
REGIOFUND TWENTE

Crowdfunder 
verrast beleggers 
met plotseling 
staken bedrijf

Rutger Betlem
Amsterdam

Regiofund, een crowdfundingplat-
form voor de regio Twente, heeft 
zijn activiteiten gestaakt. Geldne-
mers en beleggers moeten ineens 
onderling de betaling van rente en 
aflossing regelen.

Oprichter Marc Bevelsborg van 
Regiofund maakte afgelopen week-
end het besluit om te stoppen be-
kend in een korte verklaring. ‘Het 
is niet gelukt een gedegen exploita-
tie op te bouwen. Het toekomstper-
spectief biedt helaas ook te weinig 
houvast waardoor ik niet anders 
kan besluiten dan ermee te stop-
pen’, schrijft Bevelsborg. 

Regiofund was een kleintje in de 
markt. Het fonds had afgaande op 
cijfers van de website Crowdfund-
markt iets meer dan € 375.000 aan 
kredieten uitstaan.

Beleggers reageren verbaasd. Op 
Twitter wordt toezichthouder AFM 
opgeroepen actie te ondernemen. 
Een aantal geeft aan een advocaat 
ingeschakeld te hebben. 

En ook enkele van de onder-
nemers die leningen uit hebben 
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Deelnemers moeten onderling 
betaling rente en aflossing regelen

staan via Regiofund zijn, afgaan-
de op berichten op het sociale net-
werk, en interne mails die in han-
den zijn van het FD, niet gelukkig 
met de handelwijze van het bedrijf. 
In plaats van met één tussenper-
soon moeten ze nu zakendoen met 
individuele investeerders.

Van de bedrijven die geld op-
gehaald hebben via het platform 
was gistermorgen alleen VMS Real 
Estate bereikbaar. Directeur Jan-
Bart van Merksteijn zegt dat hij en 
Regiofund ‘alles perfect opgelost’ 
hebben. ‘Ik verwacht geen proble-
men. Niet voor mezelf en ook niet 
voor andere geldnemers’, is alles 
wat hij over de zaak kwijt wil. De-
tails over wat die oplossing inhoudt 
wil de ondernemer niet delen. 

Bevelsborg reageert vanuit Viet-
nam ontstemd op de ontstane 
commotie. ‘Ik ben twee maanden 
terug al in overleg getreden met de 
geldnemers. Het gaat om annuïtai-
re kredieten. Het is heel eenvoudig 
om die betalingen periodiek aan 
een debiteur te koppelen. Dat kan 
een geldnemer ook zelf.’

Regiofund verstrekte leningen 
met een lange looptijd. De laatste 

loopt nog tien jaar door. ‘Ik wilde 
daar niet nog zo lang aan vast zit-
ten’, verontschuldigt Bevelsborg 
zich. 

De BV Regiofund wordt ge-
staakt, de Stichting Zekerheden 
Regiofund blijft echter actief, be-
looft hij. ‘De Stichting Zekerheden 
heeft het recht om vorderingen op 
te eisen. Mocht er wanbetaling ont-
staan, dan kunnen beleggers zich 
daar melden.’

De ondernemer heeft er spijt van 
dat hij zijn beleggers niet bij het be-
eindigen van zijn bedrijf betrokken 
heeft. ‘De berichtgeving was veel te 
summier’, zegt hij nu. Voorafgaand 
heeft hij geen informatie ingewon-
nen over de beste wijze om zo’n pro-
ces aan te pakken bij toezichthou-
der AFM of bij collega-platforms. 
Wel heeft hij geprobeerd zijn pro-
jectportefeuille onder te brengen 
bij de platformen van Collin Crowd-
fund, GeldvoorElkaar en Kapitaal 
op Maat. Dat is niet gelukt.

De ondernemer klinkt wat uit 
het lood geslagen. ‘Volgende week 
ben ik terug uit Vietnam. Dan zal 
ik in gesprek treden met de inves-
teerders. Ik heb nu geen panklare 
oplossing om de problemen op te 
lossen.’

Crowdfunding zit al langer in de 
hoek waar de klappen vallen. Zo-
wel het IMF als de AFM waarschuwt 
investeerders voor onderschat-
ting van de risico’s van crowdfun-
ding. De Accountantskamer be-
rispte begin dit jaar voor het eerst 
een accountant voor zijn rol in een 
crowdfundingproject. Ook dalen  
de rendementen, zeggen actieve 
 beleggers in microleningen.

Er is vooral veel kritiek op 
de wijze waarop platforms hun 
zorgplicht vervullen. Crowdfun-
dingplatforms zouden te veel 
oog hebben voor het binnenha-
len van projecten. De platforms 
zijn beurs, broker en investerings-
bank ineen. 
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