgoedtransactie rendabel is.
Crowdlending is dus niet zo geschikt voor starters!  
Een kmo kan zo tot 500.000 euro per jaar ophalen (zonder informatienota).  
Mits uitgifte van een informatienota kan men tot 5.000.000 euro ophalen.  
Een informatienota is met een maximum van 15 pagina’s een beknoptere en  
eenvoudigere vorm van de prospectus.

Hoe gaat Bolero Crowdfunding dan precies te werk? 
 
Eerst vindt er een vrijblijvend intake gesprek plaats om kennis te maken met 
de bestuurders van de onderneming. Daarna levert  de onderneming heel wat 
informatie aan en start de grondige analyse door het Bolero Crowdfunding-team. 
Wordt het bedrijf als crowdlendingwaardig beoordeeld? Dan kan u als  ondernemer 
beginnen met het invullen van de campagne.  
 
Geniet van volgende voordelen bij Bolero Crowdfunding:

• Krijg toegang tot een platform om uw project bekend te maken bij het belang-
rijkste netwerk van investeerders in België.

• Geniet professionele ondersteuning van ons business development &  
marketing-team om een succesvolle crowdfundingcampagne op te zetten die u 
bovendien de nodige visibiliteit geeft.

• Crowdlend tegen de scherpste voorwaarden op de Belgische markt! Bij Bolero 
Crowdfunding werken we met een commissie van 4,5% tot 6% van het totaal 
opgehaalde bedrag bij een succesvolle crowdlendingcampagne.
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Getuigenis: een succesvolle crowdlendingcampagne voor P-Laser 
 
De onderneming P-Laser uit Heusden-Zolder haalde 200.000 euro op via  
crowdlending in 2018.

P-Laser, een bedrijf actief in industriële reiniging met lasertechnologie, wist in 
2018 een succesvolle crowdfundingcampagne af te ronden. Het bedrijf haalde bij 
143 investeerders maar liefst 200.000 euro op.  
Dat bedrag combineerde het met een KBC-banklening en een KlimOp-lening via 
LRM.

Het bedrijf kon hiermee zijn snelle groei financieren en de investeerders konden 
uitkijken naar een mooi rendement van 7%.

We interviewden Jean-Claude Philippron, de zaakvoerder van P-Laser, en vroegen 
naar zijn mening over crowdlending en het Bolero Crowdfunding-platform. 
 
Waar is P-Laser mee bezig?

Philippron: “We bouwen lasertoestellen voor industriële reiniging. Met onze 
technologie zorgen we voor kostenbesparingen en een betere reiniging. Met onze 
lasers kunnen bedrijven op basis van laserlicht hun toestellen efficiënt reinigen, 
wat een stevige kostenbesparing met zich meebrengt. De initiële investering is 
pittig, maar daarna zijn de operationele kosten laag.

Waarom hebt u een beroep gedaan op crowdlending via Bolero Crowdfunding?

Philippron: “Als groeibedrijf hebben we continu nood aan geld. Crowdlending leek 
ons een goede aanvulling op de traditionele banklening. Dankzij de financierings-
mix van crowdlending, bankfinanciering en de KlimOp-lening (Limburgse variant 
van de kmo-cofinanciering van PMV) zijn we erin geslaagd een groter bedrag op te 
halen, wat ons nu meer groeimogelijkheden biedt.”

Wat zijn uw bevindingen na de campagne?

Philippron: “Voor ons was het een succesvolle testcase. We vinden de interactie 
met de investeerders leuk. Ze zijn erg betrokken en we voelen ons dan ook 
verantwoordelijk voor het geïnvesteerde geld. Zo hebben we ondervonden dat de 
campagne -“catchy” moet zijn om mensen aan te spreken. We vonden het alvast 
een stuk leuker dan een gewone bankfinanciering en voor ons is er minder risico 
aan gekoppeld, omdat de crowdlending mogelijk is zonder waarborgen.”
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Was het jullie enige vorm van financiering? 
 
Philippron: “Nee, we rekenen ook nog steeds op bankfinanciering en andere 
mogelijke ondersteuning. Crowdlending is voor ons een extra, aanvullende manier. 
Er hangt bovendien ook aardig wat publiciteit aan vast, wat mooi meegenomen is.”

Zou u het ook andere bedrijven aanraden?

Philippron: “Zeer zeker. We vinden het fantastisch dat KBC met Bolero Crowd-
funding een platform biedt om dit soort alternatieve en innovatieve financiering 
mogelijk te maken. Ook voor investeerders die bereid zijn een stuk risicovoller te 
investeren, is het een leuke diversificatie van hun beleggingsportefeuille.  
Bovendien vinden we de input van de investeerders waardevol en bekijken we 
momenteel zelf hoe we ze een stem kunnen geven. Voor ons was het alvast een 
zeer positief verhaal, waar we heel blij mee zijn.”

Heeft u interesse om uw onderneming te laten groeien via 
crowdlending?  
 
Neem dan zeker contact op met het Bolero Crowdfunding-team via  
info@bolerocrowdfunding.be of bel 02 429 00 32. 
Of word nu lid op www.bolero-crowdfunding.be en dien een vrijblijvende aanvraag 
in.

Disclaimer

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie is van algemene 
aard en heeft een uitsluitend educatief karakter.

Deze publicatie kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Hoogstens kan 
deze publicatie worden beschouwd als een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming die gratis ter 
beschikking wordt gesteld van het publiek.  Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd 
als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële 
instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, 
herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep 
gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze 
publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet 
gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de 
marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) 
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het 
gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens 
vermeld in deze publicatie.

KBC Bank NV – onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), de Nationale Bank van België 
(NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)-– www.kbc.com. 

Verantwoordelijke uitgever: Bolero Crowdfunding|KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel - 
België.
BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel.


