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Beantwoording schriftelijke vragen van de leden Alkaya
(SP) en Palland (CDA) betreffende donatiecrowdfunding

Bijlagen
- Beantwoording schriftelijke
vragen van het lid Alkaya
(SP)
- Beantwoording schriftelijke
vragen van het lid Palland
(CDA)

Geachte voorzitter,
Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Alkaya (SP) over
toezicht op crowdfundingplatforms zoals Dream or Donate en op de vragen van
het lid Palland (CDA) over het bericht “Donatiewebsite plotseling offline:
tienduizenden euro’s verdwenen”.
Hoogachtend,
de minister van Financiën,

de staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat,

W.B. Hoekstra

M.C.G. Keijzer
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2019Z16385
Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de minister van Financiën en de
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over toezicht op
crowdfundingplatforms zoals Dream or Donate (ingezonden 4 september 2019).
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Vraag 1
Herinnert u zich de antwoorden op mijn eerdere vragen over het
crowdfundingplatform Dream or Donate?1
Antwoord op vraag 1
Ja.
Vraag 2
Vindt u nu, nadat Dream or Donate onbereikbaar werd en een nog onbekend
bedrag aan donaties verdwenen lijkt te zijn, nog steeds dat er voldoende toezicht
is geweest op dit platform? Had u dit niet kunnen voorkomen door beter toezicht
te houden?2
Antwoord op vraag 2
Het kabinet vindt het erg vervelend voor donateurs en initiatiefnemers dat zij in
onzekerheid hebben verkeerd over wat er met hun donaties was gebeurd, nadat
de website offline ging. Positief is dat een aantal gedupeerden begin en eind
september alsnog is uitbetaald. Verder is het in dergelijke situaties aan de politie
en het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen en te bepalen of er sprake is
van een strafbaar feit (bijv. fraude of oplichting).3
Zoals aangegeven in de beantwoording op de vragen van het lid Alkaya van 5
februari 2019, vindt het kabinet dat het toezicht afdoende is geregeld.4
Crowdfunding door middel van doneren of het ondersteunen van een project
tegen een (niet-financiële) tegenprestatie (sponsoring of “reward based”) valt,
voor zover de initiatiefnemer een consument is, onder het toezicht van de
Autoriteit Consument en Markt. In geval van mogelijke fraude of oplichting is de
strafrechtketen aan zet.
Vraag 3
Aan welke eisen moeten crowdfundingplatforms op het gebied van commercie,
dat wil zeggen zogenaamde loan based en/of equity based crowdfunding, voldoen
waar andere platforms zoals Dream or Donate nog steeds niet aan hoeven te
voldoen?
Antwoord op vraag 3
Bij crowdfunding door uitgifte van effecten, zoals aandelen of obligaties en
crowdfunding door het uitschrijven van een onderhandse lening, maakt de
geldgever aanspraak op een financiële tegenprestatie in de vorm van aflossing,
rente of dividend. In deze gevallen verricht het platform bemiddelende
werkzaamheden ten aanzien van het verwerven van financiële instrumenten
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamers
tukken/2019/Q2/Q4/kamervragen- over-kQSten-crowdfiinding-dream-nrdonate/kamervragen-Qver-kosten-crowdfunding-dream-or-donate.pdf.
2 https://nos.nl/l/2299373.
3 https://www.politie.nl/nieuws/2019/augustus/30/02-crowdfundingssite-dream-ordonate.html.
4 Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 1443.
1
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(effecten en obligaties) en het aantrekken van opvorderbaar geld van het publiek
(onderhandse leningen). Het toezicht van de AFM vloeit voort uit de aard van
deze activiteiten. Die aard – namelijk investeren met als doel het behalen van
rendement met behulp van een bemiddelend platform – verschilt fundamenteel
van de aard van crowdfunding door middel van donatie. Bij deze laatste vorm
doet de geldgever moedwillig afstand van zijn of haar geld met het oogmerk een
bepaald doel te ondersteunen.
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Crowdfunding door middel van donatie is daarom vergelijkbaar met doneren aan
meer traditionele charitatieve instellingen, bijvoorbeeld via een collectebus. Op
deze activiteit is er eveneens geen toezicht van de AFM, noch is daar aanleiding
voor. Voor doneren aan charitatieve instellingen geldt voor het kabinet
zelfregulering als uitgangspunt. De sector heeft hier ook initiatief genomen (zie
het antwoord op vraag 4 hieronder) en verkent momenteel wat nodig is voor deze
specifieke vorm van doneren.
Vraag 4
Deelt u de mening dat burgers erop moeten kunnen rekenen dat ook donaties via
crowdfunding op een degelijke manier behandeld worden, en dus dat hierop
toegezien moet worden zoals dat bij crowdfunding gericht op commercie wél
gebeurt?
Antwoord op vraag 4
Ja, het kabinet deelt de mening van uw Kamer dat burgers erop moeten kunnen
rekenen dat donaties via crowdfunding op een degelijke manier behandeld
worden. Evenals bij donaties aan meer traditionele charitatieve instellingen is het
in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de sector zelf om deze zekerheid
aan consumenten te bieden. Een manier waarop de platformen dat kunnen doen,
is door te garanderen dat financieringsstromen van donaties buiten de platformen
om verlopen (bijvoorbeeld via een Stichting Derdengelden). Aansluiten bij de
erkenningsregeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), die het
ministerie van Justitie en Veiligheid middels een structurele jaarlijkse bijdrage
ondersteunt vanuit zijn coördinerende rol inzake filantropie, is op basis van de
criteria en de aard van crowdfunding echter niet goed mogelijk. Betrokken
bedrijven, Nederland Filantropieland (NLFL) en het CBF verkennen momenteel
wat nodig is, zodat het publiek ook gerust kan geven via
crowdfundingplatformen.5 Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een
gedragscode. Het kabinet vindt dit een positieve ontwikkeling en acht, mede in
het licht van deze ontwikkeling, aanvullende overheidsmaatregelen niet nodig.
Vraag 5
Bent u bereid om websites als Dream or Donate vergunningsplichtig te maken en
toezicht door de Autoriteit Financiële Markten te laten plaatsvinden op alle
crowdfundingplatforms, ongeacht of deze platforms een tussenpersoon zijn bij het
aangaan van leningen of het doen van donaties? Zo niet, bent u bereid te
onderzoeken hoe beter toezicht op crowdfundingplatforms dan wel georganiseerd
kan worden?
Antwoord op vraag 5
Zoals uit het antwoord op vraag 3 reeds naar voren komt, verschillen
crowdfunding door middel van donatie enerzijds en crowdfunding in onderhandse
5

https://www.cbf.nl/nieuws/4226/donatiewebsites-waar-kun-je-op-letten
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leningen en effecten anderzijds fundamenteel van elkaar. Hierdoor acht het
kabinet het niet passend of wenselijk om crowdfunding door middel van donatie
onder het toezicht van de AFM te brengen. Voor het tweede deel van uw vraag
wordt verwezen naar de beantwoording op vraag 4.
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Vraag 6
Welke mogelijkheden hebben slachtoffers van Dream or Donate op dit moment
naast een civielrechtelijke procedure tegen de eigenaar?
Antwoord op vraag 6
Het is aan de politie en het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen en vast te
stellen of er sprake is van een strafbaar feit. De politie heeft gebruikers van het
platform opgeroepen om aangifte te doen wanneer zij vermoeden dat ze mogelijk
zijn opgelicht. Daarnaast staat gebruikers – zoals gebruikelijk in dit soort
contractuele relaties – de civielrechtelijke weg open, bijvoorbeeld met het oog op
het verkrijgen van schadevergoeding vanwege wanprestatie.
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2019Z16386
Vragen van het lid Palland (CDA) aan de minister van Financiën en de
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht
'Donatiewebsite plotseling offline: tienduizenden euro’s verdwenen'
(ingezonden 4 september 2019).
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Vraag 1
Bent u bekend met het bericht 'Donatiewebsite plotseling offline: tienduizenden
euro’s verdwenen'?6
Antwoord op vraag 1
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat Nederlanders veilig online zaken met elkaar moeten
kunnen doen en dat het aan de overheid is om hiertoe de juiste voorwaarden te
scheppen, spelregels af te spreken en toezicht te houden?
Antwoord op vraag 2
Ja, het kabinet deelt de mening dat Nederlanders veilig online zaken met elkaar
moeten kunnen doen. Dit is ook een van de speerpunten van de
Consumentenagenda van de staatssecretaris van Economische Zaken en
Klimaat.7 Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om de juiste
voorwaarden te scheppen voor een gezond ondernemersklimaat en consumenten
te beschermen waar dat nodig is.
Vraag 3
Is bekend hoeveel websites als ‘Dream or Donate’ er in Nederland actief zijn?
Antwoord op vraag 3
Bij de beantwoording van deze vraag, wordt er vanuit gegaan dat uw leden met
‘websites als Dream or Donate’ doelen op crowfundingwebsites die zich richten op
donaties of het ondersteunen van een project tegen een niet-financiële
tegenprestatie (sponsoring of “reward-based”).
Het is niet exact bekend hoeveel dergelijke platforms er in Nederland actief zijn.
De meest complete bron hiervoor is www.crowdfundingcijfers.nl. Hieruit blijkt dat
er in 2018 in totaal voor 329 mln. euro gecrowdfund is in Nederland. Hiervan
bestond minder dan 10% uit donaties en rewards (resp. 14 en 18 mln. euro).
Deze statistiek is samengesteld op basis van de gegevens van 49 bedrijven, maar
deze richten zich voor het merendeel op leningen.
Vraag 4
Hoe is op dit moment de controle op dit type crownfundingplatformen
georganiseerd? Welke wet- en regelgeving is hier van toepassing?
Antwoord op vraag 4
Crowdfunding door middel van doneren of het ondersteunen van een project
tegen een (niet-financiële) tegenprestatie (sponsoring of “reward based”) valt,
RTL Nieuws, 29 augustus 2019, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4828451/stekkeruit-donatiewebsite-dream-or-donate-tienduizenden-euros-kwijt.
7 Kamerstukken II 2018/19, 27 879, nr. 64.
6
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voor zover de initiatiefnemer een consument is, onder het toezicht van de ACM.
Dit houdt in dat bijvoorbeeld het verbod op oneerlijke handelspraktijken van
toepassing is, maar ook dat het bedrijf gebonden is aan transparantie-eisen over
zijn aanbod. Tot slot is de strafrechtketen het sluitstuk van de toepasselijke weten regelgeving indien sprake is van strafbare feiten.
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Vraag 5
Vindt u dat voor crowdfundingplatformen op het gebied van doneren dezelfde
regels zouden moeten gelden als voor crowdfundingplatformen gericht op
beleggingen en investeringen, zoals vermelding in een register, een vergunningof ontheffingsplicht en controle door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?
Antwoord op vraag 5
Bij crowdfunding door uitgifte van effecten, zoals aandelen of obligaties en
crowdfunding door het uitschrijven van een onderhandse lening maakt de
geldgever aanspraak op een financiële tegenprestatie in de vorm van aflossing,
rente of dividend. In deze gevallen verricht het platform bemiddelende
werkzaamheden ten aanzien van het verwerven van financiële instrumenten
(effecten en obligaties) en het aantrekken van opvorderbaar geld van het publiek
(onderhandse leningen). Het toezicht van de AFM vloeit voort uit de aard van
deze activiteiten. Die aard – namelijk investeren met als doel het behalen van
rendement met behulp van een bemiddelend platform – verschilt fundamenteel
van de aard van crowdfunding door middel van donatie. Bij deze laatste vorm
doet de geldgever moedwillig afstand van zijn of haar geld met het oogpunt een
bepaald doel te ondersteunen.
Crowdfunding door middel van donatie is daarom vergelijkbaar met doneren aan
meer traditionele charitatieve instellingen, bijvoorbeeld via een collectebus. Op
deze activiteit is er eveneens geen toezicht van de AFM, noch is daar aanleiding
voor. Voor doneren aan charitatieve instellingen geldt voor het kabinet
zelfregulering als uitgangspunt.
Vraag 6
Bent u bereid de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van
crowdfundingplatformen tegen het licht te houden om situaties als bij ‘Dream or
Donate’ in de toekomst te voorkomen?
Antwoord op vraag 6
Zoals het kabinet aangeeft in de beantwoording op de vragen van het lid Alkaya
(SP), die uw Kamer gelijktijdig toekomt, moeten burgers erop kunnen rekenen
dat donaties via crowdfunding op een degelijke manier behandeld worden.
Evenals bij donaties aan meer traditionele charitatieve instellingen, is het in
eerste instantie de verantwoordelijkheid van de sector zelf om deze zekerheid aan
consumenten te bieden. Aansluiten bij de erkenningsregeling van het Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF), die het ministerie van Justitie en Veiligheid
middels een structurele jaarlijkse bijdrage ondersteunt vanuit zijn coördinerende
rol inzake filantropie, is op basis van de criteria en de aard van crowdfunding
echter niet goed mogelijk. Betrokken bedrijven, Nederland Filantropieland (NLFL)
en het CBF verkennen momenteel wat nodig is zodat het publiek ook gerust kan
geven via crowdfundingplatformen.8 Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een

8
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gedragscode. Het kabinet vindt dit een positieve ontwikkeling en acht, mede in
het licht van deze ontwikkeling, aanvullende overheidsmaatregelen niet nodig.
Vraag 7
Is hier volgens u nog een aanvullende rol weggelegd voor het keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), ook voor wat betreft online crowdfunding
voor goede doelen?
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Antwoord op vraag 7
Het CBF is een stichting die toezicht houdt op de Erkende Goede Doelen. De
kennis en expertise van het CBF is zeer relevant in dit kader. Zoals aangegeven in
het antwoord op vraag 6 verkent CBF momenteel samen met NLFL en partijen uit
de sector de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een gedragscode.
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