


DE OORSPRONG VAN HET PROJECT

▪ Door onze activiteiten ontmoeten we veel bedrijven in de circulaire en 
collaboratieve economie

▪ Observatie: de financiering van deze bedrijven blijft vaak ingewikkeld: type 
aandeelhouderschap, business model, investeringshorizon, governance, etc.

▪ Bereidheid om een oplossing voor te stellen die de bestaande 
financieringsformules aanvult, om het systeem te vervolledigen.

▪ Een teamproject, gedreven door gedeelde waarden en een geëngageerde visie.



DE OPRICHTERS VAN HET CITIZENFUND
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DE OPRICHTERS VAN HET CITIZENFUND

▪ Particuliere structuur ter 
ondersteuning van het KMO's 
bij het zoeken naar openbare 
en particuliere financiering

▪ Advies in personeelsbeheer: 
pakketten, sociale en 
salarisaudits

▪ Commerciële ontwikkeling 
van starters en KMO's

▪ de actoren van de verandering 
bijeenbrengen rond leer- en 
experimenteerprogramma's 
inzake nieuwe technologieën 
en nieuwe bedrijfsmodellen 
(circulair, coöperatief, 
collaboratief)

▪ Pionier van coworking in 
België sinds 2008

▪ Open incubator

▪ De groeiende 
gemeenschappelijke 
werkruimte



ONZE VISIE

Het doel van het Citizenfund is elke burger en elk bedrijf in staat te stellen een 
actor van verandering te worden. 

We willen een ander financieringsinstrument aanbieden om overgangsprojecten op 
een concrete manier te ondersteunen. 

Het Citizenfund onderscheidt zich van traditionele investeringsfondsen door zijn 
coöperatief bestuur, zijn langetermijnvisie op investeringen en hun impact, en zijn 

transparantie.

Met het Burgerfonds investeren de coöperanten eerst in een visie die zal worden 
vertaald in projecten.



CONCREET

▪ Een burgerinvesteringscoöperatie in de vorm van een geregistreerde coöperatie

▪ Ambitieuze transitieprojecten in de kringloopeconomie en de echte 
collaboratieve economie (repliceerbaar, inzetbaar voorbij de ultra-lokale 
dimensie).

▪ Een positief en verenigend initiatief, over de regio's heen, om financiële steun te 
bieden aan de maatschappelijke veranderingen die aan de gang zijn.

▪ Een complementaire actor naast andere financieringsbronnen (banken, openbare 
investeringsmaatschappijen, subsidies, privé-investeerders, ...) om het 
hefboomeffect te bespelen

▪ Een gediversifieerd risico voor de coöperanten



WAAROM ?

Op een dag, zegt de legende, was er een enorme bosbrand.

Alle doodsbange dieren keken hulpeloos naar de ramp. Alleen de kleine
kolibrie was actief, ving met zijn snavel een paar druppels op en gooide die
op het vuur.

Na een ogenblik zei het gordeldier, geërgerd door deze bespottelijke
onrust, tegen hem: "Kolibrie ! Ben je niet gek? Met deze waterdruppels ga je
het vuur toch niet blussen! «

En de kolibrie zei: "Dat weet ik, maar ik doe mijn deel."



EEN COÖPERATIEF INITIATIEF

Cooperators
Bedrijven



DE COOPERANTEN
▪ Natuurlijke persoon of rechtspersoon

▪ Inschrijving op deelnemingsrechten met een nominale waarde van 250 euro

▪ Een eenmalige vaste vergoeding van 10 euro per deelnemingsrecht, bij 
inschrijving.

▪ Belegging op lange termijn met de mogelijkheid van een dividend van maximaal 
6% (vóór roerende voorheffing) op jaarbasis.

▪ Uw spaargeld ter beschikking stellen, geen speculatieve belegging

▪ Blijft een risicovolle belegging, die kan leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies.

▪ Participerende democratie: 1 coöperant = 1 stem, ongeacht het geïnvesteerde 
bedrag

282 k€ -
investeringscapacit
eit 250 € per 

aandeel 180 coöperanten-
investeerders



DE ROL VAN DE COÖPERANT

▪ Valideert de geselecteerde projecten

▪ Kan worden verkozen in het selectiecomité

▪ Kan worden verkozen tot observator in een van de deelnemende bedrijven

▪ Kan ervoor kiezen tijd te investeren in het Citizenfund



CITIZENFUND

▪ Erkende coöperatieve

▪ Wettelijke beperking: maximaal 5.000.000 euro verzameld over 12 
voortschrijdende maanden

▪ Ons doel: 100.000 euro per jaar

▪ Architect van het burgerinitiatief

▪ Raad van bestuur met onafhankelijken

▪ Geen tax shelter



DE BEDRIJVEN

▪ Actief in de circulaire of collaboratieve economie

▪ Bij voorkeur in coöperatieve vorm, maar niet uitsluitend

▪ Financiële duurzaamheid

▪ Kapitaalinvestering of lening

▪ Investering in een vroeg stadium (startup) of later (scale-up)



HOE WERKT HET?

Selectie Validatie Follow up



HOE HET WERKT - SELECTIE

▪ Identificatie van potentiële projecten + ongevraagde aanvragen

▪ Gezamenlijk selectiecomité (min. 5 personen): stem van 75% van de leden

▪ Deskundigen op het gebied van circulaire en gedeelde economie (min. 2 personen - positief besluit 
vereist)

▪ Oprichters van het Citizenfund (min 1 persoon)

▪ Co-operatoren verkozen voor een niet-hernieuwbare termijn van één jaar (min 2 personen)

▪ Kwalificatie van het project op het gebied van visie, team, commerciële en economische 
aspecten (scorekaart)

▪ Cofinanciering mogelijk met verschillende soorten actoren, maar zonder het DNA van het 
Citizenfund te verstoren of een onevenwicht tussen financieringsbronnen te creëren.



HOE HET WERKT - VALIDATIE

▪ Participatieve democratie: als een project 50% + 1 stem krijgt van de 
coöperanten, investeert het Citizenfund in het project.

▪ Gebruik van een beveiligd platform



HOE WERKT HET ? - FOLLOW-UP

▪ Regelmatige rapportage aan alle samenwerkende partijen over de 
projectportefeuille, met af en toe een focus op een of ander project

▪ Regelmatige monitoring van de betrokken bedrijven, in samenwerking met de 
gekozen waarnemer

▪ Handhaving van de visie van het bedrijf, in overeenstemming met het DNA van het 
Citizenfund

▪ Naleven van afspraken (bijv. loonspanning)

▪ Opvolging van de cijfers ten opzichte van het plan



EEN ECOSYSTEEM TOT UW BESCHIKKING 

▪ Particuliere en publieke actoren die ter beschikking staan van de projecten en de 
betrokken bedrijven

▪ Op alle gebieden die nuttig zijn voor de ontwikkeling van deze circulaire en/of 
samenwerkingsprojecten

▪ Het ecosysteem wordt voorgesteld, nooit opgelegd

▪ Sommige diensten worden vergoed, andere niet.

▪ Maar in alle transparantie!



INVESTEREN ?

Bezoek www.citizenfund.coop en laat uw e-mailadres achter.

Stuur een e-mail naar info@citizenfund.coop 

Vul vandaag nog een inschrijvingsformulier in



CONTACT

Aurore de Halleux

+32 (0)473 40 17 17

Alain Boribon

+32 (0)475 85 63 69 

Thibaut Martens 

+32 (0)496 96 05 36 

info@citizenfund.coop

www.citizenfund.coop

mailto:info@citizenfund.coop
http://www.citizenfund.coop/

