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In een TOPIC gaat Bolero Crowdfunding	dieper	in	
op	een	specifiek	onderwerp	zoals	de	evolutie	van	
crowdlending,		de	wetgeving	rond	crowdlending,	...	
Maar	we	kunnen	ook	een	specifiek	project	onder	
de	loep	nemen.
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Als	je	op	zoek	bent	naar	wat	extra	rendement	op	je	spaargeld,	dan	weet	je	
ongetwijfeld	al	dat	je	dat	tegenwoordig	niet	echt	zal	vinden	op	een	klassieke	
spaarrekening.	Een	combinatie	van	hoge	inflatie	en	lage	rente,	maken	een	
spaarboekje	minder	interessant.	Velen	zoeken	daarom	hun	rendement	ergens	
anders	en	beleggen	in	andere	financiële	producten	zoals	bijvoorbeeld…	
crowdlending!

In	dit	topic	gaan	we	dieper	in	op	het risico van inflatie.	Wat	is	inflatie?	 
Wat	is	het	effect	ervan	op	je	spaarcenten?	Hoe ga je er best mee om? En	last	but	
not	least:	hoe	kan	crowdlending	een	manier	zijn	om	je	ertegen	te	wapenen?

Inleiding
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Wat is inflatie? 
 
De	term	inflatie	is	de	afgelopen	maanden	niet	meer	weg	te	denken	uit	het	
dagelijkse	nieuws.	Een	gevolg	van	woelige economische en politieke tijden. 
Corona,	oorlog,	dreiging	op	de	beurs	en	dure	gas-	en	elektriciteitsprijzen	zijn	maar	
een	aantal	zaken	die	van	invloed	zijn.	 
 
Het	inflatiepercentage	is	een	belangrijke maatstaf in	onze	economie.	In	een	
notendop,	geeft	inflatie	weer	of	jouw	geld	nog	evenveel	waard	is	als	bijvoorbeeld	de	
maand	of	het	jaar	voordien	en	of	je	dus	meer	of	minder	kan	kopen	met	eenzelfde	
euro.	 
 
  

 Wanneer er een stijging is van het algemene prijspeil,  
	 is	er	sprake	van	inflatie	en	zal	je	minder	kunnen	kopen	 
	 met	eenzelfde	euro.	Het	wordt	daarom	ook	wel	eens			 	
	 geldontwaarding	genoemd.

 
Inflatie	wordt	gemeten	aan	de	hand	van	de	gemiddelde prijsstijging of -daling 
van	een	mandje	aan	goederen	en	diensten	zoals	levensmiddelen,	energie,...	
Daarvoor	wordt	er	gekeken	naar	de	gemiddelde	consumptiegewoonten	binnen	
alle	huishoudens	en	wordt	er	daarnaast	ook	een gewicht aan al die producten 
gegeven.	Zo	is	bijvoorbeeld	elektriciteit	in	elk	huishouden	iets	waar	je	meer	geld	
aan	uitgeeft	en	daarom	zal	dat	product	zwaarder	doorwegen	bij	de	meting	van	
inflatie. 
 
Momenteel	is	de	inflatie	hoog.	Heel	hoog.	En	dat	heeft	een	aantal	gevolgen.
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2022: de inflatie stijgt en stijgt 
 
Prijsstabiliteit	handhaven	is	niet	evident,	de	prijs	van	goederen	en	diensten	is	
namelijk	constant in beweging door	de	markt	van	vraag	en	aanbod.	De	Europese 
Centrale Bank (ECB) waakt	over	het	inflatiepercentage,	want	het	kan	uit	de	
hand	lopen	en	leiden	tot	een	negatieve	spiraal:	een	dalende	consumentenvraag	
resulteert	in	prijsdalingen,	minder	productie,	meer	werkloosheid,…	 
 
Om	die	reden	is	het	belangrijk	dat	er	steeds	een	beperkt	niveau	van	inflatie	wordt	
gehanteerd,	of	dat	er	een	zekere	prijsstabiliteit	is.	De	ECB	streeft	dan	ook	naar	
een	inflatie	van	net geen 2% op middellange termijn.	Maar	dat	is	niet	altijd	een	
even	makkelijke	opdracht. 
 
Een	coronacrisis,	oorlogsdreiging	of	woelige	tijden	om	eender	welke	reden	hebben	
daarop	onmiskenbaar	een	invloed	en	kunnen	makkelijk	roet	in	het	eten	gooien.	En	
iedereen	weet	dat	de	afgelopen	maanden	of	zelfs	jaren	op	z’n	minst	woelig	waren	
te	noemen. 
 
In	februari	2022	steeg	de	Europese	inflatie	naar	5,8%,	toen	sprak	men	van	het	
hoogste peil sinds in invoering van de euro.	Maar	liefst	drie	keer	zo	hoog	als	
de	doelstelling	van	2%.	Maar	dat	record	is	is	niet	onbreekbaar.	De	inflatie	in	de	
eurozone	was	in	maart	iets	lager	dan	drie	weken	ervoor	werd	gemeld,	maar	
ze	blijven	erg	hoog	liggen.	Dat	blijkt	uit	de	definitieve	cijfers	van	Eurostat.	De	
algemene	inflatie	bedroeg	7,4%	en	de	kerninflatie	2,9%.	(De	Tijd,	22	april	2022).	
Hoge	cijfers	en	zeker	hoger	dan	de	doelstelling	van	2%. 
 
 
 

In België ligt de inflatie hoger 
 
In	België	is	de	inflatie	hoger dan elders	in	Europa.	Gas	en	elektriciteit	worden	in	
ons	land	namelijk	heel	snel	doorgerekend	aan	de	consument	en	dat	voelt	niet	enkel	
je	portemonnee,	maar	ook	het	inflatiecijfer.	Dat	piekte in maart 2022 maar	liefst	
tot	9,6%.	Ook	de	kerninflatie,	die	geen	rekening	houdt	met	de	volatiele	prijzen	van	
energie	en	voeding,	is	gestegen,	omdat	bedrijven	de	hogere	prijzen	van	energie	of	
andere	grondstoffen	doorrekenen	aan	hun	klanten. 
 
Maar	niet	enkel	in	België,	ook	in	het	buitenland	zien	we	de	cijfers	de	pan	
uitswingen.	



6/11© 2022 - Alle rechten voorbehouden

TOPIC - Het inflatiespook ligt op de loer

Blijft inflatie stijgen? 
 
De hamvraag	blijft	of	de	stijging	van	de	inflatie	een	tijdelijk gegeven	zal	zijn.	Begin	
2022	werd	gezegd	dat	de	inflatie	een	tijdelijk	gegeven	is	en	de	ECB	verwachtte	
tegen	2023	weer	op	het	normale	peil	van	2%	aan	te	belanden.	Maar	de	hoge	inflatie	
blijkt	hardnekkiger dan verwacht.	Het	is	nu	afwachten.	Wat	zal	de	toekomst	
brengen	en	hoe	zullen	de	ECB	én	het	inflatiepercentage	daarop	reageren? 
 
Het	is	in	ieder	geval	belangrijk	om	als	spaarder	of	belegger	rekening te houden 
met	het	inflatiecijfer.	Je	speelt	er	best	op	in	door	na	te	denken	over	alternatieven	
voor	je	spaarrekening.	Aangezien	het	geld	op	die	rekening	door	een	hoge	inflatie	
minder	en	minder	en	minder	waard	zal	zijn.	Zelfs	als	er	renteverhogingen	volgen 
 
 
 

 
Wat betekent inflatie voor je spaargeld? 
 
Je	geld	in	tijden	van	inflatie	op	een	spaarrekening	parkeren	is	niet	altijd	het	beste	
idee.	Dan	wordt	het	namelijk	systematisch	minder	waard.	Beter	zet	je	je geld aan 
het werk…	 
 
Zoals	al	aangehaald,	mikt	de	ECB	op	een	inflatie	op	middellange	termijn	van	bijna	
2%.	Dat	heeft	natuurlijk	invloed	op	je	spaarcenten.	Stel	dat	je	nu	10.000	euro	op	je	
spaarrekening	hebt	staan,	hoeveel	zou	dat	met	een	inflatie	aan	2%	over	10	jaar	nog	
waard	zijn?	8.203,48	euro.	Via	de	Wikifin-tool	kan	je	dat	zelf	narekenen. 
 
De	interest	op	de	meeste	spaarboekjes	van	ongeveer	0,11%	zal	dus	een	inflatie	
van	2%,	laat	staan	van	9%,	niet	kunnen	compenseren.	Wil	je	ervoor	zorgen	dat	
je	nog	evenveel	koopkracht	hebt	in	de	toekomst?	Dan	moet	je,	net	als	zovelen,	
alternatieven	zoeken	die	meer	opbrengen	dan	de	inflatie.	Beleggen,	bijvoorbeeld,	
kan	je	al	een	eindje	verder	helpen.	 
 
Of	al	gehoord	van	crowdlending?
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Investeren in bedrijven dicht bij huis 
 
Wie	het	inflatiespook	te	snel	af	wil	zijn,	is	maar	beter	bezig	met	zijn	centen.	Op	
een	spaarboekje	brengen	ze	niet	voldoende	op	om	de	verloren	procenten	goed	te	
maken.	Maar	je	kan	wel	je	geld	aan	het	werk	zetten. 
 
Een	gediversifieerde	beleggingsportefeuille	uitbouwen	is	een	goede	manier	om	
daarmee	te	starten.	Met	de	nadruk	op	gediversifieerd,	want	spreiding	is	een	
gouden	regel	in	de	wereld	der	beleggingen.	Een	van	de	mogelijkheden	is	beleggen	
in	crowdlending.	Dat	is,	in	het	geval	van	Bolero	Crowdfunding,	beleggen	in	
Belgische	kmo’s	en	groeibedrijven.	In	de	Belgische	economie.	Dat	doe	je	via	een	
obligatielening	met	een	vaste	looptijd,	waarvoor	je	op	vaste	tijdstippen	een	vast	
rendement	in	ruil	krijgt.	We	leggen	je	uit	wat	het	voor	jouw	centen	kan	betekenen. 
 
 

Wat is crowdlending? 
 
Wanneer	een	ondernemer	een	project	wil	realiseren,	heeft	hij	vaak	externe	
financiering	nodig.	Om	die	behoefte	in	te	vullen,	kunnen	ondernemers	beroep	
doen	op	crowdlending.	Een	alternatieve financieringsvorm,	die	vaak	naast	het	
traditionele	bankkrediet	gebruikt	wordt	als	deel	van	een	financieringsmix. 
 
Als	ze	dat	geld	ophalen	door	de	uitgifte van een obligatielening	dan	heet	dat	
crowdlending.	 
 
Een	obligatie	is	een	schuldbewijs.	Als	een	bedrijf,	instelling	of	overheid	geld	
nodig	heeft	voor	een	investering	kan	het	een	obligatie	uitgeven	die	particuliere	
beleggers	kunnen	kopen.	Op	die	manier	lenen beleggers geld aan de onderneming 
of overheid uit,	die	hen	dat	bedrag	zal	terugbetalen	volgens	een	vooraf	bepaald	
terugbetaalschema	en	met	een	vooraf	bepaalde	rente. 

	 Een	lening	voor	de	één	en	een	belegging	voor	de	ander. 
 
Obligaties	uitgegeven	door	ondernemingen	kunnen	ook	‘achtergesteld’	zijn.	Ook	
dat	is	mogelijk	bij	crowdlending.	Het	verschil	met	een	gewone	obligatie	zit	in	de	
rangorde	van	de	terugbetaling	van	eventuele	schulden:	bij	een	achtergestelde	
obligatie	wordt	de	schuldeiser	(diegene	die	de	obligatie	in	handen	heeft)	pas	
terugbetaald	na	de	gewone	schulden,	de	schuldeisers	van	gewone	obligaties	en	net	
vóór	de	aandeelhouders.
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Wat is crowdlending? 
 
Wanneer	een	ondernemer	een	project	wil	realiseren,	heeft	hij	vaak	externe	
financiering	nodig.	Om	die	behoefte	in	te	vullen,	kunnen	ondernemers	beroep	
doen	op	crowdlending.	Een	alternatieve financieringsvorm,	die	vaak	naast	het	
traditionele	bankkrediet	gebruikt	wordt	als	deel	van	een	financieringsmix.Als	ze	dat	
geld	ophalen	door	de	uitgifte van een obligatielening	dan	heet	dat	crowdlending.	 
 
Een	obligatie	is	een	schuldbewijs.	Als	een	bedrijf,	instelling	of	overheid	geld	
nodig	heeft	voor	een	investering	kan	het	een	obligatie	uitgeven	die	particuliere	
beleggers	kunnen	kopen.	Op	die	manier	lenen beleggers geld aan de onderneming 
of overheid uit,	die	hen	dat	bedrag	zal	terugbetalen	volgens	een	vooraf	bepaald	
terugbetaalschema	en	met	een	vooraf	bepaalde	rente. 

	 Een	lening	voor	de	één	en	een	belegging	voor	de	ander. 
 
Obligaties	uitgegeven	door	ondernemingen	kunnen	ook	‘achtergesteld’	zijn.	Ook	
dat	is	mogelijk	bij	crowdlending.	Het	verschil	met	een	gewone	obligatie	zit	in	de	
rangorde	van	de	terugbetaling	van	eventuele	schulden:	bij	een	achtergestelde	
obligatie	wordt	de	schuldeiser	(diegene	die	de	obligatie	in	handen	heeft)	pas	
terugbetaald	na	de	gewone	schulden,	de	schuldeisers	van	gewone	obligaties	en	net	

vóór	de	aandeelhouders.

 
Crowdlending in de lift 
 
De	afgelopen	jaren	staat	crowdlending	meer	en	meer	in	de	kijker.	Het	wint	aan	
bekendheid,	zowel	bij	investeerders	als	ondernemers.	Dat	blijkt	ook	uit	cijfers	van	
het	afgelopen	jaar	2021	(zie	volgende	pagina). 
 
Het	werd	duidelijk	dat	beleggers	dit	jaar	meer	dan	ooit	op	zoek	gingen	naar	een	
alternatief	voor	de	traditionele	spaarrekening.	En	dat	deden	ze	massaal,	want	niet	
enkel	ervaren	beleggers,	maar	ook	nieuwe	en	jonge	klanten	vinden	hoe	langer	hoe	
meer	hun	weg	naar	de	beursvloer	en	naar…	crowdlending.	De	teller	van	Bolero	
Crowdfunding	staat	dit	jaar	op	45	000	leden. 
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Dat	is	ook	de	ondernemers	niet	ontgaan	in	hun	zoektocht	naar	alternatieve	
financiering.	Bolero	Crowdfunding	kreeg	dit	jaar	heel	wat	mooie	projectvoorstellen	
binnen	en	18	daarvan	kregen	de	kans	om	op	het	platform	campagne	te	voeren.	In	
totaal	werd	op	die	manier	maar	liefst	16,7	miljoen	euro	opgehaald.	Een	record	voor	
Bolero	Crowdfunding	en	meer	dan	een	verdubbeling	tegenover	het	jaar	2020.	

We zetten de belangrijkste cijfers van 2021 op een rij.
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Tips voor een beginnende crowdlender 
 
 
Wie	bereid	is	het	risico	op	kapitaalverlies	te	lopen,	wordt	daarvoor	beloond	met	een	
hoger	rendement.	Maar	je	kan	er	als	belegger	wel	voor	zorgen	dat	je	risico	kleiner	
wordt.	 

       Als	je	je	risico	wil	beperken,	geldt	er	eigenlijk	 
	 				maar	één	gouden	regel:	spreiden,	spreiden	 
	 				en	nog	eens	spreiden.	

 
Als	je	in	slechts	1	product	investeert	en	dat	product	doet	het	niet	goed,	dan	is	dat	
slecht	nieuws	voor	je	portefeuille.	Heb	je	echter	geïnvesteerd	in	een	waaier	van	
producten,	en	doet	eentje	het	minder	goed,	dan	is	dat	minder	een	probleem.	Die	
regel	geldt	ook	bij	crowdlending.	 
 
Maar	er	zijn	nog	tips	die	kunnen	helpen	bij	het	verkleinen van je risico.  
We	zetten	ze	voor	je	op	een	rij: 

• Ga doordacht te werk en zoek op voorhand voldoende informatie op  
Zowel	over	crowdlending	in	het	algemeen,	als	over	de	campagne	waarin	je	mogelijk	
wil	investeren.	Bolero	Crowdfunding	streeft	er	altijd	naar	om	jou,	als	investeerder,	
alle	mogelijke	info	voor	te	leggen	waarop	je	je	keuze	kan	baseren.	Let	daarbij	ook	
zeker	op	de	risicoscore	door	het	onafhankelijk	ratingbureau	Dun	&	Bradstreet.	Ook	
niet	onbelangrijk	is	je	buikgevoel:	investeer	in	projecten	waar	je	affiniteit	mee	hebt	
én	die	je	het	meeste	vertrouwen	inboezemen.

• Investeer in meerdere campagnes 
Als	je	goed	wil	spreiden,	is	het	niet	slim	om	één	groot	bedrag	in	één	campagne	te	
investeren.	Beter	beleg	je	kleinere	bedragen	in	meerdere	crowdlendingprojecten.	
Ook	dat	verkleint	je	risico,	want	stel	dat	een	campagne	wat	minder	goed	uitvalt,	
dan	wordt	dat	gecompenseerd	door	je	andere	investeringen.	

• Investeer niet je hele spaarboek in crowdlending 
Crowdlending	is	een	interessante	manier	om	je	portefeuille	te	diversifiëren.	
Maar	het	is	aangewezen	om	niet	meer	dan	5 à 10% van je belegbaar vermogen 
in	crowdlending	te	investeren.	Als	je	wil	beleggen,	doe	je	dat	het	best	via	
verschillende	financiële	producten,	wat	je	risico	kan	verminderen.	
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Nog vragen? Interesse? 
 
Neem	dan	zeker	contact	op	met	het	Bolero	Crowdfunding-team	via	 
info@crowdfunding.bolero.be	of	bel	02	429	00	32. 

Om	automatisch	op	de	hoogte	te	blijven	van	aankomende	campagnes	of	nieuwtjes,	
kan	je	ook	gratis	lid	worden	van	ons	platform.	Dan	kan	op	onze	website	 
www.bolero.crowdfunding.be.

 
 

 
Disclaimer

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie is van 
algemene aard en heeft een uitsluitend educatief karakter.

Deze publicatie kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Hoogstens 
kan deze publicatie worden beschouwd als een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming die 
gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.  Deze publicatie kan evenmin worden 
beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de 
beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, 
herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep 
gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in 
deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel 
niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en 
prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen 
komen.KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van 
hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de 
informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank NV – onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), de Nationale Bank van 
België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)-– www.kbc.com. 

Verantwoordelijke uitgever: Bolero Crowdfunding|KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
- België - BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel.


