Doorlopende Betalingszekerheid bij Geldvoorelkaar.nl
Geldvoorelkaar.nl hecht zeer grote waarde aan de belangen van geldnemers en investeerders
die van haar leenplatform gebruik maken. Zij doet er dan ook alles aan om die belangen onder
alle omstandigheden te beschermen.
Geldvoorelkaar heeft daarom in overleg met haar juridisch adviseur diverse maatregelen
genomen om ervoor te zorgen dat de activiteiten van het leenplatform en de betalingen onder
alle omstandigheden blijven doorgaan zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat zich een
continuïteitsprobleem bij het platform Geldvoorelkaar zou voordoen.
1.
Geldstromen en administratie lopen niet via het platform
In de eerste plaats wordt dit geborgd doordat Geldvoorelkaar.nl geen partij is bij de
overeenkomsten van geldlening die worden gesloten tussen de investeerders en de geldnemers
en niet betrokken is bij de aflossingsbetalingen van de investeringsprojecten. Deze geldstromen
lopen via de bankrekening van een onafhankelijke stichting, de Stichting Klantengelden
Geldvoorelkaar.nl zonder tussenkomst van het platform.
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2.
Inkomsten Stichting Klantengelden
De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl ontvangt de vergoedingen (fees) van de
gebruikers van het leenplatform, en beschikt dus steeds over voldoende middelen om haar
werkzaamheden (verzorgen van het betalingsverkeer en administratie) naar behoren te kunnen
uitvoeren. Om de Doorlopende Betalingszekerheid te waarborgen zullen de vergoedingen op
investeerdersbetalingen die worden ingehouden vanaf 1 januari 2018 deels over de looptijd van
de investering worden gespreid. Als gevolg daarvan zal de Stichting ook in het geval van een
continuïteitsprobleem bij het platform over eigen inkomsten beschikken om uitvoering te kunnen
blijven geven aan het betalingsverkeer tussen geldnemers en investeerders. Om dit ook te
waarborgen voor lopende overeenkomsten gesloten voor 2018 zal Geldvoorelkaar.nl een budget
beschikbaar stellen aan de Stichting waarmee zij een derde kan inschakelen om de betalingen
te continueren in geval van een calamiteit.
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3.
Platform
Geldvoorelkaar.nl is de eigenaar van het de software van het platform (IE-rechten/software).
Om ervoor te zorgen dat de Stichting te allen tijde toegang zal hebben tot het leenplatform,
inclusief de onderliggende database, zal Geldvoorelkaar de Stichting een koopoptie verlenen, op
grond waarvan zij in een aantal specifiek omschreven gevallen, zoals financiële problemen van
Geldvoorelkaar, direct eigenaar zal worden van de IE-rechten. Ook is vastgelegd dat de Stichting
onder alle omstandigheden toegang zal hebben tot de databases van het leenplatform.
4.
Zekerheidsrechten
In bepaalde gevallen worden aanvullende zekerheden (in de vorm van pand- of
hypotheekrechten) verstrekt ten behoeve van de investeerders, zodat zij extra zekerheid hebben
dat hun investeringen worden terugbetaald. Deze zekerheden worden gevestigd op naam van
een - eveneens onafhankelijke – Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar.nl staat
geheel buiten deze aan de Stichting Zekerheden verstrekte zekerheden wat waarborgt dat,
indien er een continuïteitsprobleem bij Geldvoorelkaar zou ontstaan, de verstrekte
zekerheidsrechten ten gunste van de investeerders ongewijzigd blijven voortbestaan.
5.
Resultaten
Geldvoorelkaar.nl heeft over de afgelopen jaren (2013 t/m heden) steeds positieve
bedrijfsresultaten gerealiseerd. De cijfers worden opgemaakt door een externe accountant.
6.
Bestuur Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl
De Stichting Klantengelden heeft op dit moment een bestuur dat voor een derde uit van
Geldvoorelkaar onafhankelijke personen bestaat. In 2018 zal het bestuur worden versterkt met
andere onafhankelijke bestuurder(s).
7.
Bestuur Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl.
Het bestuur van de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl bestaat uit de heren Adams en Van
Schelven. In 2018 zal het bestuur worden versterkt met andere onafhankelijke bestuurder(s).
8.
Stichting Crowdfundersbelangen
De Stichting Crowdfundersbelangen is een onafhankelijke organisatie gericht op het uitvoeren
van het toezicht op van Crowdfunding financieringen van ondernemingen en instellingen en
behartigt de (collectieve) belangen van investeerders c.q. Crowdfunders. Deze stichting
adviseert de Stichting Zekerheden Geldvoorelkaar.nl met betrekking tot interne processen
alsmede het gebruik van zekerheden en geeft daarnaast advies aan Geldvoorelkaar.nl en de
Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl.
9.
Vastlegging zekerheden
Ter borging van de Doorlopende Betalingszekerheid voor investeerders is advies ingewonnen bij
een juridisch adviseur, die het stappenplan en juridisch kader heeft opgesteld en de benodigde
overeenkomst tussen de Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl en Geldvoorelkaar.nl heeft
opgesteld. Tevens heeft Geldvoorelkaar.nl in dit kader de benodigde afspraken gemaakt met
een incassobureau.
10. Uitvoering werkzaamheden
De Stichting Klantengelden Geldvoorelkaar.nl heeft met de voorgenomen wijzigingen de
beschikking over de financiële middelen en de benodigde software voor de uitvoering van de
Doorlopende Betalingszekerheid. Daarnaast zal met ingang van 1 januari 2018 het contract
ingaan met Client Control, welke organisatie stand-by staat en in het geval van een calamiteit
binnen 1 week operationeel zal zijn om de dagelijkse werkzaamheden van Geldvoorelkaar over
te nemen die nodig zijn voor het uitvoeren en administreren van alle betalingen.
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