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COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN 

CBN-advies 2018/XX – De boekhoudkundige verwerking van crowdfunding 

Ontwerpadvies van 11 juli 2018 

 

I. Inleiding 

1. Crowdfunding1 (ook wel “publieksfinanciering” of “participatieve financiering” genoemd) bestaat 
erin een beroep te doen op het grote publiek (een investeerdersgemeenschap), doorgaans via een 
interactieve website (een platform)2 en het gebruik van sociale media, teneinde (1) gelden in te zamelen 
voor de financiering van specifieke projecten rond filantropie, kunst of cultuur, in het kader van een 
vereniging of een onderneming3, (2) startende ondernemingen te financieren of (3) bij te dragen tot het 
ontwikkelen van innovaties of groeiende ondernemingen4. 

2. Er kunnen verschillende soorten crowdfunding worden onderscheiden: gift, lening en investering.  

 

Het publiek kan een gift doen aan een project of een rechtspersoon (zonder tegenprestatie) of geld 
storten met het oog op het ontvangen van een tegenprestatie in natura (een exemplaar van het werk, 
een commercieel geschenk, enz.) die doorgaans minder waard is dan het gestorte bedrag5. 

Het publiek kan ook beslissen om in een onderneming te beleggen, hetzij via een lening, hetzij via een 
inbreng in kapitaal met het oog op het ontvangen van een eventuele winst6. Deze twee laatste 
categorieën maken deel uit van de “financiële crowdfunding” (“crowdinvesting”), waarbij een financiële 
                                                           

1 Voor de wetgeving, circulaires en mededelingen en andere nuttige inlichtingen voor crowdfundingplatformen verwijst de 
Commissie naar de website van de FSMA. 
2 Parl. St. Kamer, doc. 54, 2072/001, 4. 
3 Didier Willermain, Le crowdfunding comme nouveau mode de financement des entreprises : le droit à l'ère du financement 
participatif, RPS nr. 17/7, 15 november 2017, 777. 
4 Géraldine Lantin, Crowdfunding : une alternative ou un complément à la finance conventionnelle ?, Pacioli n° 410 IPCF-BIBF, 
september/oktober 2015, p.1-4.  
5 Crowdfunding, FSMA_2017_03, 1 februari 2017, 1. 
6 Crowdfunding, FSMA_2017_03, 1 februari 2017, 1. 

https://www.fsma.be/nl/crowdfunding-1
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tegenprestatie wordt aangeboden. Een verder onderscheid kan worden gemaakt naargelang de aard 
van de investering en tegenprestatie. 

II. De verschillende types crowdfunding en de boekhoudkundige verwerking ervan 

A. Donatie  

3. Historisch gezien vertegenwoordigt donatie de eerste vorm van crowdfunding. Het kan gaan om een 
zuivere gift, zonder tegenprestatie. De meest voorkomende vorm is echter de donatie met een niet-
financiële tegenprestatie.  

1. Donatie zonder tegenprestatie – Donation-based crowdfunding 

4. Een zuivere donatie is een financiering waarvoor geen tegenprestatie wordt ontvangen, dan wel een 
geringe of symbolische tegenprestatie, of een tegenprestatie zonder verband met het gegeven bedrag, 
zoals reclame, imago (sponsoring) of fiscale aftrek. Deze vorm van crowdfunding kan als "crowd 
sponsoring" worden aangeduid. De donaties dienen als volgt te worden geboekt: 

In hoofde van de begunstigde  

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    10.000   

aan 764 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten  10.000 

In hoofde van de schenker 

64 Andere bedrijfskosten      10.000 

aan  5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   10.000 

2. Donatie met tegenprestatie – Reward-based/Pre-sales crowdfunding 

5. Bij dit type financiering bestaat de tegenprestatie dikwijls uit een product of dienst die werd of zal 
worden ontwikkeld dankzij de opgehaalde gelden. Ondernemers hebben op die manier de mogelijkheid 
om een product dat nog niet op de markt werd gebracht, te “voorverkopen” en zo vooraf te financieren.  

Hetzelfde principe kan worden toegepast in de artistieke en culturele sector, waar de schenker als 
tegenprestatie plaatsen voor voorstellingen ontvangt, of een exemplaar van het gerealiseerde 
kunstwerk7.  

Deze financieringswijze kan worden vergeleken met een gewone verkoop, en dient derhalve als volgt te 
worden geboekt: 

 

                                                           

7 Indien de tegenprestatie bestaat in de overdracht van een deel van de vermogensrechten van de artiest op het gefinancierde 
kunstwerk, dan gaat het eerder om ‘profit-sharing crowdfunding’ (zie randnummer 9: Royalty). 
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In hoofde van de begunstigde 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    10.000   

aan 70 Omzet       10.000 

In hoofde van de schenker/koper 

64/61 Andere bedrijfskosten/Diensten en diverse goederen  10.000 

aan  5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   10.000 

Indien het product of de dienst niet vóór het einde van het boekjaar is ontwikkeld, dan dient gebruik 
gemaakt te worden van de overlopende rekeningen. 

Jaar X 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    10.000   
aan 70 Omzet       10.000 

70 Omzet        10.000 
aan 493 Over te dragen opbrengsten      10.000 

Jaar X+1 

493  Over te dragen opbrengsten      10.000 
aan 70 Omzet       10.000 

B. Financiële lening – Lending-based crowdfunding 

6. Crowd lending is een alternatief voor bankfinanciering. Met deze vorm van crowdfunding worden 
schenkers uitgenodigd om een geldsom uit te lenen aan een onderneming of een particulier. Hierbij wordt 
een leencontract opgesteld (al dan niet vergoed door interest), meestal volgens hetzelfde model voor alle 
investeerders van eenzelfde platform8.  

Over het algemeen wordt een crowdfundingcampagne gecoördineerd door een platform: van de 
inzameling van geld tot de (eventuele) betaling van de interesten en de terugbetaling van het geleende 
kapitaal (door tussenkomst van een financiële instelling)9.  

7. De verrichting wordt op dezelfde manier als een gewone lening geboekt. Het terug te betalen bedrag 
wordt opgenomen aan de passiefzijde van de balans, op rekening 17 Schulden op meer dan één jaar, en 
de interesten (aftrekbaar van het belastbaar resultaat) moeten worden geboekt op rekening 65 Financiële 
kosten, en meer bepaald op rekening 650 Kosten van schulden. 

 

                                                           

8 Indien de lening belichaamd is in obligaties of andere financiële instrumenten, dan is er eerder sprake van security-based 
crowdfunding (zie randnummer 3: Equity). 
9 Pacioli, “Crowdfunding: alternatief of aanvulling op klassieke financiering?”, IPCF-BIBF, nr. 40, 21 september 2015. 
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In hoofde van de begunstigde 

Ontvangst van het bedrag 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    10.000   

aan  174 Schulden op meer dan 1 jaar - Overige leningen   10.000 

Jaarlijkse herclassificatie in functie van de duur 

174 Schulden op meer dan 1 jaar - Overige leningen    1.000 

aan 424 Overige leningen      1.000 

Jaarlijkse terugbetaling (en eventuele betaling van de interesten) 

424 Overige leningen      1.000 

6500 Interesten       100 

aan  5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   1.100 

In hoofde van de geldverstrekker 

Betaling van het bedrag 

291 Vorderingen op meer dan 1 jaar - Overige vorderingen   10.000 

aan  5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   10.000 

Jaarlijkse herclassificatie in functie van de duur 

416 Overige vorderingen – Diverse vorderingen    1.000 

aan  291 Vorderingen op meer dan 1 jaar - Overige vorderingen  1.000 

Jaarlijkse terugbetaling (en eventuele betaling van de interesten) 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    1.100 

aan 416 Overige leningen      1.000 

759 Andere financiële opbrengsten    100 

C. Financiële belegging 

1. Invoice trading 

8. Het gaat hier om verrichtingen waarbij investeerders handelsvorderingen kopen van een 
onderneming die haar liquide middelen wil verhogen. Dit is een vorm van factoring waarbij een 
onderneming een deel of het geheel van haar handelsvorderingen aan investeerders (factor) afstaat. Deze 
schuldvordering is individueel (namelijk voor wat betreft de schuldenaar en het bedrag), en niet 
gestandaardiseerd. De overdracht van de handelsvorderingen aan de factor wordt als volgt geboekt: 
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In hoofde van de begunstigde 

Afsluiting van verkopen waarbij vorderingen op klanten ontstaan 

400         Klanten       12.100 

aan 700 tot 707 Verkopen en dienstprestaties    10.000  

451 Te betalen BTW      2.100  

Overdracht van vorderingen aan investeerders  

400  Klanten (factor)       12.100  

aan  400  Klanten       12.100 

In hoofde van de factor 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    12.100 

aan 400 Klanten       12.100 

Voor het overige wordt er verwezen naar CBN-advies 2011/23 betreffende de boekhoudkundige 
verwerking van factoringovereenkomsten10. 

2. Profit-sharing-based crowdfunding / Royalty crowdfunding 

9. Met dit type financiering bestaat de beloning uit een deel van de toekomstige winst die het 
gefinancierde project zal opleveren. 

In hoofde van de begunstigde 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    10.000   

aan 743 tot 749 – Diverse bedrijfsopbrengsten   10.000 

In hoofde van de schenker 

64 Andere bedrijfskosten      10.000 

aan  5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   10.000 

Indien deze vorm van crowdfunding voor artistieke projecten wordt gebruikt, dan draagt de artiest 
vermogensrechten op het gefinancierde kunstwerk over aan de investeerders. 

Er moet in dat geval een vermelding worden opgenomen in de toelichting, bij de ‘Andere niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen’. 

 

 

                                                           

10 CBN-advies 2011/23 - De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten. 
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3. Investment/Equities/Securities-based crowdfunding 

10. Het gaat hier om verrichtingen waarbij het publiek in een onderneming investeert: 
- in kapitaal: de tegenprestatie bestaat uit aandelen; 
- in quasi-kapitaal: de tegenprestatie bestaat uit winstbewijzen; 
- door op obligaties in te schrijven (of andere financiële instrumenten). 

Het is voornamelijk deze vorm van crowdfunding die geregeld wordt door de Crowdfundingwet11. Dit 
zijn, volgens de bewoordingen van de wetgever, de “financiële platformen die het mogelijk maken in te 
schrijven op beleggingsinstrumenten (effecten met een aandelenkarakter of schuldinstrumenten) die 
worden uitgegeven door ondernemingen (ondernemers-emittenten)”. 

De aldus ingezamelde gelden dienen in de jaarrekening als kapitaal (met of zonder uitgiftepremies) of 
als schuld te worden opgenomen. 

3.1. Uitgifte van aandelen a pari 

Volstorting 

In hoofde van de begunstigde 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    10.000   

aan 100 Geplaatst kapitaal     10.000 

In hoofde van de geldverstrekker 

510 Aandelen – Aanschaffingswaarde    10.000 

 aan 5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   10.000 

 

Gedeeltelijke volstorting 

In hoofde van de begunstigde 

101 Niet opgevraagd kapitaal (-)     4.000 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    6.000 

aan 100 Geplaatst kapitaal     10.000 

In hoofde van de geldverstrekker 

510 Aandelen – Aanschaffingswaarde    10.000 

 aan 511 Aandelen – Niet-opgevraagde bedragen   4.000 

  5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   6.000 

                                                           

11 Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen 
inzake financiën (BS 20 december 2016). 
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3.2. Uitgifte van aandelen boven pari 

Volstorting 

In hoofde van de begunstigde 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    11.000   

aan 100 Geplaatst kapitaal     10.000 

  11 Uitgiftepremies      1.000 

In hoofde van de geldverstrekker 

510 Aandelen – Aanschaffingswaarde    11.000 

 aan 5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   11.000 

 

Gedeeltelijke volstorting 

In hoofde van de begunstigde 

101 Niet opgevraagd kapitaal (-)     4.000 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    7.000 

aan 100 Geplaatst kapitaal     10.000 

  11 Uitgiftepremies      1.000 

In hoofde van de geldverstrekker 

510 Aandelen – Aanschaffingswaarde    11.000 

 aan 511 Aandelen – Niet-opgevraagde kapitalen   4.000 

  5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   7.000 

 

3.3. Uitgifte van obligaties 

In hoofde van de begunstigde 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    10.000   

aan 171  Obligatieleningen     10.000 

In hoofde van de geldverstrekker 

52 Vastrentende effecten      10.000 

aan  5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   10.000 
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4. Participatory notes 

11. Met dit type financiering investeert het publiek in een onderneming door middel van kapitaal12 (in 
ruil voor aandelen) of door op onrechtstreekse wijze op obligaties in te schrijven, via een 
crowdfundingplatform. Het platform biedt een dienst aan waarbij investeerders in contact worden 
gebracht met ondernemingen die op zoek zijn naar middelen. 

Participatory notes zijn schuldbewijzen die door het platform worden uitgegeven. Deze financiële 
instrumenten sui generis leveren een rendement op dat in de buurt ligt van het rendement van 
onderliggende aandelen. 

Het rendement van de participatory notes wordt bepaald door het rendement van de lening of van de 
participatie in de onderliggende onderneming. Hun duur hangt af van het moment waarop de 
onderliggende aandelen zullen worden terugverkocht door het crowdfundingplatform (of van het 
moment van de terugbetaling van de onderliggende lening).  

In hoofde van het platform 

Werving van middelen bij investeerders 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    10.000   
aan 489  Andere diverse schulden    10.000 

Inbreng van middelen bij de onderliggende onderneming 

489  Andere diverse schulden     10.000 

aan 5500 Kredietinstellingen: rekening-courant   9.700 

 70 Verkopen en dienstprestaties    300  

072 Goederen en waarden van derden in bewaring gekregen 9.700 

aan 073 Committenten en deponenten van goederen en waarden 9.700 

In hoofde van de onderliggende onderneming 

5500 Kredietinstellingen: rekening-courant    9.700   
aan 100 Geplaatst kapitaal     9.700 

In hoofde van de investeerder 

2840 Andere aandelen – Participatory notes    10.000   
aan 5500  Kredietinstellingen: rekening-courant   10.000 

 

                                                           

12 Er dient te worden opgemerkt dat bij een investering in kapitaal, de participatory notes geen stemrecht met zich meebrengen 
voor de houders aangezien enkel het platform aandeelhouder wordt van de onderliggende vennootschap. 
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