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Open brief vanClemens Paschke aan Ralph Lamers 

Reactie op berichtgeving in het Fd op 25 november2015: ‘Banken waarschuwen voor risico's
crowdfunding’

Op 25 novemberzegt Ralph Hamers als bestuurslid van de NVB dat alternatieve
kredietverlenersmeer regulering nodig hebben als deze groot worden. Ik leg graag aan
Ralph uithoe het eigenlijk zit met de regulering en risico’s van crowdlending*.

Crowdlending heeft minder regulering nodig

Alternatievekredietverleners, zoals crowdfundingplatforms, worden door de AFM stevig
gemonitord en gereguleerd. Wij rapporteren twee maal per jaar uitgebreid aan deAFM over
onze bedrijfsresultaten en ons gehele kredietportfolio. Bovendienmogen onze private
investeerders maximaal € 40.000 investeren in maximaal 100projecten. Deze extra regels
moeten we volgen omdat wij eencrowdfundingplatform zijn, terwijl wij ook een AFM-vergunning
hebben voor hetaanbieden van krediet. Die regulering beperkt ons in onze groei en zorgt voor
grotere risico’s voor investeerders, omdat zij hun inleg over maximaal 100projecten moeten
spreiden. Crowdlending heeft dus niet meer, maar minderregulering nodig.

Crowdlending vermindert risico’s

Het kapitaal datbenodigd is om onze consumenten- en zakelijke kredieten te financieren wordt
per project verzameld bij tientallen private en institutionele investeerders.Dat betekent dat een
crowdfundingplatform nooit too big to fail wordt. Wij bewegen mee met conjuncturele
schommelingen;als de behoefte vanuit bedrijven aan groeifinanciering toeneemt, houdt dat
gelijke tred met het vertrouwen van investeerders. En mocht het onverhoopt eensslecht gaan
met Lendico, dan zorgt onze Stichting Derdengelden ervoor dat deafbetalingen van onze
kredieten aan investeerders voortgang vinden.

Crowdlending herstelt een balans

De verhoudingtussen rente voor een kredietnemer en rendement voor investeerders is bij ons
glashelder. Door nieuwe technologie en lage overheadkosten creëren wij ruimteom geld

http://fd.nl/ondernemen/1128787/banken-waarschuwen-voor-risico-s-crowdfunding


eerlijker te verdelen tussen kredietnemers en investeerders.Kredietnemers krijgen een lagere
rente, die we per aanvraag berekenen enbaseren op de financiële situatie van persoon en/of
bedrijf, in plaats van opde winstmarge van de bank. Aan investeerderszijde werken wij met
volledigtransparante administratiekosten. Na aftrek van die kosten storten wij hetgrootste
gedeelte van de rente die de kredietnemer betaalt maandelijks door aande investeerder.

Crowdlendingopereert dus in een wereld die vele malen lichter, transparanter en gereguleerdis
dan Ralph in zijn woorden doet voorkomen. Volledige transparantie overrentes, rendementen,
administratiekosten en de balans daartussen worden doorons gecomplementeerd met
uitgebreide rapportages aan en het volgen van regelsen richtlijnen van overheidsinstanties als
de AFM, verenigingen als de VFN en deimmer scherpe blik van het publiek.

Onze sectorbewijst dat het transparanter en eerlijker kan en heeft dus juist recht opminder
regulering, in plaats van meer.

Dr. Clemens Paschke is mede-oprichter en directeurvan Lendico Nederland, een online
kredietmarktplaats die investeerders en (zakelijke)kredietnemers samenbrengt. Lendico heeft
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OVER LENDICO INTERNATIONAL

Lendico is the digital and fast alternative to banks (https://www.lendico.com). The online marketplace for business
and consumer lending directly connects borrowers and investors. Lendico operates completely online with no
branch network and relies on proprietary technology to reduce costs and optimize the handling of loan applications.
This allows Lendico to offer great rates to businesses and individuals as well as attractive returns for investors.
Since its launch in December 2013 Lendico has gained the trust of more than 325,000 users and has repeatedly
been awarded as best credit marketplace.

vergunningen van de AFM voor het aanbieden van krediet en het bemiddelen in spaar- en
betaalrekeningen en consumptief krediet.

Meer informatie over de regulering van crowdfunding in Nederland is te vinden op de website
van de AFM.

* In Nederlandwordt, in tegenstelling tot in andere landen, onder crowdfunding (equity-based)
ook crowdlending (loan-based) geschaard. Wij maken dat onderscheidliever wel, omdat we
echt over andere vormen van financieren spreken, dieverschillende processen en instrumenten
kennen om risico’s te beheersen. 
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