Implementatieregeling Europese crowdfundingdienstverleners voor
bedrijven
Regeling van de Minister van Financiën van
2021-0000000000, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft en de
Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen in verband met de implementatie
en uitvoering van Richtlijn (EU) 2020/1504 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober
2020 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten
(PbEU 2020, L 347) en Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van
7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging
van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (PbEU 2020, L 347)

Beantwoording IAK-vragen
1. Wat is de aanleiding?
De conceptregeling strekt tot implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1504 van het Europees
Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende
markten voor financiële instrumenten (PbEU 2020, L 347) (hierna: de richtlijn) en tot uitvoering
van verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020
betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening
(EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (PbEU 2020, L 347) (hierna: de verordening).
2. Wie zijn er betrokken?
De betrokkenen zijn crowdfundingdienstverleners, de bedrijven die middels een
crowdfundingdienstverlener gelden willen aantrekken van het publiek, personen die middels een
crowdfundingdienstverlener in bedrijven willen investeren en de Autoriteit Financiële Markten
(AFM).
3. Wat is het probleem?
Crowdfunding is in toenemende mate een gangbare vorm van alternatieve financiering voor
startende ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen. Waar crowdfunding vanuit het
principe van verantwoorde groei vooralsnog licht gereguleerd is, zijn omvang en groeitrend van
crowdfunding inmiddels zodanig dat een uitgebreider regelgevend kader gepast is. Daar komt bij
dat er momenteel geen uniforme Europese regels zijn wat betreft het verlenen van
crowdfundingdiensten. Dit maakt het complex om grensoverschrijdend te opereren en zodoende
een groter publiek te bereiken.
4. Wat is het doel?
De richtlijn en verordening bieden een oplossing voor het hierboven beschreven probleem door
een uniform Europees regelgevend kader voor het verlenen van crowdfundingdiensten te
introduceren. De richtlijn en verordening dragen zodoende bij aan de doelstelling van de
kapitaalmarktunie om financieringsopties voor bedrijven te verbeteren en grensoverschrijdende
financiering te stimuleren.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De implementatie van de richtlijn en de uitvoering van de verordening vereisen aanpassing van op
de Wet op het financieel toezicht gebaseerde lagere regelgeving.
6. Wat is het beste instrument?
De implementatie van de richtlijn vereist wijzigingen op het niveau van ministeriële regeling. De
uitvoering van de verordening vereist wijzigingen op het niveau van algemene maatregel van
bestuur en ministeriële regeling.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De conceptregeling voorziet in hoofdzaak in enkele vrijstellingen om aan de richtlijn te voldoen en
een goede werking van de verordening te borgen. De conceptregeling heeft derhalve geen
gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu.

