
 
 

 

Lening op afbetaling 
 

Een onderzoek naar de impact van overheidsmaatregelen op 
de microfinancieringssector in de Filippijnen 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Masterthesis  
Sociale Geografie 
Auteur: Michiel Mattheijssen 
Begeleider: Ton van Naerssen 
Nijmegen, November 2008 
 
 
 
 



 - 2 -

Inhoudsopgave 
 
Voorwoord………………………………………………………………     p. 5 
 
Samenvatting……………………………………………………………     p. 6 
 
Hoofdstuk 1 Inleiding .............................................................................     p. 8 
1.1 Achtergrond.............................................................................................................      p. 8  
1.2 Probleemstelling......................................................................................................      p. 10  
1.2.1 Doelstelling .........................................................................................................      p. 11 
1.2.2 Vraagstelling .......................................................................................................      p. 11 
1.3 Opbouw van het onderzoek....................................................................................      p. 12 
1.4 Methode van onderzoek…........................…..........................................................      p. 12 
1.4.1 Selectie van informanten.....................................................................................      p. 13 
1.4.2 Dataverzamelingsmethoden.................................................................................      p. 14 
1.5 Wetenschappelijke relevantie…………….............................................................      p. 15 
1.6 Maatschappelijk relevantie………….....................................................................      p. 16 
 
Hoofdstuk 2 Microfinanciering..............................................................     p. 17 
2.1 Inleiding..................................................................................................................      p. 17 
2.2 Geschiedenis...........................................................................................................      p. 17 
2.3 Paradigma Shift.......................................................................................................      p. 18 
2.3.1 Poverty lending benadering.................................................................................      p. 18 
2.3.2 Financial system benadering………………………………………………..…..      p. 19 
2.3.3 Commercialisering………...………………………………………………..…..      p. 19 
2.4 Effectiviteit van microfinanciering……………………………………………….      p. 21 
2.4.1 Microfinanciering een wondermiddel?……………….………………………...      p. 21 
2.4.2 Microfinanciering een gevaar?………………………..………………………...      p. 22 
2.5 Conclusie…………………………………………………………………………      p. 23 
 
Hoofdstuk 3 De informele sector ………...............................................    p. 24 
3.1 Inleiding………………………………………………………………………..… p. 24 
3.2 Definitie…………..................................................................................................      p. 24 
3.2.1 Dualisme..............................................................................................................      p. 25 
3.3 Ontstaansgeschiedenis............................................................................................      p. 26 
3.4 Visies op de informele economie…………………………………………………     p. 27 
3.4.1 Dualistische benadering.......................................................................................     p. 28 
3.4.1.1 Kritiek op het dualisme………………………………………………………      p. 28 
3.4.2 Legalistische benadering……………………………………………………….      p. 29 
3.4.2.1 Kritiek op de legalistische benadering……………………………………….      p. 30 
3.4.3 Structuralistische benadering…………………………………………………..      p. 30 
3.4.3.1 Relaties tussen de formele en informele sector………………………………     p. 31 
3.5 Informele sector & economische groei..................................................................      p. 32 
3.5.1 Formalisering van informele bedrijvigheid……………………………………      p. 34 
3.6 Microfinanciering & informele sector…………………………………………...      p. 35 
3.7 Overheid & informele sector…………………………………………………….      p. 35 
3.8 Toekomstperspectief……………………………………………………………..      p. 36 
3.9 Conclusie………………………………………………………………………...      p. 37                          
 
 



 - 3 -

Hoofdstuk 4 Microfinanciering & de Filippijnse overheid..................    p. 39 
4.1 Inleiding..................................................................................................................      p. 39 
4.2 Armoede…………………………..……………………………..………………..      p. 39 
4.2.1 Definitie en mondiale doelstellingen....................................................................      p. 39 
4.2.2 Filippijnse armoedesituatie……..….…………………………..………………..      p. 40 
4.3 Microfinanciering in de Filippijnen.........................................................................      p. 41 
4.3.1 Geschiedenis…………………….........................................................................      p. 41 
4.3.2 Directe kredietprogramma’s………….…………………………………………      p. 42 
4.3.3 De Filippijnse microfinancieringssector…...……………………………………      p. 43 
4.4 Overheid & microfinanciering……………………….…………………………...      p. 46 
4.4.1 Medium term Philippine development plan 2004-2010…………..……………      p. 46 
4.4.2 Huidige stand van zaken………………………………………………………..      p. 47 
4.5 Rol van de overheid………………………………………………………………      p. 48 
4.5.1 Wetgeving………………………………………………………………………      p. 49 
4.5.2 Verstrekken van krediet………………………………………………………...      p. 51 
4.6 Conclusie…………………………………………………………………………       p. 53 
 
Hoofdstuk 5 Bevindingen………………………………………………     p. 54 
5.1 Inleiding………………………………………………………………………….       p. 54 
5.2 Impact…………………………………………………………………………….       p. 54 
5.3 Het huidige microfinancieringsklimaat…...………………………………………       p. 55 
5.4 Overheid & microfinanciering................................................................................       p. 57 
 
Hoofdstuk 6 Conclusie………………….....…………………………… p. 63 
 
Referentielijst.............................................................................................. p. 70 
 
Bijlagen......................................................................................................... p.73 
1. Informanten………………………………………………...................................... p.73 
2. Afkortingen…………………..…………………………………………...…………... p.74 
3. Oude en nieuwe visies op de informele sector……...................................................... p.74 
4. Sleutelprincipes van microfinanciering volgens CGAP................................................ p.75 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 -

 
 
 
 
 
 
 
 
‘Duurzame vrede kan niet worden bereikt tenzij grote 
bevolkingsgroepen manieren vinden om uit de armoede 
te breken. Microkrediet is zo’n manier.’  
 
 
 
Het Nobelcomité tijdens de bekendmaking van de Nobelprijs  
voor de Vrede op 13-10-2006 aan Muhammad Yunus, oprichter  
van de wereldberoemde Grameen Bank.  
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Voorwoord 
 
Voor u ligt de thesis die ik in het kader van de afronding van mijn studie Sociale Geografie 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen heb geschreven. Het vormt niet alleen de afsluiting 
van een studie maar even zozeer ook van een levensfase: die als sociaal geograaf aan de RU. 
Tijdens deze levensfase heb ik niet slechts geografische kennis verworven. Ik deed er ook 
vriendschappen op, verruimde mijn Brabantse blikveld en integreerde langzaam maar zeker in 
het Nijmeegse.                       
 
Deze thesis is tot stand gekomen op basis van onderzoek naar microfinanciering in de 
Filippijnen. Ik verbleef hiervoor bijna vier maanden aan de San Carlos Universiteit in Cebu 
City. Deze periode was een schitterende ervaring in een uniek land waar de tijd omvloog. Het 
schrijven van deze scriptie was bij terugkomst echter een zeer langdurig en traag proces. De 
haven was lange tijd in zicht maar werd pas na een grote omweg bereikt.  
 
Op het gebied van de geografie hebben ontwikkelingaspecten mij altijd erg aangesproken. 
Waarom leeft men op de ene plaats op de aarde in grote welvaart en waarom treft men op een 
locatie daar niet ver vandaan bittere armoede aan? Welke overeenkomsten en verschillen 
bestaan er tussen deze locaties en zijn hier verbanden in te ontdekken? En op welke wijze 
hangen deze verbanden weer met elkaar samen? Wat mij gedurende mijn gehele studie al 
duidelijk werd, bleek ook nu weer het geval te zijn: de verbanden zijn meestal zeer complex 
en weinig transparant. Vuistregels zijn nauwelijks op te stellen. Plaatsen en situaties op aarde 
blijken vaak uniek te zijn en vragen derhalve meestal ook een specifieke aanpak.    
 
Tenslotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken. Ten 
eerste mijn begeleider, de heer Ton van Naerssen, die mij niet alleen bleef ondersteunen 
tijdens het scriptieproces maar mij ook de mogelijkheid bood om in de Filippijnen mijn 
blikveld te verruimen. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die inhoudelijk bij hebben 
gedragen aan deze scriptie. Hierbij richt ik mij vooral tot de mensen die bereid waren mee te 
werken aan interviews. In het bijzonder wil ik hierbij Celestino Mausisa van de Visayas 
Enterprise Foundation noemen. Dankzij hem heb ik daadwerkelijk kennis kunnen maken met 
de werking van microfinanciering in de praktijk. Tenslotte wil ik hier van de gelegenheid 
gebruik maken om mijn vriendin Yvonne, mijn ouders, vrienden, de Pimpeltuupkes, Jeanne 
en Thijs te bedanken voor hun niet aflatende steun en kritische reflectie.  
 
 
 
 
 
Nijmegen, 29 november 2008 
 
Michiel Mattheijssen 
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Samenvatting  
 
Armoedebestrijding blijft een van de grootste huidige mondiale kwesties. Armoede heeft 
namelijk niet alleen direct effect op de ruim één miljard mensen die in ellende leven maar ook 
op thema’s als ontwikkeling, democratie, terrorisme en vrede. Een van de maatregelen die de 
overheid kan nemen om armoede te bestrijden, is het stimuleren van de locale economie door 
middel van het aanbieden van microfinanciering aan micro-ondernemers. Zij bevinden zich 
meestal in de informele sector, welke in ontwikkelingslanden vaak wordt gekenmerkt door het 
bestaan van vicieuze cirkels. Hierdoor is het nauwelijks mogelijk om aan de armoede te 
ontsnappen. Interveniëren door middel van het aanbieden van financiële diensten 
(microfinanciering) kan dergelijke cirkels doorbreken.   

 
Microfinanciering is tegenwoordig een populair middel dat wereldwijd grote aandacht krijgt 
en in belang lijkt toe te nemen. Ook in de Filippijnen is het aantal aanbieders van financiële 
diensten voor de armen continu groeiende. Er is dan ook grote vraag naar: het land heeft ruim 
32 miljoen inwoners die onder de officieel vastgestelde armoedegrens leven. Aan deze vraag 
kan nauwelijks worden voldaan.  

Voor de Filippijnse overheid is een grote rol weggelegd voor de effectieve 
verspreiding van microfinanciering. Ze biedt vanaf de jaren ’90 enerzijds microfinanciering 
aan en creëert anderzijds een wettelijk kader waarbinnen microfinanciering wordt 
gestimuleerd. De overheid kan hierbij worden beschouwd als the architect of a positive 
enabling environment. 
 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hebben overheidsmaatregelen op het gebied van 
microfinanciering vanaf begin jaren ’90 geleidt tot een positieve impuls voor de informele 
sector en de bestrijding van armoede in de Filippijnen? 
 
De Filippijnse overheid heeft microfinanciering als speerpunt van de bestrijding van armoede 
uitgeroepen. Toegang tot microfinanciering kan de armen helpen ondernemingen op te zetten, 
economische kansen na te streven en kwetsbaarheid te verminderen. Daarom heeft de 
overheid twee prominente doelstellingen geformuleerd in het MTPDP die in 2010 moeten zijn 
gerealiseerd: 

- Drie miljoen ondernemers en SME’s ondersteunen door middel van microfinanciering. 
- Leningen aan zelfstandigen en kleine ondernemingen moeten worden verdriedubbeld. 

 
Om deze doelstellingen te kunnen behalen, wordt door de overheid aangegeven dat 
verschillende initiatieven ontplooid dienen te worden. Hieronder vallen onder meer: 

- MFI’s (zowel formeel als semi-formeel) moeten worden aangemoedigd om het aanbod 
van financiële diensten zoals spaarmogelijkheden uit te breiden, best practices te 
implementeren en capaciteit op te bouwen middels programma’s als Microenterprise 
Access to Banking Services (MABS). 

- Overheidsinstellingen moeten microfinancieringdiensten meer gaan aanbieden via 
MFI’s (wholesale) dan rechtstreeks aan de uiteindelijke klanten zelf (retail).  

- Het opbouwen van capaciteit, het verstrekken van een ondersteunend beleidsmilieu en 
een institutioneel kader voor een marktgeleide microfinancieringsmarkt. 

- Institutionaliseren van het ontwikkelingsprogramma SULONG. Dit programma moet 
MSME’s een betere toegang bieden tot krediet door het simplificeren en 
standaardiseren van leenprocedures en het verlagen van de leenkosten voor SME’s bij 
overheidsinstellingen.  
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Daarnaast heeft de overheid een Nationale Strategie opgesteld die is gebaseerd op de 
volgende sleutelprincipes: 

- Grotere rol van private MFI’s in het leveren van financiële diensten. 
- Ontwikkeling van een ondersteunende beleidsomgeving dat de deelname van de 

private sector in microfinanciering mogelijk maakt.    
- Gehechtheid aan marktgeoriënteerd krediet en financieel beleid. 
- Afzijdigheid van overheidsinstellingen bij het implementeren van 

kredietprogramma’s. 
 
Op papier zijn heldere doelenstellingen geformuleerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat het 
behalen van deze doelen geen eenvoudige opgave is. Informanten die meewerkten aan dit 
onderzoek gaven aan dat er immers een beperkte institutionele capaciteit bestaat bij MFI’s en 
dat dit een beperking vormt voor de groei en duurzaamheid van microfinanciering. Vele 
MFI’s hebben namelijk een gebrek aan basisvaardigheden voor efficiënte levering van 
financiële diensten aan ondernemers in de informele sector. Groeiende institutionele capaciteit 
stelt MFI’s in staat om hun kosten te beheren en ondoelmatigheden te verbeteren.  

Ook blijkt - onder invloed van een commercialiseringproces - de onderlinge 
concurrentie tussen MFI’s hevig te zijn in de Filippijnen, zeker na het wegvallen van de 
meeste overheidssubsidies. Men geeft aan dat er een situatie is ontstaan waarin het lastig is 
om klanten strikt aan de heersende terugbetalingsvoorwaarden te houden. Men loopt al snel 
over naar een MFI elders waar de voorwaarden net iets minder streng worden nageleefd. De 
overheid zou meer in moeten zetten op de ontwikkeling van bureaus die het risico van het 
vertrekken van leningen aan klanten voor MFI’s in kaart brengen. Ook de situatie waarin de 
ene lening wordt afbetaald met de andere kan hiermee worden voorkomen en derhalve de 
effectiviteit van microfinanciering op armoedebestrijding vergroten.      
 
De microfinancieringsmarkt blijft in de Filippijnen groeien. Het is volgens dit onderzoek 
aannemelijk te noemen dat overheidsmaatregelen en het regelgevende kader op gebied van 
microfinanciering over het algemeen een positieve impuls levert aan de informele sector en de 
bestrijding van armoede. Er bestaan op dit gebied echter slechts weinig goede statistieken om 
gedegen uitspraken te doen over het daadwerkelijke effect van microfinanciering. Daarnaast 
is het vaak moeilijk te bewijzen of een eventuele impact ook aan microfinanciering kan 
worden toegeschreven of dat bijvoorbeeld remittences een vertekend beeld schetsen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
1.1 Achtergrond 
 
De Filippijnen is een republiek in het Zuidoosten van Azië. Al decennia lang bestaan er 
aanhoudend hoge verwachtingen op het gebied van spectaculaire economische ontwikkeling 
van het land. Deze ontwikkeling zou naast een stijging van het Bruto Nationaal Product 
(BNP) tot een forse daling van de armoede moeten leiden. Mede door mondiale financiële 
crises, natuurrampen en regionale politieke instabiliteit heeft de Filippijnen deze 
verwachtingen echter nooit kunnen inlossen. Volgens de meest recente statistieken heeft het 
land ruim 91 miljoen inwoners, waarvan een derde onder de officieel vastgestelde 
armoedegrens leeft1. 
 Om verbetering aan te brengen in de situatie van mensen die onder of rond het 
bestaansminimum leven, ontstaan er vele maatschappelijke initiatieven. Ook de Filippijnse 
overheid treft maatregelen die bij moeten dragen aan een verbetering van de gemiddelde 
levensstandaard. Een van die maatregelen is het aanbieden van financiële diensten onder 
gunstige voorwaarden aan (ondernemende) armen, ook wel microfinanciering genoemd. 
Hieronder vallen zowel het aanbieden van krediet, spaarmogelijkheden en verzekeringen. 
Volgens vooraanstaande ontwikkelingsorganisaties en invloedrijke instellingen zoals de 
Verenigde Naties (VN) is toegang tot financiële middelen namelijk een belangrijke 
voorwaarde om armoede op een effectieve wijze te kunnen bestrijden.  
 De afgelopen decennia zijn een groot aantal armoedeprogramma’s vanuit de 
Filippijnse overheid opgezet en gefinancierd. Vanaf begin jaren ’90 maakt het aanbieden van 
microfinanciering hiervan onderdeel uit en is tegenwoordig zelfs uitgegroeid tot de hoeksteen 
van het nationale armoedebeleid. Microfinanciering wordt door de huidige president van de 
Filippijnen beschouwd als een onmisbaar instrument in de strijd tegen armoede. Ze benadrukt 
dat het aanbieden van financiële diensten vooral een positieve invloed heeft op 
armoedebestrijding en stedelijke economische ontwikkeling als het wordt aangeboden aan 
ondernemers in de informele economie. 
  
Gedurende het laatste decennium is de populariteit van microfinanciering wereldwijd enorm 
toegenomen. Ondanks dat er steeds minder belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking 
en armoedebestrijding lijkt te zijn, is er zowel op mondiaal als nationaal niveau veel aandacht 
voor deze vorm van kredietverstrekking. Zo werd 2005 door de Verenigde Naties uitgeroepen 
tot jaar van het microkrediet, verschijnt prinses Maxima regelmatig in de media als VN 
adviseur op gebied van microkrediet en kreeg de bedenker van deze methode, Muhammad 
Yunus, drie jaar geleden zelfs de Nobelprijs voor de Vrede. De focus op microfinanciering is 
grotendeels terecht. Empirische studies tonen herhaaldelijk aan dat microfinanciering op 
verschillende ontwikkelingsaspecten een positief effect kan hebben. Een groeiend aantal 
mensen en instellingen maakt daarom gebruik van microfinanciering of biedt het zelf aan. 
Zelfs commerciële banken houden zich er in toenemende mate actief mee bezig.  

Naast het grote optimisme en enthousiasme dat is ontstaan, klinken er echter ook 
regelmatig kritische noten door. Zo zou de veronderstelde invloed van microfinanciering op 
empowerment van vrouwen moeten worden genuanceerd. Het zou in extreme gevallen zelfs 
tot huiselijk geweld kunnen leiden en bestaande ongelijke sociale structuren versterken in 
plaats van ze op te heffen. Tenslotte menen sommige deskundigen dat er zeer voorzichtig met 
het aanbieden van microfinanciering aan armen moet worden omgesprongen. Al snel zouden 

                                                 
1 www.nscb.ph  (National Statistical Coordination Board) 
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de toch al kwetsbaren van de maatschappij worden opgezadeld met onbetaalbare en 
uitzichtloze schulden. 

Tegenwoordig wordt microfinanciering overigens niet alleen op haar sociale prestaties 
beoordeeld. Ook het behalen van financiële doelstellingen speelt een steeds grotere rol. Op het 
financieel duurzaam opereren van microfinancieringsinstellingen (MFI`s), waarbij geen 
afhankelijkheid meer bestaat van donoren en giften om de kosten te dekken, komt steeds meer 
nadruk te liggen. Commercialisering is in dit verband een veel gehoorde term die niet meer 
weg valt te denken uit de microfinancieringswereld. Dit proces moet uiteindelijk leiden tot 
MFI’s die naar winst streven en handelen volgens marktcondities.   
 
Commercialisering van de microfinancieringssector. 

  
Bron: Commercialisation of microfinance, Philippines, 2004 
 
Microfinanciering wordt meestal verstrekt aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 
(micro, small and medium enterprises: MSME’s). Dat zijn ondernemingen die uit een klein 
aantal werknemers bestaan, een relatief kleine omzet draaien en meestal informele activiteiten 
uitvoeren. Al deze activiteiten spelen opgeteld echter een aanzienlijke rol in de (stedelijke) 
economie. Zo is de laatste decennia herhaaldelijk aangetoond dat MSME’s een grote bijdrage 
leveren aan het BNP. Ook zien veel deskundigen de kleinschalige ondernemingen als een 
zaaibed voor het industrialisatieproces2. De kleinere ondernemingen hebben derhalve een 
belangrijke invloed op de economie van (ontwikkelings)landen.  
 MSME’s vormen voor een groot gedeelte de stedelijke informele sector. Het concept 
van de informele sector verwijst naar economische activiteiten die over het algemeen niet 
staan geregistreerd. Een veel gebruikte definitie voor de informele sector is die van Portes en 
Castells: ‘de informele sector bevat alle inkomstenactiviteiten die niet worden gereguleerd 
door de overheid waar soortgelijke activiteiten wél worden gereguleerd3’. Deze sector werd 
aan het begin van de jaren ’70 ontdekt als een flexibel onderdeel van de economie waar (in 
tijden van crisis) veel kwetsbare mensen hun heil zochten. De toegang tot de sector is 
namelijk zeer aantrekkelijk aangezien men in vergelijking met de formele sector weinig 
kapitaal en specifieke kennis hoeft te bezitten. De vlucht naar de informele economie wordt 
daarom vaak beschouwd als een overlevingsstrategie van marginale groepen in de 
samenleving. Ze proberen het risico op inkomensderving vaak over zowel de formele als de 
informele economie te spreiden.   
 
De ontwikkeling van de informele sector blijkt niet zelden te worden geremd door de 
afwezigheid van toegang tot krediet. Volgens verschillende visies, waaronder de 
moderniseringsbenadering, hangt dit samen met het bestaan van vicieuze cirkels in de 
informele sector van ontwikkelingslanden: cycles of poverty. Dit betekent dat men, eenmaal 
gevangen in de armoede, er nauwelijks meer aan kan ontkomen tenzij er een (externe) 
interventie plaatsvindt. Een van die bestaande cirkels die van toepassing is op ondernemers in 
de informele sector en centraal zal staan in deze thesis staat beschreven in onderstaand 
                                                 
2 The informal economy: fact finding study, K.F. Becker (SIDA), 2004 
3 The informal economy; perspectives from Latin America, Portes, 1995 
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schema. Wanneer men in armoede leeft, betekent dit dat er een gebrek aan krediet is. 
Hierdoor kunnen er geen besparingen worden gedaan. Het gevolg hiervan is dat er geen 
investeringen (in bijvoorbeeld nieuwe technieken) kunnen worden gedaan, waardoor de 
armoedesituatie blijft voortbestaan. 
 
     Armoedecyclus van een ondernemer in de informele sector.          

               
                      Bron: M. Mattheijssen 
         
Om deze cirkels door middel van een interventie te doorbreken, is een grote rol weggelegd 
voor MFI’s. Zij kunnen voor kleine ondernemingen de mogelijke sleutel tot succes vormen 
door het ontbrekende (micro)krediet te leveren waardoor geïnvesteerd kan worden in de 
onderneming. Ook de overheid speelt in dit proces een grote rol. Zo stelt zij de institutionele 
en regulerende kaders op waarbinnen MFI’s zich kunnen bewegen. Binnen deze ruimte 
proberen MFI’s zo optimaal mogelijk hun middelen aan te wenden om klanten op de meest 
effectieve en efficiënte wijzen van dienst te zijn. Daarnaast bieden overheden op eigen 
initiatief vaak ook zelf microfinancieringdiensten aan, al dan niet via bestaande MFI’s. Ook 
deze programma’s kunnen bijdragen aan ondersteuning van de microfinancieringssector. 

Ook de Filippijnse overheid blijkt betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de 
microfinancieringssector, zowel door het reguleren en stimuleren van de financiële sector als 
door het aanbieden van financiële diensten en trainingen. In deze thesis zal onderzocht 
worden welke rol de overheid speelt in de Filippijnse microfinancieringswereld, welke 
maatregelen zij op dit gebied heeft genomen en welke impact dat heeft op de informele sector 
en de bestrijding van armoede.          
 
1.2 Probleemstelling 
 
Dit onderzoek tracht een kennisprobleem op te lossen en bij te dragen aan een 
handelingsprobleem. Een probleem betekent dat er een discrepantie bestaat tussen de 
werkelijke situatie en de gewenste situatie4. Het kennisprobleem betreft een gebrek aan kennis 
over de mate waarin maatregelen van de Filippijnse overheid op het gebied van 
microfinanciering geleid hebben tot een positieve impuls voor de bestrijding van armoede in 
de Filippijnen. Het handelingsprobleem is een gebrek aan kennis betreffende eventuele 
verbeterpunten van overheidsmaatregelen op het gebied van microfinanciering.  
 
 
 
 
 

                                                 
4 Onderzoeks- en interventiemethodologie: een beknopte inleiding, Prof. Dr. J. Vennix, 1999 
 

Armoede 

Gebrek aan   
krediet

Geen    
investeringen 

Geen 
besparingen 
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1.2.1 Doelstelling 
 
Uit bovenstaande omschrijving kan de volgende hypothese opgesteld worden: 
 
Hoe meer de Filippijnse overheid ondersteunende maatregelen neemt op het gebied van 
microfinanciering, des te groter is de impact op de informele sector en de bestrijding van 
armoede.    
 
De veronderstelling gaat uit van een koppeling tussen zowel overheidsmaatregelen op het 
gebied van microfinanciering en de impact op de informele sector als tussen de informele 
sector en armoedebestrijding.  
 
De formele doelstelling van deze scriptie is: 
 
Het verwerven van inzicht in de gevolgen van overheidsmaatregelen op het gebied van 
microfinanciering voor de  informele sector en de bestrijding van armoede in de Filippijnen. 
  
Deze thesis richt zich dus op de effecten van overheidsmaatregelen op het gebied van 
microfinanciering voor de informele sector en de bestrijding van armoede. Met de koppeling 
tussen de genomen maatregelen en de gevolgen voor de informele sector en 
armoedebestrijding wordt verondersteld dat de overheid een sturend effect heeft. Zo kan het 
op een effectievere wijze aanbieden van financiële diensten aan MSME’s (als gevolg van 
bepaalde overheidsmaatregelen), effect hebben op de gemiddelde inkomsten van 
ondernemingen in de informele sector. Dit kan er toe bijdragen dat huishoudens in deze sector 
op termijn door de armoedegrens breken. Hoe groot het daadwerkelijke effect is, zal mede 
afhangen van de specifieke maatregelen die door de overheid worden genomen en of zij 
bijdragen aan het creëren van een ondersteunend kader voor MFI’s.  
 
1.2.2 Vraagstelling 
 
Om de doelstelling van dit onderzoek te bereiken, zijn de volgende vragen geformuleerd.  Ten 
eerste de hoofdvraag, die vervolgens is onderverdeeld in een aantal deelvragen.  
 
De hoofdvraag luidt:  
 
Hebben overheidsmaatregelen op het gebied van microfinanciering vanaf begin jaren 
’90 geleidt tot een positieve impuls voor de informele sector en de bestrijding van 
armoede in de Filippijnen? 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn een viertal deelvragen geformuleerd: 
 

1. Wat is microfinanciering en welke theorieën bestaan er rondom dit concept? 
2. Welke invloed heeft microfinanciering op de informele sector en op de vermindering 

van armoede?  
3. Welke maatregelen heeft de Filippijnse overheid genomen op het gebied van 

microfinanciering sinds begin jaren ’90? 
4. Is de Filippijnse overheid erin geslaagd een stimulerend kader te scheppen voor 

microfinanciering om hiermee een positieve impuls te geven aan de informele sector 
en de bestrijding van armoede in de Filippijnen? 
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1.3 Opbouw van het onderzoek 
 
De scriptie is opgebouwd aan de hand van bovenstaande vraagstellingen. Hoofdstuk 2 en 3 
trachten een antwoord te geven op de eerste en tweede deelvragen en vormen daarmee het 
theoretisch kader van dit onderzoek. In hoofdstuk 2 zal worden beschreven wat 
microfinanciering is, hoe het instrument tot stand is gekomen en welke stromingen er zijn te 
onderscheiden. Daarnaast vindt er een theoretische discussie plaats over de effectiviteit. In 
hoofdstuk 3 zal vervolgens worden uitgelegd hoe de informele en formele sector zich tot 
elkaar verhouden en welke wetenschappelijke benaderingen er van deze sector bestaan. Ook 
zal worden beschreven hoe door middel van microfinanciering in de informele sector armoede 
kan worden bestreden. In hoofdstuk 4 wordt het eerste empirische gedeelte van het onderzoek 
beschreven. Het empirisch onderzoek bestaat namelijk uit twee delen. In het eerste deel wordt 
beschreven welke maatregelen de Filippijnse overheid heeft genomen op het gebied van 
microfinanciering sinds begin jaren ’90 en wordt deelvraag 3 beantwoord. In hoofdstuk 5 
wordt het tweede empirische deel behandeld en wordt antwoord gegeven op de vierde 
deelvraag. In dit deel wordt getracht door middel van interviews weer te geven hoe de 
effectiviteit van overheidsmaatregelen op het gebied van microfinanciering wordt beoordeeld 
door een aantal direct betrokkenen. Tenslotte zal in hoofdstuk 6 de conclusie volgen, waarin 
het kennis- en handelingsprobleem van deze studie besproken zal worden.   
 
Het conceptuele model van dit onderzoek is vervolgens als volgt weer te geven: 
 
       Theorie 
 

Theorie 
microfinanciering 

 
Theorie  

informele sector 

      Empirie 
 
Overheidsmaatregelen  

Filippijnen 
 

Effectiviteit 
Overheidsmaatregelen 

Filippijnen 

       Thesis 
 
 

 
Conclusies 

 
 

 
1.4 Methode van onderzoek 
 
Deze scriptie kan omschreven worden als een casestudy. Er wordt namelijk onderzoek gedaan 
naar een bepaald tijdelijk fenomeen binnen zijn context, waarbij meerdere bronnen van bewijs 
worden gebruikt5. Deze onderzoeksstrategie is vooral geschikt wanneer een helder begrip van 
de context van het onderzoek (en de processen die zich hierin afspelen) moet worden 
verkregen. Een andere bijzondere eigenschap van een casestudy is dat sociale fenomenen 
binnen hun context kunnen worden bestudeerd. De casestudy wordt gekenmerkt door een 
klein aantal onderzoekseenheden, het gebruik van voornamelijk kwalitatieve data en open 
waarneming op locatie6.  

Voor deze onderzoeksbenadering kunnen verschillende dataverzamelingsmethoden 
worden toegepast. Een voordeel hiervan is dat door het gebruik van meerdere bronnen er 
betrouwbare observaties kunnen worden gedaan. Hierdoor kan de kennis over het object 
worden vergroot. Dit wordt ook wel triangulatie genoemd. Een belangrijk nadeel van het 
gebruik van de casestudy is dat er een beperkte mogelijkheid bestaat tot generalisatie. Daarom 

                                                 
5 Onderzoeks- en interventiemethodologie: een beknopte inleiding, Prof. Dr. J. Vennix, 1999 
6 Onderzoeks- en interventiemethodologie: een beknopte inleiding, Prof. Dr. J. Vennix, 1999 



 - 13 -

dient er extra aandacht te worden geschonken aan de validiteit van dit type onderzoek. 
Hiervoor is binnen de casestudy selectie (van casussen en informanten) een belangrijk 
instrument. Zo kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een vergelijkende casestudy waarbij de 
casussen worden geselecteerd op basis van een of meerdere onafhankelijke variabelen.  

In dit kwalitatief onderzoek wordt door middel van een enkelvoudige casestudy 
bekeken welke maatregelen de Filippijnse overheid sinds de jaren `90 heeft genomen en of 
betrokkenen deze maatregelen als zijnde effectief beschouwen. Het onderzoekselement is de 
Filippijnse overheidsmaatregelen op het gebied van microfinanciering.   
 
1.4.1 Selectie van informanten 
 
Dit onderzoek is toegespitst op een onderwerp waarbij zeer veel verschillende actoren 
betrokken zijn: van de micro-ondernemer op de hoek tot aan de huidige president van de 
Filippijnen, Gloria Arroyo. Aangezien het binnen dit onderzoek - mede door tijdsgebrek - 
onmogelijk is om grote groepen mensen uit uiteenlopende subgroepen diepgaand te 
interviewen, is gekozen voor een beperkt aantal subgroepen. Op deze wijze konden uit iedere 
subgroep verschillende personen worden geïnterviewd. Nadeel is dat een beschrijving aan de 
hand van slechts een beperkt aantal verschillende actoren een krappe basis is voor het doen 
van algemene uitspraken.  

Voor dit onderzoek zijn in totaal uiteindelijk 29 personen geïnterviewd die direct 
betrokken zijn bij microfinanciering in de Filippijnen (zie bijlage). Deze personen zijn 
werkzaam in vier verschillende geselecteerde subgroepen, te weten: NGO’s, coöperaties, 
overheid en universiteit. De functies die deze betrokkenen vervullen binnen deze subgroepen 
zijn zeer uiteenlopend; van general manager tot economic development specialist. Op het 
gebied van NGO’s en coöperaties bezetten deze mensen over het algemeen relatief hoge 
posities. Ze bepalen niet zelden de te varen koers binnen hun (regionale) organisatie en 
hebben derhalve direct te maken met overheidsmaatregelen. Geïnterviewde personen die 
werkzaam zijn bij overheidsinstellingen hebben allen een uitvoerende of controlerende functie 
wat betreft overheidsmaatregelen op het gebied van microfinanciering. De geïnterviewde 
medewerkers van de San Carlos University tenslotte zijn deskundigen op het gebied van 
sociologie en economie, disciplines die beide raakvlakken hebben met microfinanciering.   
 
De daadwerkelijke selectie van de informanten heeft voornamelijk plaatsgevonden op basis 
van de te verwachten kennis van de informant. Zoals beschreven zijn alle geïnterviewden 
direct betrokken bij microfinanciering en hebben in het dagelijks leven dus te maken met de 
gevolgen van overheidsmaatregelen op dit gebied. Via internet en lokale folders waren deze 
mensen over het algemeen goed bereikbaar en meestal direct bereid mee te werken aan een 
interview. Deze interviews namen meestal anderhalf uur in beslag. 
 Aangezien NGO’s en coöperaties twee van de grootste aanbieders van 
microfinanciering zijn in de Filippijnen en er in Cebu veel van dergelijke MFI’s aanwezig 
zijn, is de keus op deze subgroepen gevallen. Zij representeren de Filippijnse MFI’s in deze 
studie. Omdat in dit onderzoek overheidsmaatregelen centraal staan, was het voor dit 
onderzoek van belang ook overheidsfunctionarissen te betrekken die betrokken zijn bij 
microfinanciering. Aangezien de metropool Cebu de tweede stad van de Filippijnen is, 
bevinden zich er voldoende overheidsinstanties die zich actief bezighouden met het 
verspreiden van microfinanciering. De universiteitsmedewerkers ten slotte vormen een zeer 
kleine subgroep. Zij waren vooral van dienst voor het beschrijven van de huidige 
microfinancieringsmarkt en het kader waarin deze zich binnen de Filippijnen bevindt.  
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In het tijdsbestek van deze masterthesis bleek het in praktijk niet haalbaar grote(re) groepen 
mensen te interviewen. Wanneer dit mogelijk zou zijn geweest, zouden bijvoorbeeld ook 
informanten uit andere subgroepen, zoals klanten van MFI’s en rurale banken, in dit 
onderzoek een rol kunnen spelen. Mogelijk hebben zij een afwijkende opinie. Daarnaast 
zouden informanten verspreid over de Filippijnen geïnterviewd kunnen worden. Het is de 
vraag of geïnterviewden uit de regio Cebu (regionaal niveau) een representatief beeld 
schetsen van opinies van overheidsmaatregelen (nationaal niveau). Het is niet uitgesloten dat 
actoren elders in het land een afwijkende opvatting hebben over de genomen 
overheidsmaatregelen.  
 Er moet tenslotte worden opgemerkt dat met een groter aantal informanten en een 
diepgaander literatuurstudie wellicht een betrouwbaarder beeld zou zijn ontstaan. Dit dient 
mee te worden genomen bij de interpretatie van de resultaten van dit onderzoek. 
  
1.4.2 Dataverzamelingsmethoden 
 
Het accuraat verzamelen van data is onontbeerlijk om de hoofdvraag te kunnen 
beantwoorden. Daarvoor bestaan verschillende dataverzamelingsmethoden: inhoudsanalyse, 
enquête en interview. In dit onderzoek wordt zowel gebruik gemaakt van inhoudsanalyse als 
van het interview. Inhoudsanalyse wordt gebruikt om verschillende wetenschappelijke 
bronnen te analyseren. In dit onderzoek betreft het ten eerste bronnen die een beschrijving 
geven van het theoretisch debat omtrent microfinanciering en de informele sector. Vervolgens 
zijn bestuurlijke documenten, wetenschappelijke bronnen en krantenartikelen gebruikt om te 
analyseren welke maatregelen de Filippijnse overheid vanaf begin jaren `90 heeft genomen op 
het gebied van microfinanciering. Door middel van interviews is vervolgens sporadisch 
ontbrekende informatie aangevuld.  

Het voordeel van het gebruik van interviews is dat specifiek kan worden gevraagd naar 
onduidelijkheden. Respondenten krijgen de mogelijkheid (en de tijd) om inside-information 
of hun persoonlijke opvatting uit de doeken te doen. Via controlevragen is het vervolgens 
mogelijk de validiteit van dergelijke informatie te vergroten7.  
  Voor het empirische gedeelte van dit onderzoek zijn 29 zeer uiteenlopende 
betrokkenen geïnterviewd. Op deze wijze ontstond een beeld van de verschillende opinies 
omtrent de overheidsmaatregelen op het gebied van microfinanciering. Naast het interview is 
literatuurstudie echter ook van groot belang. Het beschrijven van de context vereist namelijk 
de nodige achtergrondkennis over een bepaald fenomeen. Ook voor deze studie zijn een 
aanzienlijk aantal literatuurbronnen geanalyseerd. Tenslotte maakte observatie onderdeel uit 
van de dataverzamelingsmethoden. Ik ben in de Filippijnen namelijk een paar dagdelen 
meegelopen met een loan collector van de Visayas Enterprise Foundation. Hoewel weliswaar 
van kleiner belang als het interview en literatuurstudie, gaf het mij inzicht van de werking van 
microfinanciering ‘in het veld’.  

Deze studie is voornamelijk kwalitatief van aard. Het uitvoeren, analyseren en 
verwerken van interviews kan namelijk worden beschouwd als kwalitatief onderzoek. De 
literatuurstudie, waarbij onder meer interpretatie van economische en sociale statistieken een 
rol speelde, kan echter ook doorgaan onder de noemer kwantitatief onderzoek.      
 
 
 
 
 
                                                 
7 Onderzoeks- en interventiemethodologie: een beknopte inleiding, Prof. Dr. J. Vennix, 1999 
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1.5 Wetenschappelijke relevantie 
 
Concepten zoals ‘armoede’, ‘informele sector’, en ‘microfinanciering’ worden vaak gebruikt 
in beleidsstukken rondom ontwikkeling en armoedebestrijding. Het zijn termen die men vaak 
aantreft in de ontwikkelingsgeografie. Het verklaren van armoede naar tijd en plaats als een 
mondiaal fenomeen blijft namelijk een grote uitdaging. Ondanks vele veranderingen in 
ontwikkelingsparadigma`s vanaf de jaren `50 van de vorige eeuw blijft armoede namelijk een 
enorm probleem. Slechts enkele ontwikkelingslanden hebben zich immers gedurende de 
laatste 50 jaar daadwerkelijk weten te ontworstelen aan de armoede. Nog steeds zijn de 
leefomstandigheden en toekomstverwachtingen voor ruim een miljard mensen echter 
uitgesproken ellendig. Zij leven in bittere armoede en moeten iedere dag zien te overleven van 
minder dan een dollar8. 

In de jaren ’50 en ’60 werd armoedebestrijding ongeveer gelijk gesteld aan het laten  
toenemen van de nationale productie. Het waren de jaren van modernisering, waarbij armoede 
simpelweg werd beschouwd als het gevolg van een te laag BNP. Er werd aangenomen dat 
economische groei slechts in enkele economische centra moest worden gestimuleerd door 
middel van industriële investeringen. De groei die dit zou genereren, zou zich uiteindelijk als 
een olievlek over het gehele land gaan verspreiden. In de jaren ’70 kwam men echter tot de 
ontdekking dat het voorspelde trickle down effect niet of nauwelijks optrad. Groei, gelijkheid 
en doelgerichte interventies die gericht waren op de armen werden het devies. Armoede werd 
niet alleen nog maar in verband gebracht met inkomen, maar in toenemende mate ook met 
indicatoren als een hoge kindersterfte en een lage levensverwachting. De definitie van 
armoede werd verbreed.  

In de jaren ’80 ontwikkelden de VN de concepten human development (keuzevrijheid 
van mensen vergroten) en human poverty (deprivatie van basisbehoefte). Welzijn en vrijheid 
werden een belangrijk aspect van armoede en ontwikkeling. Vanaf de jaren ’90 kwam 
armoedebestrijding daadwerkelijk aan de top van de ontwikkelingsagenda te staan. Armoede 
ontwikkelde zich in dit decennium tot een multidimensionaal begrip waarbij kwetsbaarheid 
een grote rol ging spelen. Dit is gebaseerd op de gedachte dat hoe minder bezittingen je hebt, 
hoe minder bescherming tegen schokken (zoals financiële crisissen en natuurrampen).  

In de 21e eeuw is de aandacht teruggebracht naar economische groei, echter met een 
zeer verschillend en meer armoede bewust perspectief dan dat uit de jaren ’50 en ´60.  
Pro-poor groei is het nieuwe mantra in de ontwikkelingsgemeenschap. Pro-poor wordt vaak 
omschreven als de situatie waarin de armen disproportioneel profiteren van 
beleidsmaatregelen in vergelijking tot de niet-armen. Microfinanciering is een uitgesproken 
pro-poor maatregel. Er vindt tegenwoordig echter een heftig wetenschappelijk debat plaats 
over het daadwerkelijke effect van microfinanciering. Hoewel microfinanciering nieuwe 
inzichten verschaft in de situatie waarin de armen zich bevinden en waaraan zij behoefte 
hebben, blijkt het (vooralsnog) geen wondermiddel te zijn. Aangezien de overheid een 
belangrijke rol kan spelen door middel van het implementeren van gunstige voorwaarden voor 
MFI’s en het aanbieden van microfinanciering, is het van belang onderzoek te doen naar 
effecten van overheidsmaatregelen op microfinanciering. 
 
Zoals aan de orde komt in het theoretisch deel van deze scriptie is er veel geschreven over 
microfinanciering. Ook in de media is de discussie over de effectiviteit van dit instrument 
opgelaaid. De toepassing van microfinanciering staat echter vaak nog in de kinderschoenen. 
Overheden in ontwikkelingslanden zijn vaak nog zoekende naar goede manieren om de 
toepassing van het instrument zo effectief mogelijk te laten zijn.  

                                                 
8 Microcredit as a Grass-Roots Policy for International Development, Gary Waller & Warner Woodworth, 2001 
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Deze scriptie geeft ten eerste een aantal theoretische perspectieven op 
microfinanciering weer. Daarnaast tracht dit onderzoek door middel van een casestudy te 
onderzoeken in welke mate overheidsmaatregelen - om microfinanciering te stimuleren in de 
Filippijnen - bijdragen aan het stimuleren van de informele sector en de bestrijding van 
armoede. 

Het resultaat van dit onderzoek probeert een bijdrage te leveren aan de 
wetenschappelijke discussie en theorievorming over microfinanciering. De empirische waarde 
van de in wetenschappelijke theorieën beschreven effecten van microfinanciering kunnen 
door de resultaten van dit onderzoek worden getoetst. Aangezien het hier een casus betreft is 
vervolgonderzoek echter wel noodzakelijk. Op basis van onderzoek naar een enkel land 
kunnen immers nauwelijks generaliserende uitspraken worden gedaan. 
 
1.4 Maatschappelijke relevantie 
 
Zoals gezegd is microfinanciering tegenwoordig een zeer populair instrument in de huidige 
ontwikkelingsbenadering. Arme ondernemers kunnen op een waardige en duurzame wijze 
bijdragen aan hun eigen ontwikkeling. Niet alleen overheden houden zich ermee bezig maar 
ook allerlei verschillende maatschappelijke organisaties zoals NGO’s en coöperaties. Sinds 
enkele jaren biedt zelfs een groeiend aantal private commerciële banken krediet aan, 
voornamelijk in ontwikkelingslanden maar ook in westerse landen. 
 Aangezien armoede tegenwoordig nog steeds een zeer groot mondiaal en complex 
probleem is, is het niet vreemd dat er veel aandacht wordt geschonken aan veelbelovende 
ontwikkelingstechnieken. De prioriteit ligt hierbij in het verbeteren van de 
leefomstandigheden van de armen. Met het verminderen van de armoede hangen echter nog 
andere aspecten samen. Volgens verschillende onderzoeken bestaan er immers verbanden 
tussen armoede en thema’s als terrorisme, ontwikkeling, democratie en vrede. De kans op 
religieus fundamentalisme, economische achteruitgang, wanbestuur en gewelddadige 
conflicten blijkt namelijk significant af te nemen wanneer de armoedesituatie verbetert. Het is 
daarom ook niet vreemd dat de oprichter van de eerste aanbieder van microfinanciering (de 
Grameenbank) recentelijk de Nobelprijs voor de Vrede ontving. 
 In deze scriptie zal de rol van de Filippijnse overheid met betrekking tot de 
ontwikkeling van de microfinancieringssector centraal staan. Met het oog op de in de vorige 
alinea beschreven verbanden, houden echter niet alleen nationale overheden zich bezig met 
microfinanciering. Supranationale instellingen en overheden zoals de Wereldbank en de VN 
spelen een actieve rol in het promoten ervan. De doelstelling de armoede in 2010 gehalveerd 
te hebben ten opzichte van de situatie in 1990 is doorvoor een belangrijke oorzaak.        
   
De bijdrage aan de wetenschappelijk discussie van dit onderzoek heeft indirect effect mede 
omdat overheden en andere betrokken partijen het verrichte onderzoek als naslagwerk of 
leidraad kunnen gebruiken voor het maken van beleid. Daarnaast heeft de studie ook direct 
maatschappelijk nut omdat overheden en andere actoren (zoals NGO’s) de empirische 
resultaten kunnen gebruiken om hun beleid te evalueren en eventueel bij te stellen. Dit geldt 
voor actoren binnen de Filippijnen, maar ook voor overheden e.d. in andere landen. 

Tenslotte hangt de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek samen met 
bekendheid van het concept microfinanciering. Mede door mensen als Maxima staat dit 
concept vaak in de schijnwerpers. Het publiceren over het onderwerp microfinanciering houdt 
de aandacht voor het onderwerp vast. Dit kan er toe bijdragen dat het thema 
armoedebestrijding op de (politieke) agenda blijft staan.    
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Hoofdstuk 2 Microfinanciering 
 
2.1 Inleiding 
 
Microfinanciering is wereldwijd gericht op arme en kwetsbare bevolkingsgroepen. In veel 
gevallen is dit krediet specifiek bestemd voor de zogenaamde entrepeneurial poor, de 
ondernemende groep armen. Zij bevinden zich gewoonlijk aan de informele zijde van de 
economie en zijn meestal werkzaam in kleine bedrijfjes. Ook in de Filippijnen is dit het geval, 
waar MSME’s ongeveer 97% van het totale aantal ondernemingen vormt9. Door de informele 
ondernemingen toegang tot krediet te bieden, krijgen ze de kans om inkomsten te vergroten en  
zich via de informele sector te ontwikkelen. Daarnaast zou microfinanciering een positief 
effect hebben op verschillende sociale aspecten zoals empowerment van vrouwen. Dat is 
althans de wijdverbreide veronderstelling. Tegenwoordig verschijnen er echter ook 
verschillende kritische publicaties over de effecten van microfinanciering. Is het aanbieden 
van leningen aan mensen die nauwelijks geld bezitten wel verantwoord? Voordat hierop zal 
worden ingegaan, zal het concept microfinanciering in dit hoofdstuk worden uitgewerkt.   
 
2.2 Geschiedenis  
 
Vanaf de jaren `50 hebben overheden en internationale hulporganisaties kredietprogramma`s 
voor arme boeren in ontwikkelingslanden gesubsidieerd. Er werd namelijk geconstateerd dat 
armen vaak moeite hadden met het vinden van geschikte kredietverstrekkers. Daarnaast waren 
ze nauwelijks in staat de hoge rentetarieven van reguliere financiële instellingen terug te 
betalen. Toegang tot krediet werd echter beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor 
zowel economische groei als het kunnen ontsnappen aan de armoede. Daarom werd in veel 
ontwikkelingslanden vanuit de overheid via agrarische ontwikkelingsbanken krediet onder 
gunstigere voorwaarden aangeboden in vergelijking met commerciële banken. Het draaide 
echter uit op een grote mislukking: leningen werden niet terugbetaald, er werden slechte 
investeringsbeslissingen genomen, corruptie was aan de orde van de dag en er heerste continu 
onzekerheid over het aanbod van donorgelden. 

Ondanks deze slechte ervaring werd er in 1976 een nieuw initiatief ontplooid om arme 
bevolkingsgroepen en kleine ondernemingen via kleinschalige leningen van krediet te 
voorzien. De initiatiefnemer, de latere Nobelprijswinnaar Mohammed Yunus en oprichter van 
de beroemde Grameen Bank in Bangladesh, was er namelijk van overtuigd dat armoede via 
het verstrekken van leningen wel degelijk op een effectieve wijze bestreden kon worden. De 
armen waren volgens hem prima in staat inkomengenererende activiteiten te ontplooien. De 
grote beperking hierin was slechts het gebrek, of zelfs volledige afwezigheid, aan financiële 
middelen.  

Het bleek dat het via groepsleningen en regelmatige controlebijeenkomsten inderdaad 
mogelijk was om zonder onderpand zeer hoge terugbetalingpercentages te behalen van 95% 
of meer. Microkrediet werd onder meer een groot succes in landen als Bangladesh, Bolivia en 
Indonesië. Dit leidde tot een stormachtige ontwikkeling van de microfinancieringssector. 
Vooral vanaf de jaren ’90 leek microfinanciering zich als een olievlek over de aarde te 
verspreiden.    
 
 
 

                                                 
9 www.smedcouncil.ph  
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2.3 Paradigma shift 
 
Volgens sommige deskundigen op het gebied van microfinanciering voltrekt er zich het 
laatste decennium in veel ontwikkelingslanden een ware revolutie op het gebied van 
microfinanciering. Lange tijd werd de microkredietsector gekenmerkt door gesubsidieerd 
krediet en telden slechts sociale prestaties. Vanaf midden jaren ’90 wordt er echter op allerlei 
fora en bijeenkomsten (waaronder de Microkrediet Top in Washington in 1997) een meer 
pragmatische en commerciële aanpak aanbevolen, toegespitst op financiële prestaties, 
groeiende klantenbestanden en ondernemingsvaardigheden10. Werden tot de jaren ’90 veel 
MFI’s nog financieel ondersteund door overheidssubsidies en private giften, tegenwoordig 
worden de financiële diensten in toenemende mate aangeboden door financieel duurzame 
organisaties. Deze diensten worden geleverd door soms heftig concurrerende instanties, niet 
alleen meer op lokaal, maar ook regionaal niveau en in zowel de stedelijke als landelijke 
omgeving. Het gesubsidieerde paradigma wordt ook wel de poverty lending benadering 
genoemd; met de financial system benadering wordt het paradigma aangeduid dat zich 
voornamelijk richt op financiële duurzaamheid. Hier zal iets verder op in worden gegaan, 
aangezien het een belangrijke ontwikkeling is die veel invloed heeft (gehad) op de 
microfinancieringssector.   
 
2.3.1 Poverty lending benadering 
 
Vanaf de jaren `90 is er in de microkredietwereld dus een heftige discussie gaande tussen 
twee heersende opvattingen; de financial system benadering en de poverty lending 
benadering. Het primaire doel van beide benaderingen is het beschikbaar stellen van 
financiële diensten aan de armen op een zo groot mogelijke schaal. Het grote verschil tussen 
beide benaderingen is echter de wijze waarop deze diensten gefinancierd dienen te worden. 
De poverty lending benadering denkt armoede optimaal terug te kunnen dringen door MFI`s 
te financieren via donoren en overheidssubsidies. Hiermee hoopt men de allerarmsten te 
kunnen bereiken en andere sociaal-economische doelen te verwezenlijken zoals scholing voor 
gezinsleden en empowerment van vrouwen.  

Veel organisaties die deze benadering aanhangen zijn in staat microkrediet te leveren 
zonder hoge kosten te maken. De rentetarieven zijn over het algemeen namelijk relatief laag. 
Vaak echter dusdanig laag dat het voor een organisatie onmogelijk is om op een financieel 
duurzame wijze te opereren. De opbrengsten zijn simpelweg onvoldoende om de kosten 
volledig te kunnen dekken. Subsidies vanuit de overheid of giften van NGO’s en particulieren 
zijn daarom noodzakelijk om dit gat te dichten. Een groot nadeel is dat slechts een beperkt 
aantal mensen op deze wijze kan worden bereikt. Wanneer de subsidiepot leeg is, kunnen de 
gunstige voorwaarden vaak niet meer betaald worden.   

Het krediet dat wordt aangeboden aan MFI’s wordt meestal verstrekt aan vrouwen, 
vaak ingedeeld in groepjes van vijf. Via sociale druk en wekelijkse bijeenkomsten slagen 
MFI’s er meestal in om hoge terugbetalingpercentages te behalen. Mannen maken meestal 
slechts een klein onderdeel van het klantenbestand uit. Algemeen wordt aangenomen dat zij 
minder capabel zijn om geld op een verantwoordelijke manier te beheren en te besteden.  

De nadruk bij deze benadering ligt op het aanbieden van microkrediet en niet op 
andere financiële diensten zoals spaarmogelijkheden en verzekeringen. Dit is overigens een 
aspect waar kritische kanttekeningen bij worden geplaatst. Spaardiensten en verzekeringen 
bieden immers de mogelijkheid om in tijden van tegenspoed zoals tegenvallende oogsten, 
rampen of overlijden van een gezinslid te kunnen overleven. Juist deze situaties zijn klassieke 

                                                 
10 Microfinance, rural livelihoods, and women’s empowerment in Uganda 
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gevallen waarin de meest kwetsbaren van de samenleving het hardst worden getroffen en 
worden teruggeworpen in hun bestaansniveau.  

 
2.3.2 Financial system benadering 
 
In tegenstelling tot de poverty lending benadering richt de financial system benadering zich 
voornamelijk op het leveren van commerciële diensten en ligt de nadruk op de financiële 
duurzaamheid van MFI’s. Zij worden financieel duurzaam genoemd wanneer ze in staat zijn 
rond te komen zonder financieel afhankelijk te zijn van donorgelden en giften. Wereldwijd is 
er een ontoereikend aanbod van microkrediet; de vraag van de honderden miljoenen armen 
naar financiële diensten is namelijk vele malen groter. Zo heeft ongeveer 90% van de mensen 
in ontwikkelingslanden geen toegang tot financiële diensten, hetzij voor krediet ofwel voor 
spaardiensten of verzekeringen. In de Filippijnen ligt dit percentage op ongeveer 80%. Het 
lijkt onmogelijk voor overheden en donoren microfinanciering op een mondiale schaal te 
kunnen financieren. De kosten zijn namelijk vaak groter dan de opbrengsten. Door op een 
financieel duurzame wijze te opereren is er in principe geen plafond aan het aantal klanten 
waaraan een lening kan worden geboden. Integendeel, hoe meer klanten een MFI tot haar 
beschikking heeft, des te kleiner worden de (vaste) kosten per lening en hoe groter de kans op 
overleving en winstgevendheid. Dit proces wordt ook wel scaling up genoemd.  

In de laatste decennium hebben een groeiend aantal MFI’s bewezen dat het mogelijk is 
om op een volledig duurzame en commerciële wijze microfinanciering aan te bieden. De 
Indonesische Bank Rakyat en het Boliviaanse BancoSol zijn de toonaangevende voorbeelden 
van winstgevende MFI’s. Deze organisaties bewijzen dat het mogelijk is voor commercieel 
financiële instanties grote reikwijdte te bereiken onder de economisch actieve armen door 
microfinanciering op een winstgevende manier en op grote schaal aan te bieden. Deze 
organisaties leveren krediet en andere financiële diensten zoals spaarmogelijkheden. Door 
middel van de spaargelden kunnen bijvoorbeeld weer investeringen worden gedaan waarbij 
het winstoogmerk (of in ieder geval het niet lijden van verlies) niet onbelangrijk is.  
 
2.3.3 Commercialisering  
 
Inmiddels is de noodzaak te streven naar volledige kostendekking onder MFI’s breed 
aanvaard. Zoals aangegeven is het onmogelijk om aan de enorme vraag naar 
microfinanciering te voldoen als er permanent subsidies in MFI’s gepompt moeten worden. 
Het streven naar zelfredzaamheid betekent wel dat relatief hoge rentepercentages aan de 
doelgroep moet worden gevraagd om de hoge transactiekosten te kunnen dekken. Toch is het 
hebben van toegang tot krediet van groter belang (voor een microbedrijfje) dan een lage rente. 
Stel bijvoorbeeld dat men tien dagen moet wachten op een lening van 100 euro en men per 
dag met de lening vijf euro had kunnen verdienen, dan valt een rentepercentage van 8% per 
maand in het niet. Ondanks hogere rentepercentages is een terugbetalingcijfer van 95% of 
hoger eerder regel dan uitzondering11.  

Streven naar zelfredzaamheid betekent een grote nadruk op efficiency. Gestreefd moet 
worden naar een grote klantenkring en lage (transactie)kosten. De praktijk heeft vrijwel 
zonder uitzondering uitgewezen dat MFI’s de eerste drie tot zeven jaar toegang tot subsidies 
nodig hebben om een dusdanige schaal en klantenkring op te bouwen om in staat te zijn de 
kosten te kunnen dekken12. Dan pas kunnen banken die met private gelden werken investeren 

                                                 
11 Microfinance and poverty reduction, Johnson & Rogaly, 1999 
12 The darker side to microfinance, Wright, 2002 
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in leningen aan MFI’s. Ontwikkeling- en donorgelden blijven dus sowieso nodig voor de 
opstart van programma’s en capaciteitsuitbreiding.  

Grote mondiale financiële instellingen zoals de Wereldbank hebben - als speerpunt 
van de commercialisering van microfinanciering  - de commerciële ontwikkelingen 
gestimuleerd en mede gecoördineerd door onder meer de oprichting van de invloedrijke 
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). CGAP houdt zich bezig met het stimuleren 
van capaciteitsuitbreidingen en het versterken van het institutionele kader via de zogenaamde 
best practices. De best practices houden in dat er gewerkt wordt aan financiële 
dienstensystemen door het overnemen van algemeen aanvaarde prestatienormen en 
standaarden uit de commerciële bankwereld13.  
 
In onderstaande grafiek wordt schematisch en zeer beknopt weergeven hoe de ontwikkeling 
van de microkredietwereld zich heeft ontwikkeld volgens Von Pischke. Hij maakt daarbij 
onderscheidt tussen drie verschillende stadia. Stadium I heeft veel kenmerken van de poverty 
lending benadering terwijl stadium II en III de ontwikkeling richting de financial system 
benadering beschrijven. 

   

              
Bron: Microfinance investment funds, Von Pischke, 2006 

 
Integratie van MFI’s in de financiële sector van ontwikkelingslanden blijkt een van de 
voorwaarden te zijn voor het bereiken van het volledige potentieel van microfinanciering. 
Volledige integratie vereist toegang tot maatschappelijke, fysieke en financiële bronnen en 
management kennis. Dit moet uiteindelijk leiden tot nieuwe mogelijkheden voor strategische 
samenwerkingsverbanden tussen MFI’s en de private sector. Hierdoor worden MFI’s in staat 
gesteld het aanbod van diensten uit te breiden en een groeiend aantal huishoudens op een 
financieel duurzame wijze te bereiken14.  

Commercialisering van MFI’s kan echter een serieuze bedreiging vormen voor het 
aanbod van financiële diensten voor de allerarmsten. De kans op terugbetaling is immers 
groter wanneer wordt gefocust op een relatief welvarendere groep. De allerarmsten dreigen 
buiten de boot te vallen. Veel organisaties wijzen erop dat het van groot belang is dat het 
bereiken van de armen de prioriteit moet blijft houden. MFI’s die daadwerkelijk de 
allerarmsten willen bereiken, dienen het programma daarop aan te passen. Dit is mogelijk 
door bijvoorbeeld de minimale krediet- en spaarbedragen te verlagen, langere terugbetalings-
termijnen toe te staan en meer begeleiding en trainingen aan te bieden. Dit brengt wel hogere 
transactiekosten met zich mee en zal het proces naar financiële duurzaamheid voor MFI’s 
meestal vertragen.  
                                                 
13 www.cgap.org 
14 Microfinance investment funds: leveraging private capital for economic growth and poverty reduction 
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Er bestaat dus een knellende paradox tussen armoedebestrijding enerzijds en financiële 
duurzaamheid anderzijds. Wanneer MFI`s zich duurzaamheid en winstgevendheid tot doel 
stellen, kan dit tot gevolg hebben dat MFI`s een voorkeur krijgen voor het verschaffen van 
grotere leningen aan minder arme klanten. Zo`n aanpak leidt immers tot minder grote kosten 
per lening en vergroot de kans op terugbetaling. De financiële duurzaamheid gaat dan dus ten 
koste van de toegang van de allerarmsten tot kapitaal.  

Er zal gestreefd moeten worden naar een balans waarbij moet worden geschipperd 
tussen het maximaliseren van de armoedebestrijding en het op een duurzame wijze bereiken 
van een zo groot mogelijk deel van de armen. Er zal kritisch bekeken moeten worden of de 
commercialiseringdoelstelling niet ten koste gaat van het bereiken van de allerarmsten. Voor 
de overheid kan hier een rol zijn weggelegd in het creëren van gunstige omstandigheden en 
het stellen van wettelijke kaders. 
 
2.4 Effectiviteit van microfinanciering  
 
Microfinanciering staat wereldwijd algemeen bekend als een populair middel om armoede te 
bestrijden. Veel studies wijzen dan ook uit dat microfinanciering voorziet in het verminderen 
van risico`s voor (micro-)ondernemingen en een verbetering van het management en een 
verhoging van de productiviteit en het gezinsinkomen. Daarnaast zou het een positief effect 
hebben op de algemene verbetering van de kwaliteit van leven van gezinsleden, mede door 
empowerment van vrouwen en verbeterde toegang tot onderwijs en de gezondheidszorg.  

In deze paragraaf volgt een evaluatie van een selectie van bestaande studies en 
berichtgevingen over de ontwikkelingsbijdrage van microfinanciering. Is microfinanciering 
0daadwerkelijk een wondermiddel voor armoedebestrijding of vormt het een gevaar voor de 
toch al kwetsbare arme bevolkingsgroepen?     
 
2.4.1 Microfinanciering een wondermiddel? 
 
Uit een studie van Hospes uit 2002 blijkt dat het aanbieden van microfinanciering aan mensen 
met een laag inkomen (en met enige ervaring als ondernemer of in het bezit van praktische 
kennis van financieel management) duidelijk positieve effecten laat zien. Concreet gesteld 
neemt de omzet, inkomen, winst en verbetering van het welzijn van familieleden van een 
huishouden waar wordt geleend significant toe. Opgemerkt moet worden dat deze positieve 
effecten echter minder significant zijn en moeilijker waarneembaar bij armen die onderne-
merscapaciteiten ontberen. Daarnaast geldt ook dat vooral de grotere MFI’s met veel ervaring 
een verschil maken in het leven van hun klanten15. Ook Johnson en Rogaly hebben via studies 
in 1997 aangetoond dat microfinanciering een positieve impact heeft op socio-economische 
variabelen zoals scholing van kinderen en empowerment van vrouwen. Tenslotte geven 
Littlefield in 2003 en Beck in 2002 aan dat microfinanciering bij kan dragen aan het behalen 
van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen zoals die door de Verenigde Naties zijn 
geformuleerd. Doelstelling nummer een is het halveren van de wereldarmoede in 2015 ten 
opzichte van de situatie in 1990. 
 Naast bovenstaande studies bestaan er nog talloze andere publicaties die op een of 
andere manier het belang van microfinanciering benadrukken16. Deze scriptie biedt echter niet 
de ruimte hier uitgebreider op in te gaan. Bovenstaande studies geven een prima overzicht van 
de algemene socio-economische (positieve) effecten die aan microfinanciering worden 
toegeschreven. 

                                                 
15 Hospes, De ondersteuning van microfinancieringsprogramma’s, 2002 
16 Finance and development 
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2.4.2 Microfinanciering een gevaar? 
 
Er is echter ook kritiek op het microfinancieringsconcept. Een van de kritiekpunten hangt 
samen met de methoden van berekening en waarneming van de impact. Er bestaan namelijk 
geen vaststaande best practices voor het berekenen van de impact van microfinanciering. 
Uitkomsten van studies naar het effect van microfinanciering kunnen, met gebruik van de 
‘juiste’ calculatiemethoden, relatief eenvoudig positief worden gepresenteerd. Zo wordt het 
succes van microfinanciering vaak gemeten aan de hand van terugbetalingpercentages en niet 
op basis van wat het de kredietontvangers op de lange termijn daadwerkelijk oplevert. 
Onderzoek naar de effectiviteit van microfinanciering is überhaupt zeer moeilijk uit te voeren 
aangezien, in de ideale situatie, met een controlegroep moet worden gewerkt. Het is weten-
schappelijk moeilijk aan te tonen dat eventuele (positieve) afwijkingen van de controlegroep 
direct verband houden met deelname aan een microkredietprogramma.  

Een ander kritiekpunt is dat veel grote financieel duurzame MFI’s - zoals de Grameen 
bank uit Bangladesh - zeer hoge rentepercentages vragen. Percentages van 20% zijn geen 
uitzondering. De terugbetalingstermijnen zijn daarnaast vaak kort en bankmedewerkers 
zouden weinig aandacht schenken aan het doorbreken van de armoedecyclus van hun 
klanten17. Winstmarges voor MFI’s zouden hogere prioriteit hebben; microfinanciering zou 
big business geworden zijn waarin voor de armen zelf slechts een kleine rol is weggelegd. 
Niet de arme ondernemers zouden hoofdzakelijk profiteren van de leningen, maar juist 
diegene die ze aanbiedt. Recent beschuldigde de directeur van de centrale bank van 
Bangladesh microfinancieringsbanken van onrechtvaardig gedrag. Instellingen voor 
microkrediet kunnen zelf namelijk vaak geld lenen tegen een laag rentetarief van een 
steunfonds dat microfinanciering stimuleert. Vervolgens worden deze kredieten vaak voor een 
veelvoud uitgeleend aan arme bevolkingsgroepen. Uitbuiting ligt dan al snel op de loer. 

Naast het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede is een veel gehoorde 
positieve bijdrage van microfinanciering de emancipatie van vrouwen. Verschillende 
rapporten - waaronder dat van de Britse onderzoeker Naila Kabeer en een recent onderzoek 
van de Universiteit van Dhaka -  tonen echter aan dat dit slechts moeizaam van de grond 
komt. Uit de onderzoeken blijkt dat veel vrouwen door hun man worden gepusht om een 
lening af te sluiten, terwijl de man de touwtjes in handen blijft houden. Dat kan ertoe leiden 
dat vrouwen aan de ene kant onder druk staan van hun man en aan de andere kant de druk 
ervaren van bankmedewerkers. Ook Ross Mallick benadrukt de situatie waarin microkrediet 
kan leiden tot sociale verstoringen in huishoudens. Hij denkt bijvoorbeeld niet dat huiselijk 
geweld door deelname aan microkredietprogramma’s automatisch zal afnemen maar zelfs kan 
toenemen door jaloezie. Daarnaast wordt aangegeven dat ondanks alle positieve rapporten 
over empowerment van vrouwen je eigenlijk nooit precies weet wat er zich achter de 
voordeur van het huis afspeelt18. Tenslotte benadrukt Simeen Mahmud dat de gehanteerde 
definitie van het fenomeen empowerment de uitkomst van onderzoek zeer kan beïnvloeden, 
aangezien empowerment uit verschillende dimensies bestaat19.   
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Microkrediet helpt armen niet, Arnob Chakrabarty, NRC Handelsblad, 24 oktober 2006 
18 Ross Mallick 
19 Actually how empowering is microcredit?, Simeen Mahmud, 2002  
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2.5 Conclusie  
 
De ontwikkelingen op het gebied van microfinanciering in de jaren ’70 en ’80 hebben geleid 
tot een nieuwe vorm van armoedebestrijding. Het verstrekken van financiële diensten aan 
armen onder strikte voorwaarden heeft zich als een lopend vuurtje over de wereld verspreid. 
De nadruk is hierbij door de jaren heen verlegd van gesubsidieerd krediet naar een benadering 
dat het belang van duurzame financiële systemen benadrukt. MFI`s kunnen daarom 
tegenwoordig in twee verschillende kampen worden onderverdeeld. Het ene kamp ziet de 
private sector als het onafwendbare toekomstperspectief voor microfinanciering terwijl het 
andere kamp sceptisch tegenover het toestaan van commercie staat. Zij vrezen dat de aandacht 
niet meer op de allerarmsten komt te liggen maar geleidelijk steeds meer op groepen waarbij 
de kans op terugbetaling groter is. De andere groep is echter van mening dat donoren en 
overheden waarschijnlijk niet voor onbepaalde tijd microfinanciering zullen blijven 
subsidiëren en waarschijnlijk financieel ook niet in staat zijn op grotere schaal te opereren. Zij 
zien financiële duurzaamheid als sleutelvoorwaarde voor de ondersteuning van klanten die 
voor een lange periode afhankelijk zijn van (vervolg)leningen.  
 
Commerciële microfinanciering blijkt in praktijk vaak minder geschikt te zijn voor extreem 
arme mensen, mensen zonder praktische vaardigheden of werkmogelijkheden of voor mensen 
die ondervoed of ziek zijn. Zulke mensen zadel je al snel op met (extra) schulden. Zij hebben 
eten, onderdak, medicijnen, vaardigheidstrainingen en werk nodig. Hiervoor zijn overheden 
en donorsubsidies van liefdadigheidsinstellingen uitermate geschikt. Voor deze mensen is 
microfinanciering slechts een (eventuele) volgende stap. 

In steeds meer landen bestaat er een toenemende interesse vanuit de formele financiële 
sector om zich bezig te gaan houden met het aanbieden van microfinanciering. Er is een 
continue vraag; vraag en aanbod hebben elkaar echter nog zeker niet gevonden. 
 
De vele succesverhalen rondom microfinanciering hebben het verwachtingspatroon van 
MFI`s doen toenemen. Dit blijkt echter niet geheel terecht. In veel gevallen blijken MFI`s 
namelijk nog afhankelijk van donorgelden en giften om financieel rond te kunnen komen. Dit 
geldt vooral voor MFI`s die zich ook sociale aspecten ten doel stellen. Nu er tegenwoordig 
steeds meer nadruk gelegd wordt op het financieel zelfstandig opereren van MFI`s, zijn 
internationale financiële instellingen zich gaan verdiepen in de microkredietwereld. De 
betrokkenheid van deze actoren heeft enerzijds geresulteerd in de groei van het beschikbare 
kapitaal voor MFI`s en in de toename van het aantal mensen dat toegang heeft tot krediet. 
Anderzijds stelt de bancaire wereld echter ook eisen aan de MFI`s. Financiële duurzaamheid 
is hier een belangrijk voorbeeld van. Een van de gevolgen van deze ontwikkeling is dat MFI`s 
zich tegenwoordig niet alleen nog maar richten op de bestrijding van armoede maar ook 
winstgevendheid hoog in het vaandel dragen. Financiële duurzaamheid is een bijna 
onuitvoerbaar doel als het (financiële) management van de MFI zwak is. Dat blijkt juist een 
gebied te zijn waarop het gros van de MFI’s vaak zwak is gebleken.  
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Hoofdstuk 3 De informele sector 
 
3.1 Inleiding           
 
De informele sector bestaat al sinds mensenheugenis. Er werd echter pas aandacht aan 
geschonken sinds zijn ontdekking in de jaren ’70. Het bleek direct een zeer bruikbaar concept 
voor beleidsmakers en onderzoekers. Het grootste gedeelte van het mondiale arbeidspotentieel 
is immers werkzaam in deze economie en heeft derhalve een significante invloed op zeer 
uiteenlopende aspecten. Tegenwoordig bestaat er een toegenomen interesse voor de informele 
sector. Dat wordt veroorzaakt doordat dit deel van de economie wereldwijd groeiende is en 
zelfs op onverwachte plaatsen verschijnt. 

Omschrijvingen en definities van de informele sector zijn talrijk in de hedendaagse 
literatuur maar nogal eens gebrekkig en verwarrend. Zo wordt in plaats van een afgebakende 
definitie vaak volstaan met een redelijk willekeurige opsomming van verschillende informele 
activiteiten zoals: kranten verkopen, schoenpoetsen of sjouwen. Of er wordt juist een 
omschrijving gegeven van kenmerken van de formele sector. Iedere economische activiteit 
die hiermee geen enkele overeenkomst deelt, valt dan automatisch onder de informele sector.  

In dit hoofdstuk zal omschreven worden dat er verschillende definities van toepassing 
zijn op de informele sector. Daarnaast zal de ontstaansgeschiedenis en de verschillende visies 
die op deze sector bestaan worden beschreven. Ook zal worden ingegaan op het verband 
tussen het aanbieden van microfinanciering, het stimuleren van ondernemerschap in de 
informele sector en het verminderen van armoede.  
 
3.2 Definitie 
   
Volgens het ILO, het International Labour Office, wordt de informele economie gekenmerkt 
door een zevental criteria: gemakkelijke toegang met nauwelijks (wettelijke) barrières, 
gebruik van lokale hulpbronnen, familie-eigendom van bedrijfjes, kleinschaligheid, 
arbeidsintensieve en aangepaste technologie, bekwaamheid verworven buiten formele 
onderwijssysteem en het bestaan van ongereguleerde en competitieve markten. Wordt aan de 
meeste van deze voorwaarden voldaan, dan wordt gesproken over de informele zijde van de 
economie.  

Volgens Saskia Sassen is echter niet het specifieke karakter van economische 
activiteiten doorslaggevend, maar stellen eerder de grenzen van overheidswetgeving de mate 
van informaliteit vast. Als deze grenzen variëren dan is het zo dat ook de definitie van de 
informele en formele sector aan verandering onderhevig zijn. De informele economie is dus 
geen duidelijk afgebakend en gedefinieerd onderdeel van de economie. De vorm van de 
informele economie verandert juist door de mogelijkheden en beperkingen die worden 
opgelegd door de formele sector20.        

Breman benadrukt dat onder de formele sector meestal loonarbeid in vast 
dienstverband wordt verstaan, zoals dat kenmerkend is voor grote ondernemingen en 
overheidsinstellingen. Hij beschouwd formele arbeid als21:  

- Arbeidsplaatsen in een georganiseerd dienstverband. 
- Arbeidssituaties die in de economische statistieken zijn terug te vinden, 
- waarvoor wettelijke regels bestaan met betrekking tot de voorwaarden waaronder 

wordt gewerkt. 
 

                                                 
20 The informal economy, Saskia Sassen, 1994 
21 Breman, Een dualistisch arbeidsbestel?, 1976 
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Economische activiteiten die niet aan deze criteria voldoen, worden volgens Breman 
samengevat onder de term informele sector. Het betreft concreet gesteld dus vaak arbeid 
welke niet of nauwelijks is georganiseerd, welke zich moeilijk laat registreren, in officiële 
tellingen dan ook vaak ontbreekt en waar weinig of geen voorschriften gelden welke de 
arbeidsomstandigheden regelen22.  

Ondanks het feit dat er zeer veel verschillende definities worden gebruikt, is het 
concept niet meer weg te denken uit de ontwikkelingswereld. In onderstaand schema is de 
aard van de twee sectoren in de stedelijke economie van ontwikkelingslanden weergegeven.  
 
Kenmerken van de formele- en informele sector. 
 Formeel Informeel 
Technologie Kapitaalintensief Arbeidsintensief 
Organisatie Bureaucratisch Primitief 
Kapitaal Overvloedig Beperkt 
Arbeid Beperkt Overvloedig 
Productiviteit Hoog Laag 
Prijzen Vast Onderhandelbaar 
Krediet Banken (institutioneel) Persoonlijk (niet-institutioneel) 
Winstmarge Klein per unit; grote omzet Groot per unit; kleine omzet 
Overheidshulp Omvangrijk Niet of nauwelijks 
Vaste lasten Aanzienlijk Klein 
Bron: M. Santos (1979) The shared space  Londen: Methuen 
 
Scheidslijnen tussen de informele en formele economie zijn in praktijk moeilijk te trekken. 
Enerzijds is dit het gevolg van veranderingen in activiteit, productiewijzen en regelgeving 
(waarbij zowel informalisering als formalisering blijkt op te treden) en anderzijds zijn aan 
allerlei activiteiten op zich zowel formele als informele kanten te ontdekken. Door het 
ontbreken van een duidelijke definitie en een helder onderscheid tussen informeel en formeel 
en de grote verscheidenheid aan activiteiten die informele kenmerken hebben, is het zelfs 
nauwelijks mogelijk om beleid te formuleren dat de gehele zogenaamde informele sector 
bestrijkt23. 
 
3.2.1 Dualisme 
 
Veel stedelijke economieën in ontwikkelingslanden worden gekenmerkt door een dualistisch 
karakter; het bestaat uit een formeel en informeel gedeelte24. In de klassieke uiteenzetting 
door Boeke had dualisme betrekking op de culturele onverenigbaarheid van de stedelijke 
(kapitalistische) markteconomie en de rurale bestaanseconomie met primitieve landbouw als 
overheersend kenmerk. Het stedelijk dualisme zoals hier wordt bedoeld heeft echter geen 
betrekking op deze tegenstelling in de stedelijke omgeving, maar op het gehele economische 
systeem. Dit kan worden weergegeven door middel van onderstaande grafiek.  
 
 
 
                                   
                                

    

                                                 
22 Breman, Een dualistisch arbeidsbestel?, 1976 
23 Advies informele bedrijvigheid, 1989 
24 Breman, Een dualistisch arbeidsbestel?, 1976 
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Dualisme van de stedelijke economie. 
 

                                   
                              Bron: M. Mattheijssen  
 
Hoewel het onderscheid tussen formeel en informeel in het schema wordt weergegeven 
middels een dualistisch karakter, hoeft niet per definitie aangenomen te worden dat er in 
werkelijkheid sprake is van strikt gescheiden markten in termen van productie, distributie en 
consumptie. Zo bekritiseert Breman het idee van een duale economie met strikt gescheiden 
sectoren zonder enige relaties ertussen. Hierover bestaan verschillende theorieën die de laatste 
decennia zijn ontwikkeld. Zo kan men de informele sector enerzijds beschouwen als een zeer 
marginale economie die gescheiden is van de formele sector. Anderzijds benadrukt men juist 
de onderlinge afhankelijkheid tussen de twee sectoren. Voordat hier dieper op in zal worden 
gegaan, zal een beschrijving worden gegeven van de ontstaansgeschiedenis van de informele 
zijde van de economie. 
    
3.3 Ontstaansgeschiedenis 
 
Ondanks het bestaan van verschillende visies op en definities van de informele sector, bestaat 
er overeenstemming over de fundamentele oorzaak voor het ontstaan van de sector: de 
versnelde ruraal-stedelijke migratie en het surplus aan arbeid dat daardoor ontstond in de 
steden. Dit proces begon na de Tweede Wereldoorlog toen de bevolking wereldwijd enorm 
toenam, voornamelijk in derde wereldlanden. Deze groei werd aangewakkerd door hoge 
geboortecijfers, een afname van de sterftecijfers en door verbeterde sanitaire en medische 
voorzieningen. Naast de snelle bevolkingsgroei nam ook de economisch actieve bevolking 
snel toe. Deze snelle groei van het arbeidspotentieel ging gepaard met economisch 
ontwikkelingsbeleid dat nogal eenzijdig op de stad gericht was. Het heersende idee, de 
zogenaamde import substitutie industrialisatie, was voornamelijk gericht op het ontwikkelen 
van de binnenlandse industrie binnen beschermende tariefmuren door middel van enorme 
overheidsinvesteringen25. De industrialisatie vond vaak plaats in slechts een of twee grote 
steden, aangezien meestal slechts hier de vereiste infrastructuur en marktgrootte aanwezig 
waren.  

Deze situatie, gecombineerd met een algemene afname van de werkgelegenheid in de 
landelijke gebieden, leidde tot een migratiegolf naar de stedelijke ontwikkelingscentra. Het 
import substitutie model had dus grote gevolgen voor de ruimtelijke verdeling van de 
bevolking over stad en land. Zo bestond Latijns Amerika rond de jaren ’50 van de vorige 
eeuw nog grotendeels uit landarbeiders. Meer dan de helft van de bevolking leefde op het 
platteland. Tegenwoordig verblijft een absolute meerderheid van de bevolking in steden.  
                                                 
25 Geographies of development, Potter et al., 1999 

Stedelijke 
Economie

 

Formele 
Sector 

 

Informele 
Sector 

Publieke 
Sector 

Private 
Sector 

Huishoud 
Sector 

Schaduw 
Economie



 - 27 -

 
Het massale arbeidssurplus in de steden werd door demografen al in de jaren ’40 opgemerkt. 
In de jaren ’50 en ’60 werden er concepten ontwikkeld om dit fenomeen een naam te geven. 
Een populaire term werd ‘marginaliteit’ en werd door wetenschappers voornamelijk gebruikt 
om de uitsluiting van de migranten van de moderne stedelijke economie aan te geven. 
Economen met een marxistische benadering karakteriseerden deze stedelijke marginale groep 
vaak als het zogenaamde ‘reserve leger zonder enige economische functie’. Andere, meer 
conventionele wetenschappers zoals de econoom Paul Bairoch verwezen naar ‘een abnormaal 
gezwollen, verhitte tertiaire sector’26.  
                Men ging er dus vanuit dat het surplus aan arbeiders nauwelijks bijdroeg aan de 
stedelijke economie. De toenmalige theorieën en concepten erkenden nog niet het vermogen 
van miljoenen migranten zich aan te passen aan de stedelijke omgeving en er in slaagden 
hierin te overleven. Ondanks het feit dat het aantal krottenwijken hand over hand toenam, 
vond er bijvoorbeeld zelden op grote schaal verhongering of opstand plaats. Een doorbraak in 
het begrijpen van deze schijnbare tegenstelling werd bereikt tijdens een onderzoek naar de 
stedelijke arbeidsmarkten in Ghana. Dit onderzoek, uitgevoerd op verzoek van het 
Internationale Arbeidsbureau (ILO), vond plaats in 1971. Een van de economisch 
antropologen die verbonden was aan het onderzoek, Keith Hart, beschreef hierin ‘formele’ en 
‘informele’ inkomstenmogelijkheden. Formele arbeid werd gelijkgesteld aan loonarbeid en 
informele arbeid met zelfwerkzaamheid27.  
 Deze kenmerken werden een jaar later overgenomen door het ILO tijdens een studie 
naar de arbeidsmarkt van Kenia. Hier werd informaliteit omschreven als een urban way of 
doing things. De meest opvallende kenmerken waren: een lage toegangsgrens voor 
ondernemerschap in termen van vaardigheden en kapitaal, de onderneming is familiebezit, 
kleinschalige activiteiten, arbeidsintensieve productie met veelal verouderde technologieën en 
een ongereguleerde maar concurrerende markt28.  

De analyse van Hart veranderde de wijze waarop tegen het probleem van het stedelijk 
arbeidssurplus werd aangekeken. Er ontstond een dynamischer beeld van die ‘gezwollen 
tertiaire sector’, waarin het gebrek aan formele arbeidsplaatsen vaak werd gecompenseerd 
door vindingrijkheid en motivatie. De groei van kleinschalige informele ondernemingen gaf 
een verklaring voor het vraagstuk waar eerdere theorieën het antwoord op schuldig moesten 
blijven: hoe de arme migrant erin slaagde zich aan het stedelijke milieu aan te passen en 
hierin wist te overleven. Vanaf dit moment werd de informele sector van toenemend belang in 
de ontwikkelingsdiscussies en zou uitgroeien tot een van de speerpunten in mondiaal 
ontwikkelingsbeleid.  
 
3.4 Visies op de informele economie 
 
Het gevolg van bovenstaande factoren was dat de informele sector, een voorheen verwaar-
loosd gedeelte van de stedelijke economie, volop in de schijnwerpers kwam te staan. Men 
begon aandacht te schenken aan kleinschalige economische activiteiten en micro-
ondernemingen. Door de jaren heen is de visie op de informele sector mede hierdoor sterk 
veranderd. Dit heeft geresulteerd in drie belangrijke visies op de informele sector die 
tegenwoordig in de literatuur zijn te onderscheiden: de dualistische, legalistische en 
structurele theorie. 
 

                                                 
26 Portes en Schauffer, Competing Perspectives on the Latin American Informal Sector, 1993 
27 Advies informele bedrijvigheid, nationale advies Raad voor ontwikkelingssamenwerking, 1989 
28 ILO rapport, 1972 
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3.4.1 Dualistische benadering 
 
Volgens Hart kan men stedelijke economieën niet goed begrijpen en analyseren als men 
alleen oog heeft voor het gereguleerde deel van de economie. Hiermee gaat men immers 
voorbij aan het feit dat er grote groepen kleine zelfstandigen bestaan die het hoofd boven 
water proberen te houden in het ongereguleerde deel van de economie. Dit deel van de 
economie noemde hij de informele sector. Volgens de dualistische benadering is de 
economische doelstelling van de informele sector slechts het overleven van het individu en 
zijn of haar directe familie. Dit in tegenstelling tot kapitalistische ondernemingen, wiens doel 
het behalen en accumuleren van winst is. Dit verschil in rationaliteit werd gerelateerd aan 
andere kenmerken zoals het kleine kapitaal dat benodigd is, het intensieve gebruik van arbeid 
en economische activiteiten die op het randje van de illegaliteit plaatsvinden.  
 De informele sector wordt volgens het ILO voorgesteld als een statisch fenomeen 
zonder dynamische relaties met de formele sector. Informele ondernemingen worden niet 
beschouwd als veelbelovende en vindingrijke bedrijvigheid maar worden geïnterpreteerd als 
een simpele overlevingsstrategie door onder meer het creëren van werkgelegenheid29. De 
nadruk op het verschil in economische rationaliteit in de twee verschillende sectoren geeft de 
theorie een sterk dualistisch karakter. Mede op basis van bovenstaande beschrijving wordt de 
informele sector door aanhangers van deze theorie omschreven als activiteiten die worden 
buitengesloten van de moderne economie. De associatie met armoede en ellende is daarbij 
sterk aanwezig. De informele sector wordt ook wel beschouwd als een veiligheidsnet voor de 
armen in tijden van crisis. 

Volgens aanhangers van de dualistische visie zal met het aantrekken van de economie 
(en de hierbij gepaard gaande creatie van arbeidsplaatsen in de formele sector) de informele 
sector snel weer verdwijnen. Dit kan worden bewerkstelligd door versnelde 
kapitaalinvesteringen in industrie en andere sectoren van de stedelijke economie. Het 
mechanisme van het ontstaan van werkgelegenheid in de formele sector tijdens periodes van 
economische bloei werkt overigens omgekeerd tijdens economische tegenwind wanneer juist 
de werkgelegenheid in de informele sector toeneemt30.    

De benadering beschouwt de informele sector dus als een behoorlijk negatief aspect 
van de stedelijke economie. Door middel van formaliseringprocessen zou daarom moeten 
worden gestreefd naar absorptie van de informele sector naar de formele zijde.  

 
3.4.1.1 Kritiek op het dualisme 
 
De opvatting dat migranten niet in staat zijn werk te vinden in de formele sector en moeten 
zien te overleven door inventieve marginale baantjes lijkt op het eerste gezicht plausibel. Er 
blijken echter enkele conceptuele en empirische tegenstellingen te bestaan. 

Ten eerste heeft empirisch onderzoek uitgewezen dat er een aanzienlijke heterogeniteit 
bestaat binnen de informele sector. Micro-ondernemers verdienen bijvoorbeeld duidelijk meer 
dan informele arbeiders of mensen die zelf voorzien in hun arbeid. Onderzoeken in Latijns 
Amerika hebben zelfs uitgewezen dat micro-ondernemers en sommige self-employed 
aanzienlijk meer verdienen dan mensen in loondienst in de formele sector. Men ziet zo nu en 
dan ook het patroon dat formele arbeiders stoppen met hun baan om een informele 
onderneming op te richten. Dit botst met het idee dat de informele sector slechts uit marginale 
arbeiders zou bestaan31.  

                                                 
29 Rethinking the informal economy, Chen, 2007 
30 Rethinking the informal economy, Martha Alter Chen, 2007 
31 Portes en Schauffer, Competing Perspectives on the Latin American Informal Sector, 1993 
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Ten tweede laat de definitie van het ILO weinig ruimte voor interactie tussen 
informele activiteiten en de overige sectoren van de economie. Activiteiten in de informele 
sector worden door het ILO aangeduid als traditioneel, terwijl in praktijk blijkt dat sommige 
ondernemingen redelijk modern opereren en moderne technieken toepassen. De dynamiek van 
informele ondernemingen en de veelvuldige verbindingen met formele ondernemingen zijn 
feiten die geheel gemist worden door de informele sector af te schilderen als een marginale 
overlevingssector.  

Een derde kritiekpunt is gerelateerd aan de meetbaarheid van de informele sector. Het 
indelen van arbeiders in ofwel de informele ofwel de formele sector komt niet overeen met de 
werkelijkheid. In praktijk switchen arbeiders nogal eens tussen deze sectoren of combineren 
ze deze op één werkdag. De formele sector geeft bijvoorbeeld meer zekerheid en er hoeven 
minder arbeidsuren te worden gemaakt. Daarnaast is het een aanvullend inkomen om te 
overleven en een manier waarop risico kan worden gespreid. Leden van het huishouden 
worden verspreid over zowel de informele als de formele sectoren. Deze vorm van 
combineren gaat verloren door de statische wijze van classificeren. 

Tenslotte is de indeling van kleinschalige ondernemingen in de informele sector niet 
altijd juist en strookt niet met empirische bevindingen. Grootschalige bedrijven huren 
namelijk regelmatig deze kleinschalige bedrijfjes in als onderdeel van een 
uitbestedingstrategie. Deze arbeidsvorm wordt meestal niet gemeld aan de autoriteiten, komt 
niet in de officiële statistieken voor en valt dus officieel onder informele activiteiten. Loon- en 
arbeidsomstandigheden (of een gebrek hieraan) zijn voor grote bedrijven echter dusdanig 
aantrekkelijk dat het (in)formele werk wordt uitbesteed aan ‘informele’ ondernemingen.     
 
3.4.2 De legalistische benadering 
 
Tijdens de jaren ’80 ontstond er een nieuwe kijk op de informele sector. De Peruaanse 
econoom Hernando de Soto beschouwde de informele sector niet als een overlevingsstrategie 
maar als efficiënte productie en handel, georganiseerd door kleine ondernemers. In zijn boek 
The other path uit 1989 schreef hij het ontstaan van de informele sector niet eenzijdig toe aan 
het surplus aan arbeidsaanbod, maar voornamelijk aan het surplus aan overheidsregulatie van 
de economie. Overheden zouden proberen slechts een beperkt aantal elite toe te laten en deel 
te laten nemen aan de legale economie. De informele economie probeert deze wettelijke grens 
te doorbreken. Behalve een overlevingsstrategie zou de informele economie dan ook een 
uitbarsting van marktkrachten zijn in een economie die wordt beperkt door handelsregulaties. 
Vanuit dit oogpunt gezien is de informele ondernemer geen marginale actor met een lage 
productiviteit, maar juist een soort van economische held die erin slaagt te overleven en te 
floreren ondanks tegenwerking vanuit de overheid32.  

Ook voor De Soto vormden de massale migratiestromen van het platteland naar de 
stad de basis voor het ontstaan van de informele economie. Bij aankomst stelden de 
dominante stedelijke elites zich vijandig op ten opzichte van deze nieuwkomers omdat ze als 
concurrenten werden beschouwd. Door wettelijke barrières werd deelname aan de formele 
economie bemoeilijkt. De informele economie breidde zich dus geleidelijk uit als antwoord 
op de stugheid en wettelijke beperkingen van de staat. De informele productie van goederen 
en diensten bewezen echter een goedkope en efficiënte methode te zijn, wat leidde tot de 
ontwikkeling van niet-gereguleerde ondernemingen. 
 Deze nieuwe visie op de informele sector bleek enorm invloedrijk te zijn in 
beleidskringen. Dat kwam mede doordat deze benadering sterk overeen kwam met de 
economische paradigma shift van de Keynesiaanse naar een neoliberale visie rond de jaren 

                                                 
32 De Soto, The other path, 1989 
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‘80. De oproep van De Soto om overheidbemoeienis te beperken en wetgeving te 
ontmantelen, vond een breed publiek bij veel internationale (ontwikkelings)organisaties. 
 
3.4.2.1 Kritiek op de legalistische benadering 
 
Volgens de theorie van De Soto is het ontstaan van de informele economie voor een groot 
gedeelte te wijten aan het bestaan van uitgebreide (over)regulatie van de economie. Volgens 
deze theorie zouden sterk gereguleerde economieën, zoals dat in veel Scandinavische landen 
het geval is, een enorme informele economie moeten hebben. Dat is echter niet het geval. 
Blijkbaar gaat deze theorie niet overal op.  

De oplossing van De Soto, het verwijderen van overheidsregulatie op economisch 
gebied, is echter ook problematisch. Zoals gezegd ligt uitbuiting al snel op de loer wanneer 
arbeidsvoorwaarden komen te vervallen. Het zou (in het beste geval) niet alleen kunnen 
leiden tot de verdwijning van de informele economie maar ook van de gehele kapitalistische 
markt. Overheidsinstanties controleren namelijk transacties en contracten en zorgen op deze 
wijze voor een institutioneel kader en vertrouwen bij investeerders. Bij complete afwezigheid 
van deze controle van de overheid zouden investeringen en planning waarschijnlijk moeilijker 
en risicovoller worden.  
 
3.4.3 Structurele benadering 
 
De tegenstrijdigheden die aanwezig waren bij de vorige twee theorieën leidden tot een derde 
perspectief op de informele economie: de structurele benadering. Volgens deze benadering 
moet de informele economie worden gezien als een verzameling inkomstenactiviteiten die 
niet worden gereguleerd door de overheid waar vergelijkbare activiteiten echter wél wettelijk 
zijn vastgelegd33. Deze benadering benadrukt ook de rol van de overheid in de groei en 
opkomst van de informele sector. Deze sector wordt echter niet beschouwd als een 
geïsoleerde sector die losstaat van de formele sector of slechts is samengesteld uit micro-
ondernemers. In plaats van een dualistisch perspectief schets deze benadering een verenigd 
systeem dat een dicht netwerk van relaties beslaat tussen formele en informele 
ondernemingen. De informele economie is hierbij ondergeschikt aan de formele economie34. 

Deze benadering wordt structuralistisch genoemd aangezien de nadruk ligt op de 
analyse van de structuur en relaties tussen formele en informele activiteiten als onderdelen 
van eenzelfde economisch systeem. De analyse begint bij het vaststellen dat de 
urbanisatieprocessen niet alleen overlevingsstrategieën in de stedelijke informele economie 
tot gevolg hadden. Het had meerdere complexe processen tot gevolg. De rol die informele 
ondernemingen spelen in de moderne kapitalistische economie en de creatie en invulling van 
niches in de arbeidsmarkt zijn hierbij bijvoorbeeld ook van belang. 
 De structurele theorie gaat ervan uit dat marginale bestaansactiviteiten in de informele 
sector kunnen worden verminderd door te investeren in de moderne industriële en 
dienstensector. De sociale wetgeving die formele arbeiders beschermt, levert een sterke 
impuls voor bedrijven te voorkomen hun formele werkzaamheden uit te breiden en wanneer 
mogelijk gebruik te maken van huurarbeiders en uitbesteding. Dit betekent dat de informele 
sector juist uitbreid in plaats van krimpt wanneer de vraag naar arbeid toeneemt.  

Structuralisten zijn het gedeeltelijk eens met De Soto dat de overheid geen al te grote 
rol behoort te spelen in de economie. Zij zijn echter tegenstanders van het geheel verwijderen 
van regulering en overheidscontrole in de economische sector. Minder overheidsbeperkingen 

                                                 
33 Portes en Schauffer, Competing Perspectives on the Latin American Informal Sector, 1993 
34 The informal economy: fact finding study, Becker, 2004 
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wat regelgeving betreft heeft een grotere flexibiliteit op de markt tot gevolg. Er zal echter 
wetgeving moeten blijven bestaan op gebied van lonen, arbeidsomstandigheden en 
werkeloosheidsuitkeringen. Uitbuiting, minimale loonverstrekking en een gebrek aan 
impulsen om arbeidstraining en technologische innovatie ligt anders namelijk al snel op de 
loer. Het gevolg van het volledig wegnemen van overheidsbemoeienis zou immers geen 
opname van arbeiders vanuit de informele sector in de formele sector betekenen maar juist de 
informalisering van de formele economie. De werkomstandigheden bij grote gereguleerde 
ondernemingen zouden immers vergelijkbaar worden met die in de huidige informele sector.  
 
3.4.3.1 Relaties tussen de formele en informele sector 
 
In tegenstelling tot de ILO en De Soto benaderingen, benadrukt de structuralistische visie 
expliciet de verbondenheid van de informele sector met activiteiten in de formele sector. Een 
van die relaties is de levering van goedkope goederen en diensten aan arbeiders in de formele 
sector. Zo voorzien ongereguleerde kleinschalige kooplui bijvoorbeeld in de levering van 
goedkope kleding of reparaties van huishoudelijke apparatuur. De aanschaf van primaire 
goederen door arbeiders uit de formele sector gebeurt namelijk zelden via gereguleerde 
marktkanalen, maar wordt meestal geleverd door informele ondernemingen. Op deze wijze 
wordt de arbeiders in loondienst, werkzaam in de formele sector, in staat gesteld de eindjes 
aan elkaar te knopen.  

Voor formele ondernemingen kan de informele sector gezien worden als een vorm van 
subsidie; de arbeidskosten zijn namelijk lager door het bestaan van de informele sector. 
Slechts de aanwezigheid van een goedkoop informeel arbeidsalternatief garandeert dat de 
formele loonhoogtes worden beperkt. Formele ondernemingen worden hierdoor in staat 
gesteld winstgevender te zijn.  

Er bestaan nog andere relevante relaties tussen de formele en de informele sector. Zo 
maken grote ondernemingen in het algemeen veel gebruik van de informele sector op het 
gebied van marketing en productie. Het mechanisme werkt hierbij tweezijdig: enerzijds het 
huren van dagarbeiders (buiten de boeken om) en anderzijds het uitbesteden van 
productiewerk en de uiteindelijke verkoop naar informele ondernemingen35. De stimulans 
voor deze activiteiten is het ontduiken van overheidswetgeving die de kosten doen stijgen en 
de flexibiliteit doen verminderen. Omdat met deze aanpak de officiële wetgeving wordt 
overtreden, worden deze activiteiten vaak verborgen gehouden voor de autoriteiten. Ze komen 
dus ook niet voor in de officiële statistieken. Dit kan onderzoekers naar de informele sector 
doen geloven dat er geen verband bestaat tussen de beide sectoren. 

Een praktisch voorbeeld waaruit de relatie tussen de informele en formele sector blijkt, 
is het systeem van afvalverwerking in veel ontwikkelingslanden. Verschillende studies, zoals 
die van Fortuna en Prates, tonen aan dat informele afvalverzamelaars in werkelijkheid arbeid 
verrichten voor grote formele ondernemingen en hen van aanzienlijke hoeveelheden 
recyclebaar afval voorzien zoals papier, plastic en glas. Dit wordt verzameld, gesorteerd en 
verpakt door verzamelaars en verkocht aan informele opslagbedrijfjes die het op hun beurt 
doorverkopen aan groothandelaren. Deze groothandelaren leveren het uiteindelijk aan 
industriële formele ondernemingen.  

Bovenstaand voorbeeld illustreert dat informele activiteiten niet altijd traditioneel, 
marginaal en geïsoleerd zijn maar juist zeer verbonden kunnen zijn met het web van de 
moderne kapitalistische economie. De voorbeelden spreken ILO’s en De Soto’s theorie van de 
informele sector tegen als ware het een verzameling onafhankelijke ondernemingen. In 

                                                 
35 Portes en Schauffer, Competing Perspectives on the Latin American Informal Sector, 1993 
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werkelijkheid blijken ze juist verbonden en afhankelijk van ondernemingen uit de 
gereguleerde sector.  
 
3.5 Informele sector & economische groei 
 
Er bestaat in de ontwikkelingsgemeenschap overeenstemming over de opvatting dat 
structurele vermindering van de armoede niet kan worden bereikt zonder het bewerkstelligen 
van economische groei. Aangezien de informele sector in veel (ontwikkelings)landen een 
significante bijdrage levert aan het BNP, zijn informele economische actoren cruciaal voor het 
bereiken van die economische groei36. In de volgende grafiek zijn de negen Aziatische landen 
weergegeven met de grootste informele economieën, als percentage van het BNP. De bijdrage 
van de informele sector aan het BNP blijkt maar liefst te schommelen tussen een derde tot 
ruim een tweede deel. Het is dus niet vreemd dat algemeen verondersteld wordt dat 
ondersteuning en ontwikkeling van MSME’s in de informele sector kan bijdragen aan 
(versnelde) economische groei. Deze groei kan vervolgens bijdragen aan het verminderen van 
de armoede.   
 

    Bijdrage van de informele sector aan het BNP. 

                   
Bron: Size and measurement of the informal economy in 110 countries  
around the world, Friedrich Schneider, 2002 

 
De informele sector heeft niet alleen effect op de hoogte van het BNP. MSME’s geven ook 
een positieve impuls aan de industriële sector en voeden de concurrentie. Daarnaast dragen ze 
bij aan een meer gelijkmatige verdeling van de economische groei en helpt het problemen die 
worden geassocieerd met ongelijkmatige inkomstenverdeling te verlichten37.    

Over het verband tussen de informele sector en economische groei bestaat ondanks 
bovenstaande gegevens nog wel de nodige onduidelijk, zoals over de sterkte van deze relatie. 
Het effect moet niet overdreven worden. Zo beschrijft Sethuraman de relatie tussen de 
informele sector en economische groei als volgt:  

 

                                                 
36 The informal economy: fact finding study, Becker, 2004 
37 United Nations, Growing Micro and Small Enterprises in LDC’s, 2001 
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The evidence points to the view that the informal sector can and does accumulate 
capital and grow over time, although such growth may be limited to relatively more 
productive activities such as manufacturing38.   
 

Ondanks bovenstaande nuance, speelt de informele sector een belangrijke rol in de totale 
stedelijke economie en kan in potentie nog veel werkgelegenheid en economische groei 
genereren39. Er zal dan wel gericht en ondersteunend beleid moeten worden gevoerd zodat 
belemmeringen kunnen worden weggenomen. Actieve ondersteuning van de ontwikkeling 
van micro-ondernemingen vanuit de overheid kan hierbij een grote rol spelen. Het aanbieden 
van microfinanciering is hier een voorbeeld van. 

De informele sector is nogal heterogeen van aard. Aan de ene kant van het spectrum 
staan de kleine bedrijfjes en dienstenondernemingen, aan de andere kant de straatverkopers, 
schoenenpoetsers en afvalverzamelaars. Hiertussen bevindt zich een groot scala aan primaire 
dienstenactiviteiten. De belangrijkste segmenten van de informele sector en hun gemiddelde 
bijdragen aan de economie zijn: 

 
- Ondernemingen met de potentie om een significante bijdrage te leveren aan de 

nationale economie. Ze nemen informele economische activiteiten aan om groei en 
welvaart te creëren. Ze staan in contact met georganiseerde en opkomende 
nationale en internationale markten. 

- Individuen en huishoudens die informele activiteiten ontplooien met overleving als 
doel. De makkelijke toegang en minimale kapitaalinvesteringen trekken deze 
mensen tot de informele sector aan. 

- Individuen die slechts in deeltijd deelnemen aan de informele sector. Deze mensen 
werken vaak ook elders en combineren aldus verschillende inkomstenbronnen. 
Slecht en onregelmatig betaalde banen en risicospreiding vormen hiervoor vaak de 
aanleiding. 

 
Om de economische groei toe te laten nemen en tegelijkertijd de armoede te verminderen, is 
een uitgebreid en innovatief beleid omtrent de informele sector noodzakelijk. Zo heeft 
WIEGO (women in informal employment: globalizing en organizing) - bestaande uit NGO’s, 
onderzoeksinstellingen en internationale ontwikkelingsorganisaties - op dit punt de volgende 
beleidsdoelen geformuleerd40:  
 

- Bevorderen van informele ondernemingen: gericht op toename van activa en 
productiviteit door het aanbieden van diensten zoals microfinanciering. 

- Verbeteren van informele banen: verbetering van de rechten van arbeiders door 
bestaande wetgeving aan te passen en arbeidsvoorwaarden af te dwingen. 

- Beschermen van informele arbeiders: het leveren van verzekeringen zoals voor 
ziekte en overlijden. 

- Bevorderen van de inspraak van informele arbeiders: bevorderen van de 
organisatie van informele arbeiders en hun vertegenwoordiging in 
besluitvormingsprocessen.  

 
Volgens Eversole worden micro-ondernemingen vaak slechts gezien als inkomensactiviteit in 
plaats van een volwaardig bedrijfje, omdat de winst zelden wordt geïnvesteerd in de 
onderneming. Meestal wordt de volledige winstopbrengst gespendeerd aan het onderhouden 
                                                 
38 Advies informele bedrijvigheid, Nationale adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking, 1989 
39 The informal economy: fact finding study, Becker, 2004 
40 www.wiego.org 
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van het gezin. Eversole benadrukt echter dat ook dit als investering kan worden beschouwd. 
Winst dat geïnvesteerd wordt in scholing van kinderen wordt niet direct zichtbaar in de 
ontwikkelingsstatistieken. Het is echter wel een belangrijke investering met het oog op de 
toekomst41. Op deze wijze draagt de informele economie indirect bij aan ontwikkeling en 
hoeft het niet slechts als overlevingssector gezien.  
 
3.5.1 Formalisering van informele bedrijvigheid 
 
Zowel over het ontstaan als over het verkleinen van de informele sector bestaan - zoals 
vermeld - verschillende theorieën. Voor De Soto bijvoorbeeld is de informele sector geen 
onderdeel van het onderontwikkelingsprobleem. Overheden zouden afstand moeten nemen 
van de economie en de markt meer hun gang laten gaan. Bedrijfjes in de informele sector 
zouden zich dan geleidelijk formaliseren. Het formaliseringproces is in onderstaand schema 
weergeven.    

 
Bron: The informal economy: fact finding study, Becker, 2004 
 
Ongeacht de effecten of oorzaken van formalisering kan men de vraag stellen wat het belang 
hiervan is. Het blijkt dat ondernemingen in de informele sector in potentie meer groei kunnen 
genereren wanneer belangrijke obstakels tot groei worden verwijderd. Als zelfs maar een 
fractie van de informele ondernemingen de mogelijkheid zou krijgen zich te ontwikkelen (=te 
formaliseren), zou het waarschijnlijk leiden tot een verhoogde economische groei42. De 
transitie van informele sector activiteiten naar de formele zijde van de economie wordt echter 
door tal van oorzaken bemoeilijkt. Actoren zoals de Wereldbank hebben daarom een 
hervormingsschema opgesteld waardoor transitie makkelijker plaats zou moeten kunnen 
vinden. Het schema wordt omschreven als win-win changes for governments and business 
alike en omvat de volgende maatregelen: 
 

- Vermindering van het aantal bedrijfsvergunningen. 
- Stroomlijnen van het bestuurlijke proces. 
- Uniforme belastingen. 
- Toegang tot kapitaal verbeteren. 

 

                                                 
41 Balancing act: business and household in a small Bolivian city, Eversole, 2002 
42 The informal economy: fact finding study, Becker, 2004 
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Een van de belangrijkste vragen is of de informele sector geformaliseerd zou moeten worden 
of niet. Het is echter niet altijd duidelijk wat met formaliseren wordt bedoeld en of 
formalisering wenselijk is. Formalisering heeft verschillende betekennissen voor 
verschillende segmenten van de informele sector: 
 

- Formalisering van informele ondernemingen: vereist een bureaucratie die in staat 
is registratieverplichtingen te simplificeren, invoeren van progressieve registratie 
honorariums en biedt micro-ondernemingen de voordelen die ook gelden voor 
grote ondernemingen.   

- Formalisering van informele arbeid: vereist een uitbreiding van wettelijke en 
sociale bescherming van informele arbeiders en de creatie van meer formele 
arbeid. 

 
In de meeste (ontwikkelings)landen zijn registratieprocedures in praktijk zeer complex en 
kostbaar, transactiekosten hoog en economisch beleid is gericht op bevooroordeling van grote 
(formele) ondernemingen. Daarnaast loopt de groei van het aanbod van arbeid in veel landen 
niet gelijk met de vraag naar arbeid; er zijn simpelweg niet genoeg formele banen 
beschikbaar. Arbeiders zijn over het algemeen eerder geneigd tot informalisering van formele 
arbeid dan andersom43.     
 
3.6 Microfinanciering & informele sector 
 
In bovenstaande paragrafen is duidelijk geworden dat  de informele sector een significante 
bijdrage kan leveren aan het BNP. Verondersteld mag worden dat ondersteuning van deze 
sector een positief effect kan hebben op economische groei en indirect op armoedebestrijding. 
Op basis van deze redenatie zijn er door de jaren heen maatregelen genomen om de 
ontwikkeling van kleine ondernemingen (grotendeels gepositioneerd in de informele sector) te 
ondersteunen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aanbieden van 
onderwijsprogramma’s, financiële training maar tegenwoordig voornamelijk 
microfinanciering. Het opheffen van overheidsobstakels, zoals restricties voor het verkrijgen 
van eigendomsrechten of beperkingen in het mobiliseren van krediet, kan ondernemerschap 
ook stimuleren44. In deze thesis ligt de nadruk op het aanbieden van microfinanciering als 
ondersteuning voor de informele sector; een sector waar mondiaal gezien ruim 80% van de 
mensen in ontwikkelingslanden voor hun inkomen afhankelijk van is45. 
 Of microfinanciering daadwerkelijk een positieve impuls levert aan de informele 
sector is onderdeel van de hoofdvraag van deze studie. We zullen daarom in de conclusie 
terugkomen op dit verband.    

 
3.7 Overheid & informele sector 
 
Er bestaan verschillende visies op de rol die de overheid zou moeten aannemen wat betreft de 
informele sector. Moet de overheid interveniëren of niet? Drie verschillende benaderingen 
zijn hierin te onderscheiden. 
 

                                                 
43 www.wiego.org 
44 The other path, De Soto, 1989 
45 Microfinance and the millennium development goals, UNCDF, 2005 
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- Markten opereren in principe efficiënt. Overheidsinterventies leiden slechts tot 
inefficiënties en verstoringen van deze markten. De informele sector verdwijnt 
vanzelf met het aantrekken van de economie.  

- De informele sector valt buiten het bereik van de overheid, gedeeltelijk omdat 
diegene die opereren in deze economie regulering en belastingen juist willen 
ontduiken. 

- De informele sector is van blijvende aard en vereist de gewenste wetgeving en 
beleid, anders dreigt achterstelling ten opzichte van de formele sector en uitbuiting.  

 
Tegenwoordig is de algemeen heersende opvatting dat de informele sector van blijvende aard 
is. Hierdoor nemen veel overheden de keuze te interveniëren. Niet zelden echter ten gunste 
van de formele sector. Beleid dat juist de formele sector bevooroordeeld en (dus) de informele 
zijde van de economie achterstelt, moet volgens veel betrokken worden teruggedraaid. De 
economische bijdrage van de informele sector is immers van dien aard dat algemeen wordt 
verondersteld dat overheden beleid moeten ontwikkelen dat het belang van deze sector erkent, 
reguleert wanneer nodig maar vooral zoekt naar het laten toenemen van de productiviteit en 
de verbetering van de werkomstandigheden46. De overheid wordt hierbij beschouwd als ‘the 
architect of a positive enabling environment’47. 
 
Belangrijke verantwoordelijkheden van de overheid op dit gebied zijn48: 
 

- Het leveren van een macro-economisch, sociaal, wettelijk en politiek kader voor 
het creëren van werkgelegenheid en ondernemingsmogelijkheden. 

- Beleid en programma’s richten op het brengen van informele arbeiders en 
ondernemingen in de economische en sociale mainstream, waardoor de 
kwetsbaarheid en uitsluiting wordt verminderd. Het aanbieden van educatie, 
training en microfinanciering speelt hierbij een belangrijke rol. 

- Aanbieden van beleid en een wettelijk kader dat de kosten van het opzetten en 
opereren van een bedrijfje vermindert.  

- Bescherming van arbeiders in de informele sector met de nadruk op mensenrechten 
en gender gelijkheid.  

- Ondersteunen van inspanningen om microfinanciering te verspreiden. 
 
3.8 Toekomstperspectief 
 
De informele sector is in vrijwel alle ontwikkelingslanden de laatste decennia toegenomen. 
Ook voor de toekomst wordt een vergroting van deze sector verwacht. Dat heeft onder meer 
de volgende oorzaken49: 
 

- Beperkte absorptie van het surplus aan arbeid vanuit de formele sector. 
- Toegangsbarrières voor de formele sector door overheidswetgeving.   
- Zwakke instituties (beperkt vermogen voor het aanbieden van  

krediet en onderwijs) 
- Continue vraag naar goedkope goederen en diensten. 
- Migratie (groeiend aanbod van arbeiders). 
- Toenemend aantal vrouwen werkzaam in de informele economie. 

                                                 
46 The informal sector, firm dynamics and institutional participation, 1998 
47 Schulpen en Gibbon, private sector development, policies, practices and problems, 2001 
48 Making markets work for the poor, Sida, 2003 
49 The informal economy: fact finding study, Becker, 2004 
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Ondanks de verwachte groei van de informele sector, kent deze sector aanzienlijke obstakels:  
 

- Infrastructuur: gebrek aan water, elektriciteit, opslagfaciliteiten 
- Institutioneel: geen toegang tot training, onderwijs, land, eigendomsbewijzen, 

formele financiën en bankinstellingen. Daarnaast is er sprake van excessieve 
overheidswetgeving zoals bij het opstarten van ondernemingen. 

- Economisch: excessieve registratie en transactie kosten bij opstarten van 
onderneming. Gebrek aan kapitaal. 

 
Deze obstakels staan vaak met elkaar in verband en creëren vicieuze cirkels van armoede en 
hoge risico’s. Zo is een belangrijke oorzaak voor het gebrek aan krediet het feit dat informele 
ondernemingen meestal geen toegang hebben tot formele banken. Deze obstakels vormen een 
barrière voor ontwikkeling van de informele sector. Dat is een gemiste kans aangezien micro-
ondernemingen een positief effect kunnen hebben op werkgelegenheid, innovatie, inkomen en 
groei. Micro-ondernemingen zijn echter vaak niet in staat het volledige potentieel te benutten 
door een gebrek aan toegang tot markten, financiën en ondernemersvaardigheden.   
 
3.9 Conclusie 
 
Het belang van de informele sector voor het ontwikkelingsproces van ontwikkelingslanden is 
lang buiten beschouwing gelaten. Toen men in de jaren ’70 de informele sector ontdekte, 
beschouwde men deze duistere kant van de economie immers nog als zeer marginaal. De 
verwachting was dat met het aantrekken van de (formele) economie deze schaduw sector snel 
weer zou verdwijnen. De omvang van de informele sector neemt in veel landen echter tot op 
de dag van vandaag toe. Er is dus geen sprake van een tijdelijk fenomeen. Tegenwoordig is in 
veel ontwikkelingslanden de informele sector zelfs groter dan de formele sector. 

De informele sector dient erkend te worden als onmisbare sector om armoede te 
verminderen en de economische groei te versterken. De informele sector is een zeer 
belangrijk onderdeel van de totale economie die in potentie nog veel werkgelegenheid en 
economische groei kan genereren. Er zal dan wel gericht en ondersteunend beleid moeten 
worden gevoerd en belemmeringen zullen moeten worden weggenomen.  
 
Uit de beschrijvingen in dit hoofdstuk komt onderstaand schema voort. Het geeft het 
mechanisme tussen de informele sector en de concepten microfinanciering en economische 
groei grafisch weer. Het vormt de theoretische kern van deze studie. 
 

 
 Bron: M. Mattheijssen 
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Het schema kan op volgende wijze worden geïnterpreteerd: als arme ondernemers die zich in 
de informele sector bevinden toegang tot financiële diensten wordt geboden, worden ze in 
staat gesteld om een micro-onderneming uit te breiden. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid 
hun productie te verhogen, meer winst te maken en door de armoedegrens heen te breken. De 
overheid kan het wettelijk kader zodanig vorm geven dat het aanbod van microfinanciering en 
ondersteuning van MSME’s wordt ondersteund. Eventuele terugkoppelingseffecten zijn hier 
buiten beschouwing gelaten. 
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Hoofdstuk 4 Armoede, microfinanciering & overheid in de Filippijnen 
 
4.1 Inleiding 
 
Bij elke nieuwe presidentiële campagne in de Filippijnen zijn de beloften om de armoede 
terug te dringen prominent aanwezig. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de 
armoedecijfers in de Filippijnen onaanvaardbaar hoog blijven. Armoedebestrijding is dan ook 
een centraal element van het (huidige) ontwikkelingsbeleid van de overheid; sinds 1986 heeft 
elke regering in haar ontwikkelingsplannen armoedevermindering als prioriteit gesteld. Vanaf 
begin jaren ’90 is microfinanciering daarin een steeds grotere rol gaan spelen.  

Erkent werd dat microfinanciering een positieve invloed kan uitoefenen op informele 
bedrijvigheid en de bestrijding van armoede. Deze opvatting komt men tot op de dag van 
vandaag tegen in verschillende rapporten. Zo bestaan er in het toonaangevende Second 
Philippine Progress Report on the Millennium Development Goals uit 2005 verschillende 
uitdagingen om de armoede te bestrijden; een van de belangrijkste methoden om dit te kunnen 
bereiken is de ondersteuning van de ontwikkeling van micro-ondernemingen. Een 
aanzienlijke rol is hierin weggelegd voor het vergroten van de invloed van de aanbieders van 
microfinanciering: MFI’s50. Voor de Filippijnse overheid zelf zijn hier twee taken weggelegd: 
het creëren van een ondersteunend wettelijk kader waarin MFI’s optimaal kunnen opereren en 
het aanbieden van krediet.  
 In dit hoofdstuk zal de Filippijnse microfinancieringssector en de overheids-
maatregelen hieromtrent onder de loep worden genomen. Er zal worden ingegaan op de vraag 
welke aanbieders de Filippijnse microfinancieringsmarkt bevolken, welke resultaten zij 
boeken en in welke institutionele omgeving zij zich bevinden. De rol van de overheid zal 
hierbij worden uitgelicht en toegelicht. Er zal echter van start worden gegaan met een 
beknopte beschrijving van armoede in het algemeen en de armoedesituatie in de Filippijnen in 
het bijzonder.    
 
4.2 Armoede 
 
4.2.1 Definitie en mondiale doelstellingen   
 
Er is relatief weinig overeenstemming wat betreft de conceptualisering en definiëring van het 
begrip armoede. In de literatuur wordt armoede namelijk op zeer uiteenlopende manieren 
omschreven. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een samengesteld concept, een gebrek aan 
basis voorzieningen, een gebrek aan veiligheid en kwetsbaarheid en als ongelijkheid en 
maatschappelijke uitsluiting51. Sinds de jaren ’90 wordt armoede echter over het algemeen 
weergegeven als het onvermogen van mensen om te voldoen aan (minimale) economische, 
sociale en andere welvaartniveau`s. Armoede richt zich dus niet meer slechts op een enkele 
dimensie maar wordt tegenwoordig beschouwd als een multi-dimensionaal begrip.  

Tegenwoordig staat bij veel van de gebruikte definities het gebrek aan toegang tot een 
of meerdere primaire levensbehoeften centraal. De livelihood benadering is hier een 
voorbeeld van. Volgens deze visie kan armoede beschreven worden als een gebrek aan 
toegang tot verschillende zogenaamde assets (ook wel kapitaal genoemd) die nodig worden 
geacht om een hoger inkomen of welvaartsniveau te bereiken. Dit kunnen human assets zijn 
(toegang tot onderwijs en gezondheidszorg bijvoorbeeld), natural assets (toegang tot land), 

                                                 
50 Second Philippine Progress Report on the Millennium Development Goals, NEDA, 2005 
51 Finance and development; surveys of theory, evidence and policy, J. Green, 2005 
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physical assets (toegang tot infrastructuur; water en sanitair), social assets (toegang tot 
netwerken) en financial assets (toegang tot krediet). 
 
Het primaire streven van armoedebestrijding is de ruim 1,2 miljard mensen die onder de 
armoedegrens van een dollar per dag leven een beter perspectief te bieden. Effectieve 
armoedebestrijding door middel van het opstellen van overheidsprogramma’s is echter vaak 
een complexe opgave. Het omvat meestal economische, politieke en sociaal-culturele 
dimensies waarbij veel actoren betrokken zijn. De leidraad van veel nationale 
armoedeprogramma’s zijn de zogenoemde Millennium Ontwikkelingsdoelen die in 2000 zijn 
opgesteld door de leden van de Verenigde Naties (VN). Een van de belangrijkste uitdagingen 
is het halveren van de armoede tussen 1990 en 2015. De acht verschillende doelstellingen zijn 
in chronologische volgorde52: 
 

1. Het uitbannen van armoede en honger 
2. Het bereiken van een universele basiseducatie 
3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen 
4. Kindersterfte tegengaan 
5. Het tegengaan van moedersterfte 
6. Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten 
7. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in 

sloppenwijken 
8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling 

 
Hoewel het rapport formeel gezien geen expliciete doelen stelt voor het verbeteren van de 
toegang tot krediet, is microfinanciering onmisbaar voor het behalen van de doelstellingen53. 
Dat blijkt mede uit een aantal rapporten die als aanvulling op het Millennium Rapport zijn 
uitgegeven door de VN, zoals Investing in Development: A practical plan to achieve the 
Millennium Development Goals uit 2005. Hierin wordt aangegeven dat: 
 
 “Microfinance is one of the practical development strategies and approaches that should be 
implemented and supported to attain the bold ambition of reducing world poverty by half.” 
 
4.2.2 Filippijnse armoedesituatie 
 
In de Filippijnen blijft armoede een groot maatschappelijk probleem. Daar bestaan vele 
verschillende fundamentele oorzaken voor zoals een beperkte duurzame (economische) groei, 
gebrek aan werkgelegenheid, een ongelijke inkomens- en landverdeling, een snelle 
bevolkingsgroei en zwak overheidsbeleid54. De armoedecijfers blijven dan ook relatief hoog. 
Eenmaal per drie jaar worden in de Filippijnen deze statistieken berekend. De cijfers voor het 
jaar 2006 zijn recentelijk gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de armoede ten opzichte van het jaar 
2003 zowel relatief als absoluut is toegenomen. Zo viel in 2003 nog 23,8% van de bevolking 
onder de categorie ‘arm’. In 2006 is dit met 2,9 % toegenomen tot 32,9%.  
 

                                                 
52 Millennium Development Plan, VN, 2000 
53 Microfinance and the Millenium Development Goals, UNCDF, 2005 
54 Poverty in the Philippines, Ateneo de Manilia University, 2005 
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Uitgaande van de Millennium Ontwikkelingsdoelen is het streven de armoede in het jaar 2015 
gehalveerd te hebben ten opzichte van de cijfers rond 1990. In het geval van de Filippijnen 
betekent dit dat het armoedepercentage van de totale bevolking in 2015 gedaald moet zijn 
naar ongeveer 22,6%. In 1991 leefde namelijk 45,3% onder de armoedegrens. Aangezien de 
meest recente statistieken wijzen op een stijging van het aantal mensen dat in armoede leeft, 
zal dat nog een hele opgave worden.  
 
Armoede in de Filippijnen 
Armoede  (%)       1991     2000    2003     2006        Doel 2015 
 Families   39.9 27.5  24.4   26.9     19.95 

 Bevolking   45.3 33.0  30.0   32.9     22.65 

Armoede (aantal miljoen) 
 Families     -  4.2  4.0    4.7       - 

 Bevolking      - 25.5 23.8   27.6       - 
Bron: Second Philippine Progress Report 
 
De Millenniumdoelstellingen vormen voor de Filippijnse armoedeprogramma’s het centrale 
kader. Die zijn op nationaal niveau vertaald naar het zogenoemde Medium-Term Philippine 
Development Plan 2004-2010, wat kan worden beschouwd als de nationale wegenkaart voor 
ontwikkeling en armoedebestrijding. Hierop zal verderop in dit hoofdstuk dieper worden 
ingegaan.    
 
4.3 Microfinanciering in de Filippijnen 
 
4.3.1 Geschiedenis 
 
Het aanbieden van financiële diensten aan arme bevolkingsgroepen als antwoord op de hoge 
armoedecijfers kent een relatief lange geschiedenis in de Filippijnen. Vanaf de jaren ’50 van 
de vorige eeuw bood de Filippijnse overheid, mede via rurale banken, gesubsidieerd krediet 
aan. Deze vorm van kredietverstrekking stond nog niet bekend onder de naam microkrediet of 
microfinanciering. Het initiatief draaide zelfs uit op een mislukking. Verschillende oorzaken 
lagen hieraan ten grondslag. Zo werd de oorspronkelijke doelgroep niet bereikt, was corruptie 
aan de orde van de dag en waren er tenslotte enorme terugbetalingsproblemen wat leidde tot 
enorme overheidskosten. Leningen werden op den duur eerder beschouwd als een gift dan als 
een lening die moest worden terugbetaald.  
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 Tijdens de jaren ’70 tot aan midden jaren ’80 stelde de overheid opnieuw kapitaal ter 
beschikking aan rurale banken en andere financiële overheidsinstellingen om gesubsidieerd 
krediet te verstrekken aan arme plattelandsbewoners. Deze zogenoemde directed credit 
programs zouden moeten bijdragen aan de vermindering van de armoede. Ook deze poging 
tot het verstrekken van krediet aan armen mislukte echter. Begin jaren ’80 werd duidelijk dat 
het aangeboden overheidskrediet had gefaald en de doelgroep nauwelijks was bereikt. Nieuwe 
initiatieven toonden tegelijkertijd echter op steeds grotere schaal aan dat arme 
bevolgingsgroepen wel degelijk hun leningen konden terugbetalen en zelfs in staat waren om 
hoge rentetarieven te betalen. 

Men heeft lessen getrokken uit het falen van de kredietprogramma’s in de Filippijnen. 
Vanaf begin jaren ’90 is de overheid zich actief gaan bezighouden met microfinanciering. Al 
dan niet door haar bemoeienis heeft het sindsdien een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Microfinanciering is een nieuwe benadering geworden hoe moet worden omgegaan met het 
aanbieden van krediet. Het werd duidelijk dat zonder onderpand en door middel van 
groepsdruk en wekelijkse bijeenkomsten indrukwekkende terugbetalingpercentages konden 
worden behaald.  
 
In de Filippijnen bestaan tegenwoordig verschillende soorten MFI’s. Rurale banken, 
coöperaties en NGO’s maken het grootste deel uit van het totale aanbod. De overheid biedt 
echter via verschillende wegen ook financiële diensten aan. Zo levert de Landbank of the 
Philippines (een overheidsbank) speciale kredietprogramma’s aan startende ondernemingen. 
Ook zijn er verschillende corporaties in het leven geroepen waarlangs krediet vanuit de 
overheid naar MFI’s kan worden gesluisd. Naast deze aspecten bestaan er nog vele andere 
initiatieven, zoals trainings- en kredietprogramma’s die opgezet en gefinancierd worden door 
instanties als de VN en hulporganisaties zoals Oikocredit. 
 
5.3.2 Directe kredietprogramma’s  
 
DCP’s (direct credit programs) zijn programma’s die gericht zijn op specifieke sectoren zoals 
MSME’s of de landbouw. Het kapitaal voor deze DCP’s komt voornamelijk van de overheid 
in de vorm van giften of leningen. Om klanten te bereiken maakt men gebruik van twee 
verschillende methoden: de directe krediet methode waarbij de overheid zelf alle taken van 
het aanbieden van krediet op zich neemt of de indirecte methode, waarbij er gebruik wordt 
gemaakt van intermediairs zoals coöperaties en NGO’s. Zij dienen als doorgeefluik naar de 
uiteindelijke klanten.  

Instellingen die zich bezighouden met het implementeren van de DCP’s zijn meestal 
financiële overheidsinstellingen zoals de Landbank of the Philippines, overheidsgeleide 
corporaties zoals Quedancor en niet financiële overheidsinstellingen zoals het Departement of 
Trade and Industry. Het resultaat van deze programma’s is over het algemeen teleurstellend 
geweest, mede door inefficiënt beleid waardoor de doelgroep nauwelijks wordt bereikt55. 
Banken blijken succesvollere leveraars van financiële diensten aan armen te zijn. Zij kunnen 
meerdere financiële diensten aanbieden, een bank-klant relatie opbouwen en handelen op een 
wijze zoals die is vastgelegd in wetten en bekend is bij klanten.      
 
Midden jaren ’90 bestonden er nog ruim 100 gesubsidieerde (directe) kredietprogramma’s die 
door overheidsinstanties werden aangeboden. Dat aantal leek onder invloed van ineffectiviteit 
echter snel te verminderen. Recentelijk is echter een nieuwe wet aangenomen waardoor er 
plotseling sprake is van een (mogelijke) herleving van de DCP’s. Midden 2006 stelde 

                                                 
55 Credit programs for the poor, PIDS, 1999 
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president Arroyo namelijk de wet Executive Order 558 (EO 558) in werking en herriep 
hiermee EO 138, die de (gesubsidieerde) kredietprogramma’s juist aan banden legde. In 
praktijk betekent dit dat de aandacht meer op een marktgerichte microfinancieringssector 
komt te liggen en dat de participatie van niet-financiële overheidsinstellingen wordt beperkt 
tot capaciteitsopbouw en het creëren van een gunstig beleidsmilieu op gebied van het verlenen 
van directe kredietdiensten. De EO 558 breidt echter de participatie van de financiële 
overheidsinstellingen uit op het gebied van DCP’s uit. Dit kan ongunstige gevolgen hebben 
voor de microfinancieringssector aangezien het de markt kan verstoren. 
  
4.3.3 De Filippijnse microfinancieringssector 
 
De Filippijnen kent relatief gezien een groot aantal verschillende formele, semiformele en 
informele instellingen die financiële diensten aanbieden aan de armen. Het formele segment 
bestaat uit coöperaties, commerciële banken en overheidsbanken. Het informele deel van de 
microfinancieringsmarkt in de Filippijnen bestaat onder andere uit handelaren en geldleners. 
Onder de semi-formele aanbieder vallen NGO’s die zich bezig houden met microfinanciering. 

De scheidslijn tussen formele en niet formele instellingen hangt samen met het 
gegeven of de instantie een licentie heeft om spaargelden van klanten aan te trekken (en te 
investeren). Semiformele instellingen zijn instellingen die officieel geregistreerd staan maar 
niet zo’n licentie hebben. Zij worden niet gecontroleerd door een autoriteit maar zijn wel 
verplicht regelmatig aan hun donoren te rapporteren. De groep die door niemand wordt 
gecontroleerd wordt gevormd door de informele groep.  

Uit bovengenoemde aanbieders vormen er drie het overgrote segment van de 
microfinancieringsmarkt in de Filippijnen:  
 

- Rurale banken. Zij zijn over het algemeen redelijk succesvol in het leveren 
van financiële diensten aan de armen56. Aangezien armoede zich in de 
Filippijnen voornamelijk afspeelt op het platteland, zitten deze MFI’s dicht 
bij de bron. Hun locale netwerk is van groot belang. Ze zitten met hun wortels 
midden in de gemeenschap. Daarnaast hebben (rurale) banken in de 
Filippijnen het grote voordeel dat het is toegestaan om spaargelden te 
mobiliseren. De Bangko Sentral of the Philippines (BSP) controleert de bijna 
200 bestaande rurale banken. Recent zijn microfinanciering georiënteerde 
(rurale) banken ontstaan. Zij zijn volledig gericht op het aanbieden van 
financiële diensten aan de armen in tegenstelling tot regular banks, waar het 
aanbod van microfinanciering slechts een onderdeel vormt van het totale 
aantal diensten. 

 

                                                 
56 Microfinance Council of the Philippines, Winning the challenge of expanding financial services for the poor, 
2001 
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     Bron: www.bsp.gov.ph 

 
- Coöperaties. Individuele leden zijn de gezamenlijke beheerders van 

zogenoemde krediet unies en coöperaties. Het share capital is het totale 
ingelegde krediet van de leden. Leningen kunnen worden aangevraagd 
wanneer daar behoefte aan is. Coöperaties vallen onder het wettelijk  
kader van de Cooperative Development Authority (CDA) en zijn zowel  
in de stad als in landelijke gebieden actief. Echter bieden niet alle coöperaties 
financiële diensten aan en zijn slechts 50% van het totale aantal coöperaties 
daadwerkelijk werkzaam.  
Er is behoefte aan effectieve wetgeving voor coöperaties die zich bezighoudt 
met kredietverstrekking57. Door het bestaan van conflicterende mandaten is er 
een gebrek aan doelgerichtheid en sprake van inadequate capaciteit en een 
zwakke institutionele infrastructuur.     

                                          
Coöperaties in de Filippijnen (2007) 

 
    Bron: http://www.cda.gov.ph/ 
 

- NGO’s. Deze organisaties werden, vooral na het vertrek van president 
Marcos midden jaren ’80, een steeds belangrijkere partner van de overheid in 
de strijd tegen armoede. Huidige schattingen gaan uit van ongeveer 500 
NGO’s die zich bezighouden met het aanbieden van financiële diensten. 

                                                 
57 Alleviating poverty; microfinance in the Philippines, E.O. Garde, 2005 
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NGO’s zijn opgezet door private partijen, niet zelden uit naastenliefde. Niet 
al deze organisaties bieden ook financiële diensten aan. Kredietactiviteiten 
worden niet gereguleerd en er bestaat nauwelijks toezicht vanuit 
overheidsinstellingen, zoals dat wel het geval is bij banken en coöperaties. 
NGO’s hebben dus het voordeel dat zij niet onder beperkingen van een 
branche vallen en zich niet hoeven aan te passen aan opgelegde wetgeving. 
Ze zijn hierdoor redelijk flexibel. Wel vallen ongeveer 34 NGO’s onder de 
overkoepelende organisatie The Microfinance Council of the Philippines 
(MCPI), die best practices en verschillende andere standaarden voor goed 
bestuur, management en functioneren aanbeveelt. Ook wordt van NGO’s 
verwacht om regelmatig verslag uit te brengen van haar activiteiten aan  
zowel donoren als de MCPI.  

 
             Bron: www.microfinancecouncil.org 
`    
Uit bovenstaande beschrijving van de drie belangrijkste MFI’s in de Filippijnen kan het 
volgende schema omtrent de regulering van MFI’s (Regulatory Framework for Microfinance 
Institutions) worden weergegeven.  
 
   Regulatory Framework for Microfinance Institutions 
 

 
          Bron: www.dof.gov.ph  
 



 - 46 -

Het Regulatory Framework for Microfinance Institutions gaat uit van bestaande wettelijke 
structuren: banken met microfinancieringsactiviteiten staan onder supervisie en wetgeving 
van de BSP, coöperaties vallen onder het wettelijk kader van het CDA en microfinanciering 
NGO’s vallen niet onder overheidswetgeving.  

Doordat een groeiende groep mensen zich bezig houdt met microfinanciering en de 
markt hierdoor minder overzichtelijker dreigt te worden, zijn krediet bureaus en risico taxatie 
instellingen opgericht. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen de ene lening afbetalen 
met de andere (credit pollution). Het uitwisselen van krediet gerelateerde informatie kan 
dergelijke problemen verhelpen, het risico op terugbetalingsproblemen aan MFI’s verkleinen 
en het financiële krediet systeem versterken. 

Tegenwoordig bestaat er echter vaak nog enig wantrouwen ten opzichte van dergelijke 
instellingen. MFI’s zijn bang snel klanten te verliezen op de hevig concurrerende micro-
financieringsmarkt. Zij zijn dan ook nog niet volledig geïnstitutionaliseerd. Er liggen echter 
wel voorstellen bij de regering dit in de toekomst wel te doen.         
 
4.4 Overheid & microfinanciering 
 
4.4.1 Medium term Philippine development plan 2004-2010  
 
De President van de Filippijnen, Gloria Macapagal Arroyo, verklaarde bij haar aanstelling in 
2001 dat microfinanciering een van de speerpunten van haar beleid omtrent 
armoedebestrijding zou worden. In verschillende beleidsdocumenten zijn haar plannen 
verwoord. Het belangrijkste huidige beleidsdocument op het gebied van ontwikkeling in de 
Filippijnen is zonder twijfel het Medium Term Philippine Development Plan (MTPDP) 2004-
2010. Het rapport, ook wel de ontwikkelingsbijbel van de Filippijnen genoemd, wordt gezien 
als de wegenkaart waarop de route naar het verminderen van armoede is uitgestippeld. Deze 
moet worden teruggebracht van 27,5% in 2000 (het aantal families dat in armoede leeft) naar 
ongeveer 17% in 2010.   

Microfinanciering speelt in het rapport een aanzienlijke rol rond verschillende 
thema’s. Een van die thema’s is microenterprise development. Maar liefst 91,6% van de 
aanwezige ondernemingen in de Filippijnen zijn microbedrijfjes58. Microfinanciering wordt 
beschouwd als een belangrijke strategie om deze ondernemingen te versterken en om de brug 
tussen micro-ondernemingen en SME’s te verkleinen. Daarnaast speelt microfinanciering een 
sleutelrol in responding to the basic needs of the poor. Om aan de behoefte van de armen te 
voldoen zal volgens het rapport werkgelegenheid moeten worden gecreëerd, het inkomen van 
huishoudens moeten worden verhoogd en de locale economie versterkt moeten worden. Om 
dit te kunnen bereiken zijn twee doelstellingen in het document geformuleerd die in 2010 
moeten zijn gerealiseerd: 

- Drie miljoen ondernemers en SME’s ondersteunen door middel van microfinanciering. 
- Leningen aan zelfstandigen en kleine ondernemingen moeten worden verdriedubbeld. 
 

Om deze doelstellingen te kunnen behalen, zullen volgens het MTPDP ondersteunende 
initiatieven tot uitbreiding van de microfinancieringssector ontplooid moeten worden. 

- MFI’s (zowel formeel als semi-formeel) moeten worden aangemoedigd om het aanbod 
van financiële diensten zoals spaarmogelijkheden uit te breiden, best practices te 
implementeren en capaciteit op te bouwen middels programma’s als Microenterprise 
Access to Banking Services (MABS). 

                                                 
58 MTPDP 2004-2010 
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- Overheidsinstellingen moeten microfinancieringdiensten meer gaan aanbieden via 
MFI’s (wholesale) dan rechtstreeks aan de uiteindelijke klanten zelf (retail).  

- Ondersteunen van en volledig operationaliseren van het People’s Development Trust 
Fund (PDTF) voor het opbouwen van capaciteit, het verstrekken van een 
ondersteunend beleidsmilieu en een institutioneel kader voor een marktgeleide 
microfinancieringsmarkt. 

- Institutionaliseren van het ontwikkelingsprogramma SULONG. Dit programma moet 
MSME’s een betere toegang bieden tot krediet door het simplificeren en 
standaardiseren van leenprocedures en het verlagen van de leenkosten voor SME’s bij 
overheidsinstellingen. Hierover later meer. 

         
Naast bovenstaande maatregelen wordt er in het rapport gesproken over het vergroten van 
ondernemersmogelijkheden voor de armen. Dit zou moeten gebeuren door MSME’s grotere 
toegang te bieden tot informatie op ondernemersgebied en het leveren van technische hulp om 
werkomstandigheden te verbeteren. Daarnaast moet microfinanciering een rol spelen bij het 
aanmoedigen van ondernemerschap onder MSME’s door een ondersteunend klimaat te 
scheppen, onder andere door het bieden van krediet.   
 
4.4.2 Huidige stand van zaken 
 
Onderstaande grafieken tonen de huidige stand van zaken aan op het gebied van het behalen 
van de gestelde doelen in de MTPDP 2004-2010 die samenhangen met microfinanciering.    
 

- Het armoedepercentage terugbrengen naar 17% in 2010.  
 
   Aantal mensen die in armoede leven (%) 

 
 
- Het verdriedubbelen van de leningen aan 4,2 miljoen nieuwe leners 

 
- 4,2 miljoen actieve microfinanciering klanten 
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Bron: Statistical Indicators on Philippine Development 2006  
 
Afgaande op bovenstaande grafiek bestaat er een aannemelijke kans dat het aantal personen 
met een microfinancieringlening in de Filippijnen in 2010 de doelstelling van 4.200.000 zal 
bereiken. Met behulp van extrapolatie mag dat immers verwacht worden. Er dient echter met 
dergelijke schattingen altijd enige voorzichtigheid in acht genomen te worden. Statistische 
cijfers fluctueren namelijk nog al eens, zeker wat betreft ontwikkelingslanden. Het 
verdriedubbelen van het aantal leningen lijkt volgens de gegevens uit het Statistical Indicators 
on Philippine Development rapport 2006 een zeer moeilijke opgave. In 2007 zijn immers 
‘pas’ ruim 570.000 nieuwe leners gevonden terwijl er naar 4.200.000 leners gestreefd wordt 
in 2010. Het terugbrengen van het armoedepercentage naar ongeveer 17% in 2010 tenslotte 
zal nog een behoorlijke kluif worden voor de Filippijnse overheid. Afgaande op de meest 
recente cijfers blijkt het cijfers in 2006 zelf gestegen te zijn ten opzichte van 2003. Een forse 
daling is noodzakelijk om de doelstelling alsnog te kunnen realiseren. 
 
4.5 De rol van de overheid 
 
De overheid houdt zich nog niet zo lang bezig met het aanbieden van microfinanciering. In 
1991, ongeveer het jaar dat als ijkpunt wordt gebruikt door de VN bij het vaststellen van de 
MDG’s, is de toegang tot financiële diensten nog zeer beperkt in de Filippijnen. Slechts 12% 
van de arme families had de beschikking over geleend kapitaal59. In de meeste gevallen kwam 
dit krediet van vrienden of kennissen (38%), particuliere geldleners (18%) en coöperaties 
(13%). Weinig krediet werd verstrekt door de overheid of private banken. Toen men zich 
begin jaren ’90 realiseerde dat microfinanciering een effectief middel kan zijn in de strijd 
tegen armoede, ging de Filippijnse overheid zich actief bemoeien met microfinanciering.  
 
De rol van de Filippijnse overheid op dit gebied valt in twee verschillende aspecten uiteen: 
 

- Reguleren van de financiële sector. De regelgeving ten aanzien van de financiële 
dienstverlening in sommige land kan nogal beperkend voor MFI’s. Zo kan er sprake 
zijn van verschillende beperkingen zoals belastingen, het aantal financiële diensten 
wat men mag aanbieden en eisen ten opzichte van de solvabiliteit (de verhouding 
tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans). Overheden  
kunnen ook juist een faciliterende rol spelen. 

- Verstrekken van krediet. De overheid kan, al dan niet direct, kapitaal beschikbaar 
stellen om aan MFI’s uit te kunnen lenen. Aangezien het voor MFI’s vaak niet 

                                                 
59 A strategy to fight poverty; Philippines, Wereld Bank, 1996  
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mogelijk is geld te verkrijgen bij formele (commerciële) banken, treedt de overheid  
op als geldschieter.  

 
Samen kunnen deze twee aspecten zorg dragen voor een stimulerend kader voor MFI’s.  
 
4.5.1 Wetgeving 
 
Begin jaren ’90 begon de overheid zich actief bezig te houden met microfinanciering. Dit 
leidde tot de oprichting van de zogenoemde Task force on credit for the poor in 1993; er werd 
een masterplan geschreven om krediet op grote schaal aan te bieden aan de armen. In het plan 
werd uitgewerkt dat door middel van beleidshervormingen en capaciteitopbouw armoede 
moet worden bestreden door middel van microfinanciering. In dat jaar werd ook de Social 
Reform Agenda (SRA) opgesteld. Deze agenda beoogt onder andere het verbeteren van de 
toegang tot basisvoorzieningen zoals krediet, creëren van werkgelegenheidsmogelijkheden en 
ontwikkeling van het platteland. De nadruk lag hierbij op de minder begunstigde economische 
en sociale groepen zoals landbouwers, vissers, stedelijke armen en arbeiders in de informele 
sector.  

De SRA lag vervolgens ten grondslag aan het opstellen van de Social Reform and 
Poverty Alleviation Act in 1997 (RA 8425). Deze wet verstrekte een nieuw perspectief op 
beleidsvorming voor armoedevermindering door: 

-  verbetering van de efficiëntie van directe krediet programma’s 
-  nadruk op spaarmobilisatie 

 
In 1997 werd ook de Agriculture and fisheries modernization Act (RA 8425) ingevoerd wat in 
praktijk het volgende inhield: 

- Consolidatie van de overheid directe kredietprogramma’s in de landbouwsector naar 
het AMCFP (overkoepelend financieel overheidssysteem voor landbouw en visserij, 
gericht op MSME’s die zich bezig houden mat landbouw en visserij). 

- Aanname van marktgericht financieel beleid. 
- Financiële overheidsinstellingen bieden wholesale krediet aan; MFI’s in de private 

sector bieden deze fondsen als retail krediet aan. 
 
Het gevolg van bovenstaande wetgeving was de oprichting van de National Anti-Poverty 
Commission (NAPC). De NAPC heeft een drievoudige taak: het coördineren van 
armoedevermindering, participatie van de basissectoren bij sociale hervorming stimuleren en 
armoedevermindering institutionaliseren en ten slotte het bevorderen van 
microfinancieringsprogramma’s en MFI’s.   
Een andere belangrijke stap die begin jaren ’90 werd genomen, was de oprichting van de 
National Credit Council (NCC). Deze raad draagt onder andere zorg voor: 

- Het gebruik en de levering van de diverse kredietprogramma's van de overheid 
optimaliseren. 

- Een nationaal systeem ontwikkelen voor het aanbod van krediet dat capaciteitsopbouw 
moet bevorderen en institutionele mechanismen versterken. 

- Een hoger niveau van particuliere sector participatie in kredietlevering ondersteunen. 
 
In 1997 stelde het NCC de National Strategy for Microfinance (NSM) op. De Filippijnen 
behoort hiermee tot een select groepje van landen dat een nationale strategie voor 
microfinanciering heeft opgesteld60. De strategie is er voornamelijk op gericht om een 
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levensvatbare en duurzame private microfinancieringsmarkt te creëren die lage 
inkomenshuishoudens en micro-onderneming toegang tot financiële diensten verleent.  
Deze Nationale Strategie is gebaseerd op de volgende sleutelprincipes: 

- Grotere rol van private MFI’s in het leveren van financiële diensten. 
- Ontwikkeling van een ondersteunende beleidsomgeving dat de deelname van de 

private sector in microfinanciering mogelijk maakt.    
- Gehechtheid aan marktgeoriënteerd krediet en financieel beleid. 
- Afzijdigheid van overheidsinstellingen bij het implementeren van 

kredietprogramma’s. 
 
De Nationale Strategie streeft dus een duurzame microfinanciële markt na waarbij een grote 
rol is weggelegd voor de private sector (ten koste van de overheid). De NCC heeft 
verschillende Executive Orders (EO) opgesteld om een stimulerende omgeving voor 
microfinanciering te creëren. Een belangrijke EO’s is Executive Order 138, die eind jaren ’90 
werd ingevoerd. Onder deze wet vallen de volgende aspecten:   

- Overdracht van directe kredietprogramma’s van niet financiële overheidsinstellingen 
naar financiële overheidsinstellingen. 

- Afschaffing van overheidssubsidie op rentetarieven. 
- Wholesale krediet in plaats van retail om concurrentie met MFI’s te voorkomen. 
- Gebruik van duurzame private MFI’s in het aanbieden van financiële diensten. 
- Spaarmobilisatie zal worden aangemoedigd onder financiële instellingen die zich 

bezig houden met microfinanciering 
- Rentetarieven van directe overheidskredietprogramma’s moeten niet lager zijn dan de 

heersende markttarieven.     
 
Zoals besproken in de behandeling van Directe Kredietprogramma’s in dit hoofdstuk, is EO 
138 echter herroepen en in 2006 vervangen door EO 558. Concreet betekent dit dat nu alle 
overheidsinstanties kredieten mogen verstrekken ongeacht de eigenlijke functie. Onder EO 
138 mochten alleen financiële overheidsinstellingen leningen aanbieden en werd strikte 
wetgeving gesteld rondom subsidies en kredietprogramma’s.  

Er is de nodige discussie ontstaan over deze herroeping. De Wereldbank heeft haar 
ernstige zorg uitgesproken. Er wordt gevreesd dat men terug in de tijd gaat en de overheid 
weer enorm veel kapitaal inefficiënt gaat spenderen aan gesubsidieerde leningen61. Als niet 
financiële overheidsinstellingen, zoals het Ministerie van Landbouw, deel gaan nemen aan 
dergelijke armoedeprogramma’s (met de nadruk op kredietverstrekking), vreest men een 
enorme groei van het aantal overheidskredietprogramma’s. Dit juist in een tijdsgewricht 
waarin op commercialisering en marktgericht beleid de nadruk is komen te liggen.      

 
Een andere belangrijke wet betreffende microfinanciering is de RA 9178, ofwel de Barangay 
Micro Business Enterprises Act (BMBEA). In deze wet werd in 2002 vastgelegd dat: 

- Financiële overheidsinstellingen een special wholesale kredietkader opzetten voor 
bepaalde geaccrediteerde MFI’s. 

- Private sector MFI’s directe kredieten zullen leveren aan MSME’s. 
 

Naast bovengenoemde wetten zijn er nog enkele belangrijke wetten opgesteld die hier niet 
onbesproken gelaten kunnen worden. Zij hebben namelijk belangrijke effecten gesorteerd 
voor de microfinancieringsmarkt62. Hieronder valt onder meer de General Banking Law (RA 
8971) uit 2000, die werd opgesteld door de Filippijnse Centrale Bank. Deze wet heeft de weg 
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vrijgemaakt voor banken om zich bezig te gaan houden met microfinanciering. Het aanbieden 
van financiële diensten werd erkend als een legitieme bankactiviteit. De Banking Law hield 
verder onder andere het volgende in:   

- Erkenning van de bijzondere kenmerken van microfinanciering zoals het niet verplicht 
stellen van onderpand bij het aanbieden van financiële diensten. 

- Gebruik maken van de huishoudgeldstromen als basis voor het ontwerp van 
microfinancieringsproducten.   

 
Vanaf instelling van deze wet, is de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) zich daarnaast actief 
gaan bezighouden met het ontwikkelen van een microfinanciering vriendelijke 
beleidsomgeving door onder meer de capaciteit van de BSP en de banksector te vergroten.  
Ook werden verschillende invloedrijke Circulars (wetten) opgesteld, waaronder:  

- BSP Circular 272: het leveren van de richtlijnen voor het implementeren van 
microfinanciering volgens de General Banking Act. 

- BSP Circular 340: het opheffen van het verbod op branching voor MFI banken. 
- BSP Circular 409: het beschrijving van de regels, wetgeving en standaards voor 

microfinancieringoperaties van banken. 
 
De BSP neemt een sleutelpositie in binnen de microfinancieringssector in de Filippijnen. De 
bank is zich gaan bezighouden met het promoten van een financieel milieu dat banken moet 
aanmoedigen om aan armen te lenen. De BSP leent zelf ook krediet uit aan microfinanciering 
georiënteerde banken. Zij lenen het op hun beurt weer uit aan individuen dan wel groepen. Er 
bestaat binnen de bank een Microfinanciering Comité dat aanbevelingen doet aan het 
Monetair Bestuur wat betreft geschikt beleid en wetgeving ter ondersteuning van 
microfinanciering in de banksector. Ook bestaat er een Microfinanciering Afdeling die 
trainingen en workshops en andere ondersteunende activiteiten coördineert om duurzame en 
levensvatbare microfinancieringsprogramma’s te bevorderen. De BSP stelde onder meer 
richtlijnen op om de General Banking Law of 2000 te implementeren. Daarnaast heeft de BSP 
belemmerende wetten opgeheven zoals het uitstel van de uitgiften van vergunningen voor het 
openen van nieuwe rurale banken. De rentetarieven bij de BSP liggen op marktniveau om de 
kosten te kunnen dekken.  
     De nadruk van het BSP microfinancieringsprogramma ligt op de banksector. Er 
bestaat echter ook interesse in andere sectoren zoals NGO’s en coöperaties. Zo wordt de 
transformatie van niet-bancaire MFI’s naar banken ondersteund. Na transformatie is het 
mogelijk spaarkredieten te mobiliseren, aangezien dit slechts is weggelegd voor formele 
instellingen. Dit geeft MFI’s de beschikking over extra kapitaal om te kunnen investeren, wat 
een positief effect kan hebben op de microfinancieringsmarkt.  

De BSP biedt ook verschillende trainingen en capaciteitsopbouw aan voor (startende) 
bancaire MFI’s. Naast BSP is de zogenaamde PCFC een instelling die grote fondsen levert 
aan banken, coöperaties en NGO’s voor leningen. Hierover meer in de volgende paragraaf.    
   
4.5.2 Verstrekken van krediet 
 
Er bestaan in de Filippijnen verschillende overheidsinstellingen die krediet ter beschikking 
stellen voor MFI’s. Zoals in bovenstaande paragraaf al duidelijk werd, is de BSP een van die 
instellingen. Het verstrekt wholesale leningen aan bancaire MFI’s, waaronder rurale banken 
en coöperatieve banken. Op deze wijze worden bijna 800.000 klanten bereikt63. 
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Naast de BSP is een andere zeer belangrijke (overheid)aanbieder van krediet de 
People’s Credit and Finance Corporation (PCFC). Deze corporatie werd opgericht in 1996 
om het aanbod van financieel kapitaal vanuit de overheid voor microfinanciering te verhogen. 
De corporatie biedt tegenwoordig korte en lange termijn leningen aan ruim 200 MFI’s. Zowel 
rurale banken, NGO’s en coöperaties maken gebruik van deze methode. Op deze wijze 
worden bijna 1,8 miljoen klanten bereikt, voornamelijk arme huishoudens en micro-
ondernemingen64. Overigens biedt de PCFC ook technische hulpprogramma’s ter 
ontwikkeling van innovatieve diensten.  

Ten slotte bestaan er verschillende financiële overheidsinstellingen die wholesale 
krediet leveren aan MFI’s die geen toegang hebben tot leningen van private commerciële 
banken. Ze concurreren met private financiële instellingen en richten zich op het verstrekken 
van grotere fondsen aan MFI’s. De Small Business Corporation is een dergelijke instelling. 
Het ondersteunt voornamelijk MSME’s door middel van (retail) leningen.  

Quedancor (Quedan & Rural Credit Guarantee Corporation) is een corporatie die 
microkrediet levert aan arme huishoudens en MSME’s in de sectoren landbouw en visserij. 
Ook andere overheidsbanken zoals de Land Bank of the Philippines (LBP) biedt op deze 
wijze krediet aan deze sectoren.   

Financiële overheidsinstellingen, waaronder LBP en Quedancor, hebben ingestemd 
om een totaal van P283.0 miljard aan leningen te leveren als onderdeel van het zogenaamde 
Sulong programma voor de periode 2004-2010. Hiermee probeert de Filippijnse overheid het 
gestelde doel om het aantal leningen aan MSME’s in 2010 te verdrievoudigen te behalen. 
Tegelijkertijd zullen de PCFC, Quedancor en LBP, 43.5 miljard aan leningen aan drie miljoen 
microfinanciering klanten verstrekken65.  

 
Sulong is de afkorting van SME Unified Lending Opportunities for National Growth. Om het 
nationale SME Development Plan te ondersteunen werken financiële overheidsinstellingen 
samen om een uniform leenprogramma op te zetten, op maat gemaakt voor SME’s. Dit 
programma is een toevoeging aan de al bestaande financiële diensten die worden aangeboden.  

Om aan de financiële behoefte van SME’s te voldoen zijn er twee verschillende 
soorten leningen beschikbaar: korte termijn leningen die binnen een jaar moeten worden 
terugbetaald en lange termijn leningen die binnen vijf jaar dienen te zijn terugbetaald.  
Het doel van het programma is het vereenvoudigen en standaardiseren van de leenprocedures 
van financiële overheidsinstellingen, waardoor de toegang tot krediet voor SME’s wordt 
verbeterd. Daarnaast is het terugdringen van de bureaucratie ten behoeve van het verder 
faciliteren van het leenproces, het creëren van een financieel systeem dat de weg vrijmaakt 
voor een groter toegang tot krediet en tenslotte de leenkosten verlagen voor SME’s.  
 
Naast SULONG heeft de overheid tijdens de periode tussen 2001 en 2004 zich sterk bezig 
gehouden met het implementeren van verschillende programma’s om kwetsbare groepen de 
armen te beschermen en te empoweren. Men gebruikte hiervoor een uitgebreide en 
geïntegreerde benadering die de KALAHI (letterlijk: het verbinden van armen om armoede te 
bestrijden) wordt genoemd. Deze strategie was op het laten toenemen van de verschillende 
assets, onder meer gericht door het verbeteren van de toegang tot essentiële 
ontwikkelingsdiensten, het kwalitatief verbeteren van de sociale bescherming van armen en 
het bieden van werkgelegenheid en ondernemingsmogelijkheden. 
 Midden 2004 hadden financiële overheidsinstituties en corporaties die door de 
overheid worden geleid (onder andere: Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) met de PCFC als 
                                                 
64 www.pcfc.gov.ph/ 
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de belangrijkste leeninstantie) totaal aan ruim anderhalf miljoen mensen een microlening 
afgesloten66.  

Recentelijk zijn er plannen door de Filippijnse overheid geopperd om de rentetarieven 
van haar corporaties en bankinstellingen te verlagen. De overheid is van mening dat 
dergelijke maatregelen microfinanciering aantrekkelijker maken en dat er hierdoor meer 
activiteiten ontstaan op dit gebied67. Er zijn op dit gebied echter nog geen concrete 
beslissingen gemaakt tot op heden. 

4.6 Conclusie 

Met nieuwe spelers op de microfinancieringsmarkt en de commercialisatie hiervan  is er grote 
behoefte aan een geschikt wettelijk kader voor een duurzame en transparante ontwikkeling 
van de industrie. In de Filippijnen ligt de nadruk op een marktgerichte omgeving, vooral na 
het invoeren van de Nationale Strategie voor Microfinanciering. De overheid heeft steeds 
minder (gesubsidieerde) kredietprogramma’s die direct zijn gericht op MFI’s. Zij kunnen een 
verstorende werking hebben op de microfinancieringsmarkt. In de toekomst komt hier echter 
mogelijk verandering in door de aanname van EO 558. De rol van de overheid ligt over het 
algemeen tegenwoordig echter meer op het aanbieden van marktgerichte stimulerende 
maatregelen voor MFI’s. Er worden echter via verschillende overheidsinstellingen zoals de 
PCFC en de SBP ook veel mensen en MSME’s bereikt om hen te voorzien van krediet.    

MFI’s integreren steeds meer in het nationale financiële systeem. Grenzen tussen het 
traditionele microfinanciering en de grotere financiële systemen beginnen te vervagen. 
Gespecialiseerde NGO’s werken op het lokale niveau en bereiken een steeds grotere schaal. 
Commerciële banken en andere formele financiële instellingen zakken steeds vaker af richting 
de kleinschalige markt om grote aantallen armen te bereiken.     
 
Volgens het MTPDP hebben verschillende factoren bijgedragen aan de groei van de 
microfinancieringssector zoals:  

- overheidsinitiatieven om de private sector bij microfinanciering te betrekken. 
- de transformatie van overheidsinstellingen van retail naar wholesale aanbod 

van microfinanciering. 
- het opbouwen van capaciteit van coöperaties, banken en NGO’s. 
- het aannemen van marktgeoriënteerd financieel beleid (EO 138) en 

bankwetgeving die flexibel is voor microfinanciering (zoals de New Banking 
Act van 2000).  

- het formuleren van microfinancieringstandaards.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Second Philippine Progress Report on the Millennium Development Goals, NEDA, 2005 
67 http://www.microcapital.org  (2008) 
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Hoofdstuk 5 Bevindingen  
 
5.1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat de Filippijnse overheid op gebied van 
microfinanciering de nodige initiatieven (heeft) ontplooid. Zo wordt er zorg gedragen voor 
een ondersteunend wettelijk kader door bijvoorbeeld de Centrale Bank en PCFC en kunnen 
MFI’s langs verschillende kanalen krediet lenen van financiële overheidsinstellingen. Middels 
websites en beleidsdocumenten van de overheid betreffende microfinanciering wordt vaak 
met groot enthousiasme een positieve boodschap verkondigd over zowel het effect van 
microfinanciering en de rol die de overheid daarbij zelf speelt. 

Het is echter minstens zo interessant om te vernemen wat de mensen - die dagelijks te 
maken hebben met het uitvoeren van de overheidsmaatregelen én zich middenin de 
gecreëerde  beleidsomgeving bevinden - zelf van die overheid vinden. Om hier een beeld van 
te krijgen, zijn voor dit onderzoek 29 personen geïnterviewd. Zij bevinden zich op zeer 
uiteenlopende posities binnen de microfinancieringsmarkt: van overheid tot NGO en van 
coöperatie tot overheid. Vaak vervullen deze mensen een (relatief) hoge positie binnen hun 
(branche) organisatie.  
Wat vinden zij van de ontwikkelingen van microfinanciering in de Filippijnen? Is de overheid 
erin geslaagd een stimulerend kader te scheppen voor MFI’s zodat zij een positieve impuls 
kunnen geven aan de informele sector en de bestrijding van armoede in de Filippijnen? 
Voordat daar op in zal worden gegaan; is microfinanciering überhaupt een goede methode om 
armoede te bestrijden en MSME’s in de informele sector te ondersteunen?   
   
5.2 Impact 
 
Over het algemeen zijn de meeste informanten van mening dat microfinanciering effect kan 
hebben op de ondersteuning van de informele sector en armoedebestrijding. De meerderheid 
geeft immers aan dat microfinanciering bijdraagt aan vermindering van de armoede in de 
Filippijnen. Een veel gehoorde kreet onder geïnterviewden is: ‘One microfinance loan can 
change the future on an entire family. Several loans can change a community. Thousands of 
these loans can transform an entire economy’.  

Rudolph Candelaria van de Cebu CFI Community Cooperative geeft aan dat door het 
aanbieden van microfinanciering kinderen naar school kunnen, huizen worden opgeknapt en 
onderhouden en de toegang tot gezondheidszorg toeneemt. Microfinanciering maakt 
daadwerkelijk een verschil zegt hij. Volgens Teodulo R. Romo van het Department of Social 
Welfare and Development heeft microfinanciering niet alleen veel effect op 
armoedebestrijding maar wordt het ook een steeds belangrijker ontwikkelingsinstrument. Ook 
Bernabe M. Pontesor van Quedancor is van mening dat er nog een hoop potentie zit in 
microfinanciering en dat het ‘nu pas echt allemaal gaat beginnen’.  

Er bestaan echter ook enkele kritische kanttekeningen rondom microfinanciering. Zo 
geeft Isabelita Lablus van de National Economic Development Authority (NEDA) dat de 
impact van microfinanciering slechts beperkt is omdat de hoeveelheid geld die er omgaat in 
deze sector relatief klein is. De impact zou door de jaren heen echter wel kunnen groeien 
volgens haar. Giovani T. Baoy benadrukt dat microfinanciering alleen impact heeft als het 
wordt verstrekt aan de economisch actieve armen. Leningen verstrekken aan armen die het 
niet kunnen investeren in een onderneming maar het slechts consumeren, zijn vaak niet in 
staat om het krediet terug te betalen. Daarnaast benadrukt hij dat er slechts weinig goede 
statistieken voor handen zijn om gedegen uitspraken te doen over het effect van 
microfinanciering. ‘De assets van MFI’s nemen bijna overal toe en terugbetalingpercentages 
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zijn over het algemeen hoog, maar gekeken moet worden naar de sociale impact: hoe zit het 
met de klanten zelf?’ 

De coöperatie van Mansueto S. Lu (Cebu People’s Multi-purpose Cooperatie) biedt 
geld aan armen die zich bezighouden met ondernemen. Ook hij geeft aan dat leningen echter 
regelmatig worden gebruikt voor consumptie waardoor er geen duurzaam effect optreedt.  

Volgens Nestle E. Labastida, Technical Officer bij de NGO Centre for Agriculture 
Development, is de impact ook afhankelijk van de gebruikte leentechnieken van de MFI’s. Of 
je krediet leent aan groepen of individuen en of je dagelijks of wekelijks een bijeenkomst hebt 
waar moet worden terugbetaald.  

Ofelia R. Cardeno van de Peace & Equity Foundation geeft aan dat het vaak moeilijk 
is te bewijzen of een eventuele impact ook aan microfinanciering kan worden toegeschreven 
of dat bijvoorbeeld remittences een vertekend beeld schetsen. Remittences zijn geldstromen 
vanuit de in het buitenland werkende familieleden of vrienden naar het thuisfront. Aangezien 
maar liefst 10% van de totale Filippijnse arbeidsbevolking in het buitenland deelneemt aan het 
arbeidsproces, gaat het hierbij om aanzienlijke bedragen.  

Volgens Nicol van de Bacayan Multi-Purpose Coperative kan microfinanciering de 
armen ook juist opzadelen met extra schulden: ‘Als iemand lid wil worden, mag hij niet 
gelijktijdig al een andere lening hebben lopen. We bekijken of klanten al lenen van andere 
organisaties. Met nieuwe leningen oude leningen afbetalen is uitzichtloos’. 
 
5.3 Het huidige microfinancieringsklimaat 
 
De microfinancieringsmarkt is gedurende het laatste decennium een harde wereld vol 
concurrenten geworden volgens veel geïnterviewden. Door commercialisering en het 
grotendeels wegvallen van gesubsidieerd overheidskrediet is het voor MFI’s moeilijker 
geworden om rond te kunnen komen. Daarnaast neemt het aanbod van MFI’s continu toe: er 
zijn meer aanbieders en op veel meer verschillende locaties. Vroeger was er vaak maar een 
bureau terwijl er nu vaak vele branches bestaan. 

Ondanks het uitbreiden van de microfinancieringsmarkt (zowel aanbieders als 
afnemers) vindt er relatief weinig controle plaats waardoor ‘kredietvervuiling’ steeds vaker 
lijkt voor te komen. MFI’s staan wat dat betreft voor een dilemma: door de hevige 
concurrentiestrijd kunnen ze niet zomaar klanten weigeren. Ze blindelings aannemen kan een 
risico vormen voor de financiële prestatie van de instelling. De MFI’s zijn daarom vaker 
genoodzaakt om zelf onderzoek te doen naar het geschatte vermogen van klanten om de 
lening terug te kunnen betalen. Veel MFI’s stellen als voorwaarden voor het kunnen 
verkrijgen van een lening tegenwoordig enige kennis over krediet en krijgen die aangeboden 
in de vorm van groepstrainingen. Een andere methode die wordt gebruikt is aanvankelijk 
slechts spaardiensten te leveren, waarna eventueel later leendiensten worden aangeboden. 
 
Cauchie G. Castano van de Ramon Aboitiz Foundation, Inc (RAFI) is een van de vele 
personen die aangeeft dat de concurrentie moordend is onder MFI’s tegenwoordig. Ze vindt 
dan ook dat er teveel MFI’s (in Cebu athans; andere delen van de Filippijnen zijn minder 
bevolkt door MFI’s) zijn. Het gevolg hiervan is dat mensen gaan shoppen bij de verschillende 
aanbieders en beginnen met het betalen van de ene lening door het afsluiten van een volgende 
lening (kredietvervuiling). Hier zou de overheid kunnen optreden door het misbruik van 
klanten te registreren en reguleren. Ze beschouwt het ontbreken van dergelijke instellingen als 
falen van de overheid. ‘De competitie is niet meer gezond. Sommige armen hebben vijf 
verschillende leningen. We helpen hen dan ook niet langer meer door ze een extra lening aan 
te bieden’. 
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Nanette Z. Fernandez van de Cebu Micro-Enterprise Development Foundation, Inc is 
ook van mening dat competitie tussen MFI’s erg hard is tegenwoordig. Haar stichting is 
gericht op de ondernemende armen, terwijl ze vroeger ook de allerarmsten tot de doelgroep 
rekende. Daar hebben ze echter slechte ervaring mee; terugbetalingpercentages liepen terug 
terwijl de financiële prestaties van MFI’s een steeds belangrijkere rol gingen spelen.   

Giovani T. Baoy van de Land Bank of the Philippines geeft aan dat Filippijnse 
overheidsbanken vanuit de jaren ’60 zeer slechte ervaringen hebben met het verstrekken van 
kredietprogramma’s. Terugbetalingpercentages waren toen dramatisch laag. Daarom zijn ze 
nu zeer strikt in het vertrekken van krediet. Een van de getroffen maatregelen is het invoeren 
van verschillende standaards. Overigens is het opvallend dat aanbieders van krediet  
(overheidsinstellingen) voor MFI’s, in tegenstelling tot MFI’s zelf, veel minder uitgesproken 
spreken over de concurrentie die gaande zou zijn in de microfinancieringssector. Baoy geeft 
zelfs aan dat er nog steeds veel vraag is naar microfinanciering.    

Mr. Magdaleno van SEAD gaat zoals velen in op de commercialisering van de 
microfinancieringsmarkt. ‘Er wordt tegenwoordig niet of nauwelijks nog subsidie vanuit de 
overheid aangeboden. Daarnaast voegen commerciële banken zich in toenemende mate bij de 
aanbieders van financiële diensten voor armen. Voor sociale doelstellingen van MFI’s, zoals 
empowerment van vrouwen, is hierdoor steeds minder oog’, aldus Magdaleno. Het streven 
van veel MFI’s zou tegenwoordig vooral het uitbreiden van het klantenbestand zijn om op een 
financieel duurzame wijze te kunnen opereren. Deze ontwikkelingen werken de concurrentie 
onder MFI’s in de hand.  

Volgens Isabelita Labus van de National Economic Development Authority (NEDA) 
zijn de zogenaamde money lenders Bombay 5-6 erg succesvol. Zij bieden dagelijks krediet 
aan en hebben een hoop kennis. De drempel om een lening bij hen af te sluiten is laag, 
aangezien ze op motoren huis aan huis krediet aanbieden. Ze vragen echter hoge 
rentepercentages: voor iedere 5 peso die wordt geleend moet 6 worden terugbetaald. Dat 
houdt een rente van 20% in, vaak per maand. Dit staat bijvoorbeeld in schril contrast met 
MFI’s zoals CARD, waar 15% per 6 maanden moet worden afgerekend. Klanten zouden het 
echter op de koop toenemen of zijn niet op de hoogte van het te bewandelen pad naar MFI’s 
die lagere rentes vragen.   
 
Kenneth C. Repunte van de Cooperative Development Authority (CDA) stelt dat 50% van het 
totale aantal coöperaties niet of nauwelijks actief zijn. Zij zijn volgens hem niet in staat de 
huidige globaliserende tijd bij te benen; ‘Ze hebben te weinig capaciteit en leiderschap’. 
Hierdoor zijn fusies van coöperaties noodzakelijk en onontkoombaar. Op deze wijze moet de 
capaciteit van coöperaties worden vergroot.  

Volgens Betta Socorro S. Salera van VICTO heeft er een paradigma shift 
plaatsgevonden in de jaren ’90. ‘Vroeger waren ‘hoeveelheid’ en behalen van sociale 
doelstellingen van belang. Tegenwoordig telt vooral kwaliteit en worden voornamelijk 
economische doelstellingen bepaald’. Terugkijkend beschouwt hij de jaren ’80 als het 
groeidecennium. In de jaren ’90 stonden duurzaamheid, professionalisering aan het aanbieden 
van nieuwe diensten zoals spaarmogelijkheden centraal; ‘het moest allemaal goedkoper, 
sneller en beter’. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een enorme toename van de concurrentie in 
de 21e eeuw, waarin capaciteitsopbouw een groot probleem blijft voor zowel coöperaties als 
andere MFI’s.   

Gines D. Codilla van NATTCO geeft net als Repunte aan dat sommige coöperaties 
zullen moeten fuseren, echter alleen op een kleine schaal en alleen coöperaties welke niet 
financieel duurzaam zijn. Codilla merkt wel op dat fuseren over het algemeen een moeilijk 
verhaal is omdat managers hun positie niet zomaar willen opgeven. Het zal daarom een 
langdurig proces worden verwacht hij. 
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Er lijkt zich een splitsing te voltrekken op het gebied van de coöperaties in de 
Filippijnen. Aan de ene kant ontstaan er steeds grotere succesvolle commerciële coöperaties 
terwijl aan de andere kant veel coöperaties niet of nauwelijks het hoofd boven water kunnen 
houden. Het CDA lijkt daar op in te willen spelen door de opzet van het coöperatiesysteem te 
rationaliseren. Tot het recente verleden bestonden er namelijk zogenaamde primaire locale 
coöperaties (de zelfstandige coöperaties), secundaire regionale coöperaties (zoals VICTO die 
zich vooral bezighouden met het aanbieden van trainingen) en tertiaire nationale coöperaties 
(zoals NATCCO die gaat over regulering en implementatie van programma’s).  

Er is nu een transformatie gaande om tertiaire coöperaties op te laten gaan op het 
secundaire niveau. Volgens Codilla is het tertiaire niveau achterhaald en levert het 
voornamelijk slechts veel bureaucratie op. ‘Het kan allemaal efficiënter, directer. In de meeste 
landen bestaan ook geen drie verschillende niveaus en daar zijn ze succesvol. Het gevolg 
hiervan kan zijn dat er teveel secundaire coöperaties ontstaan, maar die zullen moeten fuseren 
totdat er uiteindelijk een of twee machtige en slagvaardige instanties ontstaan’.     
 
5.4 Overheid & microfinanciering  
 
De overheid is de Filippijnen op twee verschillende wijzen actief betrokken bij de 
microfinancieringsmarkt: zij biedt zowel krediet aan als het creëren van een ondersteunende 
beleidsomgeving. Op papier lijkt de Filippijnse microfinancieringssector op een zeer 
effectieve en efficiënte wijze door de overheid te worden gereguleerd en bediend; de sector is 
groeiende, er zijn het afgelopen decennium verschillende invloedrijke maatregelen 
doorgevoerd en er worden door verschillende financiële overheidsinstellingen miljoenen 
mensen van krediet voorzien.  

De praktijk blijkt toch weerbarstiger te zijn dan dat het vaak in theorie of op papier 
lijkt. Volgens een aanzienlijk aantal personen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt 
schiet de overheid namelijk in sommige gevallen tekort (en in sommige gevallen juist door) 
en zouden effectievere maatregelen genomen kunnen worden. 
 
Vanaf de jaren ’90 is de overheid middels verschillende maatregelen een marktgerichte 
microfinancieringssector aan het nastreven. Het implementeren van best practices, de nadruk 
op commercialisering en het minimaliseren van gesubsidieerde overheidsprogramma’s speelt 
hierbij een rol. Volgens vele geïnterviewden is dit duidelijk merkbaar. In bovenstaande 
paragraaf werd al opgemerkt dat een heftige concurrentie is losgebarsten op de 
microfinancieringsmarkt. Hoewel de meeste personen het marktgerichte beleid en 
maatregelen van de overheid toejuichen, bestaan ook hier de nodige kritische noten.    

Mae Alma Leyola van All-R-Up, een coalitie van NGO’s om toegang te krijgen tot 
kapitaal en technische assistentie, bevestigt dat er tegenwoordig nog nauwelijks giften en 
subsidies zijn. ‘Er moet echter een balans gezocht worden tussen economisch en sociale 
doelstellingen. Het neigt tegenwoordig steeds vaker door te slaan naar de economische kant. 
Laten we alsjeblieft niet de doelgroep uit het oog verliezen’. De overheid schept volgens 
Leyola een omgeving die voornamelijk gericht is op commercialisering en 
professionalisering. Dat de overheid met behulp van soft loans (leningen tegen lage 
rentetarieven) MFI’s nog enigszins de hand boven het hoofd houdt, vindt ze een prima zaak. 
Hierdoor kunnen micro-ondernemingen voorzien blijven van krediet en andere financiële 
diensten die door partner NGO’s worden bereikt. In die zin vindt ze dat de overheid duidelijk 
sturende werking heeft en dat het misschien allemaal wat snel gaat voor voornamelijk de 
kleinere MFI’s. Over het algemeen is ze echter tevreden over de maatregelen van de overheid, 
die haar in staat stellen om micro-ondernemers in de informele sector van dienst te kunnen 
zijn.  
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Volgens Mansueto S. Lu van de Cebu People’s Multi-purpose Cooperatie houdt de 
overheid zich vooral bezig met NGO’s en worden de coöperaties verwaarloosd. Volgens Lu 
mag zijn coöperatie geen stortingen aannemen om te sparen. Wel betrekt zijn coöperatie geld 
van de PCFC, waar hij tegen gunstige rentetarieven krediet kan verkrijgen. Het aanbod van 
krediet vanuit de overheid stemt Lu tevreden, het wettelijk kader echter niet. Hij voelt zich 
gediscrimineerd in vergelijking tot andere MFI’s. Het wordt hierdoor moeilijker zijn klanten 
te bereiken. Het effect van microfinanciering op de informele sector en armoedebestrijding 
moet wat hem betreft verder worden geoptimaliseerd.     

Magdaleno T. Bargamento van de Sustainable Economic Activity Development, Inc 
(SEAD) is van mening dat de overheid zich alleen bezig moet houden met regulering en 
eigenlijk geen krediet zou moeten verstrekken. ‘De Filippijnse overheid moet mensen 
voorzien van basisbehoefte zoals water, elektriciteit en gezondheid. Dat heeft de prioriteit’. Er 
zouden volgens Bargamento verschillende transformaties plaats moeten vinden om micro-
ondernemers beter te kunnen bereiken en het effect op armoede toe te laten nemen. Dit zou 
door de overheid gefaciliteerd moeten worden: 

- Economische transformaties: krediet moet op een efficiëntere wijze geleverd worden. 
- Intellectuele transformatie: naast krediet moet de overheid tegelijkertijd onderwijs 

aanbieden aan klanten. 
- Sociale transformatie: mensen moeten niet verlegen zijn om een lening aan te vragen. 

 
De overheid kan in deze transformaties een helpende hand bieden door een beter 
ondersteunend kader te bieden.  
  Er bestaat onder opvallend veel geïnterviewden overigens enig sarcasme richting de 
overheid. Nicol van de Bacayan Multi-Purpose Coperative vindt dat de overheid veel hulp 
belooft maar dat daar in praktijk maar weinig van terecht komt. Ze vat het als volgt kort en 
bondig samen: ‘Don’t expect much from them’. Volgens Teodulo R. Romo van het 
Department of Social Welfare and Development heeft de overheid veel verschillende bronnen 
zoals kennis en kapitaal tot zijn beschikking en is daarom tot veel in staat. De overheid heeft 
echter ook te maken met andere ontwikkelingsgebieden zoals economische problemen en 
ongelijke inkomstenverdeling. Er is daarom een gebrek aan financiën waardoor de overheid 
niet in staat is grotere stappen te nemen dan het nu al doet.  

Bernabe M. Pontesor van Quedancor, die voornamelijk krediet aanbiedt aan 
(commerciële) MFI’s die gericht zijn op boeren en vissers, zit eigenlijk tussen de overheid en 
de private sector in. Ze ondersteunen de overheid met het uitvoeren van programma’s om aan 
de doelstellingen van het MTPDP te voldoen. Ook zijn kritiek op de overheid berust vooral op 
het feit dat niet formele MFI’s geen stortingen mogen aannemen. Tijdens het interview met 
Pontesor werd duidelijk dat Quedancor grote problemen heeft met het innen van voldoende 
terugbetalingen. Van financiële duurzaamheid was nauwelijks sprake. Zeer recentelijk kwam 
overigens aan het licht dat hoog geplaatste personen binnen het management van Quedancor 
jarenlang corrupt zijn geweest en geld hebben verduisterd. Mogelijk wordt deze 
overheidsinstelling daarom binnenkort gesloten68.      

Volgens Giovani T. Baoy van de Landbank worden gesubsidieerde 
kredietprogramma’s niet langer opgesteld door financiële overheidsinstellingen na invoering 
van de Agriculture and Fisheries Modernisation Act in 1998. Wel worden er nog dergelijke 
programma’s aangeboden door niet financiële overheidsinstellingen. De rentetarieven zijn 
hierbij lager in vergelijking met commerciële banken waarbij het rentetarief op de markt 
gebaseerd is. Hierdoor kunnen volgens Baoy coöperaties en rurale banken prima voorzien 
worden van krediet, die op hun beurt weer ondernemingen in de informele sector kunnen 

                                                 
68 www.sunstar.com.ph 
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steunen. Als de MFI’s overigens goed presteren, krijgen ze korting op het terug te betalen 
bedrag. De bank streeft dan ook naar duurzaamheid van MFI’s en komt het winstoogmerk van 
de eigen instelling op het tweede plan. Opvallend genoeg geeft Baoy aan dat de overheid 
speciaal krediet zou moeten vrijmaken voor MFI’s zodat de rentetarieven omlaag zouden 
kunnen. De overheid zou financieel gezien meer bij kunnen dragen aangezien 
microfinanciering volgens Baoy een hoop potentie heeft.  

Mark Aristotle S. Cabagnot van het Department of Trade and Industry, houdt zich 
vooral bezig met armoedebestrijding en de ontwikkeling van SME’s. Volgens hem stelt de 
overheid effectieve kaders op waarbinnen microfinanciering kan floreren. Het SULONG 
programma en de PCFC vormen volgens hem het bewijs dat de overheid serieus bezig is met 
het bereiken van de doelstelling om drie miljoen nieuwe ondernemers te voorzien van krediet. 
‘In het verleden bood de overheid vaak inefficiënte programma’s maar wijzen de statistieken 
tegenwoordig uit dat de overheid bijdraagt aan een enabling environment voor MSME’s, 
waaronder het aanbieden van microfinanciering’. Wel wijst Cabagnot erop dat het bij MFI’s 
vaak ontbreekt aan de benodigde knowhow, waardoor micro-ondernemingen niet optimaal 
bereikt worden door de MFI’s. De overheid heeft inmiddels al verschillende 
trainingsprogramma’s opgezet maar ‘omgaan met krediet blijft toch een vak apart’, aldus 
Cabagnot.   
 
Mr. Magdaleno van SEAD voorziet coöperaties en NGO`s van krediet en trainingen. Ook 
Magdaleno noemt het verbod krediet te mobiliseren een grote beperking. Daar valt nog een 
hoop te winnen volgens hem. Het is moeilijk om winstgevend te zijn, ondanks een 
terugbetalingpercentage van 95%. Dat heeft mede te maken met de concurrentie en dat zelfs 
commerciële banken zich zijn gaan bezighouden met microfinanciering tegenwoordig. 
Over de genomen overheidsmaatregelen is Magdaleno gematigd positief, afgezien van het 
verbod spaargelden te mobiliseren. De sturende werking van de overheid richting 
commercialisering is prima. ‘Commercialisering is onontkoombaar. MFI’s moeten op eigen 
benen kunnen staan. Daar speelt de overheid prima op in. Op de lange termijn heeft dat meer 
effect op ondersteuning van bedrijven in de informele sector en armoedebestrijding’.   

Norma B. Panulde werkt als ontwikkelingsspecialist bij de Cooperative Development 
Authority, de regulerende kracht achter coöperaties die trainingen en seminars aanbiedt. Het 
CDA is duidelijk meer gericht op assistentie verlening dan op het leveren van krediet. Panulde 
is over het algemeen te spreken over de institutionele ontwikkeling binnen de overheid. Er 
ontstaan in toenemende mate netwerken met andere overheidsinstellingen, zoals met 
Quedancor. Netwerken dragen bij aan verspreiding van kennis waardoor verbeteringen sneller 
kunnen worden ingevoerd. Panulde erkent dat veel coöperaties slecht presteren maar dat het 
niet direct te maken heeft dan wel te verhelpen is door de overheid. ‘Vaak worden coöperaties 
geleidt door mensen die niet de capaciteit bezitten om leiding te geven aan een coöperatie. De 
CDA heeft wel programma’s opgesteld zoals de MORR (Manual Of Rules and Regulation) 
om de professionaliteit te verbeteren’.  

Luchie Almagro-Blanco van PhilDHRRA, een secundaire coöperatie gericht op 
NGO’s en coöperaties is van mening dat de overheid de laatste jaren verandering heeft 
toegepast in het ontwikkelingsbeleid: er zou meer sprake van samenwerking tussen NGO’s en 
de locale overheid zijn wat resulteert in partnerships en netwerken. Ze noemt het voorbeeld 
van de burgemeester van Cebu City, Tomas Osmeña, die openstaat en enthousiast is voor 
samenwerking met verschillende ontwikkelingsorganisaties. Het leidt volgens Almagro-
Blanco in veel gevallen tot succes. Ze beseft dat Osmeña echter niet kan worden getypeerd als 
een doorsnee burgemeester. Wat betreft de provinciale overheid is er nog een hoop werk te 
verzetten. Zij zijn over het algemeen minder welwillend om samen te werken. Daarnaast vindt 
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ze dat overheidsmaatregelen veel vaker effect moeten hebben op capaciteitsopbouw en niet op 
infrastructuur. Het gebrek aan voldoende capaciteit onder MFI’s frustreert de ontwikkeling.  
 
J. Russell V. Herrera van de Peace and Equity Foundation (PEF) heeft een partnership met de 
overheid onder andere over het aanbieden van sociale diensten zoals water, huisvesting, 
gezondheidszorg, onderwijs maar ook microfinanciering. PEF leent zowel aan grotere MFI’s 
als aan individuen (community based). Herrera heeft kritiek op de overheid in de zin dat ze 
zelf belangen heeft in microfinanciering: ze houdt zich namelijk bezig met het implementeren 
van microfinanciering waardoor ze concurreert met private MFI’s. Herrera is van mening dat 
de overheid zich slechts bezig zou moeten houden met regulering, het specifieke gebied van 
de overheid. Herrera is overigens van mening dat de microfinancieringssector er in de 
Filippijnen over het algemeen goed voorstaat en een grote groei doormaakt. De overheid heeft 
hierin een aanzienlijke rol gespeeld volgens hem. Het effect op de bestrijding van armoede 
neemt daardoor ook toe volgens hem. De overheid zou wel extra aandacht moeten besteden 
aan de regulering van coöperaties. ‘Op het gebied van coöperaties is veel vraag naar 
capaciteitsopbouw en training, aangezien veel coöperaties worden geleid door ongeschoolde 
mensen die een gebrek aan vaardigheden hebben. De overheid verwaarloost haar taak op dit 
gebied enigszins. Ook zou ze meer moeten investeren in partnerships: het bouwen vanaf het 
lokale niveau’.  

Reylan S. Castillo van de Telemco coöperatie, waar werknemers van 
telecommunicatiebedrijf  lid van kunnen worden: ‘De overheid gaf vroeger MFI’s vooral 
giften en deed het echte ontwikkelingswerk zelf. Vanaf de eeuwwisseling worden locally 
based NGO’s meer betrokken bij het beleid en maatregelen omdat ze de omgeving goed 
kennen’. Dit stimuleert de werking van de microfinancieringsmarkt vindt Castillo. De 
commercialiseringtrend en de genomen overheidsmaatregelen hieromtrent gaat hem soms erg 
snel. ‘Coöperaties hoefden vroeger geen belasting te betalen. Nu is dat alleen als de omzet 
onder een bepaald bedrag blijft (red. 10 miljoen peso). De overheid kijkt nu anders tegen 
coöperaties aan; ze ziet dat ze winstgevend kunnen zijn’. Een ander gevolg is dat de overheid 
veel strikter is in het vertrekken van kredieten aan MFI’s. Castillo is blij dat er een 
vertegenwoordiger van NATCCO in het nationaal congres zit om de belangen van coöperaties 
te behartigen. 

Gines D. Codilla van Natcco krijgt fondsen van Landbank en internationale NGO’s 
zoals OikoCredit en CordAid. ‘De president focust zich op microfinanciering waardoor 
problemen slechts gedeeltelijk worden aangepakt. Er zou meer ondersteunend beleid moeten 
worden gevoerd’. Bijna alle coöperaties van Natcco zijn financieel duurzaam door de 
aangeboden trainingen en het implementeren van best practices. Codilla benadrukt dat 
microfinanciering mislukkingen voornamelijk ontstaan door het niet aanbieden van 
trainingen; ‘microfinanciering is not only about money but also skills’. Technische training is 
echter een relatief nieuwe ontwikkeling in de wereld van de coöperaties. Hier moet de 
overheid meer op inzetten. Overigens geeft Codilla aan dat succes van MFI’s en het 
verminderen van hun klanten niet alleen afhangt van overheidsmaatregelen maar ook een zorg 
van MFI’s zelf is: ‘MFI’s moeten alleen geld uitlenen aan bedrijven of kleine ondernemingen. 
Lenen aan zeer arme mensen heeft gen nut. Je haalt ze niet uit de armoede en de MFI zelf 
krijgt grote terugbetalingsproblemen’. 
            Celestino V. Mausisa van de Visayas Enterprise Foundation biedt groepstrainingen 
aan voordat mensen mogen lenen. Er is volgens hem wat dat betreft veel veranderd de laatste 
jaren. Zo vormen vrouwen en kleine ondernemingen tegenwoordig de doelgroep terwijl 
vroeger iedereen in aanmerking kwam voor een lening. Daar werden echter slechte resultaten 
mee behaald; leningen werden slecht terugbetaald omdat de leningen voor consumptie werden 
gebruikt. 
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Volgens Mausisa moeten MFI’s zelf meer diensten gaan aanbieden aangezien de 
overheid de mensen onvoldoende helpt. ‘We betalen belasting, registeren onszelf, maar 
krijgen niks terug van de overheid. Zo bestaat er geen specifieke wetgeving voor NGO’s.  
Wel vindt er enige ondersteuning plaats vanuit de overheid in het vertrekken van krediet, 
hoewel dat aan strikte voorwaarden is verbonden’. Daarnaast is het niet makkelijk voor 
NGO’s tegenwoordig omdat er veel concurrentie heerst tussen NGO’s, met als gevolg dat 
MFI’s zelf niet erg strikt kunnen zijn. ‘Klanten vertrekken anders naar andere NGO’s die ook 
leningen aanbieden’. Door regulering vanuit de overheid op dit punt, wat vooralsnog 
ontbreekt, zou dit probleem verholpen kunnen worden. 

Volgens Rudolph Candelaria van de Cebu CFI Community Cooperative moeten MFI’s 
tegenwoordig als gevolg van het gevoerde overheidsbeleid de concurrentie aangaan met 
commerciële banken. Hij is hier niet altijd blij mee, hoewel hij beseft dat het op de langere 
termijn waarschijnlijk het meest effectief is. Candelaria zet zich af tegen geld te lenen op 
basis van de Grameen benadering: ‘Het buit mensen uit omdat hoge rentepercentages worden 
gevraagd waardoor mensen worden opgezadeld met hoge schulden’. Hij benadrukt dat 
microfinanciering moet worden aangeboden aan micro-ondernemingen in combinatie met 
krediettraining. ‘Lenen is anders een vergelijkbaar met het geven van een vis, wat verslavend 
werkt, in plaats van te leren hoe je moet vissen. Wij bieden ook de technologie’. De overheid 
zet daar zelf vooralsnog te weinig op in geeft hij aan. De vraag naar leningen van zijn klanten 
is overigens groter dan het share kapitaal waardoor de coöperatie is genoodzaakt om leningen 
van buiten aan te trekken. En dat lukt aardig bij de overheid. Hierdoor zijn ze mede in staat 
micro-ondernemers te bereiken en hen bij te staan in het verbeteren van hun situatie.  

Dr. Mansueto S. Lu is directeur van de Cebu People’s Multi-purpose Cooperative. Hij 
beschrijft met een opvallende openheid een situatie die speelt bij zijn coöperatie waar de 
overheid nauwelijks invloed op heeft: corruptie. ‘Onderpand is niet echt nodig om geld te 
lenen. Als het niet aanwezig is wordt er een sociaal onderzoekje ingesteld om te analyseren of 
de klant capabel is om de lening terug te kunnen betalen. Ondanks deze werkwijze liggen 
terugbetalingpercentages zeer laag bij ons: rond de 55%’. Volgens Lu is er sprake van 
corruptie onder het eigen personeel. (Een van Lu’s belangrijkste taken is het aanpakken van 
corruptie binnen zijn coöperatie.) Hierdoor worden de inkomsten gedrukt. Toch is het een 
stabiele coöperatie omdat er simpelweg niet meer wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt. 
Het effect op armoedebestrijding en ondersteuning van informele ondernemers zou 
vanzelfsprekend hoger zijn wanneer corrupte praktijken konden worden gestopt.  

De overheid doet volgens Lu erg haar best maar  men moet veel statistische rapporten 
met een korrel zout nemen. Het zou een te positieve weergave zijn van de werkelijkheid. Lu is 
blij dat hij geld kan lenen van overheidsinstellingen zoals de Landbank omdat de renteper-
centages daar lager liggen dan bij commerciële banken. ‘Wij kunnen voor ongeveer 11% per 
jaar een lening afsluiten bij de Landbank, terwijl we het voor ongeveer 25% per jaar uitlenen. 
De overheid stelt ons dus in staat om op deze wijze winst te maken’. De overheid heeft er 
volgens Lu aan bijgedragen dat commerciële banken zich nu ook in toenemende gaan bezig 
houden met microfinanciering. Aanvankelijk werden de armen altijd beschouwd als de 
zogenaamde non-bankable people. Deze visie is nu duidelijk aan het veranderen. Dat komt 
mede door een stimulerend wetgevend kader dat door de overheid is gecreëerd.    

Volgens Ernesto G. Yap, werkzaam op de University of San Carlos, levert micro-
financiering het benodigde duwtje in de rug om micro-ondernemingen te laten groeien. 
‘Zonder toegang tot financiële diensten zouden micro-ondernemingen worden verplicht om te 
lenen bij informele geldleners die hoge rentepercentages vragen. Dit zou een beperking 
betekenen voor de groei. Microfinanciering kan dus een direct effect hebben op economische 
groei en armoedevermindering. De schaal waarop is tot op heden echter niet optimaal’.       
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Een veel gehoord punt van kritiek is dat er voor NGO’s in de Filippijnen nauwelijks 
enige regulering bestaat. Volgens Nanette van de Cebu Micro-Enterprise Development 
Foundation, Inc (Cemedfi) zou de overheid dit wel moeten doen. NGO’s ondervinden nu de 
nodige beperkingen. ‘NGO hebben moeite met het vinden van kredietverstrekkers. Ze worden 
vaak ondersteund door stichtingen en liefdadigheidsinstellingen maar kunnen meestal niet 
terecht bij formele financiële instellingen’. Daarnaast zijn NGO’s, omdat ze niet zijn 
gereguleerd, niet bevoegd om spaargelden van klanten of publiek te mobiliseren. Een gemiste 
kans, aangezien krediet toch al zo spaarzaam is’. Op dit punt zou de overheid haar 
maatregelen moeten nemen, omdat het significant bij zou kunnen dragen aan verbetering van 
de microfinancieringssector volgens Nanette.    
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Hoofdstuk 6 Conclusie  
 
In dit afsluitende hoofdstuk zal worden ingegaan op de beantwoording van de hoofdvraag van 
deze thesis: hebben overheidsmaatregelen op het gebied van microfinanciering vanaf begin 
jaren ’90 geleidt tot een positieve impuls voor de informele sector en de bestrijding van 
armoede in de Filippijnen? Er zal uiteengezet worden in welke mate dit volgens dit onderzoek 
het geval is. Daarnaast zullen bevindingen die uit de casestudie voortvloeien de revue 
passeren. Er zal echter worden begonnen met beantwoording van de 4 deelvragen; per kopje 
zal een deelvraag behandeld worden.    
 Voordat de resultaten echter zullen worden gepresenteerd, worden hier enkele 
beperkingen van dit onderzoek genoemd die in acht moeten worden genomen bij analyse van 
deze resultaten. Ten eerste zijn de resultaten verkregen op basis van een beperkt aantal 
interviews. Uitgaande van de miljoenen mensen die in de Filippijnen op een of andere wijze 
te maken hebben met microfinanciering is de kans dat 29 informanten alle heersende 
opvattingen representeren minimaal. De tijd die gereserveerd is voor dit onderzoek stond niet 
toe om aanzienlijk meer informanten bij dit onderzoek te betrekken. Een tweede beperking 
van deze studie is de afkomst van de informanten. Zij zijn werkzaam in de regio Cebu en 
hebben op grond van de ervaringen in dit gebied geantwoord op de interviewvragen. Niet 
ondenkbaar is dat informanten uit regio’s elders – bijvoorbeeld in landelijke gebieden waar de 
dekking van MFI’s stukken lager is in vergelijking met stedelijke gebieden – afwijkend 
zouden hebben gereageerd. Tijd- en kostenbeperkingen stonden echter niet toe om 
verschillende regio’s van de Filippijnen te bezoeken. Een derde aspect wat de 
betrouwbaarheid van het onderzoek aantast is de Filippijnse gewoonte om iemand niet teleur 
te willen stellen. Op vragen waarop de informant het antwoord schuldig moet blijven, zal 
desnoods worden geprobeerd een gewenst antwoord te verzinnen. Door middel van 
controlevragen en het gebruik van diepte-interviews is geprobeerd dit aspect zo veel mogelijk 
op te merken. Tenslotte is in dit onderzoek gekozen voor een hoog abstractieniveau en vooral 
ingegaan op hoofdlijnen. Dit heeft consequenties voor de diepgang van deze studie. Het 
voordeel is echter dat dit onderzoek het concept microfinanciering tamelijk breed behandelt.      
 Bovenstaande beperkingen hebben direct gevolgen voor de betrouwbaarheid van 
uitspraken en conclusies die op grond van de bevindingen van dit onderzoek worden gedaan. 
In dit kader moeten de conclusies en bevindingen in dit hoofdstuk dan ook worden 
beoordeeld. De empirische waarde van dit onderzoek zal nader bepaald moeten worden door 
het verrichten van vervolgonderzoek.   
 
Deelvraag 1: Wat is microfinanciering en welke theorieën bestaan er rondom dit 
concept? 
 
Microfinanciering -  het aanbieden en afhandelen van spaardiensten, leningen en 
verzekeringen - heeft de laatste 15 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de 
Filippijnen. Het uitgeven van klein krediet is niet nieuw, maar werd reeds al in de jaren ’60 
vanuit de overheid aangeboden aan voornamelijk boeren en vissers. Het werd echter een 
mislukking, mede door slechte terugbetalingcijfers en corruptie. De gedachte dat boeren 
alleen met gesubsidieerde leningen gebaat zouden zijn, bleek een verkeerde aanname. Nieuwe 
initiatieven toonden aan dat arme bevolkingsgroepen wel degelijk hun leningen kunnen 
terugbetalen en in staat zijn om hoge rentetarieven te betalen. Toegang tot krediet werd 
belangrijker dan de rentevoet. En waar er in de jaren ’60 en ’70 nauwelijks aandacht was voor 
de institutionele kant van klein krediet, kreeg deze in de jaren ’80 maar vooral in de jaren ’90 
erg veel aandacht.  
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De Filippijnse overheid gaf formele erkenning aan microfinanciering in 1997. Tijdens 
het laatste decennium is het aanbod van zowel formele als informele 
microfinancieringdiensten toegenomen in de Filippijnen. Microfinanciering toont aan dat het 
een effectief instrument kan zijn voor armoedebestrijding en economische ontwikkeling. 
Microfinanciering ondersteunt micro-ondernemingen namelijk in hun groeiproces. Vooral 
voor een land als de Filippijnen draagt dit significant bij aangezien micro, kleine, en medium 
ondernemingen 99,6% uitmaken van de totale economie. Het wordt zelfs van nog groter 
belang wanneer men in ogenschouw neemt dat ongeveer 33% van de Filippijnse inwoners 
onder de armoedegrens leeft.  

De continue groei van het aantal MFI’s bewijst dat microfinanciering op een duurzame 
en winstgevende manier kan worden aangeboden. De huidige commercialiseringtrend wordt 
soms overhaast door strategische besluiten van MFI’s om met winstoogmerk te gaan 
opereren. Door deze ontwikkeling zijn formele financiële instellingen steeds meer betrokken 
geraakt in de Filippijnse microfinancieringswereld. Informele instellingen bewegen zich 
richting formalisering en gaan activiteiten ondernemen welke zij nog niet eerder deden, zoals 
spaar mobilisatie. (Spaar mobilisatie vereist transformatie naar een formele instelling. 
Informele instellingen accepteren vaak kapitaal van klanten in de vorm van verplicht sparen.) 
Naast de toename van commerciële spelers op de microfinancieringsmarkt houden MFI’s 
steeds meer rekening met de zogenaamde best practices en performance standaards, wat leidt 
tot een transparantere en competitieve industrie.  

Het is echter belangrijk te beseffen dat microfinanciering geen 
werkeloosheidsuitkering, geen consumptielening en geen algeheel wondermiddel tegen 
armoede is. Microfinanciering levert een duurzame basis waarmee het inkomen kan worden 
verbeterd, bloeiende ondernemingen kunnen worden opgebouwd, kwetsbaarheid tegen 
externe economische schokken kan worden verminderd en tenslotte de kwaliteit van leven 
kan worden verbeterd. Krediet lenen aan mensen zonder bezittingen is echter vaak niet zinvol. 
Zij lijken beter geholpen te zijn met specifieke programma’s die deze mensen voorzien van de 
eerste basisbehoefte zoals huisvesting en gezondheidszorg.   
 
Deelvraag 2: Welke invloed heeft microfinanciering op de informele sector en op de 
vermindering van armoede?  
 
Volgens recente schattingen zijn ongeveer 19 miljoen mensen (op een totaal van 90 miljoen 
inwoners) werkzaam in de informele sector in de Filippijnen. Dat komt neer op bijna 70% van 
de beroepsbevolking. Hierbij moet worden aangetekend dat het gaat om schattingen, 
aangezien accurate statistieken ontbreken. De informele sector is niet van tijdelijke aard zoals 
soms wordt gesteld. Steeds meer mensen zoeken hun heil in deze sector. Vooral in tijden van 
crisis neemt het aantal mensen dat werkzaam is in de informele kant van de economie toe. 
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Bron: National Statistic Office, 2002 

 
 
Tegenwoordig komt ongeveer 44% van het BNP van de Filippijnen voort uit de informele 
sector. De sector speelt dus onmiskenbaar een belangrijke rol in het creëren van 
werkgelegenheid, produceren van goederen en diensten en het verhogen van het inkomen. Ze 
levert een grote bijdrage aan de Filippijnse economie. Geconcludeerd kan worden dat 
stimulering van de informele sector zeer waarschijnlijk zal bijdragen aan de vermindering van 
armoede. Stimulering van de informele sector zal namelijk leiden tot een toename van de 
economische groei. Groei van de economie tenslotte, wordt beschouwd als een zeer 
belangrijke - zo niet de belangrijkste - factor die bijdraagt aan de vermindering van de 
armoede. 
 
Het aanbieden van microfinanciering kan worden beschouwd als een stimulans voor de 
informele zijde van de economie. De meeste MFI’s zijn namelijk gericht op ondernemingen 
in deze sector (entrepeneurial poor) en voorzien hen van financiële diensten waardoor het 
mogelijk wordt om uit de armoedecyclus te ontsnappen. In de volgende figuur is dit 
mechanisme, na interventie, schematisch gesimplificeerd weergegeven. 

 
 
Doorbreken van armoedecyclus 

 
            Bron: Michiel Mattheijssen 
 
De economische bijdrage van de informele sector is van dien aard dat algemeen wordt 
verondersteld dat overheden beleid zouden moeten ontwikkelen dat het belang van deze 
economie erkent en reguleert wanneer nodig. De overheid wordt hierbij dus beschouwd als 
‘the architect of a positive enabling environment’.  
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Deelvraag 3: Welke maatregelen heeft de Filippijnse overheid genomen op het gebied 
van microfinanciering sinds begin jaren ’90? 
 
De rol die de Filippijnse overheid kan spelen in het doorbreken van de armoedecyclus is 
aanzienlijk. Zij biedt zowel microfinanciering aan evenals het creëren van een stimulerend 
wettelijk kader waarin microfinanciering wordt ondersteund. Niet voor niets zijn in het 
MTPDP 2004-2010, dat door de overheid is opgesteld, de twee volgende belangrijke 
doelstellingen voor 2010 geformuleerd: 

- Drie miljoen micro-ondernemers en SME’s ondersteunen door middel van 
microfinanciering. 

- Leningen aan zelfstandigen en kleine ondernemingen moeten worden  
verdriedubbeld. 

 
Om deze doelstellingen te realiseren, zullen volgens het MTPDP ondersteunende initiatieven 
tot uitbreiding van de microfinancieringssector ontplooid moeten worden. 

- MFI’s (zowel formeel als semi-formeel) moeten worden aangemoedigd om het aanbod 
van financiële diensten zoals spaarmogelijkheden uit te breiden, best practices te 
implementeren en capaciteit op te bouwen. 

- Overheidsinstellingen moeten microfinancieringdiensten meer gaan aanbieden via 
MFI’s (wholesale) dan rechtstreeks aan de uiteindelijke klanten zelf (retail).  

- Ondersteunen van en volledig operationaliseren van het People’s Development Trust 
Fund (PDTF) voor het opbouwen van capaciteit, het versterken van een ondersteunend 
beleidsmilieu en een institutioneel kader voor een marktgeleide 
microfinancieringsmarkt. 

- Institutionaliseren van het ontwikkelingsprogramma SULONG.  
Dit programma moet MSME’s een betere toegang bieden tot krediet door het 
simplificeren en standaardiseren van leenprocedures en het verlagen van de  
leenkosten voor SME’s bij overheidsinstellingen.  

 
Naast bovenstaande initiatieven zijn in de National Strategy for Microfinance doelstellingen 
opgesteld die er voornamelijk op gericht zijn om een levensvatbare en duurzame private 
microfinancieringsmarkt te creëren. Deze Nationale Strategie is gebaseerd op de volgende 
sleutelprincipes: 

- Grotere rol van private MFI’s in het leveren van financiële diensten. 
- Ontwikkeling van een ondersteunende beleidsomgeving dat de deelname van de 

private sector in microfinanciering mogelijk maakt.    
- Gehechtheid aan marktgeoriënteerd krediet en financieel beleid. 
- Afzijdigheid van overheidsinstellingen bij het implementeren van 

kredietprogramma’s. 
 

Overheidsbeleid speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de MSME sector door het 
aanmoedigen van investeringen in MSME’s, het leveren van krediet, management en 
technische ondersteuning. Speciale krediet programma’s vanuit de overheid zijn echter niet 
altijd succesvol. Een belangrijk probleem waar de Filippijnse microfinancieringssector mee te 
maken heeft, is immers de gebrekkige institutionele capaciteit. Concreet gesteld betekent dit 
dat MFI’s onvoldoende in staat zijn leningen zonder onderpand op een efficiënte wijze aan te 
bieden en onvoldoende kennis bezitten over het toezien op en verwerken van leningen. 
Verwarring over de rol die de overheid zou moeten aannemen in het bevorderen van 
microfinanciering - wel of niet krediet aanbieden - verergert de situatie.  
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Deelvraag 4: Is de Filippijnse overheid erin geslaagd een stimulerend kader te scheppen 
voor microfinanciering om hiermee een positieve impuls te geven aan de informele 
sector en de bestrijding van armoede in de Filippijnen? 

 
Volgens de bevindingen van dit onderzoek kan de Filippijnse overheid over het algemeen 
worden beschouwd als een sturende kracht achter het bevorderen van microfinanciering en de 
stimulans daarvan op de informele sector en armoedebestrijding. Middels specifiek beleid – 
dat voornamelijk is gericht op commercialisering en marktwerking – zijn overheidssubsidies 
grotendeels afgeschaft. MFI’s worden in toenemende mate door de overheid geacht op eigen 
benen te staan. Dat het hierbij om een proces gaat dat niet op korte termijn kan worden 
voltooid, wordt begrepen door de Filippijnse overheid. De overheid blijkt namelijk op 2 
verschillende wijze (in)direct betrokken bij de microfinancieringsmarkt in de Filippijnen: zij 
biedt zowel krediet aan als het creëren van een stimulerende beleidsomgeving. De sector is 
groeiende, er zijn verschillende invloedrijke en stimulerende maatregelen doorgevoerd en er 
worden door verschillende financiële overheidsinstellingen miljoenen mensen van krediet 
voorzien.  

  
Uit literatuuranalyse is gebleken dat er overigens ook kritische geluiden bestaan over de 
overheid (iets dat nauwelijks werkelijk naar voren kwam in de interviews). Zo kan men zich 
de vraag stellen of de overheid überhaupt invloed heeft op de verschillende MFI’s in de 
Filippijnen. De invloed van de overheid op financiële intermediairs blijkt namelijk per sector 
te verschillen. Zo heeft de Filippijnse overheid nauwelijks invloed op de werkwijze van 
commerciële banken. Het is juist vaak ondersom: commerciële banken hebben veel invloed 
op de wetgeving en uitvoering van financieel beleid. NGO’s echter zijn afhankelijk van de 
overheid (en donoren) en zijn vaak een verlengstuk geworden van deze instanties. Ze bieden 
financiële diensten aan welke gewenst zijn door de overheid en de donoren. Armen hebben 
wat dat betreft niet altijd de prioriteit. Op de informele markt heeft de overheid totaal geen 
invloed, vaak zelfs geen afgeleide invloed69.   

Vanaf midden jaren ’80 ontwikkelde zich allerlei democratische instituties in het land. 
Terwijl er sindsdien veel is bereikt, valt er de laatste jaren toch een teleurstelling waar te 
nemen over het vermogen van het huidige politieke systeem om de behoeften van de 
Filippijnse maatschappij, en in het bijzonder de armen, te bevredigen. Sommige deskundigen 
beweren zelfs dat de politiek het belangrijkste economische probleem is waarmee het land 
tegenwoordig wordt geconfronteerd. Zwak bestuur lijkt de belangrijkste medebepalende 
factor te zijn voor de matige prestaties van de economie en de ontbrekende effecten op 
armoede in de loop van de jaren. Een artikel van juli 2004 in The Economist vergelijkt de 
Filippijnse democratie met ‘showbiz’ en verwijst naar een „sorrycultuur in de politiek“. Een 
sterk politiek partijsysteem is één van de essentiële instellingen van een representatieve 
overheid. In de Filippijnen worden politieke partijen eerder gezien als persoonlijke 
hulpmiddelen van politici dan als sociale instellingen voor het algemeen belang.   
 
Hoofdvraag: Hebben overheidsmaatregelen op het gebied van microfinanciering vanaf 
begin jaren ’90 geleidt tot een positieve impuls voor de informele sector en de bestrijding 
van armoede in de Filippijnen? 
 
Over het algemeen zijn de meeste geïnterviewde personen gematigd positief over het effect 
van microfinanciering op armoedebestrijding en de ondersteuning van de informele sector. De 
meerderheid geeft aan dat microfinanciering bijdraagt aan stimulering van de informele sector 
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en vermindering van de armoede. Een veel gehoorde kreet onder geïnterviewden is: ‘One 
microfinance loan can change the future on an entire family. Several loans can change a 
community. Thousands of these loans can transform an entire economy’. Hierbij worden 
echter wel direct 2 kanttekeningen geplaatst: er zijn slechts weinig goede statistieken voor 
handen om gedegen uitspraken te doen over het effect van microfinanciering. Mochten deze 
al beschikbaar zijn dan is het vaak moeilijk te bewijzen of een eventuele impact ook aan 
microfinanciering kan worden toegeschreven. Remittences kunnen bijvoorbeeld een 
vertekend beeld schetsen. 

De overheid stimuleert actief een marktgerichte sector waarbij winstgevendheid een 
grote rol is gaan spelen. Niet alleen de overheid heeft daar invloed op, zoals veel 
geïnterviewden aangeven. De overheid heeft haar vroegere gesubsidieerde directe 
kredietprogramma’s voor een groot gedeelte ingedamd, echter EO 138 is herroepen en in 
2006 vervangen door EO 558. Dit betekent dat nu alle overheidsinstanties kredieten mogen 
verstrekken ongeacht de eigenlijke functie. Onder EO 138 mochten alleen financiële 
overheidsinstellingen leningen aanbieden en werd strikte wetgeving gesteld rondom subsidies 
en kredietprogramma’s. Er is de nodige discussie ontstaan over deze herroeping. Zo heeft de 
Wereldbank haar ernstige zorg uitgesproken. Er wordt gevreesd dat men terug in de tijd gaat 
en de overheid weer enorm veel kapitaal inefficiënt gaat spenderen aan gesubsidieerde 
leningen70. Als niet financiële overheidsinstellingen, zoals het Ministerie van Landbouw, deel 
gaan nemen aan dergelijke armoedeprogramma’s (met de nadruk op kredietverstrekking), 
vreest men een enorme groei van het aantal overheid kredietprogramma’s. 

Volgens veel geïnterviewden is de microfinancieringsmarkt gedurende het laatste 
decennium een harde wereld vol concurrenten geworden. Door commercialisering en het 
grotendeels wegvallen van gesubsidieerd overheidskrediet is het voor MFI’s moeilijker 
geworden om rond te kunnen komen. Daarnaast neemt het aanbod van MFI’s continu toe: er 
zijn meer aanbieders en op veel meer verschillende locaties. Vroeger was er vaak maar een 
bureau terwijl er nu vaak vele kantoorbranches bestaan. Ook zijn commerciële banken zich 
gaan bezighouden met microfinanciering. 

Ondanks de uitbreiding van de microfinancieringsmarkt (zowel aanbieders als 
afnemers) vindt er relatief weinig controle plaats waardoor ‘kredietvervuiling’ steeds vaker 
lijkt voor te komen. MFI’s staan wat dat betreft voor een dilemma: door de hevige 
concurrentiestrijd kunnen ze niet zomaar klanten weigeren. Ze blindelings aannemen kan een 
risico vormen voor de financiële prestatie van de instelling. De MFI’s zijn daarom vaker 
genoodzaakt om zelf onderzoek te doen naar het geschatte vermogen van klanten om de 
lening terug te kunnen betalen. Volgens verschillende geïnterviewden kan de overheid door 
het opzetten van gerichte kredietbureaus op dit punt een hoop ellende voorkomen en de sector 
efficiënter maken.    

Met betrekking tot coöperaties die onder de CDA vallen, is er behoefte aan effectieve 
wetgeving voor coöperaties die zich bezighouden met kredietverstrekking of andere vormen 
van financiële dienstverlening. Door het bestaan van conflicterende mandaten is er een gebrek 
aan prioriteiten stellen, inadequate capaciteit en een zwakke institutionele infrastructuur voor 
effectieve wetgeving. Hier is volgens vele geïnterviewden nog een zware taak voor de 
overheid weggelegd. Ook vanuit NGO’s is er kritiek op de overheid. Een veel gehoord punt 
van kritiek is dat er voor NGO’s in de Filippijnen nauwelijks enige regulering bestaat (terwijl 
coöperaties en banken dat wel zijn). Een gevolg hiervan is dat ze geen stortingen mogen 
mobiliseren (investeren of uitlenen).  

Vaak wordt in interviews aangegeven dat het MFI’s meestal ontbreekt aan de 
benodigde knowhow, waardoor micro-ondernemingen niet optimaal bereikt worden door de 
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MFI’s. De overheid heeft inmiddels al verschillende trainingsprogramma’s opgezet maar 
omgaan met krediet blijft toch een vak apart. ‘Microfinanciering is not only about money but 
also skills.’ 

Voor de toekomst moet de overheid zich mogelijk meer gaan toeleggen op het 
stimuleren en organiseren van netwerken. Er ontstaan tegenwoordig namelijk in toenemende 
mate netwerken tussen verschillende overheidsinstellingen. Netwerken dragen bij aan 
verspreiding van kennis waardoor verbeteringen sneller kunnen worden ingevoerd. Ook 
tussen NGO’s en coöperaties ontstaan steeds meer netwerken. Geïnterviewden spreken over 
een bundeling van kapitaal en kennis. Een probleem bij het vormen van netwerken of zelfs het 
fuseren van MFI’s is dat (hooggeplaatste) personen hun functie niet graag opgeven. Bij het 
vormen van de netwerken speelt de overheid nu nog vaak geen rol.    

  
 

 
 
 
 
 
Overige bevindingen: 
 

- De microfinancieringsmarkt blijft in de Filippijnen groeien. Het beleid en het 
regelgevende milieu zijn over het algemeen ondersteunend van aard voor de sector en 
er zijn verschillende fondsen en instellingen om te lenen zoals van PCFC. Na ruim 15 
jaar overheidsbeleid betreffende microfinanciering blijft het belangrijkste probleem in 
de Filippijnen echter het gebrek aan capaciteit om financiële diensten tegen een 
redelijke prijs en goede service aan de arme bevolking te verlenen.   

- Tot het recente verleden bestonden er zogenaamde primaire locale coöperaties (de 
zelfstandige coöperaties), secundaire regionale coöperaties (zoals VICTO die zich 
vooral bezighouden met het aanbieden van trainingen) en tertiaire nationale 
coöperaties (zoals NATCCO die gaat over regulering en implementatie van 
programma’s). Er is nu een transformatie gaande om tertiaire coöperaties op te laten 
gaan op het secundaire niveau. Op deze wijze hoopt de overheid coöperaties 
slagvaardiger te maken en de bureaucratie in te dammen. Ondanks bovenstaande 
maatregelen is er vanuit coöperaties opvallend veel kritiek op de overheid.  

- Coöperaties hoefden vroeger geen belasting te betalen. Nu is dat alleen als de omzet 
onder een bepaald bedrag blijft (red. 10 miljoen peso). De overheid behoud hiermee de 
uitzonderingspositie voor coöperaties en draagt ook op deze wijze bij aan het creëren 
van een dienend kader voor MFI’s.  

- Er lijkt zich een splitsing te voltrekken op het gebied van de coöperaties in de 
Filippijnen. Aan de ene kant ontstaan er steeds grotere succesvolle commerciële 
coöperaties terwijl aan de andere kant veel coöperaties niet of nauwelijks het hoofd 
boven water kunnen houden. De helft van alle aanwezige coöperaties in de Filippijnen 
is niet actief.  
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2. Afkortingen: 
 
BNP  Bruto Nationaal Product 
BSP  Bangko Sentral of the Philippines  
CDA  Cooperative Development Authority  
CGAP  Consultative Group to Assist the Poor 
DCP  Direct Credit Program 
MCPI  Microfinance Council of the Philippines 
MFI  Microfinanciering Instelling 
MSME  Micro, Small and Medium Enterprise 
MTPDP Medium Term Philippine Development Program 
NAPC  National Anti-Poverty Commission 
NCC  National Credit Council 
NGO  Non Gouvernementele Organisatie 
NSM  National Strategy for Microfinance 
VN  Verenigde Naties 
 
 

3. Oude en nieuwe visies op de informele sector. 

Oude Visie Nieuwe visie 

De informele sector is de traditionele 
economie die zal afsterven door 
economische groei. 

De informele sector is ‘here to stay’ en zal 
meegroeien met de economische groei. 

Marginaal.  Belangrijk voor scheppen van 
werkgelegenheid en producten. Draagt 
significant bij aan het BNP.   

Informele sector is gescheiden van formele 
sector. 

Informele sector is verbonden met formele 
sector. 

Vijver voor surplus arbeid. 
Door vermindering van aanbod van arbeid 
in formele sector heft groei 
plaatsgevonden.  
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Bestaat voornamelijk uit straathandelaren 
en producenten op kleine schaal. 

Bestaat uit zeer veel verschillende soorten 
beroepen.  

Bron: Chen, Martha, Joann Vanek and Marilyn Carr. 2004. Mainstreaming Informal 
Employment and Gender in Poverty Reduction: A Handbook for Policy-makers and Other 
Stakeholders. London: Commonwealth Secretariat.  

 

6. Sleutelprincipes van microfinanciering volgens CGAP 

1. De armen hebben behoefte aan financiële diensten zoals leningen, 
verzekeringen en spaarmogelijkheden. 

2. Microfinanciering is een machtig gereedschap om armoede te bestrijden. 
3. Microfinanciering betekent het bouwen van financiële systemen die de armen 

bedienen. 
4. Microfinanciering kan op een financieel duurzame wijze worden aangeboden, 

wat onmisbaar is voor het op grote schaal bereiken van de armen. 
5. Microfinanciering bouwt permanente locale financiële instellingen. 
6. Microkrediet is niet altijd het geschikte antwoord. 
7. Renteplafonds schaden de armen omdat het moeilijker wordt voor hen om aan 

krediet te komen. 
8. De taak van de overheid is het mogelijk maken van het aanbieden van 

financiële diensten en niet het direct leveren ervan. 
9. Donorgelden zouden moeten functioneren als een aanvulling op privaat 

kapitaal en zouden niet met elkaar moeten concurreren. 
10. De grootste bottleneck  is het tekort aan sterke instellingen en managers. 
11. Microfinanciering werkt het beste wanneer de prestaties worden gemeten en 

onthuld.    
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