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Informatienota over de aanbieding van Socrowd aandelen door 

SOCROWD erkende CVSO 

d.d. 16 augustus 2022    
 

Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd of goedgekeurd door de Autoriteit voor 

Financiële Diensten en Markten. 

Deze informatienota is opgesteld door SOCROWD erkende CVSO (hierna: “Socrowd”).  Op verzoek 

van een belegger zal Socrowd hem/ haar kosteloos een kopie van deze informatienota in gedrukte 

vorm of op een duurzame drager sturen. Deze informatienota is door Socrowd neergelegd bij de 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten overeenkomstig Artikel 18 van de Wet van 11 juli 

2018. 

Waarschuwing: de belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of 

het verwachte rendement niet te behalen.  Vooraleer nieuwe aandelen te onderschrijven, raden we 

u aan deze informatie volledig door te nemen. 

Deel I – Belangrijkste risico’s die inherent zijn aan de uitgevende 

instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten, en die specifiek 

zijn voor de betrokken aanbieding 
 

Een aandeel van Socrowd houdt een risico in, aangezien Socrowd met de opgehaalde middelen 

leningen verstrekt aan maatschappelijke en sociale organisaties. Het is mogelijk dat de organisatie 

die de lening krijgt van Socrowd deze uiteindelijk niet kan terugbetalen. Hierdoor worden de 

aandeelhouders indirect blootgesteld aan de risico’s van deze organisaties en hun activiteiten.  

Socrowd probeert  risico voor aandeelhouders zoveel mogelijk te beperken op de volgende drie 

manieren: 

- Elke organisatie en leningsaanvraag wordt grondig gescreend door een kredietcomité voordat een 

lening wordt toegekend. Dit kredietcomité bestaat uit specialisten met verschillende achtergronden. 

Tijdens dit comité wordt de maatschappelijke meerwaarde van de organisatie getoetst en wordt 

gekeken naar de financiële gezondheid van de betrokken organisatie en zijn terugbetalingscapaciteit. 

- Voor elke lening vragen wij een waarborg van 100% van het kredietbedrag, zodat als er toch iets 

fout zou lopen, wij - en dus ook de aandeelhouder - in een betere positie staan om het uitgeleende 

geld terug te krijgen. Ook al is er een waarborg, dan nog betekent dit niet dat Socrowd het volledige 

bedrag van de lening zal kunnen recupereren. Socrowd is daarnaast bij Waarborgbeheer NV erkend 

als kredietverstrekker. Waar geacht nodig kan Socrowd een extra borg voorzien via de 

waarborgregeling van Waarborgbeheer NV. Deze beslissing valt tijdens de beoordeling van de 

kredietaanvraag bij het kredietcomité.  

- Als laatste wordt het eventuele verlies gespreid over het volledige kapitaal van Socrowd. 

Onze hoofdaandeelhouder Netwerk Solidariteit staat bovendien garant voor een eventueel verlies 

tot 50.000 euro.  

mailto:info@socrowd.be


  

 

 
SOCROWD erkende CVSO  - Informatienota voor investeerders – augustus 2022 – info@socrowd.be -     p 2 

Met andere woorden: Socrowd verstrekt leningen met grote zorg en doet er alles aan om de risico’s 

te beperken en af te dekken.  

 

A. Voornaamste risico’s die specifiek zijn voor de uitgevende instelling of de sector 
 
Risico’s verbonden aan het behoud van coöperanten. Het risico bestaat dat indien een groot aantal 
coöperanten gelijktijdig wenst uit te treden, Socrowd  op dat ogenblik niet over voldoende 
liquide middelen beschikt om het scheidingsaandeel te betalen en de terugbetaling tijdelijk dient uit 
te stellen. Op grond van wettelijke verplichtingen kunnen aandeelhouders niet uittreden indien dit 

de werking of continuïteit van Socrowd in het gevaar zou brengen.  

B. Risico’s verbonden aan de sectoren waar Socrowd in werkt: Socio-Culturele sector, 

Noord-Zuid, Onderwijs, Sociale Economie, Ecologie en Welzijn:  
 
Risico’s verbonden aan de sectoren waarin Socrowd leningen verstrekt.  
Er zijn risico’s die inherent zijn aan de sectoren (Socio-culturele sector, Noord-Zuid, Onderwijs, 
Sociale Economie, Ecologie en Welzijn) waarin Socrowd organisaties financiert. Vaak beschikken deze 
organisaties over beperkte liquide middelen.  Onverwachte of gewijzigde omstandigheden kunnen 
daardoor een relatief grote impact hebben op deze klanten en hun terugbetalingscapaciteit 
aantasten.  
 
Risico’s verbonden aan het feit dat Socrowd erkende CVSO werkt met startende ondernemingen.  
Doordat we onder meer startende ondernemingen financieren, is de financiële informatie erover 
beperkt. Vaak beschikken die ondernemingen over beperkte liquide middelen. Onverwachte of 
gewijzigde omstandigheden kunnen daardoor een relatief grote impact hebben op deze klanten en 
hun terugbetalingscapaciteit aantasten.  
 
Risico’s verbonden aan het realiseren van een project. Bij het financieren van een project bestaat 
steeds het risico dat de kosten en risico’s fout wordt ingeschat. Kosten kunnen steeds hoger 
uitvallen dan initieel ingeschat en kunnen ook onvoorzien zijn. Ook heeft Socrowd geen vat op de 
manier waarop een project wordt uitgevoerd en gemanaged. We proberen deze risico’s zo veel 
mogelijk te vermijden door een grondige analyse te maken van het dossier vooraleer een krediet toe 
te kennen. 
 
Risico’s verbonden aan de regelgeving en de noodzakelijke overheidsgoedkeuringen. De 
veranderende reglementeringen in bepaalde sectoren zouden aanleiding kunnen geven tot kosten, 
boetes, schadevergoedingen of beperkingen ten nadele van kredietnemers van Socrowd indien zij 
zich moet conformeren aan gewijzigde regelgeving en/of zij (zelfs onopzettelijk) bepaalde regels niet 
zou hebben nageleefd. 
 
Risico’s verbonden aan het beleid van de gefinancierde organisaties.  
Hoewel de gefinancierde organisaties contractueel verplicht zijn om de lening van Socrowd binnen 
de overeengekomen termijnen terug te betalen, kan Socrowd het beleid van deze organisaties niet 
bepalen: zij kunnen onverantwoorde risico’s nemen, te maken hebben met onverwachte 
omstandigheden of, al dan niet tijdelijk, voorrang geven aan andere betalingsverplichtingen 
waardoor de lening van Socrowd niet op tijd kan worden terugbetaald. In het slechtste geval kan een 
organisatie failliet gaan. 
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Deel II – Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van 

beleggingsinstrumenten  
 

A. Identiteit van de uitgevende instelling 
 

Deze aandelen worden uitgegeven door: SOCROWD erkende CVSO ( erkende COOPERATIEVE 

VENNOOTSCHAP erkend als SOCIALE ONDERNEMING ) – Kerkstraat 108 – 9050 Gentbrugge -  

ondernemingsnummer 0870.131.273 – www.socrowd.be.  

Socrowd is een erkende kredietverlenende Coöperatieve Vennootschap erkend als Sociale 

Onderneming, kortweg erkende CVSO. 

Geld bepaalt in grote mate de richting waarin onze maatschappij evolueert en is bijgevolg een middel 

om te werken aan een positieve maatschappelijke verandering. Daarom steunt Socrowd het ontstaan 

en de ontwikkeling van organisaties met de volgende principes als ethiek: gericht op dienstverlening 

aan de leden of de gemeenschap in plaats van winst. Autonoom beheer, democratisch 

beslissingsproces, personen en werk hebben voorrang op het kapitaal bij de verdeling van inkomsten.  

Socrowd verstrekt renteloze leningen aan maatschappelijk zinvolle projecten in zes sectoren: Welzijn, 

Noord-Zuid, Onderwijs, Socio-Cultureel, Ecologie en de Sociale Economie. Hiervoor heeft Socrowd 

een maatschappelijk kapitaal ter beschikking. Socrowd wil alle klanten stimuleren om hun omgeving 

(of ‘crowd’) te betrekken bij hun project. Socrowd vraagt daarom dat 1/3 van het te financieren 

bedrag wordt opgehaald bij de achterban in de vorm van een crowdfunding campagne via de website 

van Socrowd. Op voorwaarde dat  1/3 van het te financieren bedrag is opgehaald op het einde van 

de crowdfunding campagne, legt Socrowd  uit zijn structureel kapitaal 2/3 van het te financieren 

bedrag bij in de vorm van een lening van maximaal 10 jaar. De duur van de lening en de campagne 

wordt in onderling overleg en na goedkeuring van het Kredietcomité van Socrowd vastgelegd.  

De crowdfunders kopen 1 B-aandeel of een veelvoud daarvan, en blijven vennoot bij Socrowd totdat 

de lening van Socrowd is terugbetaald. Vroeger uittreden kan, maar enkel op voorwaarde dat het 

openstaande saldo van de lening van de klant  voor tenminste  1/3 is gedekt door aandelen 

uitgegeven aan de crowdfunders én met uitdrukkelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering.  

Per de datum van deze informatienota zijn er drie partijen die meer dan 5% van de aandelen in het 

maatschappelijk kapitaal van Socrowd in hun bezit hebben:  

- Netwerk Solidariteit vzw bezit 30,19 % van de aandelen. 

- Algemene Administratie van de Thesaurie – FOD Financiën bezit 13,59 % van de aandelen 

- Ethias Leven bezit 5,13 % van de aandelen 

De inbreng van Netwerk Solidariteit VZW – overgedragen door FairFin VZW- maakt deel uit  van het 

structureel kapitaal van Socrowd en blijft in normale omstandigheden voor langere tijd beschikbaar 

voor Socrowd. Het structureel kapitaal wordt door Socrowd gebruikt om de leningen aan 

verschillende soorten organisaties te verschaffen (het 2/3e deel van de lening). Tot juli 2021 was ook 

het Kringloopfonds in Vereffening CV aandeelhouder van Socrowd. Sinds 19 juli 2021 zijn de 

bevoegdheden van het Kringloopfonds in vereffening over gedragen aan de Algemene Administratie 

van de Thesaurie – FOD Financiën. Deze inbreng van de Algemene Administratie van de Thesaurie – 

FOD Financiën (vroeger het Kringloopfonds in Vereffening)  dient om leningen aan organisaties te 
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verstrekken. Gezien het Kringloopfonds in vereffening is (nu Algemene Administratie van de 

Thesaurie – FOD Financiën), werd contractueel afgesproken dat het kapitaal gehouden door 

Kringloopfonds in vereffening gefaseerd wordt teruggenomen en dus terugbetaald door Socrowd. De 

terugneming van het kapitaal en betaling van het scheidingsaandeel aan Kringloopfonds in 

vereffening gebeurt a rato van 100.000 euro per jaar. De terugbetaling van de laatste schijf is 

voorzien voor 2026. 

De Raad van Bestuur bestaat in augustus 2022, per besluit van de Algemene Vergadering- uit de 
volgende leden: Erik Baelus, Julia Rottiers, Ludovic Dhelft, Caroline Sanders, Stijn Demuynck, Sam 
Roose en Kristof Stremersch. Deze bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. Zij hebben 
geen belangenconflicten en is er geen enkele bestuurder met een veroordeling in de zin van artikel 
20 van de wet van 25 april 2014.  
Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door Caroline Sanders, die als (bezoldigd) coördinator is 
aangesteld. 

 

B. Financiële informatie over de uitgevende instelling  
 

De jaarrekeningen van de voorbije jaren worden op het einde van dit document weergegeven. 

Het eigen vermogen per 31 december 2021 bedraagt 3.288.509,26 euro. De solvabiliteitsratio per 31 

december 2021 bedraagt 96,99 procent.  

Het kapitaal van Socrowd eind 2021 bedraagt:  

- Geplaatst kapitaal: 3.302.800 euro ( 33.028  A, B en C aandelen) 

- Wettelijke reserves: 1.940 euro 

- Overgedragen verlies: 16230,74 euro.  

De schuldenlast van Socrowd eind 2021 bedraagt in totaal 101.845,67 euro, waarvan: 

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen: (subsidies voor scholen die via 

een Pand op subsidieregeling worden doorgestort)   47.224,08  euro 

B. Financiële schulden          9.030,79 euro 

C. Handelsschulden          6.813,24 euro 

D. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale  

Lasten, vakantiegeld       7.825,21 euro 

E. Overige schulden        0 euro 

F. Overlopende rekeningen       0 euro  

Gedurende het laatste boekjaar is de beschikbare inbreng gedaald met € 221.500 euro tot een totaal  

van 3.302.800 euro.  

Eind 2021 waren er 1420 individuele aandeelhouders. 

 

C. Uitsluitend wanneer de aanbieder en de uitgevende instelling verschillende 

personen zijn: identiteit van de aanbieder;  
Niet van toepassing 
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Deel III – Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten 
Het minimum bedrag waarop men kan intekenen is 100 euro voor 1 Socrowd B-aandeel. Zowel 

particulieren als organisaties kunnen aandeelhouder worden.  Er is geen maximum bedrag waarop 

een investeerder kan intekenen. Bij een online aankoop van aandelen komen er transactiekosten bij. 

Indien men online bestelt en het bedrag offline overschrijft, komen er geen kosten bij. Naast de 

eventuele transactiekost, worden er verder geen kosten aangerekend.  

Voor minderjarigen is er een akkoord nodig van de ouder/voogd indien de potentiële aandeelhouder 

jonger dan 16 jaar is. 

Socrowd zal in de periode 15/09/2022 tot 15/09/2023 niet meer ophalen dan 5 miljoen euro. 

Aandeelhouders die toetreden ten voordele van een bepaald project, vinden de einddatum van de 

crowdfunding campagne terug op de campagnepagina op de website van Socrowd. De inbreng van 

aandeelhouders die buiten een crowdfundingcampagne toetreden, wordt onderdeel van het  

structureel kapitaal van Socrowd.  

A. Redenen voor de aanbieding;  

Socrowd staat voor Sociale Crowdfunding. Wij kiezen er voor organisaties te steunen die sociale of 

maatschappelijke doelstellingen voorrang geven op financiële winst. Hiervoor verzamelt Socrowd 

kapitaal in de vorm van aandelen, dat aan deze organisaties voor de financiering van hun projecten 

wordt uitgeleend in de vorm van een renteloze lening op maximaal 10 jaar. De lening bestaat voor 

1/3 uit het kapitaal dat de organisatie in haar achterban ophaalt in de vorm van Socrowd B-aandelen 

via een crowdfundingcampagne. Dit bedrag wordt voor 2/3 aangevuld uit het structureel kapitaal van 

Socrowd.  

De lening die in aanmerking komen zijn ofwel bedrijfskapitaalkrediet ofwel investeringskrediet. 

Iedere organisatie die een lening neemt bij Socrowd wordt ook aandeelhouder.  

Voor de werking van de projecten worden de Socrowd leningen, indien nodig,  door de kredietnemer 

aangevuld met bijvoorbeeld subsidies, bankleningen, opbrengsten uit de bedrijfsvoering, 

persoonlijke leningen of andere financieringsbronnen die per dossier worden goedgekeurd door 

Socrowd. 

Deel IV – Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten  

Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten  
Er zijn 3 soorten aandelen:  

- A-aandelen: dit zijn de oprichtersaandelen 

- B-aandelen: dit zijn de aandelen die door alle natuurlijk of rechtspersonen kunnen 

verworven worden.  

- C-aandelen: dit zijn de aandelen die door alle natuurlijk of rechtspersonen kunnen verworven 

worden, met als doel te dienen als borgstelling voor leningen verstrekt aan bepaalde 

organisaties.  

Vennoten die toetreden tijdens een crowdfundingcampagne verwerven B-aandelen.  

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belopen van hun inbreng. Zij zijn hoofdelijk 

noch ondeelbaar aansprakelijk. De aansprakelijkheid van vennoten is bijgevolg beperkt.  

mailto:info@socrowd.be
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De aandelen worden in Euro uitgegeven. De waarde van zowel de A, B als de C aandelen is 100 euro. 

Er staat geen vervaldatum op de aandelen. De eigendom van de aandelen wordt vastgesteld door 

een inschrijving in het aandeelhoudersregister. Een vennoot mag slechts uittreden tijdens de eerste 

zes maanden van het jaar.  De toetreding kan worden geweigerd door de raad van bestuur. De 

weigering wordt gemotiveerd ten aanzien van de kandidaat-aandeelhouder.  

Alle aandelen hebben dezelfde rang.  

Het afstaan of de overdracht van de aandelen is slechts inroepbaar tegen de vennootschap en tegen 

derden vanaf het ogenblik dat de verklaring van overdracht ingeschreven is in het 

aandeelhoudersregister. De A, B en C aandelen kunnen enkel overgedragen worden mits akkoord 

van de Raad van Bestuur. Ze mogen enkel afgestaan of overgedragen worden indien deze natuurlijke 

of rechtspersonen een actieve blijk van belangstelling geven voor het maatschappelijk doel van de 

vennootschap en deze voldoen aan de toetredingsvoorwaarden die in de statuten zijn opgenomen.  

De houders van categorie B en C aandelen hebben recht op de nominale waarde van hun inbreng per 
aandeel, zijnde 100,00 euro, vermenigvuldigd met het aantal aandelen waarmee zij uittreden of 
worden uitgesloten, zolang het verlies van de vennootschap (van het boekjaar waarin de (vrijwillige of 
van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking heeft en  alle voorgaande boekjaren) kleiner of 
gelijk is aan 50.000 euro, berekend op basis van de balans van het boekjaar waarin de  (vrijwillige of 
van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking heeft, zoals goedgekeurd door de algemene 
vergadering. 
 
Indien het verlies van de vennootschap groter is dan 50.000 euro, hebben de houders van categorie B 
aandelen recht op de uitkering van de boekwaarde per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal 
aandelen waarmee zij uittreden of worden uitgesloten, berekend op basis van de balans van het 
boekjaar waarin de  (vrijwillige of van rechtswege) uitreding of uitsluiting uitwerking heeft, zoals 
goedgekeurd door de algemene vergadering, waarin voor de berekening van de boekwaarde van de 
vennootschap eerst het verlies wordt verminderd met 50.000 euro. 
 
Indien het verlies van de vennootschap groter is dan 50.000 euro, hebben de houders van categorie C 
aandelen recht op de uitkering van de boekwaarde per aandeel, vermenigvuldigd met het aantal 
aandelen waarmee zij uittreden of worden uitgesloten, berekend op basis van de balans van het 
boekjaar waarin de (vrijwillige of van rechtswege) uittreding of uitsluiting uitwerking heeft, zoals 
goedgekeurd door de algemene vergadering, waarin voor de berekening van de boekwaarde van de 
vennootschap eerst het verlies wordt verminderd met 50.000 euro. 
 
Voor de C-aandeelhouders geldt bovendien: Op het aldus aan de klasse C aandeelhouders uit te keren 
scheidingsaandeel worden elk jaar de nominale bedragen van alle achterstallige betalingen (in 
hoofdsom,  eventuele kosten en verwijlinteresten) onder leningen verstrekt door de vennootschap 
aan enig wijkgezondheidscentrum en/of anderszins verschuldigd aan de vennootschap, gemeten per 
de datum van uitwerking van de uittreding of uitsluiting, in mindering gebracht. Voor zover het uit te 
keren scheidingsaandeel daardoor negatief wordt, zal in het betreffende boekjaar geen 
scheidingsaandeel worden uitbetaald voor de categorie C aandelen waarmee is uitgetreden of die 
worden uitgesloten en zal het tekort in rekening worden gebracht op  bij het in het daarop volgende 
boekjaar eventueel verschuldigde scheidingsaandeel voor de categorie C aandelen waarmee in dat 
boekjaar wordt uitgetreden of die zijn uitgesloten (berekend volgens de formule zoals hiervoor 
beschreven). 
 

Van de nettowinst wordt elk jaar minstens 5% afgenomen als wettelijke reserve. De overschot wordt 

besteed volgens de beslissing van de Algemene Vergadering, die bestaat uit alle vennoten.  
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Deel V – Alle andere belangrijke informatie die mondeling of 

schriftelijk aan één of meer beleggers wordt gericht 
 

Het vorige boekjaar werd afgesloten op 31/12/2021 en de jaarrekening over dit boekjaar werd 

goedgekeurd op de Algemene Vergadering van vennoten van Socrowd gehouden op 19 mei 2022. 

Het activiteitenverslag van de voorbije jaren is beschikbaar op de website onder 

https://socrowd.be/vertrouwen#FAQVertrouwen   en op eenvoudige aanvraag via info@socrowd.be.   

 

De jaarrekeningen van de boekjaren 2020 en 2021:  
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