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VOORWOORD 

 
NIEUWE PARTNERSCHAPPEN VOOR GLOBALE 

ARMOEDEBESTRIJDING  EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 

 
De Wet van 25 mei 1999 bepaalt dat om de doelstellingen van duurzame menselijke 
ontwikkeling te realiseren voor elk partnerland van de Belgische directe bilaterale 
samenwerking een strategienota wordt opgesteld. Zulke nota’s worden eveneens opgesteld 
voor de vijf sectoren van de Belgische bilaterale samenwerking en drie sectoroverschrijdende 
thema’s. De nota’s worden met het advies van de Federale Raad voor Duurzame 
Ontwikkeling en de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling overgemaakt aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en aan de Senaat. De modaliteiten en procedures voor het uitwerken 
van deze strategienota’s werden vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 september 2000. 
Deze strategienota’s worden om de vier jaar geëvalueerd en geactualiseerd.  
 
Strategienota’s en modernisering van de Belgische hulp 
 
De internationale hulpgemeenschap staat voor een enorme uitdaging in de strijd voor 
armoede bestrijding en duurzame ontwikkeling. Nooit eerder heeft de wereldgemeenschap 
zulke duidelijk meetbare doelstellingen inzake armoedebestrijding gedefinieerd zoals deze 
opgesomd in de VN Millennium ‘Ontwikkelingsdoelstellingen (MOD)’  (zie bijlage), of 
gewezen op het belang van duurzame ontwikkeling zoals op de Wereldtop over Duurzame 
Ontwikkeling in Johannesburg.  En nooit eerder werden de bestaande hulpsystemen zo open 
en kritisch bevraagd.  
 
Ook in België werden en worden vragen gesteld bij de doeltreffendheid van de officiële 
ontwikkelingshulp. Zo organiseerde een parlementaire opvolgingscommissie in 1996 en 1997 
de meest grondige en publieke doorlichting van de Belgische hulp uit haar vier decennia oude 
geschiedenis. Onder meer voor het onderdeel van de bilaterale samenwerking – de hulp 
tussen België en de partnerstaat – stelde de opvolgingscommissie disfuncties vast.  De 
combinatie van beperkte middelen, geografische en sectorale versnippering, onaangepaste 
hulpinstrumenten, en een te grote invloed van politieke en/of commerciële belangen 
verminderden de impact van de Belgische bilaterale hulp. Administratieve onbeheersbaarheid 
en gebrek aan transparantie waren enkele van de gehoorde klachten. Ook op het vlak van de 
multilaterale samenwerking stelde men versnippering en gebrek aan oriëntatie vast.  
 
De Parlementaire Opvolgingscommissie formuleerde aanbevelingen voor de hervorming van 
het federale hulpsysteem waarvan de belangrijkste verankerd zijn in een kaderwet (de Wet op 
de Internationale Samenwerking van 25 mei 1999). Deze wet bepaalt enerzijds de algemene 
doestellingen van de Belgische samenwerking, meer bepaald de ‘duurzame menselijke 
ontwikkeling te realiseren door middel van armoedebestrijding’. Anderzijds legt de wet 
eveneens vast dat geografische en sectorale concentratie, alsook de transparante 
programmering en strategische inzet van mensen en middelen, integraal deel uitmaken van de 
modernisering van de Belgische hulp.  
 
Bij het streven naar meer impact door concentratie, transparantie en open dialoog kunnen 
strategienota’s een belangrijke rol spelen. Ze moeten bijdragen tot meer doorzichtigheid bij 
het bepalen van de prioriteiten, tot een grotere samenhang en een betere afstemming bij het 
programmering van de hulp op gedeelde doelstellingen. Zo wordt de geografische 
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versnippering en de administratieve onbeheersbaarheid tegengegaan door een vermindering 
van het aantal partnerlanden (nu tot 25). Het aantal multilaterale partners werd teruggebracht 
tot 22, en een aparte strategienota werd opgesteld die de strategieën verduidelijkt van de 
Belgische samenwerking met deze organisaties. Ook concentreert de overheid de 
inspanningen in vijf mensgerichte sectoren: basisgezondheidszorg; onderwijs/vorming, 
landbouw/voedselzekerheid, basisinfrastructuur en maatschappijopbouw/conflictpreventie.  
 
De strategienota’s komen tot stand in een ruimere dialoog en moeten op een geïntegreerde en 
samenhangende wijze antwoorden bieden op de meerdimensionale armoedeproblemen. De 
Wet op de Internationale Samenwerking maakt onderscheid tussen de Belgische strategieën 
voor haar partnerschap met partnerlanden – de landenstrategienota’s – en de 
sectorstrategienota’s. Verder zijn er eveneens drie transversale of horizontale thema’s 
waarvoor eveneens strategienota’s worden opgesteld: het streven naar meer gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen, de zorg om de draagkracht van het milieu, en de ontwikkelingsdimensie 
van de sociale economie. 
 
Kwaliteitsvolle partnerschappen  
 
In mijn beleidsnota “Kwaliteit in de Solidariteit” bevestigde ik het belang van deze 
hervormingen, en kaderde ze in het bredere streven naar verbeterde en verruimde 
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling. Een verbeterd partnerschap veronderstelt een 
grotere toe-eigening door het partnerland van de processen en de programma’s ter bestrijding 
van armoede; ook wel het principe van het lokaal meesterschap (ownership) genoemd. Het is 
in de eerste plaats aan de ontwikkelingslanden om de leiding te nemen in het 
ontwikkelingsproces. Donoren moeten hun strategieën zo opstellen en uitwerken dat de 
capaciteit van de partner maximaal wordt versterkt om eigen doeltreffende 
armoedestrategieën op te stellen en uit te voeren. Dit  impliceert de verankering van acties 
binnen de instellingen van het partnerland: zowel staats- als niet-staatsactoren, op het centraal 
of op het lokaal niveau.  Die toe-eigening is een wezenlijke factor voor duurzaamheid en is 
medebepalend voor de impact van de hulp.  
 
Er is ook nood aan een verruimd partnerschap, aan een grotere betrokkenheid in Noord en 
Zuid. Dat houdt enerzijds in dat een ruimere politieke en maatschappelijke dialoog moet 
gevoerd worden over de strategienota’s in eigen land. Niet-gouvernementele organisaties, 
gespecialiseerde instellingen en experts, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de 
Commissie Vrouwen en Ontwikkeling en uiteindelijk ook het parlement worden betrokken 
bij dit overleg. Anderzijds is er in de partnerlanden zélf nood aan een bredere betrokkenheid 
van de actoren bij het beleid en bij het bepalen van de agenda voor armoedebestrijding. De 
aandacht voor de plaats en het belang van het maatschappelijk middenveld in de strijd tegen 
armoede in de ontwikkelingslanden is toegenomen. Dat komt onder meer tot uiting in het 
programma van schuldkwijtschelding (High Indebted Poverty Countries - HIPC) van de 
Internationale Financiële Instellingen. Landen die in aanmerking willen komen voor zulke 
schuldkwijtschelding moeten aangeven op welke wijze een ruimere maatschappelijke dialoog 
is georganiseerd bij het opstellen van de zgn. “Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP”. 
Té veel echter wordt enkel lippendienst bewezen aan deze aanpak. Ook leert de praktijk dat 
het verbreden van zulk maatschappelijk draagvlak bij het uitwerken van strategieën voor 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling een moeizaam en langzaam proces is. Enkele 
oriënterende vragen daarbij zijn: Is er ruimte voor het maatschappelijk middenveld, de privé-
sector, het parlement, de lokale gemeenschappen, vakbonden,..om zich uit te spreken over 
beleidsvragen? Hoe is het gesteld met de burgerlijke en politieke vrijheden, of met sociale en 
culturele rechten? Wat zijn de tendensen, in welke richting evolueert het land op al deze 
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thema’s?  En hoe ‘eigen’ zijn al die processen – zijn het niet eerder opgelegde kopieën van 
Westerse modellen?  
 
Landenstrategienota’s bevatten landenspecifieke informatie die een programmering van de 
hulp (volume, instrumenten en programma’s) kunnen onderbouwen. Het heeft immers geen 
zin om universele modellen op te leggen. De aanpak van donoren moet de plaatselijke en 
nationale context respecteren. Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos moet worden 
overgenomen wat partnerlanden voorstellen. Verschillende dimensies die een impact hebben 
op armoede en duurzame ontwikkeling moeten grondig worden gewogen: de oriëntaties van 
het beleid, de kwaliteit van de instellingen, de toegang van burgers tot basisdiensten, de 
betrokkenheid van maatschappelijke doelgroepen bij armoedebestrijding, de situatie van de 
individuele, politieke, sociale en culturele mensenrechten, van de positie en rol van de vrouw, 
de inbedding in de internationale economie, enzomeer.  (Strategienota’s moeten ook 
aangeven hoe donoren tewerk gaan, over welke troeven ze beschikken en moeten een langer 
termijnperspectief weerspiegelen.) Eén prioriteit is de betere integratie van het milieu en de 
principes van duurzame ontwikkeling in de armoedestrategieën en de andere nationale 
planningsprocessen. Het is immers één van de doelstellingen van de Internationale 
Gemeenschap om nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling te bevorderen tegen het 
jaar 2005.  
 
Landenstrategieën houden rekening met deze factoren. Deze aanpak gaat evenwel de 
analysecapaciteit van individuele donoren ver te boven. Bovendien vereist een  geïntegreerde 
en duurzame aanpak, coherentie, samenspraak en samenwerking tussen donoren en 
multilaterale organisaties, alsook gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties. Dit 
moet bijdragen tot het bundelen van hulpmiddelen, het verdelen van taken, het collectief 
inschatten van risico’s aan bepaalde hulpvormen, het harmoniseren van procedures en het 
reduceren van transactiekosten.  
 
Het voorbeeld van de begrotingshulp verduidelijkt het belang van deze collectieve 
inspanningen en analyse. Begrotingshulp is de financiële steun aan de begroting van 
partnerlanden ter ondersteuning van armoedebestrijding en het hervormen van instellingen. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de financiële beheers- en verantwoordingssystemen 
(accountability) van de openbare instanties van het partnerland. Begrotingshulp biedt allerlei 
potentiële voordelen ten opzichte van projecthulp, maar veronderstelt wel een beter inzicht in 
zowel beleid (begrotingsopmaak en prioriteitszetting), het financieel en macro-economisch 
beheer van de overheid, en de risico’s alsook de potentie voor het verbeteren van de 
overheidsinstellingen. 
 
Niet in alle Belgische partnerlanden kunnen de landenstrategieën evenwel op dezelfde wijze 
worden toegespitst op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Alhoewel er een 
dialectische verhouding is tussen armoede en vrede, impliceert het doorbreken van die cirkel 
een basis van vrede, een engagement van de overheid en een minimum aan institutionele 
onderbouw. Een zestal partnerlanden van België worden gerekend tot de zgn. ‘fragiele 
staten’. Ze verkeren in een gewelddadig intern conflict, of zijn betrokken in complexe 
regionale oorlogvoering zoals in de Regio van de Grote Meren. Andere partnerlanden hebben 
net een burgeroorlog achter de rug of worden geconfronteerd met politieke instabiliteit. 
Landenstrategienota's geven in zulke gevallen aan hoe de programmering van de hulp en de 
keuze van de partners aangepast dient te worden aan de dynamiek van de oplossing van het 
conflict. 
 

III 



Strategienota onderwijs en vorming, september 2002 
 

De strategienota over vredesopbouw en conflictpreventie gaat dieper in op de problematiek 
van aangepaste programmering van hulp en het opbouwen van partnerschappen in onstabiele 
partnerlanden. Nog andere sectorale strategienota's zoals deze over de sectoren onderwijs, 
landbouw / voedselzekerheid, basisinfrastructuur en gezondheidszorg zetten strategische  
krijtlijnen uit voor programmering in deze domeinen in de partnerlanden en voor andere 
samenwerkingsprogramma's van DGOS. Thematische strategienota's reiken andere aspecten 
aan voor duurzame armoedebestrijding: de gelijkheid tussen man en vrouw, de draagkracht 
van het milieu, de sociale economie. Deze strategienota’s dienen gelezen te worden in hun 
samenhang. Armoede is een meerdimensionaal probleem dat niet kan aangepakt worden met 
eenduidige ‘sectorale’ oplossingen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt dat rekening 
gehouden wordt met het geheel van de sociale, culturele, politieke, economische, en 
ecologische dimensies. 
 
Lessen en perspectieven  
 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de 
overheid op zo brede schaal strategieën opgesteld (33 in totaal1). Voor het eerst ook werden 
deze intern én extern besproken met een veelheid van actoren. Strategienota’s komen tot 
stand door overleg: tussen Brussel en het terrein binnen DGOS; tussen de verschillende 
directies-generaal van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking, met het maatschappelijk middenveld, gespecialiseerde 
instellingen… En ten slotte volgt eveneens de bespreking in het parlement.  
 
Hoewel in deze fase de bespreking in het parlement nog moet aanvangen zijn er al enkele 
lessen te trekken uit het schrijfproces. Zo zijn vragen gesteld over het gebrek aan 
kruisbestuiving tussen de sectoraal/thematische strategienota’s en de landennota’s. Dat heeft 
vooral te maken met de omvang van het schrijfwerk en het overlegproces (veelheid van 
nota’s en van actoren) en de gestelde wettelijke termijn waarbinnen de nota's – na advies van 
de ‘Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling’ en van ‘de Commissie Vrouwen en 
Ontwikkeling’ – moeten ingediend worden in het parlement. Nuttige maar moeilijk te 
organiseren suggesties zijn al geformuleerd over de wisselwerking en synergieën tussen de 
nota’s onderling, over hun omvang, over de coördinatie met andere donoren en over een 
verdere uitbreiding van de gedachtewisseling met Gewesten en Gemeenschappen. 
 
Ondertussen maakt ook de Europese Unie meer werk van zgn. Country Assistance Strategies, 
en verfijnen de belangrijkste donoren en multilaterale ontwikkelingsorganisaties zulke 
strategienota's. Niet onterecht waarschuwt het Ontwikkelingscomité van de OESO dan ook 
voor het gevaar van een proliferatie van schrijfprocessen: hoofddoel is het versterken van de 
capaciteit van de partnerlanden om nationaal gedragen - en internationaal gesteunde – 
strategieën voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling te concipiëren en uit te 
voeren. Toekomstige strategienota’s zullen er dus anders moeten uitzien. Bij het opstellen van 
de nieuwe Belgische landennota's moet immers rekening gehouden worden met deze trends 
om zo het partnerschap voor armoedebestrijding te versterken. Het bepalen van 
ontwikkelingsstrategieën is een proces. Strategieën moeten regelmatig geactualiseerd worden 
in functie van de evoluties op het terrein, maar ook van de evaluaties van de 
verwezenlijkingen. De modernisering van het hulpsysteem veronderstelt een systeem van 
resultaatopvolging en evaluatie. Dat laat toe om een institutioneel geheugen op te bouwen en 
om ervaringen terug te koppelen. Hoewel landennota’s aanvankelijk enkel opgevat zijn als 
kader voor de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, kunnen ze ook dienen voor het 

                                                 
1  34 indien de strategienota over de multilaterale organisaties wordt meegeteld  
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bevorderen van coherentie, complementariteit en samenwerking met andere kanalen en 
instrumenten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  
 
Het participatieve proces van de strategienota's is één onderdeel van de modernisering van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. Over deze hervormingen stelde de Parlementaire 
Opvolgingscommissie al in 1997 dat deze veranderingen de nodige tijd moeten krijgen – de 
commissie sprak van tien jaar – om te slagen. Ondertussen voltrekt zich de integratie van 
DGOS in de nieuw opgerichte Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt het resultaatgericht administratief 
beheerssysteem van Copernicus geïntroduceerd, én is een debat aangezwengeld rond de 
ontwikkelingssamenwerking van Gewesten en Gemeenschappen in hun relatie tot de federale 
ontwikkelingshulp.  
 
Ik pleit voor continuïteit in de modernisering waartoe het parlement de aanzet heeft gegeven 
en de federale ontwikkelingsadministratie reeds aanzienlijke inspanningen heeft geleverd, 
zoals deze strategienota’s illustreren. Bijkomende institutionele schokken zullen – minstens 
tijdens de overgangsperiode – de noodzakelijke modernisering en de evolutie naar grotere 
voorspelbaarheid en continuïteit, concentratie, verhoging van het hulpvolume en 
kwaliteitsverbetering van het federale hulpsysteem ter ondersteuning van globale 
armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.  
 
Tot slot nog dit: de ingediende strategienota’s zijn niet volmaakt en ongetwijfeld ongelijk van 
kwaliteit. Ik heb al verwezen naar enkele oorzaken en naar een perspectief op verbetering. Ik 
pleit ervoor om de volgende wettelijk voorgeschreven strategienota’s niet ‘en bloc’ na vier 
jaar in te dienen, maar hun presentatie te spreiden: één deel binnen twee jaar, één deel na drie 
jaar en een deel na vier jaar. De volgende reeks strategienota’s zal alleszins nog meer moeten 
aansluiten bij de beleidsprioriteiten inzake globale armoedebestrijding van de partners, en nog 
meer streven naar coördinatie met andere donorinstellingen.  
 
 
 
E. BOUTMANS 
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Millenium-ontwikkelingsdoelen (MDG’s) 
 

 
Doelen en doelstellingen Indicatoren voor de 

vooruitgangsopvolging  
Doel 1. Uitbannen van extreme armoede en honger 
Doelstelling 1. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel van 

de bevolking met een inkomen van minder dan 
één dollar per dag 

1. Het bevolkingsdeel met minder dan één dollar (PPA) per dag 
2. Het cijfer dat de armoedekloof [incidentie x mate van armoede] 
3. Het aandeel van de armste 20% in de nationale consumptie 

Doelstelling 2. Tussen 1990 en 2015 halveren van het deel van 
de bevolking dat honger lijdt 

 

4. De prevalentie van kinderen met ondergewicht (onder de vijf 
jaar) 

5. Het bevolkingsdeel dat minder energetische waarde uit voeding 
krijgt dan minimaal noodzakelijk 

Doel 2. Verwezenlijken van universeel basisonderwijs 
Doelstelling 3. Waarborgen dat, tegen 2015, kinderen overal ter 

wereld, ongeacht hun sekse, de basisschool 
kunnen afmaken 

6. Het netto-inschrijfcijfer in het basisonderwijs 
7. Het leerlingenaandeel dat begint in klas 1 en klas 5 haalt 
8. Het aantal 15- tot 24-jarigen dat kan lezen en schrijven 

Doel 3. Bevorderen van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en ‘empowerment’ van vrouwen 
Doelstelling 4. Wegnemen van de ongelijkheid tussen man en 

vrouw in het basisonderwijs en het secundair 
onderwijs, bij voorkeur tegen 2005 en uiterlijk in 
2015 op alle onderwijsniveaus 

 

9. De verhouding tussen jongens en meisjes in het basis-, 
secundair en tertiair onderwijs 

10. De verhouding tussen mannen en vrouwen in de leeftijd van 15-
24 jaar die kunnen lezen en schrijven 

11. Het deel van de vrouwen dat niet in de agrarische sector in 
loondienst werkt 

12. Het deel van de zetels in het nationaal parlement dat in handen 
is van vrouwen 

Doel 4. Verminderen van kindersterfte 
Doelstelling 5. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer van 

kinderen onder de vijf jaar met twee derde 
terugbrengen 

 

13. Sterftecijfer bij kinderen onder de vijf jaar 
14. Sterftecijfer bij zuigelingen 
15. Het gedeelte van de tegen mazelen ingeënt eenjarigen 

Doel 5. Verbeteren van de gezondheid van jonge moeders 
Doelstelling 6. Tussen 1990 en 2015 het sterftecijfer onder 

jonge moeders met driekwart terugbrengen 
16. Sterftecijfer van jonge moeders 
17. Deel van de geboorten die begeleid wordt door medisch 

deskundig personeel 
Doel 6. Bestrijding van VIH/aids, malaria en andere ziekten 
Doelstelling 7. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 

beginnen met de terugdringing van de 
verspreiding van HIV/aids 

 

18. De VIH-prevalentie bij zwangere vrouwen tussen 15-24 jaar oud 
19. De mate waarin voorbehoedsmiddelen worden gebruikt 
20. Het aantal weeskinderen tengevolge van HIV/aids 

Doelstelling 8. Tegen 2015 een halt toeroepen aan en 
beginnen met de terugdringing van de incidentie 
van malaria en andere ernstige ziekten 

 

21. De prevalentie van malaria en sterftecijfers in verband met 
malaria 

22. Het bevolkingsdeel in malariagebieden dat aan effectieve 
malariapreventie doet en zich laat behandelen 

23. De prevalentie van tuberculose en sterftecijfers in verband met 
tuberculose 

24. Het deel van TBC-gevallen dat wordt opgespoord en genezen 
in het kader van DOTS (Directly Observed Treatment Short 
Course) 

Doel 7. Waarborgen van de duurzaamheid van het milieu 
Doelstelling 9. Integreren van de beginselen van duurzame 

ontwikkeling in het beleid en programma’s van 
landen en terugdringen van het verlies aan 
milieubronnen 

 

25. Het gedeelte van het landoppervlak dat bedekt is met bossen  
26. Het landoppervlak dat beschermd wordt voor het behoud van 

de biodiversiteit  
27. Het BNP per eenheid energiegebruik (als benadering voor 

energie-efficiëntie) 
28. Emissies van kooldioxide (per hoofd van de bevolking) en 

gebruik van CFC’s die ozonlaag afbreken (ODP ton] 
29. Het bevolkingsdeel dat vaste brandstof gebruikt 

Doelstelling 10. Tegen 2015 halveren van het deel van de 
bevolking zonder duurzame toegang tot veilig 
drinkwater 

30. Het bevolkingsdeel (stedelijk en ruraal) met duurzame toegang 
tot verbeterde waterbronnen 
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Doelstelling 11. Tegen 2020 een aanzienlijke verbetering hebben 

bereikt in de levens van ten minste 100 miljoen 
mensen die in sloppenwijken wonen 

 

31. Het deel van de bevolking met toegang tot verbeterde riolering 
32. Het deel van de bevolking dat verzekerd is van een dak boven 

hun hoofd 
[het uitsplitsen van een aantal van bovenstaande indicatoren 
voor de stad en het platteland kan van belang zijn voor de 
monitoring van de verbetering in de levens van de bewoners 
van sloppenwijken] 

Doel 8. Ontwikkelen van een mondiaal partnerschap 
voor ontwikkeling 

Op een aantal van de hieronder genoemde indicatoren zal 
afzonderlijk toezicht worden gehouden wat betreft de minst 
ontwikkelde landen (MOL’s), Afrika, ingesloten landen en kleine 
insulaire ontwikkelingsstaten 

Doelstelling 12. Verder ontwikkelen van een open, op regels 
gebaseerde, niet discriminerend handelsstelsel 
en financieel stelsel. 
Omvat een verplichting tot goed bestuur, 
ontwikkeling, en armoedebestrijding – zowel op 
nationaal als internationaal niveau. 

 
Doelstelling 13. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften van 

de minst ontwikkelde landen. 
Omvat : belasting- en quotavrij exporteren door 
de MOL’s ; een uitgebreider 
schuldverlichtingprogramma voor arme landen 
met een zware schuldenlast (HIPC) en 
kwijtschelding van de officiële bilaterale schuld, 
en een gullere verlening van ODA aan landen die 
zich verplichten tot armoedebestrijding 

 
Doelstelling 14. Tegemoetkomen aan de speciale behoeften van 

ontwikkelingslanden die omringd zijn door land en 
de kleine insulaire ontwikkelingslanden 
(door middel van het Barbados-programma en de 
bepalingen van de 22° Algemene Vergadering) 

 
Doelstelling 15. Alomvattende aanpak van de 

schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden 
via nationale en internationale maatregelen om de 
schuld op de lange termijn duurzaam te maken 

 

Officiële ontwikkelingshulp (Official Development Aid, ODA) 
33. De netto-ODA als percentage van het BNI van de DAC-donors 

[doelstellingen van 0,7% in totaal en 0,15% voor MOL’s] 
34. Het bilateraal ODA-aandeel sectoraal opgesplitst, bestemd 

voor fundamentele sociale voorzieningen (basisonderwijs, 
eerstelijnsgezondheidszorg, voeding, veilig water en riolering) 

35. Het bilateraal ODA-deel van de DAC-donoren dat is 
losgekoppeld 

36. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor milieubescherming 
in kleine insulaire ontwikkelingsstaten 

37. Het ODA-deel (% van BNI) bestemd voor de vervoersector in 
ingesloten landen 

 
Markttoegang 
38. Het importaandeel van ontwikkelde landen (naar waarde en 

met uitzondering van wapens) afkomstig van 
ontwikkelingslanden 

39. De gemiddelde niveaus van douanetarieven toegepast door 
ontwikkelde landen op de landbouw-, textielproducten en 
kleding afkomstig van ontwikkelingslanden  

40. Schatting van de subsidies voor de agrarische sector in 
OESO-landen in % van BNI 

41. Het ODA-deel voor het opbouwen van handelscapaciteit 
 
Duurzaamheid van de schuld 
42. Aantal landen dat het beslissingspunt en het voltooiingspunt 

punt  van het HIPC-initiatief heeft bereikt 
43. Het ODA-deel in de vorm van schuldverlichting (HIPC) 
44. De schuldendienst als percentage van de export van goederen 

en diensten 
Doelstelling 16 In samenwerking met ontwikkelingslanden, 

strategieën op punt stellen en uitvoeren die 
jongeren toelaten fatsoenlijke en nuttige arbeid te 
vinden 

45. Het  werkloosheidscijfer van personen tussen de 15-24 jaar 

Doelstelling 17. In samenwerking met farmaceutische bedrijven 
toegang verlenen tot betaalbare en essentiële 
geneesmiddelen in ontwikkelingslanden 

46. Het bevolkingsdeel met duurzame toegang tot betaalbare en 
essentiële geneesmiddelen 

Doelstelling 18. In samenwerking met de particuliere sector 
beschikbaar stellen van de voordelen van nieuwe 
technologieën, met name informatie- en 
communicatietechnologie 

47. Het aantal telefoonlijnen en draagbare telefoons  per 100 
mensen 

48. Het aantal PC in gebruik en internet-gebruikers per 100 
mensen 
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INLEIDING 
 
 
 
Reden en oorsprong van de strategienota 
 
 
(1) De wet van 25 mei 1999 bepaalt dat de Belgische internationale samenwerking als hoofddoel 
heeft: “duurzame menselijke ontwikkeling, te realiseren door middel van armoedebestrijding, op basis 
van het concept “partnerschap” en met inachtneming van de criteria voor ontwikkelingsrelevantie”. In 
dit verband beschouwt ze de “sociale economie” (SE) als één van de transsectorale thema’s waarmee 
de Belgische samenwerking permanent rekening moet houden. Diezelfde wet vereist ook dat er voor 
elk transsectoraal thema “een strategienota wordt opgesteld die de ontwikkelingsstrategie toelicht”.  
 
(2) De memorie van toelichting2 bij de wet verduidelijkt in zekere zin de politieke betekenis die 
moet worden gegeven aan rekening houden met de sociale economie als transsectoraal thema: “Het 
thema sociale economie heeft als specifieke doelstellingen: systematisch rekening houden met de 
mogelijkheden van de sociale economie om doeltreffend de armoede te bestrijden; institutionele steun 
- direct of in samenwerking met de lokale autoriteiten - aan projecten voor sociale economie en het 
zoeken en uitwisselen van personen via stages; de promotie van de handel in goederen die 
geproduceerd worden door de sociale economie, rekening houdend met de principes van “eerlijke 
handel”. Dat is tegelijk precies (systematisch rekening houden) en vaag (de mogelijkheden van de 
SE). 
 
(3) Het thema SE heeft verschillende betekenissen die variëren in de tijd en afhangen van de 
continenten of regio’s waar dergelijke activiteiten ontwikkeld worden. En het spreekt vanzelf dat de 
sociale economie heel wat mogelijkheden biedt om op een doeltreffende manier aan 
armoedebestrijding te doen, zoals we verderop zullen zien. Recent onderzoek en belangrijke 
initiatieven zoals dat van het ILO/STEP3 bewijzen dat. Doordat België ze opneemt in zijn strategisch 
kader voor ontwikkelingssamenwerking werpt het zich in zekere zin op als pionier terzake. Ook hier 
zullen echter keuzes moeten worden gemaakt wanneer het erom gaat de toepassingsgebieden van de 
SE te omschrijven.   
 
 
Inleidende beschouwingen en beperkingen van de strategienota  
 
 
(4) Toch zijn we tijdens het maandenlange overleg en de redactie van deze nota ook op 
verschillende hinderpalen gestoten. Er zijn er drie:  
 

• De eerste hinderpaal is het feit dat de notie SE over het algemeen weinig bekend is bij de 
terreinactoren en de administratie, een beperkt aantal specialisten niet te na gesproken. 
Bovendien kunnen we op grond van de definitie in hoofdstuk I ook stellen dat heel wat 
ontwikkelingsinitiatieven tot de SE behoren, zonder dat hun actoren zich daarvan bewust zijn. 
Er moet dus een duidelijke definitie geformuleerd worden. Meer dan in andere 
strategienota’s wordt daarbij ruim aandacht besteed aan een “analyse van de situatie”, zodat 
we over hetzelfde spreken als we het hebben over de SE in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking.  

 
• De tweede hinderpaal heeft te maken met het niet-transversale, zij het transsectorale karakter 

van dit thema. Uit het redactieproces van deze nota, dat gebaseerd is op het gegeven dat de 
SE een specifieke (participatieve) methode is om goederen en diensten te produceren, is 

                                                 
2 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers: gewone zitting 1998-1999 – 30 oktober 1998, doc.: 1791/1 – 98/99 pag. 
19 
3 ILO/Strategies and Tools against social exclusion and poverty.  
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duidelijk gebleken dat de zogenaamde “mainstreaming” (integratie in de dominante stroming) 
van het thema SE voor alle initiatieven en activiteiten van de Belgische samenwerking anders 
moet worden benaderd dan bij de twee andere transversale thema’s, met name “gender” en 
“milieu”. Want ook al is het mogelijk om in de verschillende prioritaire sectoren van de 
samenwerking - gezondheidszorg, landbouw, onderwijs, basisinfrastructuur, …. - acties te 
ondernemen die tot de SE behoren, alle acties in die sectoren kunnen niet alleen 
gebaseerd zijn op de principes van de sociale economie. De “mainstreaming” die aan dit 
thema moet worden gegeven, moet als volgt worden geformuleerd: overal waar dat mogelijk 
is, de mogelijkheden van de “sociale economie” benutten. (Het komt er echter op aan de 
mogelijkheden van de SE te kennen en na te gaan hoe ze kunnen worden benut. Dat is ook het 
doel van deze nota).  

 
• De derde hinderpaal ten slotte heeft te maken met het feit dat het thema SE als zodanig weinig 

of niet expliciet vermeld wordt als prioritair thema van de ontwikkelingssamenwerking in de 
strategische documenten voor armoedebestrijding van andere actoren of donoren van de 
samenwerking, zoals de leden van het DAC4, de VN-organisaties en de Wereldbank.  

 
(5) Dat neemt niet weg dat, als het om armoedebestrijding gaat, het belang van de SE hierin 
schuilt dat ze een manier is om uitdagingen aan te gaan inzake de productie van goederen en diensten 
die noodzakelijk zijn voor een beter welzijn van de arme bevolking. Ook wat de Angelsaksische 
landen “empowerment” noemen, is een belangrijk aspect inzake sociaal kapitaal. “Empowerment”, dat 
we zouden kunnen vertalen door “capaciteitsversterking”, is de bevordering van de middelen (fysieke 
en financiële activa) en de (menselijke, sociale en politieke) capaciteiten van de armen om te 
participeren aan, te onderhandelen met en hun verantwoordelijkheid op te nemen in (de) (formele en 
informele) instellingen die hun leven mee bepalen, en om die instellingen te beïnvloeden en te 
controleren5. Het is wellicht in die zin dat de wetgever in de toekomst de wet van 1999 zal kunnen 
verbeteren. 
 
 
Inhoud van de strategienota 
 
 
(6) Deze nota bevat 4 hoofdstukken, rekening houdend met de voorgaande elementen en  
overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 17 september 2000, dat de structuur en de inhoud van de 
strategienota’s bepaalt:  
 

• een analyse van de situatie: geschiedenis van de sociale economie, definitie, 
toepassingsgebieden van de sociale economie in de Belgische samenwerking;  

 
• de relevante lessen uit vroegere ervaringen en de coherentie met het beleid van andere 

donoren; 
 

• een beschrijving van de strategie en van de richtlijnen voor steun aan de initiatieven van de 
sociale economie in de Belgische samenwerking;  

 
• een actieplan (interventielogica en activiteiten) voor de tenuitvoerlegging van de strategie.  

  
 

                                                 
4 DAC – Ontwikkelingshulpcomité van de OESO.  
5 In:  “Empowerment and Poverty Reduction: a Sourcebook”, PREM – World Bank, Draft, May 2002.  
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HOOFDSTUK 1 : ANALYSE VAN DE SITUATIE 
 
 
 
(7) Door de sociale economie naar voren te brengen als prioritair thema van de samenwerking in 
het kader van zijn haar doelstelling van armoedebestrijding, wil de wetgever een sterk signaal geven 
en het belang benadrukken van deze werkmethode ter ondersteuning van de ontwikkelingshulp. In dit 
hoofdstuk schetsen we het huidige belang van de ondersteuning van de SE en plaatsen we haar 
tegelijk in een historisch perspectief. Vervolgens geven we, op basis van de recentste praktijken en 
onderzoeken, een eenduidige definitie van “sociale economie” waar iedereen zich kan achter scharen, 
wanneer dit thema wordt behandeld  in het kader van ontwikkelingssamenwerking.  
 
 
1.1. Waarom sociale economie ? 
 
 
1.1.1. Geworteld in de actualiteit  
 
(8) Met de verergering van de economische crisis en de economische hervormingen die in de 
meeste Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen zijn doorgevoerd, zijn de armoede en 
de sociale uitsluiting aanzienlijk toegenomen. De herstructurering van de Staten en het snoeien in de 
overheidsuitgaven hebben ertoe geleid dat de regeringen zijn gaan besparen op basisvoorzieningen 
zoals voeding, onderwijs en vorming, gezondheidszorg en sociale zekerheid, hydraulica en 
huisvesting.  
 
(9) “Aangezien het herverdelend vermogen van de Staten beperkt is, ziet de bevolking zich meer 
dan ooit gedwongen om nieuwe - economische en tegelijkertijd sociale - vormen van solidariteit en 
wederzijdse hulp te ontwikkelen, om de belangrijkste problemen op te lossen waarmee ze 
geconfronteerd wordt. Zo schieten sinds een tiental jaar de coöperaties, ziekenkassen en verenigingen 
als paddenstoelen uit de grond. Ze worden opgericht in het zog van de boeren- en 
arbeidersbewegingen, de bewegingen voor gemeenschapsontwikkeling en de wijkverenigingen, of in 
het hart van de activiteiten van de informele sector. Deze organisaties ontwikkelen zich zonder te 
rekenen op overheidssteun en inspireren zich meestal op bestaande initiatieven en praktijken.”6 
 
(10) In het algemeen zijn de initiatieven voor activiteiten in de sociale of solidaire economie 
gericht op het vervullen van de primaire of essentiële behoeften (voeding, water, gezondheidszorg, 
onderwijs en huisvesting) van de bevolking. “Toch bestaat er nog altijd twijfel over de impact van die 
ontwikkelingsacties of -experimenten: komen ze de allerarmsten, d.w.z. het onderste deciel, ten goede, 
of de groep die daar onmiddellijk op volgt?”7  
 
 
1.1.2. Historische wortels 
 
(11) De huidige hernieuwde belangstelling voor de sociale economie mag echter niet doen 
vergeten dat ze teruggaat tot de oudste vormen van menselijke vereniging. Zo kunnen we stellen dat 
“het ontstaan van de sociale economie grotendeels samenvalt met het langzame proces van vrijheid 
van vereniging dat door de eeuwen heen is gegroeid”8. Sommige historici gaan zover om te beweren 

                                                 
6 "Economie sociale, coopération Nord/Sud et développement", Louis Favreau,  Lucie Fréchette, in: Cahiers du CRISES, 
januari 2000, p 6.  
7 « L’économie sociale comme outil de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté », STEP Research Group on Civil 
Society and Social Economy, eindrapport aan de ILO (STEP-programma), volume II,  augustus 2001.   
8 Zo geven Defourny et Develtere (Op. cit.) als voorbeeld de corporaties en hulpfondsen in het Egypte van de farao’s, de 
“hetaria’s” (garantiefondsen voor begrafenissen) bij de Grieken en de groepen van ambachtslieden en “solidaritas” bij de 

3 



Strategienota onderwijs en vorming, september 2002 
 

dat “alle grote economische en politieke vooruitgang in de Middeleeuwen gebaseerd is op vormen van 
vereniging”9.  
 
(12) Pas eind 19de en begin 20ste eeuw bieden wetten een juridisch kader voor de 
organisatievormen (coöperaties, ziekenkassen, verenigingen zonder winstoogmerk) die de moderne 
SE zullen vormen. Die economie vormde zich op het raakvlak tussen de grote 19de-eeuwse 
ideologieën, en geen enkele van die ideologieën mag er dan ook het exclusieve vaderschap van 
opeisen. Toch is de religieuze of profane inspiratie van tal van initiatieven voor SE niet altijd 
gespeend van dubbelzinnigheid. Dat geldt nog sterker voor de relatie tussen de SE en bepaalde 
collectivistische en/of nationalistische ideologieën. Sommige - vooral coöperatieve - experimenten 
werden georganiseerd in het kader van grootse politieke projecten, die ze vaak louter als instrument 
gebruikten. Dat gebeurde meestal bij het zoeken naar een “derde weg” tussen kapitalisme en centrale 
planeconomie.  
 
 
1.2. Definitie van sociale economie  
 
 
(13) Aangezien de “sociale economie” ver teruggaat in de tijd en door de eeuwen heen 
verschillende vormen heeft aangenomen, afhankelijk van de politieke en culturele context, moeten we 
verduidelijken wat we vandaag precies onder dit begrip verstaan.  
 
(14) De SE wordt aangeduid met diverse benamingen, afhankelijk van het continent, de benadering 
en de periode. Zo worden gebruikt: solidaire economie, volkseconomie, non-profitsector, derde sector 
en gemeenschaps- of ontwikkelingseconomie (community development of 
gemeenschapsontwikkeling). Soms wordt ook wel gesteld dat de SE alles is wat niet thuishoort in de 
overheids- en de privé-sector. Om er zeker van te zijn dat iedereen over hetzelfde spreekt, baseren we 
ons in deze strategienota bij de definitie van sociale economie op de studies van tal van specialisten 
terzake. Deze definitie werd gehanteerd op het Internationale Seminarie in maart 1997 in Oostende 
over de rol van de SE in het Noorden en het Zuiden.  
 
(15) In normatieve zin omvat de “sociale economie” de economische activiteiten van hoofdzakelijk 
coöperaties, ziekenkassen en verenigingen die de volgende ethische principes verdedigen10: 
 

• het doel is veeleer dienstverlening aan de leden of de gemeenschap in plaats van winst;  
• beheersautonomie;  
• democratische besluitvorming;  
• mensen en arbeid primeren op kapitaal bij de inkomensverdeling.  

 
(16) Met het dienstverlenend doel wordt benadrukt dat de SE een dienst is aan de leden of aan een 
grotere gemeenschap, geen instrument om het belegde kapitaal te laten renderen. Het vrijmaken van 
eventuele overschotten of winsten is dan een middel om dat doel te verwezenlijken, maar geen 
drijfveer van de activiteit. 
 
(17) De beheersautonomie heeft hoofdzakelijk als doel de sociale economie te onderscheiden van 
de productie van goederen en diensten door de overheid. De economische activiteiten van de overheid 
                                                                                                                                                        
Romeinen. In de Middeleeuwen zien we een sterke bloei van het verenigingsleven in al zijn vormen: corporaties, gilden, 
liefdadigheid, broederlijkheid, het Hanzeverbond, raad van gildenmeesters enz.   
9 P. Nourisson (1920), geciteerd door Defourny en Develtere.  
10   Andere definities vullen de bovenstaande definitie aan met principes en kenmerken om beter de sociale economie af te 
bakenen voor het Zuiden:  
de onderneming van de sociale economie baseert haar activiteiten op participatie,  zorgverstrekking en individuele en 
collectieve verantwoordelijkheid in plaats van afhankelijkheid. Deze activiteiten komen tegemoet aan door de gemeenschap 
vastgestelde sociaal-economische behoeften, doen vaak een beroep op gemengde financiering (subsidies, 
gebruikersbijdragen enz.) en scheppen banen, maar leiden ook tot socialisering, solidariteit en sociale cohesie. Het gaat om 
activiteiten waarvan vraag en aanbod gedefinieerd en georganiseerd worden door de gebruikers en de personen die ze 
beoefenen.  
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beschikken immers meestal niet over de ruime autonomie die een essentiële motor vormt van elke 
verenigingsdynamiek.  
 
(18) Democratische besluitvorming verwijst theoretisch naar de regel “één persoon - één stem” (en 
niet “één aandeel - één stem”), of op zijn minst naar een strikte beperking van het aantal stemmen per 
lid in de soevereine organen. Los van de diversiteit aan praktijken, met name in het Zuiden, benadrukt 
deze notie in de eerste plaats het feit dat de hoedanigheid van lid en de inspraak bij de besluitvorming 
niet in de eerste plaats afhangen van de omvang van het kapitaal dat men bezit, zoals in de klassieke 
ondernemingen.  
 
(19) Het vierde principe ten slotte, de primauteit van personen en arbeid bij de inkomensverdeling, 
verwijst naar zeer uiteenlopende praktijken binnen de ondernemingen van de SE: beperkte 
kapitaalopbrengst, verdeling van de overschotten tussen de arbeiders of de leden-gebruikers in de 
vorm van ristorno’s, het opzijleggen van overschotten voor het uitbouwen van de activiteit, het 
onmiddellijke gebruik van die overschotten voor sociale doeleinden enz.  
 
(20) In een juridisch-institutionele benadering11 kunnen we drie grote categorieën organisaties 
onderscheiden die samen de SE vormen:  coöperaties, ziekenkassen en organisaties met een zeer 
uiteenlopend juridisch statuut die onder de algemene noemer “verenigingen” vallen. In de 
onderstaande tabel worden de belangrijkste werkingsmechanismen van de SE met elkaar vergeleken 
op basis van de volgende criteria: hun functie, de soorten producten en voordelen, de leden, de 
machtsverdeling, de financiële bijdragen en de bestemming van het surplus.  
 
 
Tabel 1: Belangrijkste werkingsmechanismen van de sociale economie 
 
 VERENIGING  ZIEKENKAS COÖPERATIE  

Functie  Biedt diensten aan aan 
haar leden en/of aan een 
grotere gemeenschap.   

Biedt diensten aan aan 
haar leden en aan de 
personen ten laste in hun 
gezin.  

Biedt goederen of 
diensten aan aan haar 
leden, maar onder 
bepaalde voorwaarden 
ook aan de gemeenschap 
in het algemeen  

Soorten 
producten en 
voordelen  

Goederen en diensten, 
non-profit maar ook en 
steeds meer profit. De 
leden en/of de 
gemeenschap profiteren 
van deze goederen en 
diensten volgens zeer 
uiteenlopende 
voorwaarden.  

Hoofdzakelijk non-
profitdiensten. De leden 
profiteren van deze 
diensten afhankelijk van 
hun behoeften.  

Profitgoederen en -
diensten. De leden 
profiteren van deze 
goederen naar gelang van 
hun transacties.  

Leden Natuurlijke en 
rechtspersonen.  

Alleen natuurlijke 
personen.  

Natuurlijke en 
rechtspersonen.  

Machtsverdeling  Principe “één persoon, 
één stem” in de 
algemene 
ledenvergadering.  

Principe “één persoon, 
één stem” in de 
algemene 
ledenvergadering.  

Principe “één persoon, 
één stem” in de algemene 
ledenvergadering.  

                                                 
11  Er bestaan andere typologieën die zich baseren op een definitie van de Lokale Organisaties (LO’s) die goed lijkt op de 
definitie van sociale economie. “Lokale organisaties zijn instellingen die opgericht worden met het oog op een collectief 
belang, toebehoren aan hun leden en voor hen verantwoordelijk zijn”.  De vier belangrijkste categorieën LO’s zijn hier: de 
organisaties voor het beheer van de gemeenschappelijke hulpbronnen, de coöperaties, de verenigings-organisaties en de 
vertegenwoordigende organisaties. Zie in: “Dynamiques d’économie sociale, pratiques locales et rôles des aides extérieures – 
Une analyse à la lumière des nouvelles pratiques associatives en Afrique"  deel III,  J. Defourny, B.Kervyn, G. Weickmans,  
maart 1998.      
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Financiële 
bijdragen  

Ledenbijdragen en/of 
giften. Wanneer een lid 
uittreedt, krijgt hij zijn 
ledenbijdragen niet 
terugbetaald.  

Periodiek te betalen 
ledenbijdragen. 
Wanneer een lid 
uittreedt, krijgt hij zijn 
ledenbijdragen niet 
terugbetaald.  

Inschrijving op 
kapitaalsaandelen en/of 
periodieke bijdragen. 
Wanneer een lid 
uittreedt, krijgt hij zijn 
financiële inbreng terug.  

Bestemming van 
het surplus  

Wordt nooit uitgekeerd 
aan de leden. Moet 
herbelegd worden met 
het oog op het 
maatschappelijk doel.  

Wordt nooit uitgekeerd 
aan de leden.   
Kan een reserve vormen 
en/of tot een verlaging 
van de ledenbijdragen of 
een verhoging van de 
voordelen leiden.  

Wordt gedeeltelijk 
terugbetaald aan de 
leden.   
Kan een reserve vormen 
om de dienstverlening te 
verbeteren en de 
activiteit uit te bouwen.  

Bron  op. cit.  « L’économie sociale au Nord et au Sud » J. Defourny, P Develtere, B Fonteneau. p.37.  
 
 
1.2.1. Een kenmerk van de sociale economie: de productie van goederen en diensten  
 
(21) Uit deze conceptuele verduidelijkingen blijkt dat de SE geenszins samenvalt met specifieke 
sectoren en dat a priori elke goederen- of dienstenproducerende activiteit kan worden georganiseerd in 
het kader van de sociale economie. Die is trouwens evenzeer aanwezig in profitactiviteiten (vooral 
met coöperaties) zoals landbouw, handwerksnijverheid, industrie, de financiële sector en de 
distributiesector, als in volledig of gedeeltelijk niet-winstgevende activiteiten (vooral met 
verenigingen en ziekenkassen) zoals gezondheidszorg, cultuur, onderwijs, vrije tijd, sociale diensten, 
ontwikkelingssamenwerking enz.”12 of zelfs de vertegenwoordiging van specifieke sectorale belangen 
(landbouwers, veehouders, ambachtslieden, …).  
 
(22) In onze definitie slaat de sociale economie op ondernemingen of organisaties waarin het 
kapitaal en de middelen toebehoren aan de leden op basis van hun instemming met de doelstellingen, 
en waarin de leden dezelfde rechten hebben in de stemgerechtigde vergaderingen die de 
gemeenschappelijke onderneming controleren (één vennoot, één stem). Coöperaties van producenten 
en/of consumenten, ziekenkassen en verenigingen zijn de meest courante organisaties van de sociale 
economie. De SE mag dan ook niet verward worden met kleine ondernemingen waarin de 
loonopbrengst primeert, ook al streven ze een zeker maatschappelijk doel na. Ze moet beschouwd 
worden als een volwaardige derde sector, naast de privé-sector en de overheidssector.  
 
(23) De SE mag ook niet verward worden met de volledige informele sector, zeker niet wanneer 
het gaat om individuele micro-ondernemingen. “We kunnen daarentegen wel stellen dat een groot deel 
van de verenigingen (producentengroeperingen, netwerken voor onderling krediet, de meeste tontines, 
precoöperaties, ziekenkassen enz.) die als paddenstoelen uit de grond rijzen, wel degelijk beantwoordt 
aan de geest van de sociale economie. Ze zijn gebaseerd op gelijke rechten voor de leden en op 
principes van wederzijdsheid.”13   
 
(24) Ook al heeft de sociale economie als doel alle goederen- en dienstenproducerende activiteiten 
te dekken, typerend voor deze productie is dat ze gebeurt op initiatief van en met participatie van de 
bevolking, die zich de middelen en het doel ervan toe-eigent. Deze participatiedimensie loopt als rode 
draad door de vier bovengenoemde ethische principes.  
 

                                                 
12   In:  « Economie sociale au Nord et au Sud »,  Defourny, Develtere, Fonteneau, 1997, Ed. De Boeck 
13   In:  « Les enjeux d'une reconnaissance de la nature des pratiques d'économie populaire et du soutien à un secteur 
d'économie sociale en Afrique de l'Ouest » J-P Peemans, P-J Laurent , 1997.  
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1.2.2. Een kenmerk van de sociale economie: participatie   
 
(25) De begrippen “participatie” en “toe-eigening” verwijzen naar de problematiek van 
participatieve ontwikkeling. Dit thema is al meer dan 20 jaar aanwezig in diverse benaderingen van 
ontwikkelingssamenwerking en ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Het bevat zelf aspecten 
van “goed overheidsbestuur”, “good governance”, democratisering, mensenrechten, … Deze aspecten 
worden grondig uitgewerkt in de DAC-richtlijnen “Stratégies de développement durable” en een 
problematiek als conflictpreventie, die onder meer aan bod komt in de strategienota over dit thema.  
 
(26) Het DAC ontwikkelt op synthetische wijze de visie dat “een strategie voor duurzame 
ontwikkeling een samenhangend geheel van participatieprocessen bevat waardoor er voortdurend 
vooruitgang kan worden geboekt in domeinen als analyse, debat, capaciteitsversterking, planning en 
mobilisering van hulpbronnen, en waardoor de economische, sociale en ecologische doelstellingen 
van de samenleving op korte en lange termijn kunnen worden verzoend.”14 15  
 
(27) Inspraak bij de bepaling van het doel van de activiteiten en de ontwikkelingsacties van de 
bevolking, die zelf profiteert van de goederen en diensten die eruit voortvloeien, is een essentieel 
element van de ontwikkelingsaanpak van de lokale gemeenschappen, een aanpak van onderuit (ook 
wel “bottom-up” genoemd). Deze aanpak werd gekenmerkt door een spectaculaire ontwikkeling van 
een aantal begeleidende instrumenten, met name diagnose, programmering en participatieve evaluatie, 
via de methoden en instrumenten MARP 16 en DIP 17.   
 
(28) De ontwikkelingsaanpak van onderuit wordt vaak tegenover die van bovenaf geplaatst (top-
down-aanpak). Op dat vlak wijst het DAC 18 erop dat regeringen principieel weinig geneigd zijn om 
het besluitvormings- en beleidsformuleringsproces doorzichtiger te maken door de betrokken partijen 
op alle niveaus te laten participeren. De mislukkingen waartoe de beslissingen inzake planning in veel 
gevallen hebben geleid, in het kader van het “top-down-proces”, bewijzen echter stuk voor stuk dat er 
een juist evenwicht moet worden gevonden tussen beide benaderingen.  
 
(29) De lokale actoren zijn evenwel het best geplaatst om na te gaan welke evoluties, uitdagingen, 
problemen en behoeften er zich op lokaal vlak voordoen om hun eigen prioriteiten te bepalen, keuzes 
te maken en na te gaan aan welke competenties en capaciteiten het hun ontbreekt.  
 
(30) De huidige trend tot decentralisering die in heel wat ontwikkelingslanden merkbaar is, opent 
perspectieven om de nationale strategische processen af te stemmen op de participatieve aanpak van 
de plaatselijke bevolking. Deze initiatieven zijn des te vruchtbaarder omdat ze de benutting en 
valorisatie van de lokale capaciteiten en de organisatie, informatie en vorming van de betrokken 
partijen bevorderen.  
 
(31) Vandaar dat we opnieuw moeten benadrukken dat participatieve ontwikkeling om minstens 
twee redenen essentieel is19:  
 

• Ze versterkt de civiele maatschappij en de economie, doordat ze groepen individuen, 
gemeenschappen en organisaties de mogelijkheid biedt om te onderhandelen met de 

                                                 
14 Deze definitie komt overeen met die van de indicator inzake de strategieën voor duurzame ontwikkeling. Deze indicator 
wordt voorgesteld in het document dat gepubliceerd werd door de OESO, de Verenigde Naties, de Wereldbank en het IMF 
onder de titel "A better world for all - Progress towards the international development goals". Daarin wordt het belang 
benadrukt van de effectieve uitvoering van processen voor strategische planning.  
15 In: « Stratégies de développement durable » - Les lignes directrices du CAD – OCDE, 2001.  
16 MARP: Méthode accélérée de recherche participative.  
17 DIP : Doelgerichte Interventieplanning. 
18 In : « Stratégies de développement durable » - Les lignes directrices du CAD, p. 47.  
19 In : «  Le développement participatif et la bonne gestion des affaires publiques » - Lignes directrices du CAD – OCDE, 
1995  
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instellingen en administraties, en op die manier te wegen op het regeringsbeleid en de macht 
van de Staat te controleren;  

 
• Ze verhoogt de doelmatigheid, doeltreffendheid en leefbaarheid van de 

ontwikkelingsprogramma’s.  
 
(32) De participatie - toe-eigening door de “lokale” bevolking van de definitie, het doel en de 
middelen, om collectieve behoeften te vervullen door de productie van goederen en diensten, past 
goed in deze dynamiek.  
 
(33) De definitie van de sociale economie in haar normatieve en juridisch-institutionele benadering 
leidt dan ook tot een beperkende en strikte visie op de toepassingsgebieden. Voegen we daar het 
principe van participatie - toe-eigening aan toe, dan krijgen we een ruimer perspectief en richt de SE 
zich ook op de versterking van het sociale kapitaal van een gemeenschap, regio of plaats. 
Investeringen in activiteiten die tot de SE behoren, helpen stuk voor stuk om het lokale sociale 
kapitaal te versterken en hebben als output of resultaat de versterking van de civiele maatschappij.  
 
(34) Deze perspectiefverruiming brengt ons bij de vraag: wat zijn de rollen van en de relaties 
tussen de Staat, de civiele maatschappij en de donoren in het kader van de internationale 
samenwerking en in het bijzonder de directe samenwerking met de partnerlanden?  
 
 
1.2.3. Synthese  
 
(35) De “sociale economie” omvat collectieve initiatieven voor het produceren van goederen en 
diensten die uitgeoefend worden door entiteiten waarvan de meeste het statuut hebben van coöperatie, 
ziekenkas of vereniging, en die de volgende ethische principes verdedigen:  
 

• het doel is veeleer dienstverlening aan de leden of de gemeenschap dan winst;  
• beheersautonomie;  
• democratische besluitvorming;  
• mensen en arbeid primeren op kapitaal bij de inkomensverdeling. 

 
(36) Deze vier principes zijn op hun beurt bepalend voor een effectieve en duurzame participatie 
van de bevolking bij het bepalen van de doelstellingen en middelen van deze activiteiten, die als doel 
hebben hun behoeften te vervullen. In die zin draagt de SE door deze investeringen in het sociale 
kapitaal van de collectiviteiten, bij tot de versterking van de civiele maatschappij.  
 
(37) Het onderstaande kader bevat een schematisch overzicht van de algemene kenmerken van de 
sociale economie. 
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1.3. Domeinen van de sociale economie en ontwikkelingssamenwerking  
 
 
(38) Uit een overzicht van de literatuur over de domeinen van de SE blijkt nogma
verscheiden die zijn en met hoeveel benamingen ze worden aangeduid. Het gaat hier 
microfinanciering, microverzekeringen en “eerlijke handel”, maar ook om basisorgan
organisaties, beroepsverenigingen, comités voor dorpsbeheer, gemeenschapsinstellin
voor lokale ontwikkeling enz.  
 
(39) Al deze domeinen van de SE hebben volgens ons één ding gemeen: het besta
versterking van het sociale kapitaal voor de ontwikkeling en versterking van de civie
 
(40) De notie sociaal kapitaal, naast menselijk kapitaal en financieel kapitaal, verw
instellingen, relaties en normen die de kwantiteit en de kwaliteit van de interacties in 
samenlevingen vormgeven en bepalen. Deze sociale cohesie is een factor die de bevo
kwetsbaar maakt en de armoede vermindert. Ook de regels en normen die aan die coh
grondslag liggen, zijn essentieel voor collectieve ontwikkeling.  
 
(41) Inzake ontwikkelingssamenwerking gaat het bij steun aan initiatieven van de
exogene steun aan indogene initiatieven die gedragen worden door de lokale bevolkin
van sociale cohesie en van een vrij sterk lokaal sociaal kapitaal.  
 
(42) Om tot de sociale economie te behoren, moeten deze initiatieven, activiteiten
programma’s niet alleen gebaseerd zijn op het sociale kapitaal en/of bijdragen tot de 
ervan, maar ook voldoen aan enkele “aanvaardingscriteria” die we als volgt kunnen d
 
(43) Het samenwerkingsinitiatief, het interventieproject/-programma:  
 

• bevat een luik ter ondersteuning van de economische activiteiten met sociaal
gemeenschappelijk of solidair belang, met als doel de productie van goederen
die gebaseerd zijn op de principes van participatie en beheersautonomie van 
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• draagt bij tot de versterking van de lokale, niet-gouvernementele organisaties, die als 
belangrijkste doel hebben ontwikkelingsacties met economisch karakter en met sociaal 
oogmerk te bevorderen ten gunste van de armen en maatschappelijk achtergestelden;  

 
• heeft als doel met alle partners (staten, gedecentraliseerde autoriteiten, civiele maatschappij) 

een institutioneel en beleidskader uit te werken dat lokale ontwikkelingsinitiatieven met 
economisch karakter stimuleert.  

 
(44) De interventies van de ontwikkelingssamenwerking die tot de “sociale economie” behoren, 
moeten dan ook gesitueerd worden binnen een globale aanpak die de rol van deze interventies 
benadrukt voor de versterking van het sociale kapitaal en van de civiele maatschappij. Deze globale 
aanpak, dit algemene kader, ligt eveneens in de sfeer van wat de Angelsaksische landen 
“empowerment” noemen, ook al is het niet onze bedoeling dit concept te gebruiken enkel en alleen 
omdat het in is. 
 
(45) Pragmatischer bekeken kan de versterking van het sociale kapitaal en daardoor van de civiele 
maatschappij concreet vorm krijgen in meer operationele domeinen van de sociale economie. De 
keuze van deze domeinen in het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (ook al was ze 
niet exhaustief) gebeurde door de politieke overheid en heeft te maken met: microverzekeringen, 
microfinanciering en “eerlijke handel”.  
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(46)  Het vervolg van dit hoofdstuk (en de volgende hoofdstukken) gaat dan ook over de volgende 
elementen:  
 

• Versterking van het sociale kapitaal en van de civiele maatschappij (§ 1.3.1); 
• Microziekteverzekering ( § 1.3.2); 
• Microfinanciering (§ 1.3.3); 
• “Eerlijke handel” (§ 1.3.4). 

 
 
1.3.1. Versterking van het sociale kapitaal en van de civiele maatschappij  
 
(47) De armen - vrouwen en mannen - hebben een grote behoefte aan middelen (activa) en 
vaardigheden om hun welzijn en bestaanszekerheid te verhogen, en meer zelfvertrouwen te krijgen om 
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te kunnen onderhandelen met zij die meer middelen en macht hebben. Omdat armoede verschillende 
dimensies heeft, zijn ook deze middelen en vaardigheden talrijk. 20  
 
(48) De middelen of “activa” verwijzen naar materiële, fysieke en financiële goederen. Deze 
middelen, die onder meer grond, huisvesting, vee, spaargeld en zelfs juwelen omvatten, bieden de 
bevolking de kans om te voorzien in hun basisbehoeften of om te overleven, en verruimen hun keuzes. 
Wanneer deze middelen bijzonder beperkt zijn, zijn de armen nagenoeg niet in staat om levenskeuzes 
te maken, waardoor ze kwetsbaarder worden.  
 
(49) Vaardigheden zijn dan weer inherent aan personen en stellen hen in staat om hun middelen te 
gebruiken en op die manier hun welzijn te verhogen. Menselijke vaardigheden hebben betrekking op 
gezondheid, onderwijs, persoonlijke capaciteiten, vorming, … Sociale vaardigheden hebben te maken 
met het behoren tot een gemeenschap, een samenleving, haar cultuur en haar waardesysteem, maar 
ook met vertrouwensrelaties, leiderschap en organisatievermogen. Politieke vaardigheden verwijzen 
naar de mogelijkheid om zijn rechten te doen respecteren, vertegenwoordigd te worden of zich te laten 
vertegenwoordigen, toegang te hebben tot informatie, verenigingen op te richten en deel te nemen aan 
het politieke leven van een land, een regio of een plaats.  
 
(50) Deze middelen en vaardigheden 21 kunnen individueel of collectief zijn. Omdat armen weinig 
of geen spreekrecht en macht hebben, en er een diepe sociale kloof bestaat, ook in de meeste 
democratieën, kunnen ze vaak niet de kansen aangrijpen om te investeren in hun eigen middelen en in 
de uitoefening van hun individuele rechten.  
 
(51) Het is voor de arme bevolking dan ook van cruciaal belang om zich te kunnen organiseren en 
te mobiliseren, om op die manier de hinderpalen te overwinnen als gevolg van hun beperkte middelen 
en vaardigheden en hun maatschappelijke achterstelling. Het is de kwaliteit en de geconcentreerdheid 
van het sociale kapitaal dat onder meer gemeenschappelijke of collectieve actie mogelijk maakt, 
waardoor de armen hun toegang tot economische middelen en opportuniteiten kunnen verhogen, 
kunnen profiteren van basisvoorzieningen en de lokale ontwikkeling mee kunnen beheren.  
 
(52) De notie sociaal kapitaal werd voor het eerst gebruikt begin jaren 90, naast de begrippen 
solidaire economie, gemeenschapsontwikkeling en nieuwe sociale economie. Ze verwijst naar het 
rekening houden, in de ontwikkelingsacties, met “de kenmerken van sociale organisaties zoals 
netwerken, normen en vertrouwen, dat de coördinatie en de samenwerking vergemakkelijkt met het 
oog op wederzijds voordeel”. Ze verwijst ook naar “de symbolische en culturele middelen, die des te 
sterker zijn wanneer er sterke banden zijn binnen de familie, de buurt en de gemeenschap”.  
 
(53) Het sociale kapitaal omvat dan ook al deze banden, normatieve en positieve relaties, deze 
formele en informele instellingen die ervoor zorgen dat een bepaalde collectiviteit, gemeenschap of 
bevolking bruggen kan slaan met de organisatie(s) van de Staat, de civiele maatschappij en/of de 
privé-sector, zodat ze een betere toegang krijgt tot bijkomende middelen en kan participeren aan de 
ontwikkeling van de hele samenleving.  
 
(54) Bovendien bestaat er een in zekere zin circulaire en cumulatieve relatie tussen individuele 
middelen en vaardigheden enerzijds en het vermogen tot collectieve actie anderzijds. Wie gezond is, 
goed opgeleid is en in een veilige omgeving leeft, is beter in staat om mee te werken aan collectieve 
acties, ook al is hij arm. Tegelijk kunnen collectieve acties de toegang tot en de kwaliteit van 
gezondheidszorg, onderwijs, water, en - last but not least - inkomstengenererende activiteiten 
verhogen. “Deze collectieve vaardigheden, die de arme bevolking ertoe aanzetten om zich te 

                                                 
20 De reflecties in deze paragraaf zijn hoofdzakelijk geïnspireerd op twee recente documenten:  
“ La réduction de la pauvreté”. Les lignes directrices du CAD - OCDE 2001. 
“Empowerment and Poverty Reduction: a Sourcebook” PREM, World Bank, May 2002. 
21 De in de tekst beschreven middelen en vaardigheden omvatten de belangrijkste dimensies van armoede in termen van  
economische, menselijke, politieke, sociaal-culturele en defensieve capaciteiten (of het gebrek eraan). Ze worden ontwikkeld 
in wat sommigen de “diamant van de armoede” hebben genoemd, in  op. cit.: DAC p. 43. 
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mobiliseren en te organiseren om haar problemen op te lossen, zijn nog niet systematisch geïntegreerd 
in de armoedebestrijdingsstrategieën.”22 
 
(55) De initiatieven die de bevolking neemt voor activiteiten die tot de sociale economie behoren,  
in die zin dat ze uitgaan van de basis en het resultaat zijn van twee ontstaansfactoren: de 
noodzakelijkheidsvoorwaarde (deze initiatieven groeien onder druk van aanzienlijke, onvervulde of 
slecht vervulde behoeften) en de sociale cohesie (collectieve identiteit van een sociale beweging of op 
zijn minst van een lotsgemeenschap), zijn gebaseerd op het bestaan van een min of meer aanzienlijk 
sociaal kapitaal23.  
 
(56) De ondersteuning, middelen en acties van de ontwikkelingssamenwerking moeten hier 
rekening houden met en afgestemd worden op het feit dat ze tegelijk het fysieke, menselijke en sociale 
kapitaal moeten versterken in een omgeving waarin die al aanwezig zijn. Het komt er dan ook op aan 
bij te dragen tot het “empowerment” van de begunstigde bevolking.  
 
(57) "Empowerment" is de versterking van de middelen (fysieke en financiële activa) en de 
(menselijke, sociale en politieke) capaciteiten van de armen (in het bijzonder) om te participeren aan, 
te onderhandelen met en hun verantwoordelijkheid op te nemen in (de) (formele en informele) 
instellingen die hun leven mee bepalen, en om die instellingen te beïnvloeden, te controleren en er 
rekenschap aan te vragen.  
 
(58) Het “empowerment” van de begunstigden van de samenwerkingsondersteuning gaat verder 
dan de gewone versterking van de individuele, institutionele, organisatorische, management- en 
participatievaardigheden. Hoewel “empowerment” essentieel is voor de projectcyclus en tegelijk de 
lokale organisaties erkent als legitiem, bevordert het een civiele maatschappij die volwaardig kan 
participeren aan het “decentraliserings- en ontwikkelingsproces” dat in gang wordt gezet door een 
aantal Staten, vaak met de steun van bilaterale donoren, en/of door internationale instellingen zoals de 
Wereldbank en de Europese Unie.  
 
(59) Dit “empowerment”-perspectief kan vorm krijgen in een “top-down”-aanpak waarbij de 
staatsinstellingen het naleven van fundamentele rechten zoals het recht op toegang tot informatie, het 
recht op vereniging en vrije meningsuiting, de toegang tot basisvoorzieningen, het voorzien in de 
primaire behoeften, … bevorderen en organiseren, en wetten opstellen in deze domeinen. 
 
(60) We moeten hieraan toevoegen dat, voorzover het proces doorzichtig is en de civiele 
maatschappij er in al haar geledingen aan meewerkt, de steun aan organisaties, verenigingen en zelfs 
lokale collectiviteiten kan bijdragen tot de uitwerking en tenuitvoerlegging van de PRSP (Poverty 
Reduction Strategy Paper (or Program)).  
 
(61) Het is in die zin dat steun aan initiatieven van de SE die gebaseerd zijn op solidariteit tussen 
en inspraak van de leden, tot nieuwe burgerschapsverhoudingen en nieuwe soorten van lokaal 
leiderschap leidt die ontwikkeling in het algemeen en lokale en participatieve ontwikkeling in het 
bijzonder bevorderen. Deze initiatieven voor SE zijn talrijk, met name inzake microziekteverzekering, 
microfinanciering en producentenorganisaties in het kader van “eerlijke handel”.  
 
 
1.3.2. De microziekteverzekering  
 
(62) Aangezien heel wat kwetsbare groepen het moeilijk hebben, zijn en worden er communautaire 
of collectieve initiatieven gelanceerd. Ze proberen een antwoord te bieden op de problemen die te 
maken hebben met de bescherming tegen de belangrijkste sociale risico’s (ziekte, invaliditeit, 

                                                 
22 “Empowerment and Poverty Reduction: a Sourcebook” PREM, World Bank, May 2002, p. 12 
23 Hoewel de menswetenschappen (sociologie, antropologie, …) hier een nuttige en noodzakelijke bijdrage leveren, 
ontsnappen de elementen waaruit dit kapitaal bestaat - normen, waarden en culturen - in werkelijkheid vaak aan de 
samenwerkingsactoren. Die brengen heel vaak slechts een beperkte tijd door bij de bevolking en beschikken niet over de 
instrumenten en over het statuut om er niet alleen alle rijkdom, maar ook de beperkingen van te ontdekken.  
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overlijden, ouderdom, baanverlies of zeer onregelmatige inkomsten). Ze verhogen de sociale cohesie 
binnen de groep en versterken de sociale solidariteit.  
 
(63) De overgrote meerderheid van de gezinnen in de ontwikkelingslanden krijgt af te rekenen met 
heel wat risico’s. Hoe onregelmatiger, lager en onzekerder hun inkomsten, hoe moeilijker het is om 
elk risico te dekken en (op één of andere manier) te financieren wanneer het zich voordoet.  
 
(64) Deze gezinnen hebben vernuftige risicobeheersingsstrategieën ontwikkeld vóór en na het 
risico (ex-ante- en ex-post-strategieën). De “ex-ante”-mechanismen omvatten acties voor 
“risicovermindering”, zoals gezondheidspreventie en migratie, en acties voor  “risicobeperking”, zoals 
diversificatie van inkomstenbronnen, beleggen in menselijk en fysiek kapitaal, strategische huwelijken 
en kroostrijke gezinnen. De “ex-post”-mechanismen die vaak gehanteerd worden zodra het risico zich 
voordoet, zijn: verkoop van de bezittingen, het aangaan van leningen, kinderarbeid enz. Ondanks de 
toepassing van die strategieën blijven deze gezinnen zeer kwetsbaar en moeten er ongetwijfeld andere 
sociale vangnetten komen.  
 
(65) De invoering van “verzekeringssystemen” versterkt deze strategieën voor risico-indekking. De 
basispremisse is dat een verzekering beschermt tegen onverwachte verliezen door de middelen van 
een groot aantal personen te bundelen om de verliezen van een beperkt aantal personen te 
compenseren. Wie bijdraagt aan een verzekeringsstelsel, hoeft alleen het gemiddelde, door de groep 
geleden verlies te ondersteunen in plaats van individueel te moeten opdraaien voor de kosten van een 
risico dat zich voordoet. Spaar- en kredietproducten daarentegen beschermen het gezin alleen voor het 
bedrag dat het zelf kan bijeensparen of terugbetalen.  
 
(66) Arme gezinnen verklaren dat van de risico’s waarmee ze geconfronteerd worden, 
gezondheidsrisico’s (ziekte, ongeval en overlijden) het moeilijkst te beheersen zijn.  
 
(67) Sinds jaren worden er microziekteverzekeringssystemen ontwikkeld op communautaire basis. 
Ze verschillen in die zin van andere systemen (Staat, sectorale systemen, …) dat diegenen die een 
verzekeringspolis bezitten, tegelijk de eigenaars, de beheerders en de klanten zijn van de instelling die 
de microziekteverzekering organiseert. 
 
 
1.3.2.1   Elementen van een definitie    
  
(68) De microziekteverzekering op communautaire basis neemt in de praktijk verschillende 
vormen aan. Zo bestaan er tal van ziekenkassen, solidariteitskassen en voorafbetalingssystemen, om 
maar de bekendste te noemen. Het bestaan zelf van die verschillende soorten 
microziekteverzekeringen kan verklaard worden door verschillende factoren, waaronder: het bestaan 
van een ondersteunende structuur die de organisatie ervan vergemakkelijkt, de graad van cohesie 
tussen de toekomstige leden, de dynamische relatie tussen de actoren van de civiele maatschappij en 
de zorgverstrekkers, de rol (of liever: meestal de afwezigheid) van de Staat enz.:  
 

• Ziekenkassen zijn verenigingen zonder winstoogmerk van personen met vrije toetreding. Ze 
zijn gebaseerd op wederzijdse solidariteit tussen alle leden. Ze organiseren met de 
ledenbijdragen en in uitvoering van hun beslissingen voorzorg- en solidariteitsacties ten 
gunste van de leden en begunstigden (gezinnen) in verband met de sociale 
gezondheidsrisico’s. De microziekteverzekering past meestal binnen een dynamiek van 
sociale beweging. Ze wil “op een natuurlijke manier” relaties aanknopen met andere sociale 
bewegingen, zoals vakbonden, vrouwenverenigingen, jeugd- of bejaardenverenigingen enz.  

 
• Voorafbetalingssystemen, ook wel “systemen voor vrijwillige, gemutualiseerde 

voorafbetaling” of “abonnementsystemen” genoemd, worden aangeboden door 
gezondheidsinstellingen om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren. Hun specifieke 
karakter schuilt hierin dat het de zorgverstrekkers zijn die ze ontwikkelen. Dat leidt ertoe dat 
ze het beheer ervan grotendeels zelf in handen nemen, waardoor de leden minder inspraak 
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hebben bij de besluitvorming. Deze voorafbetalingssystemen houden geen risicodeling (het 
bundelen van de fondsen) in, maar beperken de prestaties tot het bedrag van de individuele 
ledenbijdragen. Hoewel ze het resultaat zijn van initiatieven aan de basis, kunnen deze 
systemen voor “gezondheidssparen” niet beschouwd worden als 
microziekteverzekeringskassen.  

 
• Solidariteitskassen zijn vaak beperkt tot de werknemers van een bepaalde dienst of 

onderneming, maar kunnen ook uitgebreid worden tot de werknemers binnen hetzelfde 
activiteitsdomein. Vandaar dat sommige kassen gespijsd worden met extra middelen die 
afkomstig zijn van giften van de werkgever. Deze kassen zijn niet beperkt tot de bedrijven in 
de formele sector, maar zijn vaak een formalisering van al bestaande onderlinge hulp binnen 
een organisatie. Er bestaan heel wat en verschillende soorten solidariteitskassen; ze dekken 
diverse risico’s, maar niet altijd gezondheidsrisico’s.  

 
 
1.3.3. Microfinanciering  
 
(69) Hieronder vallen: instellingen, organen en verenigingen die spaar- en kredietdiensten 
aanbieden en opgericht worden op vrijwillige en verenigingsbasis.  
 
 
1.3.3.1. Historische mijlpalen 24 
 
(70) Microfinanciering krijgt vandaag veel aandacht van de ontwikkelingsactoren in de strijd tegen 
armoede. Ze is één van de belangrijke instrumenten geworden in die strijd. Microfinanciering vindt 
haar oorsprong in de ethische vernieuwingen van de sociale economie die eind 19de eeuw 
doorgevoerd werden in de geïndustrialiseerde landen. Vanaf dan “ontstonden er heel wat initiatieven 
om het sparen te promoten bij de werkende klasse (boeren, arbeiders, ambachtslieden), het spaargeld 
te beveiligen en goed te laten renderen, maar ook om het om te zetten in kredieten die veel goedkoper 
waren dan de kredieten die aangeboden werden door de handelaars en andere woekeraars uit die 
tijd.”25 
 
(71) Friedrich Raiffeisen en Alphonse Desjardins worden beschouwd als de vaders van de 
mondiale beweging van spaar- en kredietcoöperaties (COOPEC). Raiffeisen lanceert het idee in de 
tweede helft van de 19de eeuw in Beieren, Desjardins ontwikkelt het begin 20ste eeuw in Quebec. In 
de jaren 1970 voert professor Mohamad Yunus in Bangladesh een fundamentele vernieuwing door 
voor de financiering van de activiteiten van de armsten. Hij kan het niet langer aanzien dat de 
vrouwen in de omgeving van zijn universiteit van de banken geen krediet kunnen krijgen voor hun 
kleinhandelsactiviteiten en richt “groepen voor hoofdelijke borgstelling” op. Op die manier maakt hij 
van microkrediet een volwaardig ontwikkelingsinstrument. Hij richt de Grameen Bank op en ontwerpt 
het Grameen-model, waarvan miljoenen armen vandaag profiteren.     
 
 
1.3.3.2. Elementen van een definitie  
 
(72) Over de definitie van microfinanciering zijn al heel wat discussies gevoerd en tal van 
benaderingen ontwikkeld. Toch bestaat er sinds een paar jaar een consensus over een aantal 
gemeenschappelijke elementen van die definities:  
 

• “Microfinanciering” is één van de ontwikkelingsinstrumenten en een middel om armoede en 
uitsluiting van kansarme bevolkingsgroepen tegen te gaan. “Microfinanciering” bestaat uit 

                                                 
24 Voor meer informatie over deze historische aspecten, de evolutie van de definities en de goede praktijken inzake 
microfinanciering verwijzen we naar  Informatienota nr.25 “Eléments de réflexion pour la promotion de la microfinance” 
(“Denksporen voor de promotie van microfinanciering”) DGOS – D21. Charles Tollenaere, februari 2002.  
25 “L’économie sociale au Nord et au Sud”, Jacques Defourny, Patrick Develtere, Bénédicte Fonteneau (Eds), Ed. De Boeck 
Université – Jalons, 1999, p.16. 
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een reeks financiële diensten (kredieten, spaar- en verzekeringsformules) die de 
bevolkingsgroepen die uitgesloten worden uit het klassieke banksysteem, de kans bieden om 
hun inkomsten te doen stijgen door de middelen van de gezinnen te verhogen en hun toegang 
te bieden tot financieel kapitaal.  

 
• “Microfinanciering” bevordert de ontwikkeling van kleine, rendabele economische 

activiteiten door toegang te bieden tot externe financiering en spaargeld te mobiliseren. Deze 
economische entiteiten behoren meestal tot de informele sector en worden soms “micro-
ondernemingen” genoemd.  

 
(73) Naast deze algemene definitie-elementen zijn er ook de specifieke kenmerken van 
microfinanciering. Ze hebben te maken met:  
 

• de omvang van de financiële bedragen: men spreekt in dit verband van “microkredieten”. 
Doorgaans wordt aangenomen dat het bedrag van de kredieten gemiddeld tussen 20 en 1.000 
US$ bedraagt 26 (d.w.z. +/- € 25 tot 1.200). 

• de terugbetalingstermijn: de termijn voor de terugbetaling van het krediet neemt verschillende 
vormen aan (dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, … terugbetaling), maar is over het 
algemeen kort. Hij bedraagt meestal maximum 12 maanden.  

• de toegangs- en krediettoekenningsvoorwaarden: de formaliteiten en procedures die nodig zijn 
om een kredietaanvraag in te dienen, zijn zo eenvoudig mogelijk. De tijd tussen de aanvraag 
en de toekenning van het krediet is zo kort mogelijk.  

• de garanties die de microfinancieringsinstellingen (MFI’s) vragen, hebben te maken met 
sociale controle en “hoofdelijke borgstelling”, zonder de verschillende vormen van financiële 
en/of klassieke waarborgen uit te sluiten (spaargeld als borg, inpandgeving, hypotheken, 
eigendomsbewijzen, vermogensinventaris, derde die zich borg stelt).   

 
(74) Microfinanciering omvat tal van organisatievormen, van tontines, sparen en krediet in natura,  
roterende fondsen , graanbanken, NGO's, coöperaties en ziekenkassen tot zelfs naamloze 
vennootschappen (onder meer in Latijns-Amerika).   
 
(75) Zo is niet alles wat microfinanciering is, sociale economie. De interventies inzake 
microfinanciering die onder de definitie van SE vallen, hebben dan ook te maken met instellingen 
zoals verenigingen (dorpsverenigingen, beroepsverenigingen, …), coöperaties en  spaar- en 
kredietkassen. Tot het maatschappelijke doel van deze instellingen behoort financiële dienstverlening 
aan hun leden, soms zelfs aan de gemeenschap, en in hun statuten is het democratische principe 
opgenomen van “één man - één stem”. Eventuele exploitatieoverschotten worden in de eerste plaats 
besteed aan het aanleggen van een reserve, ingeval de instelling over beheersautonomie beschikt.  
 
(76) Microkrediet en microfinanciering in het algemeen zijn lange tijd vereenzelvigd met een 
informeel financieel systeem dat niet wettelijk gereglementeerd is. Toch stellen we vast dat, gezien 
zijn groei sinds de jaren 80, de sector van de microfinanciering meer en meer geformaliseerd wordt en 
dat er een juridisch kader wordt voor uitgewerkt. Zo maakt de “PARMEC”-wet in de landen van de 
WAEMU (West-Afrikaanse Economische en Montaire Unie) onderscheid tussen “goedgekeurde”, 
“erkende” instellingen en instellingen die het voorwerp uitmaken van een “overeenkomst” waardoor 
ze al dan niet rechtspersoonlijkheid krijgen. Deze wet legt de bewoordingen vast waarin de reclame 
voor de activiteiten moet worden gesteld, en de voorzichtigheidsratio’s die moeten worden nageleefd. 
In Latijns-Amerika wordt wettelijk onderscheid gemaakt tussen “reglementeerde” en “niet-
gereglementeerde” instellingen. Alleen de eerste mogen spaargeld verzamelen. In het algemeen houdt 
deze trend tot reglementering van de MFI’s verband met de noodzaak van een sterkere bescherming 
van de derden die er contracten mee sluiten, in het bijzonder spaarders en geldschieters.  
                                                 
26 Toch kennen een groot aantal als zodanig erkende microfinancieringsinstellingen (MFI’s) kredieten toe van meer dan 
1.000 US$.  Dat is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van de cliënteel van deze MFI’s. Er is niet 
alleen vraag naar hogere bedragen, maar ook naar langere terugbetalingstermijnen.  In dat verband is het gezien de financiële 
structuur van de MFI’s in heel wat gevallen niet mogelijk om daarop in te gaan, bij gebrek aan beschikbare middelen op 
middellange en lange termijn.  
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1.3.4. “Eerlijke handel” (Fair Trade)  
 
(77) “Eerlijke handel” behoort tot de sfeer van de SE, in die zin dat de verenigingen, coöperaties en 
producentenorganisaties voorafgaande aan de productieketen voldoen aan de bovengenoemde criteria 
van de sociale economie. Bovendien wordt het participatieve karakter van dit soort handelsrelaties na 
de productieketen gekenmerkt door het feit dat de consumenten door hun handelingen duidelijk 
maken dat ze de principes van dit type handel onderschrijven en bereid zijn om een meerprijs te 
betalen voor de producten ervan. Ten slotte hebben de organisaties voor de promotie en de labeling 
van deze producten een “niet-winstgevend” karakter, en hebben ze meestal het statuut van NGO.  
 
 
1.3.4.1. Historische mijlpalen  
 
(78) De huidige beweging voor de bevordering van Fair trade  (FT) wordt grotendeels gedragen 
door de ontwikkelings-NGO’s. Deze beweging baseert zich op de vaststelling dat de overgrote 
meerderheid van de landbouwproducenten in de Derde Wereld  versnipperd is, weinig georganiseerd 
is en slechts over een uiterst beperkte onderhandelingsmacht beschikt tegenover de grote bedrijven die 
hun producten op de markt brengen en verwerken.  
 
(79) Toch vindt de actualiteit haar oorsprong in de geschiedenis27. Enkele bakens: 
 

• Hoewel “Max Havelaar”28 een fictief personage is, wordt hij erkend als de mythische 
inspirator van de beweging voor “eerlijke handel”;  

 
• In de 19de eeuw probeert de arbeidersbeweging de dominantie van de marktlogica te 

doorbreken door netwerken van SE op te richten (de coöperatieve bewegingen in België, 
Frankrijk, Duitsland, …). Daarbij is het partnerschapsaspect belangrijker dan handeldrijven;  

 
• In de jaren 50 brengen de (christelijke) missies “gehumaniseerde” handelsmicroprocessen op 

gang om de “geadopteerde” collectiviteiten in de Derde Wereld afzetmarkten en een 
behoorlijk inkomen te waarborgen;  

 
• Om deze specifieke partnerschappen te overstijgen, ontwikkelt zich in de jaren 70 een 

alternatief handelsnetwerk. In 1969 ziet in Nederland de eerste “Wereldwinkel” het licht. Ook 
in andere landen gaan “Wereldwinkels” open. In de jaren 90 structureren ze zich op Europees 
niveau in het Network of European Worldshops  (NEWS). De importeurs richten ook de 
European Fair Trade Association (EFTA) op. De beweging krijgt een mondiale dimensie met 
de oprichting van de International Federation for Alternative Trade (IFAT) eind jaren 80.  

 
• In de jaren 80 krijgen “eerlijke” producten voor het eerst een label, om meer consumenten te 

bereiken en belangstelling te wekken bij de bestaande handelsnetwerken. Het label bevestigt 
het bestaan van een contract dat rechtvaardige relaties “waarborgt” tussen kleine producenten 
en importeurs, verwerkings- en distributiebedrijven.  

 
• Er worden verschillende labels ontwikkeld, waaronder “Max Havelaar”, “Fair Trade” en 

“Transfair”, niet alleen in Europa, maar ook in Japan, de VS en Canada. De 
labelingorganisaties bundelen hun krachten in de Fairtrade Labelling Organisation (FLO).  

 
 

                                                 
27 « Le commerce équitable: aperçu et questions », Paul Géradin, in Actes du Séminaire sur le commerce équitable. Oktober 
2000 
28  Hij is het hoofdpersonage uit een autobiografische roman uit 1860 van Multatuli, pseudoniem van een Nederlandse 
ambtenaar op Java. De auteur klaagt in zijn roman de onderdrukking van de koffieplanters aan in Indonesië..  
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• In de jaren 90 ontwikkelt de beweging voor “eerlijke handel” zich in twee richtingen:  
 In België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Finland, Zwitserland, … worden 

campagnes gevoerd om de publieke opinie te sensibiliseren en te mobiliseren. Ze dragen 
onder meer de volgende namen: “Schone Kleren”, “De l’éthique sur l’étiquette”,  “Made 
in Dignity” en “Let’s Go Fair”. Ze hebben zowel betrekking op landbouwproducten als op 
ambachtelijke producten of kleren bijvoorbeeld.  
 Ook op politiek vlak beweegt er één en ander. Zo komen er antiglobaliseringscampagnes 

en wordt er een regelgeving geëist voor de wereldhandel, om tot een meer rechtvaardige 
en solidaire globalisering te komen. De Europese en mondiale vakbondsfederaties tonen 
zich gevoelig voor de druk van “de straat” en stellen eisen inzake werkomstandigheden, 
lonen en vakbondsvrijheden. Ze formuleren voorstellen over gedragscodes en sociale 
clausules in de wereldhandel.  

 
(80) Deze acties en campagnes zullen binnen de Europese Unie tot adviezen en resoluties leiden 
van het Europees Parlement, de Commissie en de Economische en Sociale Raad29. Met name over de 
voorkeursbehandeling van “eerlijke” producten in de regelgeving, de erkenning van de labels, de 
integratie van deze dimensie in het ontwikkelingsbeleid en de aankoop van deze producten in de 
communautaire organen.  
 
(81) Op 20 juli 2000 keurde de Belgische regering het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 
2000 – 2004 goed. Ze stelt daarin dat ze de initiatieven voor eerlijke handel (145) zal ondersteunen en 
de mogelijkheden zal bestuderen om deze handel te ontwikkelen en te promoten (569). Een aantal 
overheidsdiensten hebben er trouwens voor gekozen om dit soort producten aan te kopen, 
bijvoorbeeld koffie.  
 
 
1.3.4.1. Elementen van een definitie  
 
(82) De actoren en promotoren van “eerlijke handel” hebben altijd problemen gehad met het 
definiëren van eerlijke handel. In 1998 richtten de vier grote internationale federaties van actoren in 
deze sector echter FINE op, een informeel netwerk waarin de vertegenwoordigers van deze 
organisaties informatie uitwisselen en hun activiteiten coördineren. In 2000 stelden ze een definitie 
voor van eerlijke handel die in 2001 verfijnd werd:  
 
(83) “Eerlijke Handel is een commercieel partnerschap dat gebaseerd is op dialoog, transparantie 
en respect, en dat ijvert voor een rechtvaardiger wereldhandel. Het draagt bij tot duurzame 
ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden te bieden en de rechten van gemarginaliseerde 
producenten en werknemers te waarborgen, vooral in het Zuiden. De organisaties voor Eerlijke 
Handel (ondersteund door de consumenten) verbinden zich er actief toe om de producenten te 
ondersteunen, de publieke opinie te sensibiliseren en campagne te voeren voor de wijziging van de 
regels en praktijken van de conventionele internationale handel.  
 
(84) De essentie van Eerlijke Handel: de strategische doelstelling van Eerlijke Handel bestaat erin:  
 

• vrijwillig samen te werken met gemarginaliseerde producenten en werknemers, om hen te 
helpen hun kwetsbare positie te overwinnen en economisch zelfvoorzienend te worden;  

• meer gewicht te geven aan de producenten en werknemers als actoren binnen hun organisatie;  
• een grotere rol te spelen in de wereldarena om tot een eerlijker wereldhandel te komen30. 

 

                                                 
29 Zie: Mededeling van de Commissie aan de Raad over “eerlijke handel”, + Mededeling over het compendium 
beleidsoriëntaties: ACS-EG.  
30 FINE, oktober 2001. FINE is een informeel netwerk dat opgericht werd in 1998 en waarin de vertegenwoordigers van de 
hieronder vermelde netwerken voor eerlijke handel elkaar ontmoeten om informatie uit te wisselen en hun activiteiten te 
coördineren.  
FLO-I: Fairtrade Labelling Organisations International; IFAT: International Federation for Alternative Trade; NEWS!: 
Network of European World Shops; EFTA: European Fair Trade Association. 
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(85) FT is dan ook een opiniebeweging die een actief partnerschap nastreeft met diegenen die 
uitgesloten zijn uit het dominante systeem, via duurzame relaties en promotie- en 
sensibiliseringscampagnes. De beweging is ook een economisch alternatief voor de algemene 
voorwaarden van de wereldhandel. De belangrijkste operationele kenmerken van “Fair Trade” zijn:  
 

• De prijs: FT baseert zich op de vaststelling dat de wereldeconomie niet beheerst wordt door 
volmaakte concurrentie, maar door krachtsverhoudingen die samenhangen met 
monopolistische en oligopolistische structuren, waarbij de prijzen opgedrongen worden aan  
versnipperde, weinig of niet georganiseerde producenten. Het eerste en belangrijkste principe 
van eerlijke handel is bijgevolg het hanteren van een gewaarborgde prijs voor de producenten 
die hoger ligt dan de prijs van het product in kwestie op de internationale markt. Deze 
gewaarborgde prijs kan gepaard gaan met verscheidene premies, afhankelijk van de 
prijsschommelingen op de wereldmarkt, of van bijzondere eigenschappen, zoals biologische 
productie.  

 
• Het tweede principe is dat van de prefinanciering van de oogst of de productie. Dat principe is 

contractueel vastgelegd tussen de (bv. Europese, Belgische) importeur en de exporteur 
(meestal de partnercoöperatie van de importeur). De prefinanciering dekt meestal 50 % van de 
marktwaarde.  

 
• Het derde principe van FT heeft te maken met de aard van de relaties tussen de 

producenten/exporteurs en de importeurs/consumenten van de producten van “eerlijke 
handel”. Die relaties zijn gebaseerd op partnerschapsovereenkomsten, contracten op min of 
meer lange termijn. Het is in het kader van die partnerschapsrelaties dat er onderhandeld 
wordt over gewaarborgde prijzen, premies, prefinanciering, … en dat we de diverse aspecten 
moeten situeren van organisatorische versterking en professioneel management (capacity 
building, empowerment) ten gunste van de producenten en hun coöperaties voor het ophalen 
en exporteren van de producten.  

 
(86) Het Fair Trade-model is alleen haalbaar als het gefinancierd wordt door de eindconsumenten 
van de producten van deze handel. Die zijn dan ook bereid om een meerprijs te betalen voor deze 
ethische producten. Eurobarometer raamt de potentiële markt van de Europese consumenten van dit 
soort producten op 10 %.  
 
(87) De voorwaarde dat eerlijke handel duurzaam moet zijn, heeft te maken met het vertrouwen 
van de consumenten in het “eerlijke” karakter ervan. Alle actoren nemen daarvoor hun 
verantwoordelijkheid op, ook de overheid, die beslist om deze handel te ondersteunen.  
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HOOFDSTUK 2. LESSEN UIT HET VERLEDEN 
 
 
 
2.1. Van de Belgische samenwerking  
 
 
2.1.1. Inzake sociale economie in het algemeen  
 
(88) De sociale economie heeft het voorbije decennium een nieuw elan gekregen. Dit fenomeen 
valt samen met de verminderde rol van de Staat en de overheidsagentschappen in de context van de 
structurele aanpassingen. Daarbij hebben we kunnen vaststellen dat de participatieprocessen steeds 
meer erkend worden en dat de lokale begunstigden steeds meer verantwoordelijkheid krijgen bij de 
identificatie, de programmering en de tenuitvoerlegging van de ontwikkelingsacties. Deze 
participatieve aanpak, ook wel “bottom-up approach” genoemd, is sinds de jaren 1990-2000 merkbaar 
in en krijgt vorm in een groot aantal samenwerkingsinterventies, in het bijzonder ter ondersteuning (in 
verschillende vormen) van verenigingen, ziekenkassen, coöperaties, basisgemeenschappen, lokale 
collectiviteiten, beroepsorganisaties en organisaties van openbaar nut.  
 
(89) Hoewel we in dit hoofdstuk het gewicht onderzoeken van deze benadering van de sociale 
economie in het kader van de Belgische samenwerking en lessen trekken uit het verleden, is dat om 
verschillende redenen een bijzonder moeilijke opdracht.  
 

• De benadering “sociale economie” kan per definitie toegepast worden op of gebruikt worden 
in heel wat activiteitssectoren, maar er is vandaag nog altijd een ernstig tekort aan indicatoren 
en/of statistische gegevens. Dat is al het geval voor de economieën van het “Noorden”, maar 
geldt des te meer voor economieën waar het statistisch apparaat zwak en vaak ontoereikend is. 
Bovendien moeten we eraan herinneren dat de sociale economie niet mag worden verward 
met de informele economie (waarvoor er meer cijferramingen bestaan). 

 
• In het kader van de ontwikkelingssamenwerking zijn er voor de SE nog altijd geen voldoende 

nauwkeurige criteria opgesteld en goedgekeurd - noch op algemeen, noch op meer specifiek 
niveau - om er de contouren van te kunnen schetsen (zie over dit onderwerp: 4. 
Interventielogica … Activiteit 1.1);   

 
• Bijgevolg is er in dit verband dringend nood aan een “markering” binnen DGOS, om 

statistische instrumenten te kunnen ontwikkelen. Dat is trouwens niet alleen het geval voor 
België: het hele codificatiesysteem van het DAC bevat geen enkele verwijzing naar het 
“sociale economie”-karakter van de samenwerkingsprogramma’s, -projecten of -acties 31; 

 
• Ten slotte is de “sociale economie”-aanpak binnen de Belgische samenwerking als zodanig 

nog niet geëvalueerd, ook al zijn er over sommige domeinen (in het bijzonder 
microfinanciering) wél evaluaties uitgevoerd (zie verder) die tot een verbetering van de 
“goede praktijken” hebben geleid.   

 
(90) De interventies van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) op het gebied van 
“sociale economie” worden echter wel degelijk gevoerd, zowel in het kader van de directe bilaterale 
                                                 
31 { … sector van de sociale economie …} …  { gemeenschapsontwikkeling, microkrediet en eerlijke handel}…. Voor geen 
enkel van deze terreinen beschikken we over algemeen aanvaarde indicatoren. De sector komt als dusdanig ook bijna 
nergens ter sprake in internationale fora. Indien we over indicatoren wensen te beschikken, zal er bijgevolg nog vrij veel 
onderzoek dienen te gebeuren. Toegang tot krediet lijkt daarvan het meest voor de hand liggend.  In: “Informatie en 
discussienota n. 26   “Indicatoren voor ontwikkeling:  een stand van zaken en voorstellen voor de Belgische internationale 
samenwerking. DGOS - D21, mei 2002”  
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samenwerking als in het kader van de indirecte bilaterale samenwerking (NGO’s), de multilaterale 
samenwerking en het Belgisch Overlevingsfonds.  
 
 
2.1.1.1. Directe bilaterale samenwerking  
 
(91) Heel wat projecten die een aanpak of een luik “productie van goederen en/of diensten & 
participatie” bevatten, zijn in het verleden gefinancierd, ook al werden ze niet erkend als behorend tot 
de SE. Zo werden in alle prioritaire sectoren van onze samenwerking (landbouw en voedselzekerheid, 
basisinfrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en vorming) beheerscomités opgericht (comités van 
verenigingen of coöperaties en/of dorpscomités), samengesteld uit begunstigden van de acties, om de 
activiteiten te beheren. Toch is het zo dat er weliswaar geïnvesteerd werd in (basis)infrastructuur, 
maar dat de resultaten32 in termen van duurzaamheid en toe-eigening door de begunstigde bevolking 
niet bijster goed waren.  
 
(92) Slechts weinig groeperingen waren in staat om, na afloop van de projecten, de activiteiten 
voort te zetten zonder extra hulp. Niet door gebrek aan goede wil, maar vaak door gebrek aan 
permanente steun, niet alleen voor de versterking van de institutionele en managementcapaciteiten, 
maar ook als het erop aankwam de begunstigden er rechtstreeks bij te betrekken.  
 
(93) Op basis van die vaststelling, die weliswaar geldt voor alle donoren, benadrukte DGOS de 
voorbije jaren (1990-2000) de noodzaak om de solidariteitsmechanismen te versterken, zodat alle 
actoren daadwerkelijk en beter kunnen participeren aan het ontwikkelingsproces (actoren in de 
ontwikkelingslanden, donoren en uitvoerende agentschappen). Het is daarbij niet langer de bedoeling 
de participatie van de bevolking aan de hulpprogramma’s met alle mogelijke middelen te bevorderen, 
maar ervoor te zorgen dat de hulp meer bijdraagt aan een ontwikkeling die uitgedacht wordt door de 
lokale actoren33. 
 
(94) Door in 1998 de sociale economie naar voren te brengen als één van de transsectorale pijlers 
van zijn nieuwe internationale samenwerking, benadrukte België het belang van participatieve 
ontwikkeling, zowel via directe bilaterale hulp als via indirecte en multilaterale hulp34. 
 
 
2.1.1.2. Indirecte bilaterale samenwerking:  
 
(95) De samenwerkingsactiviteiten voor armoedebestrijding van de Belgische NGO’s, 
gecofinancierd door DGOS, zijn het voorbije decennium sterk geëvolueerd. Daardoor kregen de 
begunstigden meer verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling (basisorganisaties) en 
ontstonden er lokale NGO’s die, afhankelijk van het geval, beschouwd werden als partners of 
dienstverleners. De programmadynamiek die DGOS hanteert voor de cofinanciering (Koninklijk 
Besluit van 18 juli 1997) begint haar vruchten af te werpen: de interventies van de NGO’s hebben een 
langetermijnperspectief en vereisen een permanente reflectie over de doelstellingen en de manieren 
om ze te bereiken.   
 
(96) We hebben hier te maken met de versterking van de organisatorische capaciteiten en het 
beheer van de begunstigden, in het bijzonder door het oprichten van lokale of regionale 
solidariteitsnetwerken. Door hun nabijheid en hun terreinkennis proberen de NGO’s synergieën tot 
stand te brengen en complementair samen te werken met andere actoren, om beter tegemoet te komen 
aan de behoeften van de doelgroepen (lokale bevolking en lokale partners). Hoewel coherentie-
inspanningen altijd mogelijk en noodzakelijk zijn, bieden de voorgestelde en momenteel gevoerde 

                                                 
32 Zie hierover het rapport van de bijzondere evaluator van de internationale samenwerking, juni 2001, van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.  
33 Zie de DAC-richtlijnen in « Le développement participatif et la bonne gestion des affaires publiques » (1995) en in « La 
réduction de la pauvreté » (2001). 
34 Internationaal colloquium over sociale economie, Oostende 1997. 
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acties vernieuwende en aangepaste bijdragen, vooral als het om essentiële sociale behoeften gaat 
(inkomstengenererende activiteiten, spaar- en kredietsystemen, ziekteverzekering enz.).  
 
 
2.1.1.3. Multilaterale samenwerking:  
 
(97) Heel wat “sociale economie”-projecten zijn gefinancierd door DGOS via multilaterale 
agentschappen, met name het ILO/STEP, de CGAP/WB, de FAO, het IFAD en het UNDP.  
 
(98) In 1998 heeft België de aanzet gegeven voor ILO/STEP (Internationaal Arbeidsbureau / 
Strategieën en Technieken tegen Sociale Uitsluiting en Armoede), en dit programma gefinancierd. Het 
heeft als doel methodologische actie- en beheersinstrumenten te ontwikkelen en proefprojecten rond 
SE te organiseren om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden35, in het bijzonder op het vlak van de 
microziekteverzekering. Het heeft de voorbije drie jaar kunnensteunen op de ervaringen die alle 
multilaterale en bilaterale donorpartners en NGO’s hebben verworven, en is terzake aan het uitgroeien 
tot een referentiecentrum (zie verder).  
 
(99) België is ook medeoprichter en financierder van de “Consultative Group to Assist the 
Poorest”, een instantie die opgericht werd kort na de Wereldtop over Microkrediet en uitgaat van de 
Wereldbank. De CGAP heeft als doel overleg en uitwisselingen te organiseren tussen de donoren 
inzake microfinanciering. De werkzaamheden hebben betrekking op de goede praktijken, de evaluatie 
van de prestaties en de informatie- en beheerssystemen (IMS) van de microfinancieringsinstellingen 
(MFI’s) in heel de wereld.  
 
 
2.1.1.4. Belgisch  overlevingsfonds:    
 
(100) De programma’s van het Belgisch Overlevingsfonds (BOF), een initiatief van het Parlement, 
staan een geïntegreerde aanpak voor om de voedsel- en voedingszekerheid van de gezinnen en lokale 
gemeenschappen te verhogen in een landelijke en halfstedelijke omgeving. Daarbij wordt in het 
bijzonder aandacht besteed aan de verbetering van de landbouwproductie, maar ook aan de 
basisinfrastructuur op het gebied van gezondheidszorg, drinkwater, basisonderwijs en sociale 
uitrusting. Deze acties worden gevoerd in rechtstreekse samenwerking met de basisgemeenschappen 
(coöperaties, dorpsgroepen en wijkverenigingen). Het Fonds financiert ook programma’s om de 
institutionele capaciteit van de nationale en lokale autoriteiten en van de begunstigde gemeenschappen 
te versterken. De acties van het BOF gebeuren in het kader van partnerschapsprogramma’s en worden 
uitgevoerd en gecofinancierd door óf Belgische NGO’s, óf internationale instellingen, óf BTC.  
 
 
2.1.2. Inzake de microziekteverzekering  
 
(101) Eigenlijk bestaat er geen algemene evaluatie van de interventies van de Belgische 
samenwerking in het domein van de microziekteverzekering. Dat komt omdat er pas onlangs opnieuw 
belangstelling is gegroeid voor die interventies en het moeilijk is om daar de impact van te evalueren 
op korte termijn.   
 
(102) Toch is België, zoals elders al opgemerkt, zeer vernieuwend op dat vlak en bekleedt het een 
belangrijke plaats op het internationale toneel. Het is initiatiefnemer en één van de belangrijkste 
donoren van het STEP-programma van de ILO.  
 
(103) Dat programma werd gelanceerd begin 1998 en had als aanvankelijk doel bij te dragen tot de 
ontwikkeling van de sociale economie als instrument in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 
Het lag in het verlengde van de Top voor Sociale Ontwikkeling in 1995 in Kopenhagen en de 

                                                 
35 De publicaties kunnen geraadpleegd worden op hun site: www.ilo.org/step 
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Internationale Conferentie over Sociale Economie in 1997 in Oostende. Bijgevolg richtte de 
beginstrategie van het STEP-Programma zich op de Sociale Economie.  
 
(104) Een onafhankelijke evaluatiemissie36 overhandigde in 2002 haar rapport. We hernemen hier 
de belangrijkste punten van haar conclusies, die in meer dan één opzicht interessant zijn in het kader 
van deze nota.  
 
(105) “Bij de tenuitvoerlegging van het programma is gebleken dat de sociale economie een zeer 
breed onderzoeksveld omvat. Het bestaat immers uit een zeer gevarieerd geheel van organisaties 
waarvan de activiteitsdomeinen per definitie zeer complex zijn. Bovendien was het programma meer 
gericht op de promotie van de sociale economie dan direct op het oplossen van de problemen in 
verband met uitsluiting en de ontoereikendheid van de sociale-beschermingssystemen.”  
 
(106) In 2000 werd het programma aangepast: het was niet langer gericht op de sociale economie in 
brede zin, maar spitste zich meer toe op twee specifieke domeinen: de strijd tegen sociale uitsluiting 
en de uitbreiding van de sociale bescherming, in het bijzonder inzake gezondheidszorg37.  
 
 
2.1.2.1. Verwezenlijkingen van het STEP-programma 
 
(107) Het programma ontwikkelde een coherent en volledig geheel van didactische en 
methodologische kwaliteitshulpmiddelen die de meeste aspecten omvatten van het ontwerp en de 
werking van microverzekeringssystemen: sensibilisering, haalbaarheid, invoering, beheer en follow-
up/evaluatie. Deze hulpmiddelen gelden vandaag als voorbeeld en worden op grote schaal verspreid 
bij een groot aantal actoren in verschillende vormen - publicaties, opleiding, workshops, elektronische 
uitwisselingen, projecten, … - en talen: in het Engels, het Frans, het Spaans, het Portugees, het 
Russisch en het Arabisch. Ze worden ter beschikking gesteld van elke actor die intervenieert in het 
kader van het programma. Die kan ze gebruiken als “content base” waarmee hij instrumenten kan 
ontwerpen die aangepast zijn aan zijn specifieke interventiecontext. Op die manier is ook permanente 
methodologische aanpassing mogelijk.  
  
(108) De onlangs geformuleerde “sterproducten” van STEP zijn met name: 
 

• het pakket over sociale uitsluiting,  
• het methodologisch geheel over microverzekeringen,  
• de instrumenten over de contractualisering tussen microverzekeringen en het zorgaanbod (in 

partnerschap met de WHO),  
• het netwerk voor “overleg”38 over microverzekeringen,  
• het diagnose-instrument over sociale uitsluiting en de formulering van integratiestrategieën.  

 
(109) Op het terrein omvat het programma voor de uitbreiding van de sociale bescherming drie 
soorten activiteiten, in de stedelijke en plattelandsgebieden:  

• oprichting van structuren (microverzekeringen, ziekenkassen) voor personen met een laag of 
onregelmatig inkomen,  

• versterking van bestaande structuren die echter slecht ontwikkeld zijn door gebrek aan kennis 
of aangepaste hulpmiddelen,  

                                                 
36 “Onafhankelijke en Drieledige Evaluatiemissie voor het Mondiale Programma ILO/STEP Fase I : 1998-2001”.  Alain 
Coheur, Jozef Dewint, Luc Dubois. Eindsamenvatting, juni 2002.  
37 Vandaag is STEP een mondiaal programma van de sector Sociale Bescherming van de ILO, gespecialiseerd in sociale 
integratie en de uitbreiding van sociale bescherming tot uitgesloten arme bevolkingsgroepen, in het bijzonder in de informele 
economie en de plattelandssector.  
38 STEP richtte Concertation op, een regionaal informatienetwerk ter ondersteuning van mutualistische initiatieven dat 
gevestigd is in Dakar en de Franstalige Afrikaanse landen omvat. Op die manier  vervult STEP een stuwende rol om actieve 
samenwerking te bevorderen tussen alle betrokken actoren, in het bijzonder tussen privé-promotors en internationale 
samenwerkingsorganisaties.  
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• steun bij de hervorming van de nationale sociale-beschermingssystemen.  
 
(110) In het domein van de sociale uitsluiting versterkt STEP de capaciteiten van individuen om 
nieuwe inkomsten te verwerven of de bestaande inkomsten te verhogen. De verbetering van hun 
bijdragevermogen kan in een tweede fase leiden tot de invoering van sociale-
beschermingsmechanismen inzake gezondheidszorg.  
 
(111) Het STEP-programma is actief in 16 Afrikaanse, 10 Latijns-Amerikaanse, 5 Aziatische en 2 
Europese landen.  
 
(112) “In het licht van deze activiteiten mag STEP niet beschouwd worden als een gewoon multi-
bilateraal programma dat ontwikkeld is door een centrale eenheid in Genève en terreinprojecten 
beheert, maar als een vernieuwend instrument voor technische samenwerking tussen verschillende 
donoren. Deze donoren werken rond een internationale agenda die gebaseerd is op een originele 
methode waarbij synergieën gecombineerd worden op verschillende niveaus: op het terrein, in 
samenwerking met de basisorganisaties, maar ook op de tussenniveaus, nationale en supranationale 
niveaus. Het geheel wordt gecoördineerd en uitgewerkt door de centrale eenheid in Genève”.  
 
 
2.1.2.2. Verworvenheden en perspectieven van het STEP-programma  
 
(113) De evaluatiemissie concludeerde na haar interventie dat het STEP-programma tegelijk een 
pertinente aanpak volgde en goede resultaten opleverde. De door STEP op gang gebrachte processen 
hebben een aanzienlijk valorisatiepotentieel. Deze verwezenlijkingen zijn echter nog te recent - de 
oudste werden pas gelanceerd in 1998 - om nu al te kunnen oordelen over hun duurzaamheid. De 
organisaties die werden opgericht met de steun van STEP lijken immers nog kwetsbaar (ze lijden nog 
aan “kinderziekten”).  
 
(114) Het streven naar duurzaamheid van de terreinacties is dan ook duidelijk één van de 
hoofdproblemen die het programma nu grondig moet aanpakken. Daarbij mag de aard van de 
interventieprocessen niet in vraag gesteld worden, maar moeten ze wel verbeterd worden, om de 
vastgestelde onvolkomenheden weg te werken. Zo beveelt de missie aan om STEP langer te laten 
duren dan aanvankelijk gepland.  
 
(115) De onvolkomenheden van het proces waarop de evaluatiemissie zich baseert om deze 
aanbevelingen te formuleren, zijn tweeërlei:  
 
 

2.1.2.2.1. Follow-up/evaluatie, impactanalyse en communicatie  
 
(116) Er zijn onbetwistbaar verschillende positieve resultaten behaald. Zo zijn er effectief solidaire 
microverzekeringssystemen ingevoerd en heeft de doelbevolking een opleiding gekregen en zijn hun 
capaciteiten verhoogd via handboeken en cursussen. Toch lijkt er momenteel nog te weinig aandacht 
te worden besteed aan het evenwicht tussen de reële inkomsten en uitgaven van de 
microverzekeringsorganisaties. De meeste onderzochte structuren hebben hun “optimale” grootte nog 
niet bereikt om alle werkingskosten te kunnen dragen en een bredere risicodekking mogelijk te 
maken, of hebben te weinig rekening gehouden met de verborgen kosten. De notie  noodreserve (in 
geval van tegenslagen) lijkt eveneens onvoldoende uitgewerkt.  
 
(117) Vandaar dat er snel een inspanning moet worden geleverd om de concrete voortgang van de 
terreinacties, hun effectieve impact op de doelbevolking en hun duurzaamheid beter te volgen en er 
meer rekening mee te houden.  
 
(118) Tegelijkertijd heeft het programma te weinig gecommuniceerd over de voortgang en de 
concrete impact van de terreinacties. De belangrijkste donor, België, heeft binnen het stuurcomité 
verschillende keren gewezen op deze tekortkoming. Daarnaast zou het een prioriteit kunnen zijn om 
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het partnerschap ILO - België dat aan de oorsprong ligt van het globale STEP-programma, beter 
bekend te maken op het terrein.  
 
 

2.1.2.2.2. Controle op de uitbreiding van het programma  
 
(119) “De resultaten van STEP kunnen als goed beschouwd worden, aangezien de methodologische 
hulpmiddelen verspreid zijn op het terrein en er heel wat acties gelanceerd zijn na het verzamelen van 
het nodige kapitaal.” Toch moet er duidelijk een evenwicht gevonden worden tussen het volume van 
de activiteiten op het terrein en de capaciteiten voor de follow-up van het programma.  
 
(120) Zo moet, gezien het vernieuwende karakter van het programma, STEP in de toekomst een 
evenwicht bereiken tussen drie niveaus:  
 

• capaciteit op het vlak van expertise, coördinatie, follow-up, synthese en financiële mobilisatie,  
• capaciteit op het vlak van overleg, uitvoering en verspreiding binnen de regionale 

coördinaties,  
• capaciteit op het vlak van de duurzaamheid van de lokale acties en de follow-up ervan.  

 
 
2.1.3. Inzake microfinanciering  
 
(121) Het is wellicht in het domein van de microfinanciering dat we ons het gemakkelijkst een 
kwantitatief beeld kunnen vormen van de bijdrage van België aan de ontwikkeling van activiteiten die 
tot de sociale economie behoren. Toch moeten we er daar voorzichtigheidshalve aan toevoegen dat 
niet alles wat te maken heeft met microfinanciering, ook sociale economie is, en dat deze activiteit 
meestal geïntegreerd wordt in projecten en programma’s waarvan ze slechts een deel vormt. 
Bovendien omvat ze sectoren in diverse domeinen: teelt van voedings- en handelsgewassen, 
ambachtsnijverheid, handel, diensten, gezondheidszorg en consumptie.  
 
(122) Op die manier kunnen we een aantal gegevens vergelijken om ons een, zij het onnauwkeurig, 
beeld te vormen van het engagement van de Belgische samenwerking inzake microfinanciering. De 
drie hierna geciteerde bronnen worden gebruikt in de vorm van “Russische poppetjes”: van informatie 
in de engste tot informatie in de breedste zin.  
 
(123) Eerste bron: het overzicht van de projecten die uitsluitend bestemd zijn voor de 
microfinanciering van de directe en indirecte bilaterale samenwerking (met uitzondering van het 
Belgisch Overlevingsfonds) tijdens de periode 1995 – 2000. De onderstaande tabel is gebaseerd op de 
volgende CRS-codes: 24040  “Financiële instellingen in de informele en semi-formele sector, 
microkredieten, spaar- en kredietcoöperaties enz.” en  31193 “Landbouwkredieten, Bank voor 
Landbouwontwikkeling, kredietplannen”.  
 
 
Tabel 2: Projecten die uitsluitend bestemd zijn voor microfinanciering in de Belgische directe en 
indirecte bilaterale samenwerking tussen 1995 en 2000 (in duizend euro).  
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total  
CRS-code 24040: 
Financiële instellingen in de informele en 
semi-formele sector; Microkredieten, 
Spaar- en kredietcoöperaties enz.  

290 282 726 699 264 829 3.090 

CRS-code 31193: 
Landbouwkrediet, Bank voor 
Landbouwontwikkeling; Kredietplannen. 

18 806 192 755 999 725 3.495 

Totaal  309 1.088 918 1.454 1.262 1.554 6.585 
Bron: DGOS – D12   
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(124) De financiële volumes van de projecten die uitsluitend bestemd zijn voor microfinanciering 
mogen dan al gering lijken, ze zijn in de periode 1995 – 2000 duidelijk sterk gestegen. 
 
(125) Tweede bron: de Multilaterale Samenwerking (D41) heeft op verzoek van de CGAP een 
telling uitgevoerd, waarvan u hieronder de belangrijkste resultaten vindt. Ze hebben betrekking op alle 
in 1999 en 2000 lopende projecten en initiatieven van de Belgische samenwerking (met uitzondering 
van het Belgisch Overlevingsfonds) die een component “microfinanciering” bevatten. 
 
 
Tabel 3: Component “microfinanciering” in de projecten van de Belgische samenwerking (1999-
2000) (in duizend euro).  
Samenwerkingsvorm  Betrokken landen  Totale 

kostprijs  
Component 
“microfinanciering” 

Multilaterale hulp     
       Azië Cambodja, Vietnam 3.017 67 
       Afrika  Niger, DRC, Benin, Ethiopië, 

Kenia.  
10.672 3.448 

       Andere Multilat. Azië, Latijns-Amerika, Afrika.  922 922 
Subtotaal: Multilaterale 
hulp  

 14.611 4.435 

Bilaterale hulp     
       Azië  Vietnam, China, Thailand.  18.820 4.256 
       Latijns-Amerika  Bolivia, El Salvador, Ecuador.  12.635 10.186 
       Afrika Rwanda, Tanzania. 12.048 860 
Subtotaal: Bilaterale 
hulp  

 43.503 15.302 

Indirecte hulp (NGO’s)     
        Azië  Filippijnen, Vietnam.  1.882 1.882 
        Latijns-Amerika  Brazilië, Chili, El Salvador, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Peru.   

6.891 6.844 

        Afrika Zuid-Afrika, Benin, Burkina Faso, 
Kaapverdië, Ethiopië, DRC, Mali, 
Niger, Senegal, Zimbabwe.   

2.142 2.142 

Subtotaal: Indirecte hulp  10.915 10.868 
 
Algemeen TOTAAL  

  
69.026 

 
30.602 

Bron: DGOS – D41 
 
 
(126) Derde bron: de door het Belgisch Overlevingsfonds gesteunde projecten. Die hebben bijna 
allemaal een multisectoraal karakter, waarbij het eveneens moeilijk is om nauwkeurig het volume te 
bepalen van de activiteiten die specifiek betrekking hebben op microfinanciering. Uit een interne 
evaluatie door de diensten van het Fonds is evenwel gebleken dat voor de subregio’s West- en Oost-
Afrika 39 het aandeel van de projecten met een luik “microfinanciering” in elk van de belangrijkste 
actiedomeinen van het BOF respectievelijk 19 % en 36 % bedraagt. We kunnen hier een verband 
leggen met het financiële volume dat dit vertegenwoordigt. Zo vertegenwoordigt het uitstaande bedrag 
van de BOF-projecten in januari 2002 een totaal budget van 61,9 miljoen EUR in Oost-Afrika en 51,7 
miljoen EUR in West-Afrika. Dat betekent grosso modo dat het uitstaande bedrag voor het luik 
“microfinanciering” 22,3 miljoen EUR bedraagt in Oost-Afrika en 9,9 miljoen EUR in West-Afrika.  
 
(127) Op basis van die twee laatste bronnen kunnen we er bij een voorzichtige extrapolatie van 
uitgaan (in de veronderstelling dat de uitstaande bedragen waarvan sprake is, gemiddeld betrekking 
                                                 
39 West- en Oost-Afrika vertegenwoordigen samen meer dan 80 % van de activiteiten van het BOF.  
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hebben op projecten met een levensduur van 3,5 jaar) dat de Belgische samenwerking jaarlijks 
ongeveer 14 miljoen EUR besteedt aan activiteiten die te maken hebben met microfinanciering. Toch 
is het onmogelijk om de microfinancieringsactiviteiten die wel en niet tot het domein van de SE 
behoren, van elkaar te onderscheiden.  
 
(128) Los van deze cijfers heeft de Belgische samenwerking eind jaren 80 - begin jaren 90 een 
grondige evaluatie uitgevoerd van de toekenning van microkredieten40. Die evaluatie leverde in 1995 
een syntheserapport op41 waarvan we hieronder de belangrijkste conclusies herhalen 42:  
 
(129) In verband met de kredietprogramma’s op zich:  
 

• de kredietprogramma’s zijn er over het algemeen in geslaagd om arme doelgroepen te 
bereiken, in het bijzonder vrouwen, voor wie het belangrijkste effect een betere toegang tot 
krediet is tegen redelijke voorwaarden;  

 
• de meeste kredietsystemen behalen slechts zwakke resultaten in termen van financiële 

rendabiliteit en duurzaamheid; bovendien bestaat er een nauw verband tussen financiële en 
institutionele duurzaamheid. De slecht beheerde {…} systemen {…} dragen bij {…} tot een 
institutionele verzwakking van de betrokken tussenstructuren en basisstructuren. De systemen 
daarentegen die geslaagd zijn (en ze zijn in de minderheid), hebben bijgedragen tot de 
versterking van de betrokken organisaties 

 
• rollende fondsen behalen, als financiële instrumenten, matige resultaten, terwijl de systemen 

die spaarkapitaal koppelen aan krediet, meestal vrij goede tot goede resultaten bereiken;  
 
• veel subsidies geven aan kredietprogramma’s is geen duurzame oplossing; dit kan immers 

nefaste gevolgen hebben, zoals de ontwrichting van de markt, de kanalisering van de 
middelen naar een beperkte groep mensen en zelfs de afbrokkeling van de groepssolidariteit 
en van het sociale weefsel.  

 
(130) In verband met de rol van de Belgische structuren in de kredietprojecten:  
 

• De evaluatie van 1995 hekelde de achterstand van de Belgische NGO’s in vergelijking met de 
algemene ontwikkelingen in de kredietsector. Op enkele uitzonderingen na gaven ze slechts 
weinig meerwaarde aan de geëvalueerde projecten, door hun overwegend “allround”-karakter, 
het feit dat ze er moeilijk in slagen om rekening te houden met de complexiteit van de 
kredietprojecten en de aan die realiteit aangepaste beheersinstrumenten, en over te weinig 
expertise beschikken, waardoor ze bij problemen niet op een doelgerichte en aanvaardbare 
manier kunnen interveniëren.  

 
• De rol van het ABOS is in feite beperkt tot cofinanciering, een “screening” van de 

projectaanvragen en administratieve en financiële follow-up tijdens de uitvoering. Hoewel de 
projectaanvragen onderworpen zijn aan een vrij lange procedure, leidde die niet automatisch 
tot een evaluatie, wegens het gebrek aan kredietexpertise binnen het ABOS.  

 
(131) De evaluatie van 1995 was een eerste stap naar reflectie en naar de uitwerking van “goede 
praktijken” binnen het ABOS inzake microfinanciering. In februari 1998 organiseerde het ABOS een 
aantal workshops over microkredieten. De belangrijkste bevindingen werden nadien samengevat in 
een ontwerp van “Beleidsnota en richtlijnen over de promotie van microfinanciering in de 
ontwikkelingslanden”:  
 
                                                 
40 Deze evaluatie had betrekking op 15 projecten, waarvan er 12 gecofinancierd werden door het ABOS.  
41 « Krediet : Ngo’s kredietwaardig ?”  Syntheserapport van de gezamenlijke evaluatie ABOS – NGO’s –Kredietsystemen in 
de economische activiteiten op het platteland -  Dirk Van Esbroeck, South Research vzw, sept. 1995, 81p. + bijlagen. 
42 Hoewel de geëvalueerde projecten onder de indirecte bilaterale samenwerking vallen, zijn de conclusies en aanbevelingen 
van deze evaluatie relevant in het kader van deze strategienota.  
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• Duurzaamheid:  Het duurzame karakter van de financiële, institutionele en sociale 
leefbaarheid van de acties ter ondersteuning van microfinanciering wordt beklemtoond als 
belangrijke doelstelling van die acties: “We moeten volledig af van het idee om hier en daar 
onstabiele microfinancieringsinstellingen op te richten die geen wortels hebben en gedoemd 
zijn om te verdwijnen zodra de donoren hun subsidies stopzetten”;  

 
• Professionalisme:  Om deze duurzaamheidsdoelstelling te bereiken, moeten de programma’s, 

de projecten en/of microfinancieringsluiken van die projecten beheerd worden door 
gespecialiseerde instellingen en gespecialiseerd personeel, voor wie krediet 
(microfinanciering) een belangrijke specifieke doelstelling is;  

 
• Spaarkapitaal: uit ervaring is gebleken dat, wanneer spaarkapitaal gekoppeld wordt aan 

krediet, dit de leefbaarheid en duurzaamheid van de microfinancieringsacties verhoogt: 
“Krediet koppelen aan spaarkapitaal is essentieel. Een echte financiële tussenpersoon moet 
kapitaal verzamelen om leningen aan te gaan, en mag er geen genoegen mee nemen om 
overheidskapitaal tot bij de leners te brengen.”  

 
 
2.1.4. Inzake “eerlijke handel” 
 
(132) Om de bovengenoemde redenen, die verband houden met het feit dat er geen precieze criteria 
of specifieke categorieën bestaan voor “eerlijke handel”, is het moeilijk om het deel af te bakenen dat 
bestemd is voor de ondersteuning van de activiteiten voor eerlijke handel in de programma’s en 
projecten van de Belgische samenwerking in de partnerlanden.   
 
(133) Toch gebeuren veruit de meeste ondersteuningsacties van de Belgische samenwerking voor 
“eerlijke handel” via programma’s en acties voor ontwikkelingseducatie en promotiecampagnes voor 
de “Fair Trade”-producten die ontworpen en geleid worden door de Belgische NGO’s die ijveren voor 
Eerlijke Handel.     
 
(134) Het zijn er vijf:  “Oxfam-Wereldwinkels”, “Max Havelaar - België”,  “Miel Maya 
Honing/Maya Fair Trading”, “Magasins du Monde – Oxfam” en “Fair Trade Organisation - België”. 
Deze eerste vier43 NGO’s kregen samen en alleen al voor 2001 in totaal 40,7 miljoen BEF subsidies 
van DGOS, iets meer dan 1 miljoen euro.  
 
(135) In 2001 bestelde DGOS op verzoek van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking 
een studie met als titel “Impactstudie en opinieonderzoek over “eerlijke handel” in België”. Hoewel 
deze studie nog niet volledig klaar is, wijzen de eerste tussentijdse resultaten op het volgende:  
 

• De omzet die deze 5 organisaties halen op producten van “eerlijke handel” stijgt voortdurend. 
Hij bedroeg 12,8 miljoen euro in 1996 en wordt voor 2001 geraamd op 21,5 miljoen euro. De 
jaarlijkse groei bedraagt dus meer dan 13 %.  

• Ook het aandeel van de consumptie van producten van eerlijke handel ten opzichte van de 
totale Belgische consumptie van diezelfde producten neemt toe. Zo is dit aandeel van de 
Belgische markt voor koffie tussen 1996 en 2001 gestegen van 1 % naar 1,11 %, voor 
bananen van 0,0 % naar 1,33 %, voor honing van 0,1 % naar 1,35 % en voor vruchtensap van 
0,06 % naar 0,19 %.  

• Wat de Belgische consument in het algemeen betreft, is uit deze enquête gebleken dat één op 
de vier Belgen het voorbije jaar minstens één product van eerlijke handel heeft gekocht.  

 
 
(136) De consumenten en de markt - de Europese in het algemeen en de Belgische in het bijzonder - 
spelen een beslissende rol bij de mechanismen die samenhangen met de steun aan de producenten 
(gewaarborgde prijzen, prefinanciering, capacity building) voor wie dit soort handel bestemd is en die 
                                                 
43 “Fair Trade Organisation – België” krijgt geen subsidies van DGOS.  
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erdoor ondersteund worden. Ook al kunnen we geen rechtstreeks oorzakelijk verband aantonen tussen 
“ontwikkelingseducatie”, promotiecampagnes en uitbreiding van de markt of stijging van het verbruik 
van de producten van dit soort handel, er bestaat wel degelijk een correlatie. Het komt erop aan ervoor 
te zorgen dat ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding een impact hebben op de 
begunstigden, met name de producenten in het Zuiden, en die impact te verhogen.  
 
(137) In dat verband levert de impactstudie voor de producenten die profiteren van de handel in 
eerlijke producten, de volgende evaluatie-indicaties op: (de studie is gebaseerd op de synthese van de 
documenten, studies en gevallenanalyses van NGO’s, Europese onderzoeksinstituten en zelfs EU-
instellingen. Ze had specifiek betrekking op eerlijke prijzen, het vermijden van tussenpersonen, 
prefinanciering, machtsverwerving (“empowerment”) door de producenten en gelijke kansen voor 
vrouwen en milieu):  
 

• In de regel blijkt uit de gevallenstudies dat deze criteria voor eerlijke handel worden toegepast 
en een positieve impact hebben, ook al moeten we de doeltreffendheid ervan in bepaalde 
opzichten relativeren.  

 
• Dat geldt bijvoorbeeld voor de hantering van een eerlijke prijs en de impact ervan op het 

model van eerlijke handel. Als de marktprijzen laag zijn, heeft een eerlijke prijs een positieve 
impact op het inkomen en de kwaliteit van de productie. Als de marktprijzen hoog zijn, is 
deze impact weinig significant. Bovendien zien de producenten niet altijd het verschil tussen 
de prijs van de eerlijke handel en de marktprijs. Het valt op dat de producenten er zelf op 
wijzen dat, in vergelijking met andere aspecten van eerlijke handel, een eerlijke prijs minder 
belangrijk is. 

 
• De toepassing en de impact van alle criteria van eerlijke handel hangen sterk af van de 

context. Ze mogen dus niet zomaar als absolute regel gesteld worden. Als we onze studie 
evenwel uitdiepen en verder gaan dan de individuele criteria, blijkt het systeem van eerlijke 
handel een belangrijke positieve impact te hebben op de betrokken producenten, in het 
bijzonder op:  

 de inkomsten en de welvaart  
 de toegang tot de markt  
 de versterking van de capaciteiten van de producenten (organisaties).  

 
• Deze positieve impact is te danken aan het gecombineerde effect van de toepassing van 

eerlijke (zij het contextafhankelijke) handelscriteria, ondersteuning via technische bijstand en 
het aanbieden van een handelscircuit. Hoewel eerlijke handel zijn kracht put uit deze 
multidimensionele benadering, maakt die ook zijn zwakte uit, omdat ze tot afhankelijkheid 
leidt. De begeleiding van de producenten in alle stadia kan hen soms ook afhankelijk maken 
van eerlijke handel.  

 
• Verder wijzen we erop dat het model van eerlijke handel twee spanningszones bevat:  

 Een spanningszone tussen de doeltreffendheid van de producenten en de impact. 
Enerzijds bevordert een doeltreffende productie de leefbaarheid van de producent op 
lange termijn, wat noodzakelijk is voor de vlotte werking van het eerlijke-
handelscircuit. Anderzijds is de impact van eerlijke handel het grootst bij de meest 
gemarginaliseerde producenten, die meestal ondoeltreffende methodes hanteren.  
 Een tweede spanningszone heeft te maken met de toegang van de producenten tot 

het eerlijke-handelscircuit. Deze spanningszone is dubbel. Enerzijds is de toegang 
tot het eerlijke-handelscircuit beperkt door de vraag in het Noorden. Anderzijds heeft 
eerlijke handel weliswaar als doel de gemarginaliseerde producenten te bereiken, 
maar vallen de meest gemarginaliseerde producenten uit de boot om logistieke en 
kwaliteitsredenen.  
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(138) Toch is het in de Europese context nuttig om eraan te herinneren dat België indirect bijdraagt 
tot de initiatieven voor “eerlijke handel” die de Commissie neemt. De acties zijn in grote lijnen 
gebaseerd op de verslagen en mededelingen van de EU en kunnen als volgt worden samengevat:  
 

• Groei van eerlijke handel: ook al werken de beweging voor eerlijke handel en haar 
organisaties onder één enkele vlag (FINE), heel wat handelsbedrijven verklaren uit eigen 
beweging dit soort handel te bedrijven, ook al hebben ze geen banden met die 
gespecialiseerde organisaties. “We moeten een samenhangende aanpak uitwerken voor de 
problemen in verband met de ontwikkeling van eerlijke en ethische handel”.  

 
• Definitie: ondanks de inspanningen van FINE om het concept “eerlijke handel” te 

verduidelijken, kan het ontbreken van een juridische definitie tot misbruiken leiden. 
Bovendien bestaat er geen uniek label of logo voor de identificatie van de producten van 
eerlijke handel. De inspanningen in die zin moeten voortgezet worden.  

 
• Criteria: “Gezien het toenemende aantal boodschappen en labels die verwijzen naar eerlijke 

handel, wordt het steeds meer noodzakelijk dat de diverse betrokken partijen een 
overeenkomst sluiten over de te volgen oriëntaties inzake de criteria voor eerlijke handel”. In 
de eerste plaats zouden de inspanningen moeten worden ondersteund die de NGO’s leveren 
om de capaciteit van de betrokken organisaties te versterken, zodat er labelings- en 
erkenningscriteria kunnen worden uitgewerkt. Die moeten wel doorzichtig zijn, en de 
toepassing ervan moet nadien gecontroleerd worden.  

 
• Keuze van de consument: “Het is belangrijk dat de labels en boodschappen met betrekking 

tot eerlijke handel haalbare doelstellingen inhouden voor de producenten in de 
ontwikkelingslanden, en dat ze ervoor zorgen dat de consument met kennis van zaken kan 
kiezen. Dat betekent dat hij beter geïnformeerd moet worden over de beschikbaarheid van de 
producten in kwestie en over de betekenis van de bijbehorende labels”.  

 
• Vrijwillige deelname:  De deelname aan een programma voor eerlijke handel moet gebaseerd 

blijven op het principe van vrijwilligheid. Het aanmoedigen van eerlijke handel en de te 
voeren acties in dit domein moeten rekening houden met de verplichtingen die de EU en de 
lidstaten moeten vervullen in het kader van de WTO. De programma’s voor eerlijke handel 
zijn gebaseerd op vrijwillige deelname en moeten een stimulerende rol vervullen; ze moeten 
de sociale én ecologische voorwaarden verbeteren en op die manier duurzame ontwikkeling 
bevorderen.  

 
 
2.2. Van de internationale samenwerking in het algemeen  
 
 
(139) Het voorbije decennium hebben zich twee belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die 
ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de ontwikkelingslanden, zowel economisch als politiek:  
de decentralisering en liberalisering van de nationale economieën, bevorderd door de structurele 
aanpassingsprogramma’s  
de democratisering van het openbare leven, met de invoering van meerpartijenstelsels.  
 
(140) Door de structurele aanpassingsprogramma’s die onze partnerlanden in de jaren 80-90 
doorvoerden, is er een derde sector ontstaan, de zogenaamde “sociale economie”, doordat de Staat 
zich terugtrok uit sommige sociaal-economische basissectoren. In die economie spelen de 
basisorganisaties zoals coöperaties, ziekenkassen en verenigingen een belangrijke lokale rol bij de 
competentieoverdracht, en nemen ze diensten op zich die de Staat niet langer vervult.  
 
(141) Doordat sommige Staten zich geleidelijk terugtrokken uit sociale basissectoren zoals 
onderwijs, gezondheidszorg, basisinfrastructuur en sociale bescherming, is het bewustzijn gegroeid 
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dat de rechtstreekse begunstigden absoluut geresponsabiliseerd moeten worden en daadwerkelijk 
moeten participeren.  
 
(142) Voor de Instellingen van de Internationale Samenwerking (WB, IMF, UNDP, IFAD, OESO-
DAC, EU, …) en hun lidstaten hadden deze belangrijke gebeurtenissen tot gevolg dat de kaders van 
de externe interventies moesten worden herbekeken binnen een perspectief van duurzame 
ontwikkeling.  
 
(143) De participatie, de versterking van de capaciteiten van alle actoren en de toe-eigening van de 
projecten door de begunstigden zijn voor alle samenwerkingsorganisaties noodzakelijke oriëntaties 
geworden om de armoede te verminderen en op termijn tot duurzame ontwikkeling te komen.  
 
(144) Deze oriëntaties vertalen zich ook in macro-economische aanbevelingen. Zo beveelt de 
Wereldbank sinds enkele jaren haar lidstaten aan om hun ontwikkelingsbeleid te formuleren op basis 
van een brede participatieve consensus. Om te kunnen profiteren van de HIPC-initiatieven (Heavily 
Indebted Poor Countries – Arme Landen met een Zware Schuldenlast) voor schuldvermindering, 
hebben sommige ontwikkelingslanden armoedeverminderingsstrategieën geformuleerd en voorgesteld 
via de PRSP (Poverty Reduction Strategy Paper).  
 
(145) Deze armoedeverminderingsstrategieën moeten niet alleen het behoud van een stabiel macro-
economisch kader (groei, economische productiviteit, …), de promotie van inkomsten- en 
werkgenererende activiteiten en de toepassing van de principes van goed (democratisch, lokaal, 
economisch, …) bestuur aanbevelen, maar ook de toegang van de armen tot basisvoorzieningen 
(onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, water, …) kunnen waarborgen.  
 
(146) Het voorbije decennium zijn immers nieuwe actoren (basisgemeenschappen, lokale NGO’s, 
federaties, beroepsverenigingen, …) daadwerkelijk beginnen te participeren aan de 
ontwikkelingsprocessen (lokaal, regionaal, nationaal en interregionaal). Daardoor zijn er nieuwe 
financieringsmechanismen ontstaan die gebaseerd zijn op solidariteit, zoals microkredieten, 
microfinancieringen, ziekteverzekeringskassen, …  
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HOOFDSTUK 3. STRATEGIE TER ONDERSTEUNING VAN DE SOCIALE  ECONOMIE: 
RICHTLIJNEN 

 
 
 
 

Algemene Doelstelling van de 
Belgische Samenwerking  

Duurzamer ontwikkeling door 
armoedebestrijding  

Specifieke Transsectorale 
Doelstelling  

De mogelijkheden van de sociale 
economie worden aangegrepen …  

 ... Door de DGOS-ambtenaren …  
…Door de partnerlanden … 
 

 
 
 
(147) Bij de beschrijving van de elementen van de strategie van de Belgische samenwerking ter 
ondersteuning van de sociale economie, zodat alle mogelijkheden ervan benut worden, moeten we 
benadrukken dat de SE hoe dan ook economie blijft. Het spreekt dan ook vanzelf dat het doel, de 
oriëntatie en de tenuitvoerlegging van de praktijken ter ondersteuning van de SE zich niet kunnen 
losmaken van een macro-economische context die rijkdom creërende initiatieven ten goede komt, 
maar tegelijk een micro-economisch perspectief moeten hanteren ter ondersteuning van 
inkomstengenererende activiteiten.  
 
(148) Toch behoren de samenwerkingsacties ter ondersteuning van de SE vooral tot de volgende 
twee domeinen: de financiering van middelenverwerving en de versterking van de capaciteiten van de 
initiatiefnemers op het vlak van sociale economie.  
 
 
3.1. Versterking van de initiatieven voor sociale economie in het algemeen  
 
 
(149) De acties van de directe bilaterale samenwerking worden uitgevoerd in partnerschap met de 
voogdijoverheden en de technische diensten van de bevoegde (nationale of gedecentraliseerde) 
ministeries. De uitvoerings- en organisatiemodaliteiten worden vastgelegd in specifieke 
raamakkoorden en overeenkomsten. Deze interventies hebben een eigen sectorale dimensie 
(landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, basisinfrastructuur, maatschappijopbouw) of een 
multisectorale dimensie.  
 
(150) Bij de meeste samenwerkingsacties zijn de eindbegunstigden de lokale (landelijke, 
randstedelijke of stedelijke) bevolking. Ze worden als armen bestempeld en zijn al dan niet 
georganiseerd in verschillende soorten verenigingen, organisaties of collectiviteiten. Als begunstigden 
van een ontwikkelingsactie hebben ze de zware taak er de duurzaamheid van te waarborgen.  
 
(151) Inzake duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding moeten voortdurend de volgende drie 
principes benadrukt worden: participatie, capaciteitsversterking en toe-eigening van de 
samenwerkingsacties door deze lokale basisgemeenschappen.  
 
(152) Deze drie principes - participatie, capaciteitsversterking en toe-eigening - moeten, telkens als 
dat mogelijk is, aan de basis liggen van de identificatie, de programmering, de formulering en de 
tenuitvoerlegging van de acties ter ondersteuning van de initiatieven voor sociale economie. Ze 
moeten zowel vorm kunnen krijgen op microniveau (de rechtstreekse begunstigden, projecten) als op 
mesoniveau (de lokale NGO’s en partners, programma’s) en macroniveau (de staatsinstellingen, de 
gecentraliseerde overheid).  
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(153) Deze drie principes kunnen als volgt geformuleerd worden als richtlijnen:  
 
 
3.1.1. Richtlijn nr.1 -  Participatie: 
 
(154) Het verleden heeft bewezen dat het belangrijk is de begunstigden verantwoordelijkheid te 
geven voor hun eigen ontwikkeling om tot echte duurzame ontwikkeling te komen. Nu sommige 
Staten niet langer rechtstreeks voorzien in de sociale basisbehoeften en structuren oprichten voor 
permanente participatie, blijkt het noodzakelijk om de verworvenheden te consolideren en de door de 
rechtstreekse begunstigden ontwikkelde solidariteitsmechanismen te stimuleren.  
 
(155) Om ervoor te zorgen dat ze kunnen participeren op voet van gelijkheid met alle andere 
institutionele partners - de lokale NGO’s (die vaak optreden als tussenpersoon), de technische en 
administratieve diensten, de lokale autoriteiten en de internationale partners (NGO’s, donoren, …) - , 
moeten we meer inspanningen leveren op het vlak van participatie, en wel via een dubbele aanpak:  
 
 
3.1.1.1 Projectaanpak:  
 

• Participatie van de begunstigden aan de verschillende stadia van de projectcyclus: van de 
diagnose, de identificatie van de prioritaire problemen, de analyse van de problemen en de 
uitwerking van de actieplannen tot de organisatorische versterking. Dit proces impliceert een 
aanpak van onderuit die tijd en middelen vergt. Het gaat hier om een cruciaal stadium voor de 
toe-eigening en de duurzaamheid van de toekomstige acties.  

 
• Prioriteit aan de elementaire behoeften: basiseducatie, gezondheidszorg, huisvesting, sanering, 

toegang tot drinkwater en tot de natuurlijke hulpbronnen. Om die behoeften te kunnen dekken 
via een solidaire aanpak of via initiatieven voor SE, moeten de begunstigden in heel wat 
gevallen een materiële of financiële bijdrage leveren.  

 
• Inkomstengenererende activiteiten ondersteunen: om te kunnen bijdragen tot de 

solidariteitsmechanismen (ziekteverzekering, sparen/krediet, dorpsschuren, …), moeten de 
begunstigden regelmatige inkomsten hebben. De versterking van inkomstengenererende 
activiteiten is dan ook de hoeksteen van de projectaanpak.  

 
 
3.1.12. Aanpak via gedecentraliseerde ontwikkeling:  
 

• Participatie van de basisgemeenschappen aan de lokale ontwikkeling: de concentratie aan 
allerlei soorten lokale verenigingen geeft een goed beeld van de dynamiek en de vitaliteit van 
het lokale sociale kapitaal. In een context van decentralisatie draagt het bevorderen van de 
dialoogforums en het structureren van die basisverenigingen in federaties, ziekenkassen of 
groepen voor dorpsontwikkeling, afhankelijk van de doelstellingen en behoeften, bij tot een 
sterkere en democratische civiele maatschappij.  

 
• Participatie aan de ontwikkeling van de gemeenschap – lokaal ontwikkelingsfonds: de 

samenwerkingsacties moeten er niet alleen voor zorgen dat deze groepen zelf hun 
ontwikkelingsprioriteiten bepalen, ze moeten daartoe ook de nodige middelen krijgen. Er 
moeten daarvoor financiële instrumenten ontwikkeld worden, in het bijzonder via Lokale 
Ontwikkelingsfondsen. Deze fondsen worden ter beschikking gesteld van de lokale (groepen 
voor dorpsontwikkeling, …), of regionale collectiviteiten (federaties van groepen, 
gemeentelijke, intergemeentelijke, departementale, … structuren). Ze moeten de uitvoering 
van ontwikkelingsprojecten mogelijk maken, op basis van de door hen vastgelegde 
prioriteiten. Ze kunnen, afhankelijk van het geval, beschouwd worden als 
investeringsleningen - waarbij de toegekende bedragen moeten worden ingevorderd 
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(revolving funds) en de gemeenschap een permanent fonds opricht - of als subsidie voor 
sectoren waarin de gemeenschap de lening moeilijk zou kunnen terugbetalen. In heel wat 
gevallen kunnen die fondsen de eigendomsoverdracht vergemakkelijken van de via de 
samenwerking toegekende financieringen. Ze moeten bekrachtigd worden door een formele 
en officiële aanpak.  

 
 
3.1.2. Richtlijn nr. 2 –  capaciteitsversterking:  
 
(156) Het verleden bewijst dat te snel groeiende projecten die weinig aandacht besteden aan de 
ontwikkeling van opleidingsmechanismen niet voortduren als de financiering eenmaal is stopgezet. 
Om een duurzame ontwikkeling te waarborgen, moet de nadruk worden gelegd op opleiding en op de 
tijdelijke begeleiding van initiatieven voor sociale economie. Die kunnen zich ontwikkelen in drie 
richtingen:  
 
 
3.1.2.1. Micro–steun aan de basisverenigingen  
 
(157) De meeste begunstigden van projecten die tot de sociale economie behoren, in het bijzonder 
inzake de gemeenschapsontwikkeling van de sociale basissectoren, zijn analfabeten die nog nooit een 
project hebben moeten beheren. Vandaar dat het belangrijk is om bij de identificatie van de projecten 
mechanismen en ondersteuning te plannen voor een geschikte opleiding van de doelgroepen. Die 
ondersteuning moet duurzaam zijn en zo nodig verlengd worden.  
 
(158) Het gaat onder meer om de volgende programma’s:  
 

• technische opleidingen die aangepast zijn aan de domeinen van de sectorale interventies;  
• functionele alfabetisering, aangepast aan de lokale omstandigheden;  
• beheersopleiding (enkelvoudige boekhouding, budget, rekenregels, …)  
• organisatorische ondersteuning (groepsanimatie, bijeenkomsten, algemene vergaderingen, …)  
• aanleren van participatieve onderhandelingstechnieken, … ;  
• begeleiding na alfabetisering (periodieke bijscholing, contactgroepen, …).  

 
 
3.1.2.2.2 Meso–steun aan de intermediaire partners  
 
(159) De lokale “intermediaire” partners zijn de overheidsinstellingen, lokale NGO’s, federaties en 
sociale partners die de groepen aan de basis ondersteunen. Ze zijn goed vertrouwd met de omgeving 
en hebben een onafhankelijke lokale expertise. Ze worden in dit verband als dienstverleners 
beschouwd en zijn een referentie voor opleiding en technische follow-up op het vlak van animatie en 
onderhandelen.  
 
(160) Aangezien de experimenten op het terrein talrijk zijn en de technische en thematische 
benaderingen voortdurend evolueren, is het belangrijk om de capaciteiten van deze intermediaire 
actoren te versterken door hun ondersteuning te bieden op het vlak van permanente vorming 
(participatiemethodes, specifieke thema’s, geschikte technologieën, communicatie, uitwisseling van 
ervaringen).  
 
(161) Deze ondersteuning van capaciteitsversterking heeft, voor de sociale economie, als doel lokale 
expertisenetwerken op te richten en te versterken, en op basis van de opgedane ervaringen de 
methodologische aanpak te versterken om op die manier multiplicerende effecten te verkrijgen, ook 
bij de uitwerking en de tenuitvoerlegging van de PRSP.  
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3.1.2.3. Macro– steun aan de nationale, regionale en gedecentraliseerde instellingen  
 
(162) De samenwerking met onze bilaterale partners (nationale, regionale en gedecentraliseerde 
autoriteiten) moet ook aandacht besteden aan de versterking van hun institutionele capaciteiten. Deze 
interventies moeten een wettelijke, institutionele en politieke omgeving helpen te scheppen die 
vernieuwende initiatieven bevordert op het vlak van sociale economie. Het is daarbij de bedoeling de 
wettelijke erkenning van de basisorganisaties en het creëren van een kader dat hun ontwikkeling 
bevordert, te vergemakkelijken.  
 
 
3.1.3. Richtlijn nr. 3 – toe-eigening: 
 
(163) De toe-eigening van de projecten door de begunstigden waarborgt dat de activiteiten ook na 
de begeleidings- en de financieringsfase kunnen worden voortgezet. Deze toe-eigening moet 
voorbereid worden lang vóór de actoren en de donoren zich terugtrekken. In werkelijkheid moet dat 
gebeuren van bij de identificatie van het project.  
 
(164) Om tot die toe-eigening van de projecten door de begunstigden te komen, moeten een reeks 
interne factoren verenigd zijn die een collectieve toetreding doeltreffender maken:  
 

• De noodzakelijkheidsvoorwaarde: onder druk van niet of slecht vervulde behoeften voelt de 
bevolking de noodzaak om zich te verenigen, om in haar behoeften te voorzien. De vraag gaat 
uit van hen alleen;  

 
• Sociale cohesie: collectieve identiteit; de doelbevolking heeft dezelfde behoeften;  

 
• Vrijwillige toetreding zonder dwang: men wordt niet geboren als lid van een basisvereniging, 

maar wordt er vrijwillig lid van op basis van zijn overtuiging en ambities;  
 
• Daadwerkelijke participatie van iedereen: een noodzakelijke voorwaarde om de sociale 

duurzaamheid van het initiatief te waarborgen. Het egalitaire principe “één lid, één stem” is de 
basis van elke vereniging. Iedereen moet er zich kunnen uiten en effectief lid zijn;  

 
• Doorzichtig beheer: het beheer maakt gebruik van complexe mechanismen die niet voor 

iedereen toegankelijk zijn.  Een beheerscomité waaraan de macht wordt gedelegeerd en dat 
verkozen is voor een vaste periode, moet op elk moment verantwoording kunnen afleggen  
aan alle leden. De beslissingen moeten gezamenlijk genomen worden en met kennis van 
zaken;  

 
• Een autonoom beheer: de oriëntaties en interventiestrategieën van de initiatieven voor SE 

moeten uit vrije wil beslist worden door de leden zelf. Die moeten autonoom zijn en de 
verantwoordelijkheid opnemen voor hun beslissingen en daden. Ze mogen niet beïnvloed en 
gedomineerd worden door interventies van buitenaf.  

 
(165) Om de toe-eigening van de ontwikkelingsinitiatieven door de begunstigden mogelijk te 
maken, moeten de samenwerkingsinterventies de volgende principes respecteren:  
 

• de behoeften identificeren en de doelstellingen van de initiatieven vastleggen samen met de 
begunstigden van de acties. (Die moeten deelnemen aan alle niveaus van de projectcyclus);  

 
• partnerschapsovereenkomsten opstellen waarbij, samen met de begunstigden, de technische, 

organisatorische en financiële ondersteuning wordt vastgelegd in termen van verwachte 
inbreng en dienstprestaties (zie boven principe nr.2 - capaciteitsversterking);  
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• contracten opstellen voor externe interventies met een duidelijk omschreven doelstelling en 
beperkt in de tijd (lokale ontwikkelings-NGO’s, studiebureaus, …). Daarbij moeten de 
verschillende partijen betrokken worden (begunstigden, lokale expertise en 
samenwerkingsproject).  

 
(166) Een laatste factor die de duurzaamheid van de samenwerkingsactie bepaalt, houdt in dat van 
bij het begin van de ondersteuning de voorwaarden (onder meer eigendoms-, competentie- en 
leiderschapsoverdracht) en omstandigheden (duur van de interventie en moment waarop ze wordt 
beëindigd) worden bepaald waarin de externe steun aan deze endogene initiatieven moet worden 
stopgezet. Met andere woorden: de “exit strategy” moet bepaald worden van bij het begin van de 
samenwerkingsactie op het vlak van sociale economie.  
 
 
3.2. Inzake de microziekteverzekering  
 
 
(167) In de meeste ontwikkelingslanden zijn de socialezekerheids- en voorzorgsstelsels of andere 
nationale ziekteverzekeringsfondsen in bepaalde gevallen onbestaande en kampen ze meestal met 
financiële en organisatorische problemen die nog versterkt worden door de beperkte 
overheidsmiddelen.  
 
(168) Bovendien blijft werken in loondienst nog altijd een voorwaarde om toegang te krijgen tot de 
prestaties. De loontrekkenden in overheids- en semi-overheidsinstellingen en in de privé-sector 
vertegenwoordigen echter slechts een klein deel van de nationale bevolking. Dat is een factor van 
uitsluiting en ongelijkheid die alle werknemers in de informele sector en op het platteland treft, vooral 
dan vrouwen en kinderen.  
 
(169) In die omstandigheden is de oprichting, sinds enkele jaren, van ziekteverzekeringssystemen 
op communautaire of mutualistische basis een - zij het gedeeltelijke en onvolmaakte - poging om 
tegemoet te komen aan de enorme behoeften van het grootste deel van de bevolking inzake toegang 
tot gezondheidszorg.  
 
(170) Deze ziekenkassen kunnen de volksgezondheid helpen te verbeteren door de toegang tot zorg 
te vergemakkelijken. Bovendien dragen ze bij tot de versterking van de cohesie en van het lokale 
sociale kapitaal. Ze bieden in dat opzicht verschillende voordelen (bron: ILO):  
 

• Soepele aanpassing aan de door de lokale bevolking geformuleerde behoeften en aan haar 
financiële capaciteiten;  

• Ontwikkeling van solidariteit en delen van de ziekterisico’s van de leden van eenzelfde 
gemeenschap;  

• Als instrument van billijkheid en sociale rechtvaardigheid dragen ze bij tot de sociale 
integratie van de leden en tot de bevordering van het algemeen welzijn.   

 
(171) Naast deze voordelen zijn er ook diverse positieve effecten:  
 

• Bijdrage tot de financiering van de gezondheidszorg en de gezondheidsinstellingen;  
• Uitbreiding van de toegang tot zorg voor bevolkingsgroepen voor wie deze toegang moeilijk 

of zelfs onmogelijk is;  
• Gemakkelijker controle op misbruiken in de gezondheidszorg (waardoor er minder 

verspillingen zijn);  
• Bijdrage tot de verbetering van de kwaliteit van de zorg, in het bijzonder via conventies tussen 

zorgverleners en ziekenkassen.  
 
(172) Deze ziekenkassystemen vergemakkelijken de toegang tot zorg, hebben aanzienlijke 
voordelen en positieve effecten en dragen tegelijk bij tot de sociale cohesie. Toch vertonen ze 
minstens twee soorten beperkingen:  
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• De eerste beperking houdt verband met het feit dat deze ziekenkassen hun leden een dienst 

aanbieden voor het delen van de ziekterisico’s (consulten, behandeling, geneesmiddelen, 
ziekenhuisopname, … geheel of gedeeltelijk, al naargelang het geval), maar dan wel volledig 
op vrijwillige basis. Ze bieden dan ook geen universele toegang tot zorg. Bovendien is 
toegang tot zorg nog geen garantie voor kwaliteitszorg, ook al bevatten de overeenkomsten 
tussen ziekenkassen en zorgverleners hierover soms uitdrukkelijke waarborgen.  

 
• De tweede beperking heeft te maken met de zwakke positie van deze instellingen, zowel 

financieel, organisatorisch en institutioneel als wegens hun kwetsbaarheid bij ernstige, 
grootschalige en langdurige epidemieën (aids, om maar één voorbeeld te noemen).  

 
(173) In het kader van de samenwerking kunnen de richtlijnen van de steun aan deze 
(micro)ziekteverzekeringssystemen die de toegang tot gezondheidszorg verbeteren44, de volgende 
vormen aannemen:  
 
 
3.2.1. Niet-financiële steun aan ziekenkassen  
 
(174) We moeten hier de vulgarisatieacties van het ILO/STEP benadrukken: het ontwerpen van 
brochures, documenten, opleidingsgidsen en methodologische instrumenten, en het organiseren van 
tal van opleidingsseminaries voor de promotors en/of beheerders van de ziekenkassen. De op die 
manier gedane investeringen in de versterking van het menselijke kapitaal dat deze ziekenkassen 
ondersteunt en beheert, moet worden voortgezet en versterkt. Het gaat om acties:  
 

• voor de verdieping van de kennis en de verbetering en de aanpassing van de beheer- en 
follow-upmethoden en -instrumenten aan de lokale omstandigheden;  

• voor de opleiding van de personen die zich bezighouden met de organisatie, het beheer en de 
follow-up van deze ziekenkassen.   

 
 
3.2.2. Financiële steun aan ziekenkassen  
 
(175) Het principe van risicodekking via ledenbijdragen45 moet behouden blijven, zo niet komt de 
financiële duurzaamheid van deze instellingen in gevaar. De financiële steun aan 
microziekteverzekeringsinstellingen kan de volgende vormen aannemen:  
 

• steun aan de oprichting van een instelling (in de vorm van onroerende en roerende 
investeringen, een businessplan, berekening van de ledenbijdragen, …);  

• ondersteuning van de werking door met name de personeelskosten degressief te subsidiëren.  

                                                 
44 Deze strategienota “Sociale economie” handelt slechts over dit microverzekeringsaspect op mutualistische basis van de 
toegang tot gezondheidszorg. Ze gaat niet in op de kwaliteit van de zorg, ook al hebben deze systemen soms een zeer sterke 
impact op de zorgkwaliteit. Voor dit aspect en de volledige gezondheidsproblematiek verwijzen we naar de sectorale 
strategienota over gezondheidszorg.   
45 We herhalen (zeer schematisch) dat de bijdragen van de leden van een ziekteverzekeringskas op communautaire basis 
kunnen worden berekend volgens twee methoden:  
 methode 1: op basis van de raming van het gemiddelde inkomen van de doelbevolking kan een bijdragevermogen 

afgeleid worden dat vervolgens het soort en de omvang van de risico’s bepaalt die kunnen worden gedekt;  
 methode 2: de te dekken risico’s worden bepaald door de doelbevolking, terwijl de ledenbijdragen bepaald worden door 

de kostprijs van de dekking van die risico’s.  
In het eerste geval spreekt het vanzelf dat, hoe hoger het gemiddelde inkomen, hoe breder de dekking kan zijn!  
De tweede methode leidt meestal tot frustraties, wanneer de ledenbijdrage buitensporig hoog is in verhouding tot de te 
dekken risico’s en het effectieve bijdragevermogen van de bevolking.    
In beide gevallen is het weliswaar uiteindelijk het bijdragevermogen dat het niveau van de risicodekking bepaalt. Tevens 
brengt in beide gevallen het rechtstreeks subsidiëren van de ledenbijdragen de financiële leefbaarheid en de duurzaamheid 
van de instelling in gevaar.  
Ten slotte vertegenwoordigen de werkingskosten (personeel, lokalen, materiaal) in het algemeen 20 % van het bedrag van de 
ledenbijdragen (dat blijkt uit heel wat gevallenstudies); de overige 80 % dienen om de gezondheidszorg te dekken.  
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3.2.3. De verbetering van het wettelijk kader en van de omgeving voor de uitbouw van de 
ziekenkassystemen  
 
(176) Deze instellingen zijn vaak recent, en de juridische context waarin ze worden opgericht, 
ontbreekt meestal of is nog in ontwikkeling. Dankzij haar expertise terzake kan de Belgische 
samenwerking de partnerlanden steunen bij het uitwerken, invoeren en controleren van wetgeving 
voor de ziekteverzekering op communautaire basis.  
 
(177) Een ander domein ter ondersteuning van de omgeving van de mutualistische 
gezondheidszorginstellingen is het groeperen van die instellingen in een netwerk door de oprichting 
en/of versterking van Verenigingen van Ziekenkassen. Een dergelijk netwerk speelt een cruciale rol 
bij de verduurzaming van de instellingen46. 
 
 
3.2.4. De verbetering van de conventionering  
 
(178) De ziekenkassen staan voortdurend in contact met hun partners en in het bijzonder met de 
zorgverleners. Deze partnerschapsrelatie tussen een ziekenkas en één of meer zorgverleners neemt de 
vorm aan van een conventie47. Hoewel er de voorbije jaren aanzienlijke inspanningen zijn geleverd, 
blijven deze partnerschapsrelaties - conventies - te weinig gecodificeerd en worden ze vaak gesloten 
na gemeen overleg, zonder formalisering. In het kader van de ondersteuning van de ziekenkassen zal 
er bijzondere aandacht worden besteed aan deze contractuele benadering van de verbetering van de 
toegang tot gezondheidszorg.  
 
 
3.2.5. Rekening houden met hiv/aids  
 
(179) De bestaande microziekteverzekeringssystemen op communautaire basis tellen leden die aan 
hiv/aids of aan andere chronische ziekten lijden. Deze personen lopen veel meer gezondheidsrisico’s 
dan gemiddeld (afhankelijk van de prevalentie) en vormen een financieel risico voor het 
verzekeringssysteem. Op basis daarvan kunnen de ziekteverzekeringskassen op communautaire basis 
de neiging hebben om deze personen systematisch uit te sluiten, terwijl net zij het meest baat hebben 
bij een betere toegang tot de gezondheidszorg.  
 
(180) Momenteel wordt er onderzoek verricht (ILO/STEP, overleg, NGO’s, …) om de uitdagingen 
na te gaan van de tegemoetkoming aan patiënten die aan een sociale ziekte lijden, en naar de rol die de 
ziekenkassen op communautaire basis in dit verband kunnen of niet kunnen vervullen.  
 
 

                                                 
46 En dat om minstens vijf redenen: het  versterkt de interne capaciteiten (veralgemening van de opleidingen, uitwisseling 
van informatie, …); het stimuleert het  opstellen  en produceren van typedocumenten die aangepast zijn aan de activiteiten 
van de ziekenkassen; het bevordert follow-up, evaluatie en ondersteunend advies op een bredere basis; het versterkt de 
advocacy en de vertegenwoordiging van de mutualistische beweging en haar actoren bij de Staat, de zorgverleners en de 
gezondheidsstructuren; het biedt een brede basis voor de oprichting van herverzekerings- of waarborgsystemen, bijvoorbeeld 
in de vorm van een “overkoepelende ziekenkas”.  
47 Een conventie is een referentiedocument en een werkinstrument voor de zorgverlener en de ziekenkas. Ze formaliseert de 
partnerschapsrelaties, legt daarbij de gedekte prestaties en de voorwaarden voor zorgverstrekking vast en waarborgt de 
begunstigden dat ze tegen een redelijk en vooraf bekend tarief kwaliteitszorg kunnen genieten. Ze is een instrument voor het 
beheer van de ziekenkas: voorwaarden voor de betaling van de facturen (terugbetaling, derde betaler, …), systeem voor 
toekenning van de prestaties, … Ze kan ook juridische waarde hebben indien ze erkend wordt door een arbitrageorgaan: een 
voogdijministerie, prefectuur of een andere bevoegde instantie.  
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3.2.6. Koppeling aan microfinancieringssystemen  
 
(181) De meest kwetsbare ziekteverzekeringskassen op communautaire basis zijn die, vooral dan op 
het platteland, welke bij de lancering van het initiatief weinig leden tellen en niet kunnen rekenen op 
de organisatie of de voorafgaande consolidatie van een activiteit die extra geldinkomsten oplevert48.  
 
(182) Wat inkomstengenererende activiteiten betreft, versterken de financiële diensten die de 
microfinancieringsinstellingen bieden, de gezinnen in hun armoedebestrijdingsstrategieën. Het gaat 
met name om krediet als middel om deze activiteiten te versterken en sparen als middel om het 
verzamelen van middelen te vergemakkelijken, het vermogen tot zelffinanciering, maar ook het 
vermogen om de vereiste ledenbijdragen te betalen die toegang geven tot de diensten van 
ziekteverzekeringskassen.  
 
(183) Als dat in het algemeen juist is, kunnen deze financiële opbrengsten gezinnen die het 
slachtoffer zijn van hiv/aids in staat stellen om de onomkeerbare gevolgen van de ziekte op hun 
toekomstige welzijn te beperken. 
 
(184) Toch moeten het onderzoek en de innovaties voortgezet worden, zodat deze 
microverzekerings- en microfinancieringsinstellingen, die door epidemieën kwetsbaarder zijn 
geworden, kunnen beschikken over waarborg-, herverzekerings- en herfinancieringsmechanismen!!  
 
 
3.3. Inzake microfinanciering  
 
 
(185) In het kader van de Belgische internationale samenwerking wordt microfinanciering 
beschouwd als één van de ontwikkelingsinstrumenten die passen binnen projecten of programma’s49 
voor armoedebestrijding, ter ondersteuning of om inkomsten te genereren, zowel in de stad als op het 
platteland.  
 
(186) Microfinancieringsprogramma’s die specifiek bestemd zijn voor armen, zijn een nuttig middel 
om hun levensstandaard te verhogen, zonder hen afhankelijk te maken, en moedigen hen op een 
waardige manier aan om bij te dragen tot het bruto nationaal product. Dit middel moet doeltreffend 
gehanteerd worden, binnen een perspectief van duurzame ontwikkeling, en aangepast worden aan de 
verschillende contexten waarin het wordt gebruikt, en aan de financieringsbehoeften waaraan het wil 
tegemoetkomen.  
 
 
3.3.1. Principes  
 
(187) De basisprincipes van het vervullen van deze financieringsbehoeften via organisaties van de 
SE zijn: duurzaamheid en participatie. In dit verband moeten we volledig af van het idee om 
gedecentraliseerde financiële systemen op te richten of te ondersteunen die niet geworteld zijn in het 
lokale sociale weefsel en niet toegeëigend worden door de begunstigden. Zo niet dreigen ze volledig 
te verdwijnen zodra de externe interventies stopgezet worden.  
 
(188) De duurzaamheid van de instellingen en de participatie van de bevolking kunnen bereikt 
worden via een grote diversiteit aan interventievormen, afhankelijk van de sociaal-economische en 
culturele context waarin ze kunnen worden ontwikkeld50. 
 

                                                 
48 STEP: “Rapport de la mission d’évaluation indépendante tripartite d’octobre  (“Verslag van de drieledige onafhankelijke 
evaluatiemissie van oktober”) – november 2001”, 30 nov. 2001, p VI.   
49 Bij een project of programma kan microfinanciering het exclusieve doel zijn van de activiteit of ingevoegd worden als 
instrument in een breder geheel van geïntegreerde activiteiten.  
50 Zonder institutionele vormen uit te sluiten waarbij de bevolking weinig betrokken wordt bij de werking en bij de 
besluitvormingsorganen (NV of Bank). Die behoren evenwel niet tot de sociale economie (zie onder).  
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(189) Toch moet de aandacht gevestigd worden op de belangrijke neveneffecten van de 
organisatorische en institutionele vormen van gedecentraliseerde financiële systemen (MFI’s) die 
gebaseerd zijn op een sterke participatie van de begunstigde bevolking (coöperaties en ziekenkassen). 
Deze effecten slaan op sociale cohesie, opleiding, waardigheid 51 en de versterking van de civiele 
maatschappij.  
 
(190) De duurzaamheid van een MFI moet versterkt worden, door tegelijkertijd de financiële, 
institutionele en sociale leefbaarheid ervan te waarborgen 52: 
 

• Financiële leefbaarheid: de financiële opbrengsten moeten op een duurzame manier de kosten 
van de instelling dekken. Het financiële evenwicht moet bereikt worden binnen een redelijke 
termijn (5 – 8 jaar). De instelling moet opgericht worden met als doel het zonder subsidies te 
kunnen stellen.  

 
• Institutionele leefbaarheid: heeft te maken met de beheersstructuur en de kwaliteit van de 

organisatie, het op elkaar afstemmen van de doelstellingen en de activiteiten, de juridische 
erkenning en het naleven van de bestaande wetgeving.  

 
• Sociale leefbaarheid: de instelling mag niet beschouwd worden als een vreemd lichaam dat 

van buitenaf komt. De begunstigden-cliënten moeten sterk betrokken worden bij het leven van 
de instelling, en de aangeboden financiële diensten moeten afgestemd worden op de behoeften 
van de doelbevolking, die geïntegreerd moet worden in haar sociale en politieke omgeving.  

 
(191) Om deze interventievormen af te bakenen in het kader van de internationale samenwerking en 
profiteren van de ervaringen uit het verleden, moeten de krachtlijnen - met andere woorden: de criteria 
- worden uitgetekend van het ontwerp, de tenuitvoerlegging en de evaluatie van de initiatieven inzake 
microfinanciering.  
 
 
3.3.2. De “bakens”  inzake …  
 
 
3.3.2.1. … de kredietnemers:  
 

• de kredietnemers van een MFI - met andere woorden: de cliënten - behoren tot de doelgroep 
van de interventiezone, die gekenmerkt wordt als arm of zeer arm;  

 
• ze hebben geen of zeer moeilijk toegang tot de klassieke, formele financiële systemen;  
 
• ze zijn bij voorkeur georganiseerd in groepen voor “hoofdelijke borgstelling”;  
 
• de vrouwen vormen een specifieke en bevoorrechte doelgroep, omdat ze een belangrijke rol 

vervullen in diverse productiesferen en ze hun capaciteiten moeten versterken om essentiële 
functies te vervullen in het gezin, en ook om redenen van sociale promotie. Bovendien geven 
ze blijk van meer verantwoordelijkheid bij de terugbetaling;  

 

                                                 
51 Duizenden mensen, in het bijzonder vrouwen, hebben kunnen profiteren van de financiële diensten van een MFI en hebben 
op die manier hun welzijn en waardigheid kunnen verhogen. Toch blijven hierover twee controverses bestaan:  
 In sommige omstandigheden (onder meer exclusieve positieve discriminatie ten gunste van vrouwen) kan microkrediet 
tot meer geweld leiden binnen het gezin. (Zie: Rahman A. “Microcredit Initiatives for Equitable and Sustainable 
Developpement: Who Pays?” in. World Development, januari 1999.  
 Zijn MFI’s de beste instrumenten om de allerarmsten te bereiken? (Zie onder meer: Hardy, Holden, Prokopenko, 
“Microfinance Institutions and Public Policy” in. International Monetary Fund, IMF Working Paper, N°WP/02/159. 
September 2002).  

52 In “Aquadev” op. cit.: Conclusies. 
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• er zal in het bijzonder op gelet worden dat de “begunstigde” bevolking daadwerkelijk en op 
een democratische manier betrokken wordt bij de besluitvormingsorganen van de MFI’s en bij 
hun werking.  

 
 
3.3.2.2. … het spaarkapitaal: 
 

• uit ervaring is gebleken dat, wanneer de financiële krediet- en spaardiensten tegelijk 
gestimuleerd worden, dit de leefbaarheid van de instelling aanzienlijk ten goede komt. Dit 
“warme geld”, dat een deel vormt van het kredietfonds van de instelling, krijgt immers meer 
aandacht van de cliënten, die des te meer begaan zijn met de goede werking en de 
leefbaarheid van de instelling;  

 
• de toekenning van kredieten - welke vorm ze ook aanneemt - moet gepaard gaan met het 

bijeensparen van kapitaal vanwege de kredietnemer. Het sparen moet een aantrekkelijke 
financiële opbrengst bieden. Het gaat dan om vrijwillig sparen. Dit spaargeld kan evenwel 
verplicht gemobiliseerd worden (volgens uiteenlopende modaliteiten53) vóór de toekenning 
van het krediet of op termijn (in de vorm van rentedragende deposito’s);  

 
• de rendabele herbelegging van het spaarkapitaal moet aangemoedigd worden;  
 
• de mobilisering van het spaarkapitaal draagt bij tot de mobilisering van het kapitaal in arme 

gebieden en kan een kredietfonds vormen, op voorwaarde dat er voorzichtigheidsratio’s 
worden toegepast die de spaarder beschermen. Sommige MFI’s hebben als enig kredietfonds 
het kapitaal dat hun leden hebben bijeengespaard.  

 
3.3.2.3. … de kredieten: 
 

• het krediet is gericht op rendabele economische activiteiten die de kredietnemer wil 
voortzetten, ontwikkelen en uitbreiden of opstarten. De MFI’s zijn meestal niet geneigd om 
consumptiekrediet toe te kennen. Toch is het nuttig eraan te herinneren dat het krediet 
fungibel blijft in het budget van de gezinnen;  

 
• de toegekende kredieten zijn gering. De notie “geringe omvang” hangt af van de lokale 

sociaal-economische context en van de aard van de activiteit waarvoor het krediet wordt 
toegekend. Bij microfinanciering is meestal sprake van kredieten van gemiddeld € 5 tot 
1.00054;   

 
• de toegekende kredietbedragen kunnen geleidelijk verhoogd worden, maar er wordt geen 

enkel krediet toegekend als de cliënt niet alle achterstallige bedragen heeft betaald; 
 

• de terugbetalingstermijnen zijn meestal kort. Ze hangen af van het soort activiteit waarvoor 
het krediet wordt toegekend. De terugbetalingen zijn over het algemeen frequent - wekelijks, 
maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks - , maar kunnen ook op termijn uitgevoerd 
worden. Deze laatste formule houdt meer risico’s in voor de instelling; 

 
• de rentetarieven die van toepassing zijn op de kredieten (plus de eventuele dossierkosten) 

moeten zo berekend worden dat alle financiële, beheers-, en werkingskosten van de instelling 
gedekt worden. Er moet ook rekening gehouden worden met de inflatie en de munterosie die 

                                                 
53  Het sparen kan gekoppeld worden aan de toekenning van krediet (bv. een bepaald percentage van het gevraagde krediet); 
het kan verplicht en/of minimaal zijn om toe te treden tot de MFI; het kan om een gekoppelde en verplichte gemengde 
formule gaan; het bijeensparen van kapitaal na de terugbetaling van een krediet bevordert de verzameling van eigen 
middelen (bv. 5 cycli waarbij na elke cyclus 20 % van de financieringsbehoefte wordt bijeengespaard), …  
54 Wat niet betekent dat er geen hogere bedragen kunnen worden toegekend. Heel wat MFI’s krijgen steeds meer dergelijke 
aanvragen, in het bijzonder bij de oprichting van micro-ondernemingen.  
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ze veroorzaakt. De rente wordt dan ook niet gesubsidieerd, zodat de instelling voldoet aan één 
van deze voorwaarden van leefbaarheid op lange termijn. Bovendien kan de instelling op die 
manier reserves aanleggen; 

 
• de rentetarieven die de MFI’s hanteren, houden meestal het midden tussen de rente van de 

klassieke financiële instellingen (marktrente) en de rente van de traditionele kredietverleners 
(woekerrente). Dat komt omdat de kosten (die verbonden zijn aan het nabijheidsprincipe: “de 
bank gaat naar de armen”) van de MFI’s hoog zijn. Anderzijds worden de MFI’s ook 
opgericht om ervoor te zorgen dat de bevolking kan “ontsnappen” aan woekeraars; 

 
• aan de door de MFI’s toegestane kredieten zijn waarborgen verbonden. Er zijn twee soorten 

waarborgen: sociale en/of klassieke financiële, conventionele. Wanneer de cliënten die 
conventionele waarborgen niet kunnen bieden, is de belangrijkste waarborg waarop een MFI 
zich kan baseren, sociale controle, plus vertrouwen en solidariteit. Die sociale controle wordt 
versterkt, georganiseerd of “geformaliseerd” door “groepen voor hoofdelijke borgstelling” die 
opgericht worden binnen de cliënteel. Sommige MFI’s maken echter ook gebruik van de 
conventionele waarborgen: financiële borg, inventaris van het vermogen van de kredietnemer 
(of van een borg) en/of inpandgeving van persoonlijke bezittingen of van het met het krediet 
aangekochte materiaal. Dat is met name het geval voor hogere kredieten (bv. voor een prauw, 
een gierstmolen, een motorpomp, …).  Steeds meer MFI’s combineren die sociale en 
financiële waarborgen, in het bijzonder via de formule sparen - financiële borg; 

 
• één van de kenmerken van de MFI’s is het feit dat de formaliteiten en procedures die 

noodzakelijk zijn voor de toekenning van een krediet meestal eenvoudig zijn, en dat er tussen 
het aanvragen en toekennen van het krediet zo weinig mogelijk tijd verloopt.  

 
 
3.3.2.4. … de microfinancieringsinstellingen:  
 
(192) In principe kan om het even welk type organisatie of financiële instelling in aanmerking 
komen voor een programma voor technische en/of financiële ondersteuning. Ze kunnen tot de 
formele, de informele of - wat meestal het geval is - de intermediaire sector behoren. Ze hebben een 
uiteenlopend wettelijk statuut: ziekenkas, spaar- en kredietcoöperatie, dorpsbank, handelsbank, 
ontwikkelingsbank of NGO.  
 
(193) De microfinancieringsinstellingen (MFI’s) moeten evenwel voldoen aan de volgende criteria:  
 

• dicht bij de cliënteel staan. Dit nabijheidsprincipe is specifiek voor en gemeenschappelijk aan 
alle organisaties die financiële diensten leveren aan microkredietnemers. Het gaat daarbij om 
geografische (vestiging in wijken of zones waar er geen of weinig andere financiële 
instellingen zijn), culturele (via eenvoudige procedures die begrijpelijk zijn voor het 
doelpubliek) en individuele nabijheid (de kredietmakelaars onderhouden rechtstreeks contact 
met hun cliënten); 

  
• het systeem moet niet alleen dicht bij de cliënten staan, de cliënten moeten ook zoveel 

mogelijk betrokken worden (statutair, bv. in de organen van de coöperaties, of op vrijwillige 
basis, bv. aanwerving van personeel in het milieu) bij de besluitvormingsstructuren en het 
administratieve beheer van het systeem. Deze participatie van de begunstigden waarborgt de 
toe-eigening van het instrument door de doelbevolking; 

 
• de instelling moet grondig nadenken over het milieu waarin ze werkt, in het bijzonder wat de 

financiële behoeften van haar cliënteel betreft. Ze moet op basis daarvan een duidelijk, 
doorzichtig en gemakkelijk identificeerbaar krediet- en spaarbeleid uitwerken voor de 
cliënteel, en zo nodig ook een verzekeringsbeleid; 
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• het ondersteuningsprogramma moet beheerd worden door een gespecialiseerde instelling 
waarvoor het aanbieden van financiële diensten een doel op zich is; 

 
• het beheer van het systeem moet geoptimaliseerd worden, om de financiële en institutionele 

duurzaamheid ervan te waarborgen, door doeltreffende en op de MFI’s afgestemde 
informatie- en managementsystemen (Management Information System (MIS)) te gebruiken.  

 
 
3.3.3. Richtlijnen  voor de te ondernemen acties  
 
(194) Deze richtlijnen geven aan welke stappen er moeten worden ondernomen vóór er een 
interventie plaatsvindt bij een MFI. Ze hebben betrekking op twee typesituaties: een interventie bij 
bestaande MFI’s en de oprichting van een nieuwe instelling.  
 
 
3.3.3.1. De vraag naar financiële diensten identificeren  
  
(195) Wat een ondersteunende interventie of de oprichting van een MFI rechtvaardigt, is de vraag 
naar een financiële dienst vanwege de doelbevolking. De diverse activiteiten, de productiesystemen en 
de belangrijkste risico’s worden geanalyseerd, om na te gaan of de aanvraag solvabel of “bankabel” is, 
m.a.w. of de kans dat de kredieten zullen worden terugbetaald, hoog tot zeer hoog is. Deze analyse 
houdt rekening met de specifieke beperkingen en mogelijkheden van vrouwen en mannen.  
 
(196) Er wordt ook informatie gezocht over de gezinsbudgetten (structuur en volume van de 
inkomsten en uitgaven, eigen verbruik), hoewel die zelden beschikbaar is. Deze informatie moet ook 
rekening houden met gender55, en is nuttig om het terugbetalingsvermogen van de kredietnemers te 
onderzoeken en om na te gaan welk soort financiële producten er  moet worden aangeboden. De 
potentiële vraag van de bevolking blijkt verder ook uit de mate waarin ze gebruikmaakt van informele 
financieringssystemen.  
 
(197) Die vraag moet in de eerste plaats geïdentificeerd worden via de participatieve methoden voor 
de diagnose en de planning van de ontwikkelingsacties (van het type MARP en DIP (doelgerichte 
interventieplanning)). Deze participatieve aanpak moet in alle gevallen aangevuld worden met 
businessplannen en haalbaarheidsstudies inzake het financiële dienstenaanbod.   
 
(198) Hoe dan ook: als er vraag is naar financiële producten, wordt ze geformuleerd binnen een 
bepaalde context, een geografische ruimte, een gebied waar:  
 

• er al één of meer MFI’s bestaan; in dat geval moet onderzocht worden waarom en hoe ze 
kunnen worden ondersteund;   

• ofwel zijn er geen MFI’s en moet nagegaan worden of het zinvol en haalbaar is om er één op 
te richten.  

 
 
3.3.3.2. Wat te doen om  bestaande mfi’s te ondersteunen?  
 
(199) In alle landen waarmee België aan ontwikkelingssamenwerking doet, bestaan er in één of 
andere vorm Microfinancieringsinstellingen. Ze zijn bekend onder diverse benamingen - Coöperaties, 
Spaar- en Kredietkassen, Dorpskassen, Solidariteitsbanken, “Cajas”, … - en zijn al dan niet 
georganiseerd in een netwerk.  
 

                                                 
55  D.w.z. nagaan in welke mate de huidige en potentiële inkomsten gerealiseerd worden door mannen en vrouwen, en in 
welke mate de gevraagde kredieten een specifieke weerslag zullen hebben op de autonomie van vrouwen en op het verlichten 
van hun werklast.  
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(200) In alle landen zijn die instellingen zich aan het ontwikkelen, net als het reglementaire en 
wettelijke kader waarin en de voorwaarden waaronder ze kunnen werken. Dit reglementaire kader 
wordt meestal uitgewerkt op nationaal niveau en met diverse graden van formalisering en/of 
verplichtingen. Sommige wetgevingen zijn van toepassing binnen een bepaalde regio. Zo 
reglementeert de zogenaamde “PARMEC”-wet56 de werking van de spaar- en kredietkassen en -
coöperaties in de WAEMU-zone . De toepassing van deze wet wordt gecoördineerd door de Centrale 
Bank van de West-Afrikaanse Staten. Het zijn echter de nationale voogdijoverheden, met name de 
ministeries van Financiën, die moeten controleren of de wet wordt toegepast op hun grondgebied. In 
Latijns-Amerika zijn de MFI’s “gereglementeerd” of “niet gereglementeerd”.  
 
(201) Deze dynamiek voor de consolidering van de wetgeving en de controle van de 
microfinancieringssector heeft als doel het vertrouwen van de cliënten en kredietgevers van deze 
instellingen te versterken.   
 
(202) In die omstandigheden hebben de acties als doel de sector van de MFI’s in het algemeen en 
van de bestaande MFI’s te ondersteunen, te consolideren en te verbeteren, voorzover ze daar nood aan 
hebben. Het kan daarbij om niet-financiële en om financiële acties gaan.  
 
 

3.3.3.2.1. Niet-financiële steun aan de microfinancieringssector en -instellingen :  
 

• Steun bij de evaluatie en aanpassing van de bestaande of nieuwe wetgeving en regelgeving;  
 
• Steun aan de nationale autoriteiten, in het bijzonder het ministerie van Financiën of het 

ministerie dat de voogdij heeft over de MFI’s, om de effectieve controle erop te 
vergemakkelijken; 

 
• De ontwikkeling van en/of deelneming aan programma’s om de prestaties van deze 

instellingen en netwerken te evalueren en ze te “raten”;  
 
• Logistieke steun aan het personeel en de beheerders van die instellingen, in de vorm van 

opleiding en/of Management Information System (MIS), of zelfs functionele alfabetisering;  
 
• Steun bij de invoering van software (beheerssoftware die aangepast is aan dit soort financiële 

instellingen, zoals de programma’s die ontwikkeld werden door de CGAP, het FAO of andere 
privé- en overheidsinstellingen, …).  

 
 

3.3.3.2.2. Financiële steun aan de microfinancieringssector en -instellingen  
 

Financiële steun kan diverse vormen aannemen, afhankelijk van de reële geformuleerde vraag:  
 

• Steun in de vorm van werkingssubsidies. Deze subsidies zijn bijzonder geschikt bij de 
oprichting van een instelling, maar ook tijdens uitbreidingsfasen. Het is nuttig om ze te 
combineren met niet-financiële steun, met name opleiding en technische ondersteuning. Ze 
zijn beperkt in de tijd en degressief; 

   
• Bijkomende kapitaalsteun aan het globale kredietfonds of dotatiefonds van een MFI. Die 

steun kan al dan niet terugbetaald moeten worden, al dan niet gunstige rentetarieven hanteren   
en zelfs “gratis” zijn (het gaat dan om  niet-terugvorderbare subsidies , die niet terugbetaald 

                                                 
56  PARMEC:  Projet d’appui à la réglementation des mutuelles d’épargne et de crédit (Project ter ondersteuning van de 
regelgeving van spaar- en kredietkassen). De Raad van Ministers van de WAMU keurde tijdens de zitting van 17 december 
1993 in Dakar een wet goed die een juridisch kader bevat voor Gedecentraliseerde Financiële Systemen .   
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moeten worden)57. De toekenning van bijkomend krediet via deze steun gebeurt binnen de 
algemene krediettoekenningsvoorwaarden van de MFI;  

 
• Kapitaalsteun in de vorm van toegewezen middelen die ter beschikking gesteld worden van de 

instelling om financiële banen (specifiek type krediet) te financieren op basis van modaliteiten 
die vastgelegd worden door de kredietgever, die er meestal het risico van draagt. Deze 
modaliteiten kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, betrekking hebben op de 
voorwaarden voor de toekenning van het krediet (rentetarieven, terugbetalingsperiode, krediet 
op middellange of lange termijn, …), de doelgroep (voorrang aan vrouwen, aan een specifieke 
productieactiviteit, …) of de geografische activiteitszone (uitbreiding, …);  

 
• Toekenning van een garantiefonds58 of een garantiebrief waardoor de instelling zich kan 

herfinancieren bij een formele nationale of internationale bankinstelling. De garantie kan 
betrekking hebben op een activiteitenportefeuille die is vastgelegd in overleg met de 
kredietgever, of als doel hebben de krediettoekenningscapaciteit te verhogen binnen de 
algemene voorwaarden van de MFI . Daarbij moet de traditionele banksector aangemoedigd 
worden om de groepen die hij als risicogroepen beschouwt, te benaderen en hun kredieten toe 
te kennen;  

 
• Het nemen van participaties in en/of het toekennen van leningen aan instellingen voor de 

herfinanciering van de MFI’s (tweederangs of “Appex”), in het bijzonder via nationale of 
internationale beleggingsfondsen. Het geprivilegieerde Belgische instrument daarvoor is de 
Belgische Investeringsmaatschappij voor de Ontwikkelingslanden (BION.V.);  

 
• Steun bij de oprichting door de overheid van herverzekeringsmechanismen, rampenfondsen, 

… ten behoeve van de MFI’s.  
 
 
3.3.3.3. Wat te doen als er geen MFI bestaat?  
 
(203) De reële vraag naar financiering kan geformuleerd worden door een bevolking of een 
doelgroep die van geen enkele MFI diensten aangeboden krijgt. Dat kan het geval zijn voor 
bevolkingsgroepen in moeilijk toegankelijke, ingesloten geografische zones die ver van een (zelfs 
klein) stadscentrum liggen en weinig of geen externe steun hebben gekregen. Dit geldt ook voor de 
arme, meest kwetsbare bevolkingsgroepen die geleidelijk aan in de steek gelaten worden door de 
MFI’s, die er soms voor kiezen om alleen de beste “risico’s” te behouden, en voor bevolkingsgroepen 
die wegens hun geslacht geen toegang hebben tot krediet, omdat het krediet alleen bestemd is voor 
vrouwen of omdat vrouwen er geen recht op hebben.  
 
(204) Wanneer na strategisch redeneren blijkt dat het noodzakelijk en mogelijk is om een nieuwe 
Gedecentraliseerde Financiële Instelling op te richten, moeten we volledig af van het idee om een 
instelling uit de grond te stampen die niet geworteld is in het lokale sociale weefsel en niet opgericht 
wordt vanuit een duurzaam perspectief. Zo niet zou ze meteen gedoemd zijn om te verdwijnen zodra 
de start- en of werkingssubsidies van de geldschieters wegvallen.  
 
(205) Bij de oprichting van een nieuwe MFI moet bij voorkeur een participatieve aanpak gevolgd 
worden. Dit proces moet toevertrouwd worden aan erkende specialisten terzake.  
 

                                                 
57 Zie echter  wat we eerder opmerkten i.v.m. de dumpingeffecten op de rentetarieven.  
58 Over het goede gebruik van het garantiefonds: Het garantiefonds wordt vaak opgericht zonder de participatie van de 
begunstigden. Het werkt als van buitenaf aangevoerd mechanisme, om op een eenvoudige manier de afwezigheid van echte 
waarborgen vanwege de kredietnemers te compenseren. Banken met een goede dekking zijn niet geïnteresseerd om hun 
nieuwe cliënten te kennen en volgen soms een lakse aanpak, wat leidt tot de erosie van het fonds. Vandaar dat het risico moet 
worden gedeeld tussen de drie partijen, die gemotiveerd moeten worden om het instrument te verdedigen: kredietnemers, 
kredietgevers en borgen.  
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(206) In haar “Methodologische Oriëntaties” stelt de Europese Unie de onderzoeksdomeinen en 
fasen voor van een dergelijk proces. De CGAP heeft verschillende instrumenten en gidsen uitgewerkt 
voor de oprichting van dit soort instelling.  
 
(207) We moeten hier benadrukken dat het verloop van deze fasen afhankelijk van het geval en de 
omstandigheden tussen 5 en 8 jaar kan bedragen. De degressieve externe steun moet rekening houden 
met deze belangrijke factor van duurzaam succes.  
 
 
3.4. Inzake “eerlijke handel”  
 
 
3.4.1. Sociale economie: “eerlijke handel” of producentencoöperaties?  
 
(208) Met deze ietwat provocerende titel willen we een zware vergissing vermijden. Het zou immers 
nefast zijn voor de duizenden landbouwers en landbouwsters, veetelers, vissers, visverwerkers, 
mannelijke en vrouwelijke ambachtslieden in alle sectoren, verenigd in beroepsverenigingen en/of 
productie-, verwerkings- en verkoopcoöperaties, om geen steun te krijgen in het kader van de 
ondersteuning van initiatieven voor sociale economie, onder voorwendsel dat ze geen deel uitmaken 
van of nog geen toegang hebben tot de eerlijke-handelscircuits.  
 
(209) Zo moeten we eraan herinneren dat de producentenorganisaties in het algemeen niet al hun 
producten verkopen via de eerlijke-handelscircuits. Veruit de meeste producten worden momenteel 
nog altijd op de markt gebracht via traditionele lokale, regionale en nationale verkoopcircuits en 
exportcircuits.  
 
(210) Bijgevolg komt steun aan deze organisaties neer op het versterken van de volledige lokale 
productiestructuur, afhankelijk van de omvang van de gevoerde acties.  
 
(211)  “Eerlijke handel” heeft evenwel als doel de leefomstandigheden en het welzijn van de 
producenten in het Zuiden te verbeteren, in het bijzonder de meest behoeftigen en de vrouwen. Deze 
vorm van handel wil hun toegang tot de markten verbeteren door hun organisaties te versterken, hun 
een betere prijs te betalen, de continuïteit van de handelsbetrekkingen te waarborgen en tegelijk de 
voorkeur te geven aan milieuvriendelijke productieprocessen. Op die manier draagt “eerlijke handel” 
op basis van partnerschappen bij tot de armoedebestrijding en de promotie van duurzame menselijke 
ontwikkeling.  
 
(212) België heeft ervoor gekozen om dit soort handel op verschillende manieren te ondersteunen. 
Onder meer via de Akkoorden van Cotonou, die bepalen59 dat “de samenwerking (EG/ACS) de 
producentengroepen in de ontwikkelingslanden en de NGO’s van de Europese Unie zal ondersteunen 
in het kader van de budgettaire dotaties en de middelen van het EOF. Deze steun is bestemd om de 
lancering van nieuwe productengamma’s, sensibiliseringscampagnes voor de consumenten, 
educatieve en capaciteitsversterkende acties te financieren”.  
 
(213) Vervolgens, door de goedkeuring door de regering van het Federale Plan voor Duurzame 
Ontwikkeling, die er zich toe verbindt om, “in samenwerking met de middenveldorganisaties en de 
industrie, na te gaan hoe eerlijke handel steeds meer gestimuleerd kan worden …” 60. 
 
(214) En ten slotte door de “sociale economie” in te schrijven in de wet van 25 mei 1999 als 
transsectorale prioriteit van de internationale samenwerking.     
 

                                                 
59 Akkoord van Cotonou:  partnerschapsakkoord tussen de ACS-landen en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten – 
Compendium van de samenwerkingsstrategieën {61 tot 64}. – COM(2000)424 Final. 
60 {569} van het Federale Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2000-2004, op 20 juli 2000 goedgekeurd door de regering.  
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(215) Bijgevolg zijn de strategische oriëntaties voor de ondersteuning van de samenwerking in het 
kader van “eerlijke handel” gebaseerd op de integratie van de volledige keten voor de productie, 
commercialisatie en consumptie van de producten van deze commerciële aanpak, rekening houdend 
met de diverse actoren en activiteiten van de segmenten van deze keten.  
 
(216) De strategie ter ondersteuning van de Belgische samenwerking voor “eerlijke handel” omvat 
dan ook de volgende elementen:  
 
 
3.4.2. Ondersteuning van het productiesegment  
 
(217) De producten met het label “eerlijke handel” zijn momenteel geconcentreerd in de 
landbouwsectoren, maar het is mogelijk dat ze uitgebreid worden tot andere soorten activiteiten: 
textiel, handwerknijverheid, afgewerkte producten, … De ondersteuning van het productiesegment 
heeft zowel betrekking op de organisatie van de producenten als op de gecommercialiseerde 
producten. Inzake SE ligt de nadruk op organisatie, ook al zijn het de kwaliteit en de verkoopbaarheid 
van de producten die hun duurzaamheid bepalen.  
 
(218) De actierichtlijnen omvatten de volgende domeinen:  
 
(219) Niet-financiële steun aan producentenverenigingen en/of -coöperaties, binnen een aanpak die 
voorrang geeft aan structuren, instellingen en dienstverlenende bedrijven met het oog op:  
 

• De versterking van de organisatorische, institutionele en managementcapaciteiten, in het 
bijzonder via opleidingen die afgestemd zijn op de geformuleerde en geïdentificeerde 
technische behoeften, en door de invoering van aangepaste informatie-, beheer- en 
boekhoudtechnieken en -systemen (Management Information System (MIS)). 

 
• De versterking van de technische capaciteiten voor het beheer van de productcyclus, voor de 

identificatie, creatie en kwaliteitsverbetering van producten of productengamma’s. Dit door de 
financiering van marktonderzoeken, deelname aan (lokale, regionale en internationale) 
handelsbeurzen, terbeschikkingstelling van gespecialiseerde “ontwikkelaars”, uitwisseling van 
personeel (geschoold personeel of stagiairs in opleiding), …  

 
• De versterking van de kwaliteitscontrole door opleiding van de producenten en hun 

organisaties in deze domeinen, en aanmoediging van de productie van producten die voldoen 
aan de milieunormen en van biolandbouw.  

 
(220) Financiële ondersteuning van de producenten en/of hun organisaties, binnen een aanpak die 
voorrang geeft aan structuren, instellingen en dienstverlenende bedrijven met het oog op:  
 

• Toekenning van investeringskredieten aan organisaties en coöperaties voor de ontwikkeling 
van producten, de versterking van de fysieke opslag-, onderhouds-, verwerkings- en 
commercialisatiecapaciteiten, …  

• Deze kredieten kunnen direct of indirect toegekend worden, via gespecialiseerde financiële 
instellingen, microfinancieringsinstellingen van tweede rang en lokale of internationale 
kredietfondsen, onder meer de Belgische Investeringsmaatschappij voor de 
Ontwikkelingslanden (BIO N.V.).     

 
 
3.4.3. Ondersteuning van het commercialisatiesegment  
 
(221) De handelspraktijken die de initiatieven voor “eerlijke handel” kenmerken in hun 
betrekkingen met de producenten, zijn: de prefinanciering van de productiecampagnes, de 
ontwikkeling van nieuwe producten en de verbetering van de kwaliteit van de bestaande producten.  
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(222) De richtlijnen van de acties ter ondersteuning van de commercialisatie van producten van 
eerlijke handel zijn:  
 
 
3.4.3.1. Ondersteuning van de prefinanciering van de bestellingen:  
 
(223) De praktijken voor de prefinanciering van de campagnes door de toekenning van kredieten 
en/of voorschotten op bestellingen houden aanzienlijke risico’s in, vooral dan het feit dat de bestelde 
producten niet geleverd worden wegens productieverliezen door natuurrampen of oorlogen, lock-out 
of stakingen in de transportsector, …  
 
(224) Om financiële systemen te ondersteunen die dit soort risico dekken, wil de Belgische 
samenwerking een waarborgsysteem invoeren dat deze prefinancieringsactiviteiten dekt, in de vorm 
van een “Garantiefonds voor Eerlijke Handel”.  
 
(225) De belangrijkste elementen van dit garantiefonds zijn de volgende:  
 

• Het verkrijgen van een garantie is gebaseerd op een “ex-ante”-aanpak. Elke importeur die wil 
profiteren van het garantiefonds, moet erkend worden in tempore non suspecto. Hij moet 
bewijzen dat hij een contract heeft getekend met een producent in een partnerland61, in het 
kader waarvan hij hem een prefinanciering heeft toegestaan. Alleen een “erkende aanvrager” 
mag een aanvraag indienen om een garantie te verkrijgen op prefinanciering; 

  
• Wanneer de garantie wordt toegestaan, dekt ze de situaties waarin de producent zijn 

verplichtingen tegenover de importeur niet kan naleven; 
 

• Dit systeem wordt “garantiefonds voor eerlijke handel” genoemd en wordt op jaarbasis 
gefinancierd door de federale regering, in het bijzonder door de Directie-Generaal voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Het wordt beheerd door de Belgische Technische Coöperatie 
(BTC); 

 
• Voor elke aanvraag van het statuut van “erkende aanvrager” of voor elke garantieaanvraag 

krijgt BTC advies van een “Deskundigencommissie Eerlijke Handel”, die oordeelt of het bij 
de handelsrelatie in kwestie en bij de gevraagde garantie om eerlijke handel gaat.  

 
 
3.4.3.2. Verbetering van de kwaliteit van de producten van “eerlijke handel”  
 
(226) Om een doeltreffend armoedebestrijdingsinstrument te zijn, moet “eerlijke handel” 
gemarginaliseerde producenten in staat stellen om een duurzame economische activiteit te 
ontwikkelen. De ontwikkeling van nieuwe producten of de voortdurende verbetering van de bestaande 
producten is in dit verband een essentiële uitdaging. De aangeboden producten moeten immers altijd 
aangepast zijn aan de markt waarvoor ze bestemd zijn, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Zo 
moeten producenten van ambachtelijke producten hun productengamma’s voortdurend vernieuwen 
om producten aan het einde van hun levenscyclus te vervangen en modebewuste consumenten 
tevreden te stellen; eetwarenproducenten moeten dan weer de kwaliteit van hun producten verbeteren 
om te voldoen aan de fytosanitaire eisen van de Europese Unie.  
 
(227) De ontwikkeling van producten kan het ook mogelijk maken een nieuwe productieactiviteit op 
te starten en op die manier diverse inkomstenbronnen te hebben, de productie minder 
seizoensgebonden te maken, geschikte technologie over te dragen, lokale grondstoffen te gebruiken, 
…  
 

                                                 
61 : een land dat beschouwd wordt als ontwikkelingsland door het Ontwikkelingshulpcomité van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling.  
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(228) Eén van de kenmerken van de organisaties van gemarginaliseerde producenten waarmee de 
initiatieven voor eerlijke handel samenwerken, is vaak dat ze over te weinig middelen en kennis 
beschikken om deze producten te ontwikkelen.  
 
(229) De volgende activiteiten kunnen ondersteund worden:  
 

• Marktonderzoeken: 
Alvorens nieuwe productengamma’s te ontwikkelen, moet men weten voor welke markt(en) 
ze bestemd zijn, of het nu op lokaal niveau is of voor de export.  
 

• De ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van producten of productengamma’s:  
Om zoveel mogelijk te garanderen dat de ontwikkelde producten een afzetmarkt vinden in 
Europa, is nauwe samenwerking vereist tussen importeur en producenten van eerlijke handel.  

 
• Bezoeken van gespecialiseerde “ontwikkelaars” aan de producenten: 

Om na te gaan of de noodzakelijke verbeteringen en ontwikkelingen afgestemd zijn op de 
reële capaciteiten van de producenten.  

 
• De invoering van kwaliteitsbeheersingssystemen  
 
• De producenten opleiding geven in productontwikkeling en kwaliteitsbeheersing  

Om toe te laten dat ze zich het proces toe-eigenen.  
 
• De eventuele investeringen in productontwikkeling kunnen gefinancierd worden in 

samenwerking met andere investeringsinstanties (bv. BIO) en eventueel gewaarborgd worden 
door het Garantiefonds voor Eerlijke Handel.  

 
• Deelname aan handelsbeurzen  
 
• Als de producten eenmaal klaar zijn, moeten ze nog gepresenteerd kunnen worden aan de 

potentiële klanten.  
 
(230) Er moet heel in het bijzonder aandacht worden besteed aan producentenorganisaties die de 
stap willen zetten naar milieuvriendelijke biologische landbouw of productie.  
 
(231) Ten slotte kunnen de producenten van eerlijke handel bijkomende afzetmogelijkheden vinden 
op de “conventionele” markt als ze begeleid worden bij de productontwikkeling.  
 
 
3.4.3. Ondersteuning van het segment “consumptiepromotie”  
 
(232) De initiatieven inzake “eerlijke handel” brengen marktmechanismen op gang waarbij de 
consumenten, door de voorkeur te geven aan een bepaald product, kunnen bijdragen tot de duurzame 
economische en sociale ontwikkeling van de betrokken landen.  
 
(233) De ontwikkeling en uitbreiding van de marktaandelen van de producten van “eerlijke handel” 
zijn gebaseerd op de hypothese dat de consument toestemt met, participeert aan en vertrouwen heeft in 
de ethische inhoud van het product dat hij consumeert. Dat veronderstelt dat hij geïnformeerd wordt 
over het bestaan van deze producten en dat, als hij ervoor kiest om ze te kopen, hij ervan overtuigd is 
dat het wel degelijk om producten van eerlijke handel gaat.  
 
(234) De richtlijnen van acties waarbij de overheid de consumptie van producten van “eerlijke 
handel” ondersteunt, omvatten de volgende elementen:  
 

• Informatie- en sensibiliseringscampagnes organiseren voor een breed publiek van Belgische 
consumenten, in de vorm van algemene promotiecampagnes voor producten van “eerlijke 
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handel”. Reclameacties om het publiek warm te maken voor eerlijke handel, zijn meestal 
toegestaan, op voorwaarde dat ze zich houden aan de concurrentieregels van de Europese 
Unie. Het is echter verboden om een specifiek product van “eerlijke handel” te promoten.  

 
• Organisaties ondersteunen die ijveren voor “eerlijke handel” en acties organiseren voor 

specifieke doelgroepen (scholen, jongeren, verenigingen, collectiviteiten, …) op het vlak van 
ontwikkelingseducatie.  

 
 
3.5. Samenvatting van de strategische richtlijnen  
 
 
(235) Dit hoofdstuk over de strategie ter ondersteuning van de initiatieven voor sociale economie 
had een dubbele doelstelling:  
 

• De mogelijkheden van de sociale economie nagaan, en  
• De richtlijnen en oriëntaties bepalen van de steun van de Belgische samenwerking in dit 

transsectorale domein.  
 
(236) Het hiernavolgende schema vat de belangrijke elementen van de strategie samen, om een beter 
inzicht te bieden in de organisatie van deze mogelijkheden, richtlijnen en actieoriëntaties.  
 
(237) Het laatste hoofdstuk gaat meer concreet over het actieplan en de activiteiten die moeten 
worden georganiseerd binnen DGOS en met haar partners, om de strategie ter ondersteuning van de 
initiatieven voor sociale economie ten uitvoer te leggen
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 Lignes directrices de la stratégie d’appui au renforcement des initiatives d’économie sociale dans les pays 
partenaires par la coopération belge au développement 

R
en

fo
rc

em
en

t d
es

 in
iti

at
iv

es
 d

’é
co

no
m

ie
 s

oc
ia

le
 

en général en particulier 

Ligne directrice 2 :  
 

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS des 

 
 individus, associations, 
organisations ; 
 partenaires intermédiaires ;
 institutions publiques 
locales, décentralisées, 
nationales. 

Ligne directrice 3 :  
 

APPROPRIATION 
 
par les bénéficiaires 
implique : 
 
 Condition de nécessité 

(besoins à satisfaire) 
 Cohésion sociale 

(initiative collective) 

Ligne directrice 1 :  
 

PARTICIPATION 
 
 des bénéficiaires, 
 des communautés de base,
 institutions locales, 
décentralisées, nationales. 
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 DGCI/CT/Oct 2002 

 Appui non financier aux organisations mutualistes 
 Appui financier aux organisations mutualistes 
 Amélioration de l’environnement et du cadre légal 
 Amélioration du conventionnement 
 Prise en compte du VIH/SIDA 
 Développer des liaisons aux systèmes microfinance  

Appui non financier et financier aux IMF existantes : 
 Apports en capital aux fonds de crédit des IMFs. 
 Subventions dégressives de fonctionnement.  
 Appui Fonds de garantie, assurance, calamité,… 
 Prise de participation et prêts aux « faîtières » via BIOsa 

 
Appui à la mise en place de nouvelles IMFs. 
 Processus long mais balisé.  Intervention de min 5ans 

Production : 
 Appui non financier & financier aux associations et coopératives 

Commercialisation : 
 Préfinancement (Via Fds Garantie« FT »), qualité des produits 

Promotion : 
 Campagnes génériques ; éducation au développement 

 



(figuur) 
 

Richtlijnen van de strategie voor de versterking van de initiatieven voor sociale economie in de 
partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
 
 
in het algemeen     
 
 
Versterking van de initiatieven voor sociale economie 
 
 
Richtlijn: 
 
PARTICIPATIE 
 
van de begunstigden 
van de basisgemeenschappen 
van de lokale, gedecentraliseerde en nationale instellingen 
 
Richtlijn 2: 
 
VERSTERKING VAN DE CAPACITEITEN van 
 
individuen, verenigingen, organisaties 
intermediaire partners 
lokale, gedecentraliseerde en nationale overheidsinstellingen 
 
Richtlijn 3: 
 
TOE-EIGENING 
door de begunstigden 
impliceert: 
 
Noodzakelijkheidsvoorwaarde (te vervullen behoeften) 
Sociale cohesie (collectief initiatief) 
 
 
in het bijzonder 
 
Versterking van de initiatieven inzake “EERLIJKE HANDEL” 
Versterking van de initiatieven inzake MICROFINANCIERING 
Versterking van de initiatieven inzake MICROVERZEKERINGEN 
 
3. PRINCIPES op het vlak van FINANCIËLE, INSTITUTIONELE en SOCIALE LEEFBAARHEID 
 
Niet-financiële steun aan ziekenkassen 
Financiële steun aan ziekenkassen 
Verbetering van de omgeving en van het wettelijk kader 
Verbetering van de conventionering 
Rekening houden met hiv/aids 
Koppeling aan microfinancieringssystemen 
 
Niet-financiële en financiële steun aan de bestaande MFI’s: 
Kapitaalsteun aan de kredietfondsen van de MFI’s 
Degressieve werkingssubsidies 
Steun aan garantie-, verzekerings- en rampenfondsen, …  
Participatieneming en leningen aan de “koepels” via BIO N.V. 
 
Steun bij de oprichting van nieuwe MFI’s 
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Lang, maar afgebakend proces. Interventie van min. 5 jaar 
 
Productie: 
Niet-financiële & financiële steun aan verenigingen en coöperaties 
Commercialisatie: 
Prefinanciering (via Garantiefonds “FT”), productkwaliteit  
Promotie: 
Algemene campagnes; ontwikkelingseducatie 
 
 
ANDERE 
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HOOFDSTUK 4. ACTIEPLAN EN ACTIVITEITEN VOOR DE TENUITVOERLEGGING  

VAN DE STRATEGIE OP HET VLAK  “SOCIALE ECONOMIE”. 
 
 
 
(238) Dit actieplan beantwoordt aan de bekommernis en de wettelijke noodzaak om “systematisch 
rekening te houden met de mogelijkheden van de sociale economie” bij de identificatie, de 
tenuitvoerlegging en de evaluatie van de acties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het is 
opgebouwd op basis van een logisch kader dat aangepast is aan de specificiteit van deze nota.  
 
(239) In tegenstelling tot de twee andere transsectorale strategienota’s (gender en milieu) is het hier 
echter niet de bedoeling een plan te ontwikkelen om de sociale economie te integreren in alle 
initiatieven van DGOS ter ondersteuning van haar partners (mainstreaming). Het komt er daarentegen 
op aan de instrumenten en institutionele mechanismen te hanteren en na te gaan of de verwachte 
resultaten van de samenwerkingsacties niet beter bereikt kunnen worden door de diverse bevoorrechte 
instrumenten en werkwijzen te gebruiken van de “SE”.  
 
(240) Uit de redactie van deze strategienota en het uitgebreide overleg waartoe hij heeft geleid, is 
duidelijk gebleken dat er veel te weinig informatie wordt gegeven over de realiteit van de sociale 
economie in het kader van de Belgische samenwerking. En wanneer die realiteit dan toch onder ogen 
wordt gezien, wordt er op een zeer uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige manier aangekeken tegen de 
definities, inhouden en impacten die erop betrekking hebben.  
 
(241) Hoewel deze nota daartoe tracht bij te dragen, moet er nog een aanzienlijke interne inspanning 
worden geleverd om de concepten en werkwijzen te verduidelijken van de acties die tot de SE 
behoren, door de sector beter te leren kennen, de informatie beter te laten doorstromen en de personen 
op te leiden die rechtstreeks betrokken zijn bij de projecten en programma’s waarvan de inhoud 
volledig of gedeeltelijk te maken heeft met sociale economie.  
 
(242) De verwachte resultaten van dit actieplan omvatten dan ook de volgende elementen:  
 

• Betere informatie en meer inzicht bij DGOS van wat de sociale economie is en opleiding van 
de personen die ermee te maken krijgen,  

• Betere kennis van de werkwijzen en de mogelijkheden van de sociale economie,  
• Nu al meer rekening houden met de richtlijnen inzake de ondersteuning van de initiatieven 

voor sociale economie in het algemeen en microverzekeringen, microfinanciering en eerlijke 
handel in het bijzonder.    

 
(243) Het verwachte resultaat na deze vier jaar, wanneer de strategienota wordt bijgewerkt, is dat 
alle DGOS-diensten door een betere kennis van de materie grotendeels in staat zijn om van bij de 
identificatie van de acties systematisch de mogelijkheden te integreren van de sociale economie. 
Daarbij wordt sociale economie beschouwd als een instrument om via armoedebestrijding in de 
partnerlanden tot duurzame menselijke ontwikkeling te komen.  
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Interventielogica en activiteiten voor de tenuitvoerlegging van de strategie “Sociale Economie”  
 
 
 Interventielogica en activiteiten 
Algemene doelstelling  De duurzame ontwikkeling via armoedebestrijding is verbeterd  

 
Specifieke doelstelling  De mogelijkheden van de sociale economie worden beter 

aangegrepen  
 

Tussenresultaat 1 De acties van de Belgische samenwerking die tot de sociale economie 
behoren, zijn beter bekend  

Activiteit 1.1  De criteria om na te gaan of de acties onder de “sociale economie” 
vallen, worden goedgekeurd (zie bijlage)   

Activiteit 1.2 De acties van de Belgische samenwerking (multilaterale, directe, 
indirecte en BOF) worden geïdentificeerd voor de laatste 3 jaar 
(00,01,02), op basis van de criteria voor “sociale economie”  

Activiteit 1.3 Vanaf 2002 wordt er een statistische follow-up uitgevoerd van de 
samenwerkingsacties die tot de “sociale economie” behoren (op basis 
van de gekozen criteria)  
 

Tussenresultaat 2 Het personeel van de samenwerking is beter vertrouwd met de 
realiteit van de sociale economie  

Activiteit 2.1  De project-/programmabeheerders worden opgeleid om de criteria te 
leren hanteren  

Activiteit 2.2 Er wordt documentatie (referentiebibliotheek) verzameld over de 
sociale economie  

Activiteit 2.3 Er worden informatienota’s opgesteld in de volgende domeinen: 
microziekteverzekering, microfinanciering, eerlijke handel en sociale 
economie in het algemeen  

Activiteit 2.4 Er worden interne informatie- en opleidingsseminaries georganiseerd 
(op verzoek van de diensten) over thema’s die tot de sociale economie 
behoren.  
 

Tussenresultaat 3  De mogelijkheden van de “sociale economie” worden beter 
bestudeerd  

Activiteit 3.1  Er worden “beleidsvoorbereidende onderzoeken” gevoerd in de 
domeinen van de “sociale economie”  

Activiteit 3.2 De deelname aan de seminaries, werkgroepen en forums van nationale 
en internationale experts in de domeinen van de sociale economie 
wordt voortgezet en versterkt   

Tussenresultaat 4 De samenwerkingsacties houden rekening met de mogelijkheden van 
de “sociale economie”  

Activiteit 4.1.1  Bij de project-/programmacyclus (preprogrammering, identificatie, 
formulering) wordt rekening gehouden met de richtlijnen in verband 
met de acties ter ondersteuning van de versterking van het sociale 
kapitaal  

Activiteit 4.2.1 Bij de project-/programmacyclus (preprogrammering, identificatie, 
formulering) wordt rekening gehouden met de richtlijnen in verband 
met de acties ter ondersteuning van de microziekteverzekering  

Activiteit 4.2.2 De “goede praktijken” die geïdentificeerd zijn in het kader van de 
deelname aan het programma van het ILO/STEP worden verspreid  

Activiteit 4.2.3 De Belgische expertise inzake microziekteverzekering wordt versterkt 
Activiteit 4.3.1 Bij de project-/programmacyclus (preprogrammering, identificatie, 

formulering) wordt rekening gehouden met de richtlijnen in verband 
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met de acties ter ondersteuning van microfinanciering  
Activiteit 4.3.2 De interventie van BIO N.V. ter ondersteuning van de 

microfinancieringsinstellingen wordt verder ontwikkeld  
Activiteit 4.3.3 De “goede praktijken” die geïdentificeerd zijn in het kader van de 

deelneming aan de activiteiten van de CGAP worden verspreid  
Activiteit 4.3.4 De Belgische expertise inzake microfinanciering wordt versterkt  
Activiteit 4.4.1 Bij de project-/programmacyclus (preprogrammering, identificatie, 

formulering) wordt rekening gehouden met de richtlijnen in verband 
met de acties ter ondersteuning van “eerlijke handel”  

Activiteit 4.4.2 Er worden initiatieven genomen om de capaciteiten te versterken van 
de organisaties en coöperaties van producenten van producten van 
“eerlijke handel”  

Activiteit 4.4.3 Er wordt een “Garantiefonds voor Eerlijke Handel” opgericht  
Activiteit 4.4.4 Er wordt een algemene promotiecampagne gefinancierd voor 

producten van “eerlijke handel”  
Tussenresultaat 5  Bij de herziening van de (geografische, sectorale en thematische) 

strategienota’s worden de mogelijkheden van de “sociale economie” 
er beter in geïntegreerd.  

Activiteit 5.1  In 2005 wordt er een “beleidsvoorbereiding onderzoek” uitgevoerd om 
te evalueren in welke mate de Belgische samenwerking de 
mogelijkheden van de “sociale economie” heeft aangegrepen.    
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BIJLAGE 
 
 
 

 
Hulp bij de ondersteuning van de activiteiten die tot de Sociale Economie behoren  

 
 
DEFINITIE62 

 
De sociale economie63 omvat economische activiteiten van 
hoofdzakelijk coöperaties, ziekenkassen en verenigingen die de 
volgende ethische principes verdedigen64: 
- het doel is veeleer dienstverlening aan de leden of de 

gemeenschap dan winst; 
- beheersautonomie; 
- democratische besluitvorming; 
- mensen en arbeid primeren op kapitaal bij de 

inkomensverdeling. 
 

 
AANVAARDINGSCRITERIA 
 
Een activiteit moet geklasseerd 
worden onder sociale economie 
(hoofddoelstelling of belangrijke 
doelstelling) indien ze: 

 
a. een luik bevat ter ondersteuning van de economische 

activiteiten met sociaal oogmerk en met gemeenschappelijk 
of solidair belang, met als doel de productie van goederen 
en/of diensten, die gebaseerd zijn op de principes van 
participatie en beheersautonomie van de begunstigden;  

b. bijdraagt tot de versterking van de lokale, niet-
gouvernermentele en non-profitorganisaties die als 
belangrijkste doel hebben ontwikkelingsacties met 
economisch karakter en met sociaal oogmerk te bevorderen 
ten gunste van de armen en maatschappelijk 
achtergestelden; 

c. als doel heeft samen met alle partners (staten, gedecentra-
liseerde autoriteiten, civiele maatschappij) een institutioneel 
en beleidskader uit te werken dat lokale ontwikkelings-
initiatieven met economisch karakter stimuleert 

d. een combinatie bevat van de bovengenoemde elementen. 
 

                                                 
62 In : « Economie sociale au Nord et au Sud », Defourny, Develtere, Fonteneau, 1997, Ed. De Boeck 
63 Afhankelijk van het continent en de benadering ook solidaire economie, volkseconomie  of gemeenschapseconomie 
(community development) genoemd… 
64 Andere definities vullen de bovenstaande definitie aan met principes en kenmerken om beter de sociale economie af te 
bakenen voor het Zuiden: 

- de onderneming van de sociale economie baseert haar activiteiten op participatie, zorgverstrekking en individuele 
en collectieve verantwoordelijkheid in plaats van afhankelijkheid; 

- deze activiteiten komen tegemoet aan door de gemeenschap vastgelegde sociaal-economische behoeften; 
- ze doen vaak een beroep op gemengde financiering (subsidies, gebruikersbijdragen enz.); 
- ze scheppen banen, maar leiden ook tot socialisering, solidariteit en sociale cohesie; 
- vraag en aanbod worden gedefinieerd en georganiseerd door de gebruikers en personen die ze beoefenen.  
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CODIFICATIE 

 
Indien één van de bovenstaande elementen het hoofddoel van de 
actie vormt, wordt ze onder 2 geklasseerd. 
Indien de actie onrechtstreeks één van die doelstellingen 
nastreeft, wordt ze onder 1 geklasseerd. 
 

 
VOORBEELDEN VAN 
KARAKTERISTIEKE 
ACTIVITEITEN 
 
Herhaling van de DGOS-sectoren:  
- basisgezondheidszorg 
- onderwijs en vorming 
- landbouw en voedselzekerheid 
- basisinfrastructuur 

 
De ondersteunde acties in de sociale economie zijn terug te 
vinden in alle sectoren en transversale thema’s die gedefinieerd 
zijn door DGOS en vastgelegd zijn in de CRS-codes, in diverse 
vormen, vooral in de volgende essentiële rubrieken: 
1. … Infrastructuur en sociale diensten: comités voor 

dorpsbeheer (water, sanering, onderwijs, …), ziekenkassen, 
schoolcomités,… 

2. … Economische infrastructuur en diensten: 
microfinanciering (spaarkapitaal, verzekeringen), 
gemeenschapsinstellingen (coöperaties, ziekenkassen, …), 
fondsen voor lokale ontwikkeling en kantonniersysteem 
(beheer van de plattelandswegen). 
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