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Dit Position Paper is geschreven uit naam van Jeroen ter Huurne, oprichter en
CEO van Collin Crowdfund. Jeroen ter Huurne heeft ruim 40 jaar ervaring in de
financiële sector. Hiervan heeft hij meer dan 20 jaar ervaring in directiefuncties
van het traditionele bankwezen en inmiddels acht jaar als moderne bankier (lees:
crowdfinance). Ook is Jeroen voorzitter van de branchevereniging Nederland
Crowdfunding.
Middels dit voorstel willen wij de crowdfinancebranche en de bijbehorende
mogelijkheden toegankelijker maken voor eenieder.
Dit in het belang van de financierbaarheid van het Nederlandse MKB.
Collin Crowdfund
Collin Crowdfund is een deskundig, toegankelijk en transparant crowdfinance
platform voor kredietwaardige MKB-bedrijven die financiering zoeken voor hun
ambities. Serieuze investeerders bereiken via Collin mooie rendementen tegen
verantwoorde risico’s.
Collin is actief in de jonge maar snelgroeiende crowdfinancebranche. Collin is de
afgelopen jaren hard gegroeid en sinds ongeveer twee jaar is Collin dan ook de
(trotse) marktleider van de Nederlandse crowdfinancebranche.

Collin kent een zeer hoge klanttevredenheid onder haar twee klantengroepen
zijnde investeerders en geldleners. Collin heeft op de onafhankelijke review
website Trustpilot een gemiddelde klantscore van 4,3 uit de 5 sterren met bijna
800 reviews.
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Ongelijk speelveld
De opstart en aanzienlijke groei van Collin is verwezenlijkt zonder enige vorm
van overheidssteun. Dit in tegenstelling tot vele andere initiatieven in de
non-bancaire financieringsmarkt.
Om het MKB te ondersteunen met bedrijfsfinanciering is een gelijkwaardig
speelveld tussen banken en non-bancaire financiers een voorwaarde.
Dit is op dit moment niet het geval.
Bijvoorbeeld in het kader van en de staatsgarantieregeling valt de
non-bancaire sector grotendeels buiten de boot. Dit geldt ook voor
aantrekkelijke funding vanuit bijvoorbeeld EZ, ECB, InvestNL, etc.
Daarnaast wordt het zekerhedenrecht door de banken zodanig gebruikt dat
vanaf de eerste financiering alle (soms ook toekomstige) zekerheden veelal in
hun handen zijn. Dit zorgt ervoor dat de toekomstige financierbaarheid bij
andere kredietverstrekkers complexer wordt, omdat het vestigen van
zekerheden hierdoor wordt bemoeilijkt. Hiermee wordt een rem gezet op
kredietverstrekking aan het Nederlandse MKB.
Daarbovenop wordt de crowdfinancebranche fiscaal “vergeten”.
Fiscale regelingen vergroten de keuzevrijheid van MKB-bedrijven en betekenen
een verbreding van de financieringsmarkt.
Voorstel
Concreet roepen wij naast bovenstaande punten met name op tot de volgende
aanpassing:
Fiscale pré voor de crowdfinance investeerders
Dit wil zeggen: vrijstelling voor de vermogensrendement heffing voor alle
investeringen in crowdfinance. Nederlandse particulieren hebben in totaal voor
ruim 487 miljard euro aan spaargeld. Een immens bedrag wat kan worden
aangewend om de ambities van het Nederlandse MKB te stimuleren.

Een betere financierbaarheid van het MKB betekent meer werkgelegenheid en
toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving.
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