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Microkrediet 

 

Directeur Theo Bouma van Oxfam Novib (2012): ‘Wij zijn ervan overtuigd 

dat goede financiële diensten een belangrijk middel zijn om armoede te 

bestrijden. Maar het is geen wondermiddel dat alle armoede gaat 

uitbannen. In elk geval betekent microkrediet voor talloze ondernemende 

mensen het verschil tussen uitzichtloze armoede en een kans op een beter 

bestaan.’  

 

Cijfers van de Verenigde Naties (2006) geven aan dat bijna 20% van de 
wereldbevolking in extreme armoede leeft en moet rondkomen van 

ongeveer $ 1,25 per dag. Ook in Sri Lanka kampen veel mensen na de 
burgeroorlog nog steeds met extreme armoede. De armoedegrens is in 

2016 door het Department of Census and Statistics (DCS, 2016) van Sri 
Lanka per persoon op LKR 3937 per maand  gezet. Dat is ongeveer 0,80 

euro per dag. In Sri Lanka, volgens de Wereldbank een lower middle 
income land, leven gemiddeld 6,4% (2014) van de bevolking onder de 

armoedegrens. Dit was in 2006 nog 15,2%.  In het westen is dit 

percentage lager en ongeveer 2%. Maar in het noorden en oosten is dit 
percentage veel hoger (>20%). Dit horen we ook van onze partners. Zij 

geven aan dat dit in sommige gebieden rond de 40% ligt.  
Wilde Ganzen (2014) geeft, in een door hen gefinancierd onderzoek, ook 

aan dat 75% van mensen die in armoede leven niet leven in lage 
inkomenslanden, maar in middeninkomenslanden. 

 
Sri Lanka probeert in meerjarenplannen de gehele bevolking een inkomen 

te laten krijgen die boven de armoegrens ligt. Maar volgens DCS (2014) is 
het verschil tussen het gemiddelde inkomen van de armen en de 

middenklasse huishoudens echter gemiddeld genomen ook niet groot. Dit 
is ongeveer LKR. 114 (€ 0,70) per dag. Je kunt je afvragen of deze extra 
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inkomsten toereikend zijn voor een 
betere levenstandaard. Na het 

einde van de burgeroorlog in 2009 
waren er nog 220.000 mensen 

ontheemd. Veel mensen in het 
noorden en oosten keren nu 

eindelijk terug naar hun dorpen. 
Maar volgens het Internal 

Displacement Monitoring Centre 

(2015) zijn er nog veel mensen 
ontheemd in het noorden en 

oosten(zie kaartje).  

Recentelijk (maart 2016) gaf de 
Srilankaanse marine nog 72 

hectare land terug aan de 
rechtmatige bewoners van Sampur 

in de regio Trincomalee (Colombo 
Page News).    

De bevolking vindt het na 
terugkeer lastig om de draad van 

hun leven weer op te pakken. Dit 
wordt mede veroorzaakt door onopgehelderde verdwijning van 

familieleden en opsluiting schrijft de Amerikaanse denktank Oakland 
Institute (2015) in een rapport. 

 

Aan ondernemingszin is echter bij mensen die in armoede leven in 

ontwikkelingslanden vaak geen gebrek. Wel aan geld. Een kleine lening 

kan voor hen het verschil maken en zonder veel risico’s (Oxfam Novib, 

2016). Meestal zijn enkele tientallen euro's al genoeg om een eigen 

bedrijfje te beginnen. Maar bij een bank kunnen deze ondernemende 

mensen zelden terecht. Redenen kunnen dan zijn: geen onderpand 

hebben, vrouw zijn en geen brood zien in al die kleine klanten. Soms is er 

in de omgeving niet eens een bank. Microfinanciering is dan één van de 

manieren om armoede in die gebieden te bestrijden.  
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Volgens van Dijk (2012) kun je met kleine kredieten mensen die niks 

hebben, dus ook geen onderpand, helpen om door een dip te komen, 

zodat ze bijvoorbeeld eten kunnen blijven kopen. Dan gaat het over een 

basale vorm van ontwikkelingshulp. Maar de gedachte is dat deze mensen 

met die kredieten vooral gaan investeren in hun eigen toekomst. Zo zou 

dit kunnen bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling van de 

lokale economie. Volgens Banerjee en Duflo (2011) zijn microkredieten 

primair bedoeld om mensen te helpen en te ontsnappen uit de 

zogenaamde armoedefuik. Daarmee bedoelen zij een situatie waarin 

mensen per definitie niet verwachten dat ze er economisch op vooruit 

zullen gaan. Uitgangspunt is dat er licht in de tunnel is: dat wat er 

vandaag gebeurt een betere uitgangspositie voor morgen oplevert. De 

belangrijkste verdienste van microkrediet is namelijk onmogelijk in geld 

uit te drukken: de vrijheid om te kiezen hoe je je leven inricht (Poverty 

Action Lab, 2015). 

Vaak wordt het gebrek aan mogelijkheden om krediet te verkrijgen via 

banken of andere financiële instellingen gezien als één van de 

belangrijkste oorzaken waarom een groot deel van de bevolking in 

laagontwikkelde economieën zich niet aan de armoedesituatie kan 

ontworstelen (Hermes en Lensink (2007). Microkrediet wordt een 

belangrijke rol toegedicht als het gaat om de strijd tegen de armoede. 
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Deze visie wordt onder meer verwoord in de zogeheten Millennium 

Development Goals van de VN (2005). Sinds dat jaar is er ook een 

European Microfinance Award om innovatief projecten m.b.t 

microfinanciering te promoten.  

Koningin Maxima heeft zich ook het lot van allerarmsten aangetrokken en 

pleit voor het verstrekken van microkredieten. Niet alleen in het 

buitenland, ook in Nederland is koningin Máxima actief op het gebied van 

microfinanciering.  

De aandacht voor microkrediet en het belang van dit instrument in de 

strijd tegen de armoede is versterkt nadat Muhammad Yunus in oktober 

van 2006 de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst mocht nemen. Hij is 

een Bengaalse econoom die al sinds 1974 microkredieten verstrekt via 

zijn bank. Hij werkt veel vanuit het principe dat de individuele aanvraag 

voor een lening moet worden gedaan vanuit een collectief, bijvoorbeeld 

als dorp of gemeenschap. Op die manier is er voldoende sociale controle 

dat de lening ook daadwerkelijk wordt terugbetaald.  

Inmiddels zijn er veel bedrijven, instellingen en organisaties die 

microkredieten verstrekken. Wereldwijd staat er voor een bedrag van vele 

miljarden euro’s uit. In een onderzoek van de ING (2014) wordt 

gesproken over 110 miljard euro.  

 

Kritische kanttekeningen bij microkredietverstrekking 

 

Toch zijn er ook kritische kanttekeningen te plaatsen bij het verstrekken 

van microkrediet. Reguliere banken en financiële instellingen zouden 

verdienen aan microkredieten en woekerrentes vragen. Er was geen 

begeleiding en coaching. Het geleende geld werd gebruikt om schulden te 

betalen. Mensen kwamen daardoor in nog grotere financiële problemen. 

We kennen deze problemen ook in het Vanni gebied (noord Sri Lanka). Je 

kunt je daardoor afvragen of microkrediet werkt?  

Bevindingen van Murdoch en Roodman (2009) geven aan dat er nog 

weinig concreet bewijs is dat microkredieten de positie van de arme 

mensen structureel verbeteren.  Bateman en Chang (2009) geven aan dat 

microkrediet op zichzelf niet werkt om een betere economische positie van 

het land te genereren. Volgens Dichter (2007) blijkt een groot deel van de 

armen geen succesvolle ondernemer te zijn. Deze mensen kunnen met 

een microkrediet in de problemen komen. Ze komen volgens hem juist 

van de regen in de drup, omdat ze het geld voornamelijk gaan gebruiken 

http://www.cgdev.org/files/1422302_file_Roodman_Morduch_Bangladesh.pdf
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voor consumptie of het afbetalen van andere schulden. Denk hierbij aan 

schoolgeld, ziekenhuisrekeningen of eerder verstrekt microkrediet e.d. Op 

deze manier bouwen ze een steeds grotere schuldenlast op. Kijkend naar 

de kritische punten over microkrediet kun je algemeen stellen dat de 

kritiek met name gaat over de hoge rentes op de leningen. Er wordt veel 

geld verdiend door financiële instellingen en particulieren die daarbij ook 

belastingvoordeel kunnen halen (ONEWORLD, 2013). Daarnaast is er ook 

kritiek op de inflexibiliteit bij het terugbetalen bij deze financiële 

instellingen en worden de mensen met een microkrediet slecht begeleid. 

 

Betekent dit dat je dan maar geen microkredieten moet 

verstrekken? 

 
Volgens de CGAP (the Consultative Group to Assist the Poor) hebben 

diverse studies aangetoond dat microfinanciering wel zorgt voor 
verbetering van de basisbehoeften van zeer arme huishoudens met lage 

inkomens. Tevens blijkt ook dat veel vrouwen profiteren van de kleine 
leningen (UNCDP, 2016). Cordaid (2012) vindt dat je microkrediet aan 

armen niet moet overlaten aan commerciële instellingen en banken. Het 
geld moet worden uitgeleend via sociaal/maatschappelijk ingestelde 

microfinancieringsinstellingen (MFI) die 

handelen zonder winstoogmerk en het 
maatschappelijke belang van de klant 

centraal stellen. Cordaid ondersteunt alleen 
MFI’s met een sociaal maatschappelijke 

missie. MFI’s die microfinanciering zien als 
middel in de strijd tegen armoede, en niet als 

manier om te investeren voor de winst. Het is 
daarbij van belang de arme mensen te 

ondersteunen door ze financiële basiskennis 
bij te brengen: wat is een lening?, wat is 

rente?, wat zijn de voorwaarden van een 
lening?, wat zijn betalingstermijnen?, wat 

zijn de rechten en plichten die er aan een 
lening verbonden zijn?, etc.  Hiermee kunnen 

mensen bewuster en voorzichtiger omgaan 

met de financiële verplichtingen van een 
microkrediet die ze aan willen gaan en zijn ze 

mondiger naar de MFI toe. Dit lijkt een van 
de kernvoorwaarde te zijn. Zo blijkt 

microkrediet beter te werken als het gepaard 
gaat met een business training (Oikocredit, 2016). Door een training leren 

Dit gezin gebruikte het 
microkrediet om een voorraad 
voor een winkeltje te kopen om 
zelf te kunnen verkopen. De 
voorraad werd elke keer weer 
aangevuld en uitgebreid. Er was 
binnen een jaar een stabiele 
verkoop met een maandelijks 
inkomen tussen LKR 7000 en 
10.000! 
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de toekomstige kleine ondernemers een business plan te maken en hoe ze 
hun bedrijf goed kunnen runnen, maar ook of hun idee überhaupt kans 

van slagen heeft. Alleen als er een vooruitzicht is dat er ook terugbetaald 
kan worden, moeten mensen in aanmerking komen voor microkrediet. En 

goede begeleiding is daarbij heel belangrijk (Dayforachange, 2016). Critici 
zoals bijvoorbeeld Dichter (2007) geven ook het belang aan van een 

goede begeleiding voor een succesvol microkrediet. 

 

Er zijn volgens ING (2014) ook positieve bijeffecten van microkredieten te 

noemen. De mogelijkheid tot onderwijs is niet voor alle kinderen 

weggelegd. Een micro onderneming kan ook bijdragen aan beter 

“management” van de huishoudportemonnee en daardoor een hoger 

inkomen dat gebruikt kan worden voor schoolkosten, schoolspullen en 

uniformen. Zo geeft microfinanciering kinderen indirect een kans op een 

betere toekomst. Met behulp van microfinanciering kunnen mensen een 

inkomstenbron creëren waarmee ze hun voedingspatroon kunnen 

verbeteren en kunnen investeren in gezondheidszorg. Er wordt in dit 

rapport echter ook gewezen op mogelijke negatieve effecten. Kinderen 

zouden bijvoorbeeld in de micro onderneming van de ouders moeten gaan 

werken als het slecht gaat met de inkomsten.  

 

Op naar een duurzamere microkredietverlening 

Wereldwijd hebben organisaties, zowel donoren als investeerders, 

afgesproken dat de “microkredietklant” weer centraal moet komen te 

staan. Een aantal initiatieven en werkgroepen dragen hieraan bij. Op 

initiatief van Koningin Máxima was er bijvoorbeeld in 2011 in Den Haag 

een congres om misstanden als hoge rentes en commerciële belangen die 

de sociale missie bij microkrediet overschaduwen, tegen te gaan. Koningin 

Maxima begreep dat er nogal wat aan te merken was op de werkwijze van 

verschillende MFI’s en hun effect op de armoede in ontwikkelingslanden. 

Daarom organiseerde zij het congres in Den Haag om daar met de 

microfinancieringsinstellingen een antwoord op te formuleren. Veertig 

betrokken bedrijven en organisaties in Den Haag ondertekenden een 

document met 7 principes voor verantwoordelijke en duurzame 

microkredietverlening. De principes zijn gericht op bescherming van de 

cliënt, een eerlijke behandeling en een normale marktrente. Het streven is 

dat deze principes wereldwijd door alle verstrekkers van microkrediet 

worden ondertekend.  
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Deze principes zijn: 

1. Diversiteit aan financiële diensten 

2. Bescherming van de cliënt 

3. Eerlijke behandeling 

4. Verantwoord investeren 

5. Transparantie 

6. Evenwicht tussen sociale en financiële opbrengst 

7. Geharmoniseerde normen voor investeerders 

 

Daarnaast heeft de VN richtlijnen voor Inclusive Finance opgesteld. Die 

richtlijnen zijn een goede manier om transparante, eerlijke en redelijke 

contractvoorwaarden af te spreken met een MFI (Cordaid, 2013). Verder 

zijn er verschillende platformen zoals social performance task force, 

microfinance exchange, client protection principels en microfinanance 

transparancy ingesteld voor een eerlijk en open beleid m.b.t. 

microkredieten (IFP, 2016). 

 

Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar het effect van 

microkrediet. Het is daarom nog onmogelijk om een alomvattende 

conclusie te trekken over de werking van microkrediet. Hermes en Lensink 

(2007) geven wel aan dat het instrument microkrediet alleen nooit in 

staat zal zijn om een significante vermindering van de armoede in de 

wereld te bereiken. Daarvoor moeten extra inspanningen worden 

gepleegd op het terrein van scholing, gezondheidszorg, verbetering van 

de infrastructuur en de juridisch/institutionele vormgeving van een land. 
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Het microkredietsysteem (MCLS) van ACNS 

projecthulp en Caritas Sri Lanka.  

 

Wij willen kansarme kinderen helpen om hun 

toekomstkansen te vergroten. Onze belangrijkste 

activiteiten richten zich op de bouw van 

kleuterscholen in de allerarmste gebieden. Vaak 

zijn daar de dorpen waar de bevolking, na de 

burgeroorlog, een bestaan opnieuw moet 

opbouwen. Wij financieren een 

microkredietsysteem (MCLS) bij de nieuw 

gebouwde kleuterschool. Een unieke benadering 

van het microkrediet concept. Niet alleen 

microkrediet verstrekken maar ook werken aan 

scholing. Een kleuterschool is volgens ons en 

caritas Sri Lanka het “middelpunt” in het dorp en 

fungeert vaak als sociaal ontmoetingsplek. Onze 

lokale Caritas partners op Sri Lanka zijn ook 

aangesloten bij Cordaid. Cordaid ondersteunt het 

principe van microkredieten verstrekken in regio’s 

waar andere organisaties te veel risico’s zien. Vaak 

zijn dat dunbevolkte gebieden of gebieden waar de 

gevolgen van die burgeroorlog nog goed voelbaar 

zijn. Hier is de noodhulp vaak gestopt, maar is een 

financiële stimulans noodzakelijk om de lokale economie weer op gang te 

krijgen. Wij hanteren daarbij de volgende uitgangspunten die gebaseerd 

zijn op aanbevelingen uit allerlei onderzoeken zoals hierboven beschreven.  

 

Wij werken als vrijwilligersorganisatie en hebben daardoor bijna geen 

kosten in Nederland. Iedere gedoneerde euro gaat grotendeels naar onze 

hulpprojecten op Sri lanka. Onze stichting krijgt donaties van particuliere 

en zakelijke donoren.  

Deze mevrouw heeft van het 

microkrediet een naaimachine 

gekocht. Inmiddels heeft ze 

zoveel werk dat ze lange dagen 

maakte, en tevens haar 

buurvrouw heeft geleerd om te 

naaien met deze machine. De 

machine is per dag ca. 15 uur in 

gebruik. De buurvrouw verdient 

zo ook geld! 
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In Sri Lanka werken we al vele jaren met dezelfde lokale en betrouwbare 

Caritas partners. Zij begeleiden projecten vanuit dezelfde sociale en 

maatschappelijke benadering en fungeren samen met de onderwijzeres 

van de preschool als plaatselijke MFI (dorpscommissie) en beheren het 

door ons beschikbaar gesteld microkrediet. Dit is € 3.500 bij een kleine 

kleuterschool. Caritas Sri Lanka bepaalt of een dorp een MCLS kan 

opstarten. Soms zijn er 

teveel andere 

problemen die eerst 

opgelost moeten 

worden voordat het 

MCLS ingezet kan 

worden. Maar als 

Caritas Sri Lanka het 

idee heeft dat er een 

gefundeerd MCLS kan 

worden opgezet kunnen 

de ouders van kinderen 

die op de preschool 

zitten als eerste een 

microkrediet van 

maximaal ongeveer € 

250,= aanvragen.  

De MFI selecteert de 

kandidaten op basis 

van gezondheid, 

motivatie en 

ondernemersvaardigheden. Zo wordt gekeken wie er geschikt zijn voor 

een microkrediet. Niet iedereen heeft ondernemersbloed. Geschikte 

geïnteresseerden krijgen een korte training met daarin de uitleg van het 

microkredietsysteem. Vervolgens maken ze een “business plan” en 

presenteren dit mondeling aan de MFI. Daarbij zorgt de geïnteresseerde 

voor twee personen die mede garant staat voor de lening. Vanuit de MFI 

wordt een “awareness” training van 4 bijeenkomsten georganiseerd. Als 

het MFI tevreden is kan het microkrediet verstrekt worden. Daarna is er 

regelmatig contact en coaching. De coördinatie en controle van het MCLS 

wordt uitgevoerd door capabele en betrouwbare werknemers van de 

Deze mevrouw heeft een groentetuin aangelegd op de 
grond achter haar woning. Ze staat met trots uitleg te geven 
voor het veld met pindaplanten, die over enkele maanden 
geoogst wordt. Ze heeft met het microkrediet zaad en 
planten kunnen kopen om de groentetuin te starten. Eerst 
klein maar door verdiensten steeds groter. Er werken 
inmiddels meerdere mensen (dagloners) die geld verdienen. 
Zelf houdt ze  er een gemiddeld inkomen van meer dan LKR 
10.000 per maand aan over. 
 

 



 

10 

 

Caritas organisatie in samenwerking met de 

onderwijzeres. Het zorgt voor wederzijds 

commitment en problemen kunnen snel 

worden gesignaleerd. De groepsdruk om 

terug te betalen is dus hoog. Dat verkleint 

het risico voor de MFI, waardoor deze de 

rente op de leningen betaalbaar kan houden. 

We hanteren rentetarieven die ongeveer 

50% lager zijn dan de rentetarieven die de 

lokale commerciële banken hanteren. Op dit 

moment is dat ongeveer 1% per maand. De 

kandidaten mogen het krediet in principe 

voor één jaar gebruiken. Ze betalen elke 

maand rente en lossen een deel van het 

krediet af. De kosten blijven zo beheersbaar. 

Soms worden de leningen zelfs versneld 

afbetaald. Na een jaar kan een ander 

persoon het microkrediet aanvragen. De 

opbrengsten, ongeveer € 420,= per jaar, die 

gegenereerd worden uit de rente worden 

gebruikt voor een aanvulling op het karige 

salaris van de (deeltijd) onderwijzeres en 

voor klein onderhoud aan het schooltje. Als 

onverhoopt een kandidaat niet kan terugbetalen wordt door Caritas 

gekeken waarom er niet kan worden terugbetaald. Dit kan bijvoorbeeld 

als in een seizoen de oogst op zich laat wachten of als de koe even geen 

melk geeft. Soms is er overmacht door bijvoorbeeld overstromingen. Er 

wordt in geval van betaalachterstand altijd gelijk een plan opgesteld om 

weer te kunnen betalen. Er is dan wel een kleine boeteclausule van 50 

LKR extra ( € 0,35) per termijn die ze later terugbetalen. Vooralsnog zijn 

er geen grote problemen ontstaan met terugbetalen van de leningen met 

onze microkredieten. Uit onze controlebezoeken in 2015 bleek dat 99 op 

de 100 betalingen netjes op tijd betaald waren. We krijgen veel positieve 

geluiden te horen tijdens onze werkbezoeken aan Sri Lanka. In het dorp 

Vaddakkachchi, hebben ruim 50 personen een microkrediet gekregen in 

de afgelopen 2 jaar. Een ouder van een school in Thiriyai die een 

microkrediet via ons MCLS systeem heeft gekregen verwoorde het zo: 

“Even our next generation will remember you!”.  

 

Deze man is pottenbakker 

geworden met een 

microkrediet. Hij knapte een 

oude machine zelf op. Hij kocht 

een eerste vracht klei en begon 

met potten maken. Zijn 

bedrijfje groeide. Inmiddels 

verdiend hij meer dan LKR 

15.000 per maand voor zijn 

gezin. 
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Wij zien dus de positieve effecten van microkrediet in combinatie met een 

preschool. De wederopbouw van de gemeenschap is daarbij heel 
belangrijk. Wij willen ons daar de komende jaren voor inzetten. Daarnaast 

blijven wij ook, i.s.m. Caritas Sri Lanka, kritisch kijken naar de effecten en 
ontwikkelingen van het verstrekken van microkredieten en de 

economische ontwikkelingen op Sri Lanka. Wij richten onze aandacht ook 
op mogelijkheden om lokale organisaties zelf fondsen te laten werven. 

Wilde Ganzen (2015) heeft daarbij een tool “change the game academy” 

ontwikkelt dat lokale partijen kan trainen in deze aanpak. 

En om met een uitspraak van koningin Maxima te eindigen. ’Zoals u weet 

heb ik me namens de Verenigde Naties de afgelopen jaren bezig 

gehouden met microfinanciering in de wereld. Ik heb in die jaren 

behoorlijk wat ondernemers gesproken uit verschillende landen. In die 

gesprekken bleek telkens weer dat het bij microkredieten eigenlijk gaat 

om drie dingen: vertrouwen, trots en onafhankelijkheid. Als je een kleine 

lening aan een ondernemer geeft, schenk je hem het vertrouwen dat hij 

terugbetaalt. En als dat lukt, is hij trots en onafhankelijk. Is dat niet wat 

ieder van ons nodig heeft - vertrouwen, trots en onafhankelijkheid?’ 

 

 

 

Aantal ontheemden in noorden en oosten per district in Sri Lanka. 
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De MCLS folder van regio Batticaloa 
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