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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie over een Europees initiatief voor de ontwikkeling 
van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid
(2008/2122(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 november 2007 inzake een Europees 
initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en 
werkgelegenheid (COM(2007)0708),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over het beleid op het gebied van 
financiële diensten (2005-2010) - Witboek1, en met name artikel 35 daarvan,

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-ondernemingen2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 juli 2005 met als titel 
"Gemeenschappelijke acties voor groei en werkgelegenheid: het communautair Lissabon-
programma” (COM(2005)0330),

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 juli 2005 met als titel "Cohesiebeleid ter 
ondersteuning van groei en werkgelegenheid: Communautaire Strategische Richtlijnen 
2007-2013 (COM(2005)0299),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2007, "Uitvoering van de 
Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid door de lidstaten en de regio's in het 
kader van het cohesiebeleid, 2007-2013" (COM(2007)0798),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2007 getiteld "Voorstel voor 
een communautair Lissabonprogramma voor de periode 2008-2010" (COM(2007)0804),

– gezien het Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 2006 tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en 
innovatie (2007-2013)3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 juni 2008 met als titel "Denk eerst klein -
een 'Small Business Act' voor Europa" (COM(2008)0394),

– gezien Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen (herschikking)4 en het voorstel van de Commissie van 1 oktober 2008 
voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 

                                               
1  Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0338.
2  PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.
3  PB L 310 van 9.11.2006, blz. 15.
4 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.
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2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale 
instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en 
het crisisbeheer (COM(2008)0602),

– gezien Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en 
de financiering van terrorisme1,

– gezien Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-
steun2,

– gezien Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 
betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-
minimissteun in de landbouwproductiesector3,

– gezien Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten4,

– gezien Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten 
voor werken, leveringen en diensten5,

– gezien zijn schriftelijke verklaring van 14 december 2008 over microkrediet (0002/2008),

– gelet op artikel 192, tweede alinea, van het EG-Verdrag,

– gelet op de artikelen 39 en 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, de 
Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie juridische zaken (A6-
0000/2008),

A. overwegende dat de Commissie een lening van 25 000 euro of minder aan een micro-
onderneming, zoals omschreven in haar aanbeveling van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (een onderneming waar minder 
dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 
miljoen euro niet overschrijdt), beschouwt als een microkrediet,

B. overwegende dat vaak wordt verwezen naar de moeilijke toegang tot adequate 
financieringsvormen als een belangrijk obstakel voor ondernemerschap, en overwegende 
dat er een aanzienlijke potentiële vraag is naar microkrediet in de EU, waaraan momenteel 

                                               
1  PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.
2  PB L 379 van 28.12.2006, blz. 5.
3  PB L 337 van 21.12.2007, blz. 35.
4  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.
5  PB L 134 van 30.4.2004, blz. 114.
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niet wordt voldaan,

C. overwegende dat de Commissie niet bevredigend heeft gereageerd op het eerdere verzoek 
van het Parlement in zijn resolutie van 11 juli 2007 om een actieplan op te stellen voor 
microfinanciering, om verschillende beleidsmaatregelen te coördineren en om optimaal 
gebruik te maken van de beste praktijken van binnen en buiten de EU,

D. overwegende dat microkrediet op verschillende vlakken verschilt van normaal krediet, 
met inbegrip van krediet voor kleine en middelgrote ondernemingen, en overwegende dat 
bedrijven die normaal krediet willen meestal worden bediend door traditionele banken,

E. overwegende dat microkrediet hogere werkingskosten met zich meebrengt, doordat de 
leningen kleiner zijn, er geen of onvoldoende garanties zijn en de behandelingskosten 
hoog oplopen,

F. overwegende dat de microkredietsector wordt gekenmerkt door vernieuwende en 
subjectieve elementen, zoals geen of alternatieve zekerheidseisen en niet-traditionele 
kredietwaardigheidsbeoordelingen, en overwegende dat microkrediet vaak niet enkel 
wordt verleend om winst te maken, maar eveneens de cohesie bevordert, door te trachten 
kansarmen (opnieuw) te integreren in de maatschappij,

G. overwegende dat microkredieten per definitie klein zijn, hoewel hun impact sterk vergroot 
door de mogelijkheid om ze te "recycleren" (het opnieuw verstrekken van een lening na 
afbetaling), aangezien ze normaal gesproken een korte looptijd hebben,

H. overwegende dat microkrediet kan worden aangeboden door verschillende kredietgevers, 
zoals informele financiële dienstverleners, organisaties waarvan de leden eigenaar zijn, 
niet-gouvernementele organisaties en spaar- en handelsbanken, en overwegende dat 
samenwerking tussen niet-bancaire microkredietinstellingen (MKI's) en commerciële 
banken voordelig kan zijn,

I. overwegende dat de huidige financiële crisis de nadelen van complexe financiële 
producten blootlegt en tegelijkertijd het belang van instellingen die zich richten op 
plaatselijke ontwikkeling in de verf zet,    

J. overwegende dat ondernemerschap moet worden aangemoedigd,

K. overwegende dat plafondrentes voor leningen kredietgevers kunnen afschrikken om 
microkrediet te verstrekken, indien ze door dergelijke beperkingen de kosten voor de 
lening niet kunnen dekken,

L. overwegende dat steun voor microkrediet een belangrijke rol moet spelen in de herziene 
strategie van Lissabon, 

M. overwegende dat een Europees initiatief inzake microkrediet moet worden opgestart, 
gericht op kansarmen die een micro-onderneming willen oprichten, zoals (langdurig) 
werklozen, uitkeringsgerechtigden, immigranten, etnische minderheden (zoals de Roma-
gemeenschap), personen die actief zijn in de informele economie of die in 
achterstandsgebieden op het platteland wonen en vrouwen,
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N. overwegende dat overheidsoptreden in de microkredietsector noodzakelijk is, hoewel 
zoveel mogelijk moet worden gezorgd voor de betrokkenheid van particulieren, 

O. overwegende dat reeds verschillende EU-initiatieven bestaan om microkrediet te 
ondersteunen, en dat een meer gerichte aanpak voordelig zou zijn,

P. overwegende dat toegang tot steun voor de oprichters van micro-ondernemingen van 
wezenlijk belang is, en dat opleiding verplicht moet zijn voor microkredietnemers,

Q. overwegende dat de toegang tot kredietgegevens van potentiële kredietnemers de 
verstrekking van microkrediet zou vergemakkelijken,

R. overwegende dat onderzoek naar en de uitwisseling van beste praktijken op het vlak van 
microkrediet moeten worden bevorderd, bijvoorbeeld met betrekking tot innovatieve 
technieken voor het verlenen, vrijwaren en het beperken van de risico's van 
microkredieten, en met betrekking tot de mate waarin en de doelgroepen waarop 
dergelijke benaderingen kunnen worden toegepast in een EU-context,

S. overwegende dat de rol van bemiddelaars moet worden geëvalueerd om misbruiken te 
voorkomen,

T. overwegende dat een EU-kader voor niet-bancaire MKI's moet worden uitgewerkt,

U. overwegende dat personen die niet beschikken over een vast adres of identificatiepapieren 
niet moeten worden uitgesloten van het verkrijgen van microkrediet krachtens de anti-
witwas- en anti-terrorismewetgeving,

V. overwegende dat de mededingingsregels van de EU moeten worden aangepast om de 
obstakels voor het verlenen van microkrediet te verlagen,

W. overwegende dat de EU-voorschriften voor overheidsopdrachten microkredietnemers 
moeten steunen,

1. verzoekt de Commissie één of meerdere wetgevingsvoorstellen in te dienen bij het 
Parlement waarin de hieronder geformuleerde gedetailleerde aanbevelingen worden 
behandeld, op basis van artikel 44, artikel 47, lid 2, of artikel 95 van het EG-Verdrag;

2. bevestigt dat de aanbevelingen in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel en 
de grondrechten van de burger;

3. is van oordeel dat de financiële gevolgen van het verlangde voorstel of de verlangde 
voorstellen, voor zover van toepassing, gedekt zouden moeten worden door 
communautaire begrotingstoewijzingen;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de in bijlage gaande uitvoerige aanbevelingen te 
doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de regeringen en parlementen van de 
lidstaten.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE: GEDETAILLEERDE AANBEVELINGEN 
BETREFFENDE DE INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

1. Aanbeveling 1: bewustmaking op het vlak van microkrediet

Het Europees Parlement is van mening dat het goed te keuren wetgevingsbesluit tot 
doel moet hebben regels vast te leggen voor het volgende:

(a) De Commissie moet ervoor zorgen dat het concept "microkrediet" wordt opgenomen 
in de relevante statistieken en de regelgeving betreffende financiële instellingen. Bij 
de statistieken over microkrediet moet rekening worden gehouden met het BBP per 
inwoner in de lidstaten en moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
zelfstandige of familieondernemingen en ondernemingen met werknemers van 
buiten de familie, om de eerste categorie positief te kunnen discrimineren.

(b) De Commissie moet een communicatiestrategie uitwerken om zelfstandige 
beroepsactiviteiten te bevorderen als een alternatief voor arbeid in loondienst, 
meerbepaald als een manier voor kansarme doelgroepen om te ontsnappen aan 
werkloosheid.

(c) De Commissie moet de lidstaten verzoeken fiscale stimuleringsmaatregelen in te 
voeren voor de betrokkenheid van particulieren in de microkredietsector.

(d) De Commissie moet de lidstaten vragen de toepassing van plafondrentes voor 
leningen bij consumentenkrediet te beperken.

(e) De Commissie moet de lidstaten verplichten hun inspanningen en resultaten met 
betrekking tot microkrediet specifiek te analyseren. Ook moeten ze er verslag over 
uitbrengen in hun jaarverslagen over hun nationale hervormingsprogramma's in 
verband met de geïntegreerde richtsnoeren voor werkgelegenheid en groei van de 
herziene strategie van Lissabon. De Commissie moet microkrediet op een expliciete 
manier behandelen in het jaarlijkse voortgangsverslag van de EU. 

2. Aanbeveling 2: EU-financiering

Het Europees Parlement is van mening dat het goed te keuren wetgevingsbesluit tot 
doel moet hebben regels vast te leggen voor het volgende:

(a) De (co-)financiering van de volgende projecten die afhankelijk zijn van dergelijke 
financiering en die specifiek gericht zijn op de bevordering van de 
beschikbaarheid van microkrediet voor kansarme doelgroepen, zoals vastgelegd 
door de lidstaten voor hun jurisdictie (zoals de Roma-gemeenschap, immigranten, 
personen die in achterstandsgebieden op het platteland wonen en vrouwen):

(i) de levering van garanties voor microkredietverleners; 

(ii) het voorzien in bedrijfsondersteunende diensten als bijkomende diensten voor 
microkredietnemers, door de microkredietverleners of door derden, met 
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inbegrip van verplichte specifieke opleidingen met meetbare resultaten voor 
microkredietnemers;

(iii) onderzoek en uitwisseling van beste praktijken op operationeel gebied, 
bijvoorbeeld met betrekking tot alternatieve zekerheidseisen, niet-traditionele 
methoden voor kredietwaardigheidsbeoordeling, scoringssystemen en de rol 
van bemiddelaars; en tevens

(iv) de totstandbrenging van een gegevensbank voor de hele EU met positieve en 
negatieve gegevens over microkredietnemers.

(b) Om dubbel werk te voorkomen, moet de Commissie: 

(i) één enkele coördinatie-entiteit aanduiden, waar alle financieringsactiviteiten 
van de EU op het vlak van microkrediet worden samengebracht; en tevens

(ii) enkel projecten (co-)financieren indien de socialezekerheidsstelsels de 
bijstandsverlening stopzetten of enkel op korte termijn bijstand verlenen na de 
toekenning van een microkrediet.

3. Aanbeveling 3: een geharmoniseerd EU-kader voor niet-bancaire 
microkredietinstellingen (MKI's)

Het Europees Parlement is van mening dat het goed te keuren wetgevingsbesluit tot 
doel moet hebben regels vast te leggen voor het volgende:

De Commissie moet regelgeving voorstellen om te voorzien in een EU-kader voor niet-
bancaire MKI's. Dit kader moet bestaan uit:

(a) een duidelijke definitie van microkredietverleners, waarin is vastgelegd dat ze geen 
deposito's aanvaarden, en bijgevolg ook geen financiële instellingen zijn krachtens 
de richtlijn kapitaalvereisten;

(b) de mogelijkheid enkel kredietactiviteiten uit te voeren; 

(c) de mogelijkheid geleende kredieten door te lenen; en tevens

(d) geharmoniseerde, op risico gebaseerde regels op het vlak van vergunningen, 
registratie, melding en bedrijfseconomisch toezicht.

4. Aanbeveling 4: anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving

Het Europees Parlement is van mening dat het goed te keuren wetgevingsbesluit tot 
doel moet hebben regels vast te leggen voor het volgende:

De Commissie moet er, bij de herziening van Richtlijn 2005/60/EG, voor zorgen dat de 
bepalingen die zijn vastgelegd in die richtlijn niet belemmeren dat personen die niet 
beschikken over een vast adres of identificatiepapieren toegang hebben tot microkrediet, 
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door een speciale uitzondering op te nemen in de bepalingen met betrekking tot "ken-
uw-cliënt"-procedures.

5. Aanbeveling 5: mededingingsregels

Het Europees Parlement is van mening dat het goed te keuren wetgevingsbesluit tot 
doel moet hebben regels vast te leggen voor het volgende:

(a) De Commissie moet bij de herziening van de de minimis-regels voorzien in:

(i) de differentiatie van de de minimis-grenzen tussen de lidstaten met betrekking 
tot financiële steun voor microkredietverleners;

(ii) de afschaffing van de discriminatie van de minimis-steun toegekend aan een 
onderneming in de landbouwsector, indien de steun wordt toegekend in 
verband met microkrediet; en tevens

(iii) een vermindering van de administratieve last indien de steun wordt toegekend 
met betrekking tot microkrediet.

(b) De Commissie moet in de regelgeving verduidelijken dat de niet-bancaire MKI's en, 
indien dit van toepassing is, de overheidssteun die dergelijke instellingen ontvangen, 
in regel zijn met de mededingingsregels van de EU.

(c) De Commissie moet regels toepassen die een voorkeursbehandeling bij openbare 
aanbestedingsprocedures toelaten van goederen en diensten die worden geleverd 
door microkredietnemers.
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TOELICHTING

Achtergrond

De oorsprong van de microkredietverlening is te vinden in Zuid-Azië en Latijns-Amerika, 
waar de eerste initiatieven op het vlak van microkrediet werden opgestart in het midden van 
de jaren zeventig. Het meest bekende microkredietproject is de Grameen Bank in Bangladesh, 
die in 1976 werd opgericht door prof. Muhammad Yunus. Het bedrijfsmodel van de Grameen 
Bank, die momenteel met meer dan 6 miljoen leningnemers de grootste microkredietinstelling 
(MKI) is, werd door veel andere MKI's overgenomen. In 2006 kregen prof. Yunus en de 
Grameen Bank de Nobelprijs voor de Vrede.

Tot dusver werd het succes van de microkredietsector bij het verminderen van de armoede in 
ontwikkelingslanden niet vertaald in de EU-context. Hoewel er zowel door de overheid als 
door particulieren verschillende initiatieven werden opgestart om deze sector ook in Europa te 
bevorderen, is er nog steeds een gebrek aan een holistische aanpak, en is er in deze sector 
sprake van een gat in de markt: alles wijst erop dat er een grote potentiële vraag is naar 
microkrediet bij mensen die niet in staat zijn een lening te verkrijgen in de traditionele 
banksector.

Indien een Europees initiatief op het vlak van microkrediet succesvol blijkt te zijn, kan dit een 
wezenlijke bijdrage leveren tot het bereiken van de doelstellingen van de herziene strategie 
van Lissabon voor werkgelegenheid en groei en de totstandbrenging van een vernieuwende, 
creatieve en dynamische Europese economie. Kleine ondernemingen vormen een essentiële 
bron voor groei, werkgelegenheid, ondernemersvaardigheden, vernieuwing en samenhang in 
de EU. Microkrediet kan met name één van de vier prioriteiten van de strategie van Lissabon 
ondersteunen: het ontsluiten van het ondernemingspotentieel, door personen (opnieuw) te 
helpen zich sociaal en economisch te integreren, door middel van zelfstandige 
beroepsactiviteiten. De strategie van Lissabon kan enkel als een succes worden beschouwd 
indien het werkgelegenheidspeil aanzienlijk wordt verhoogd.

(De term "microfinanciering" omvat eveneens andere kleinschalige financiële diensten, zoals 
microverzekeringen, gewone zichtrekeningen en spaarrekeningen. Deze concepten worden 
niet behandeld in het verslag over microkrediet.)

De Mededeling van de Commissie

De Commissie beschouwt een lening van 25 000 euro of minder aan een micro-onderneming 
(dit is een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvan de 
jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen euro niet overschrijdt) als een microkrediet.

In de mededeling van de Commissie met als titel "Een Europees initiatief voor de 
ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid", 
gepubliceerd in november 2007, worden de lidstaten verzocht de nationale institutionele, 
wettelijke en commerciële kaders aan te passen om een gunstiger klimaat te scheppen voor de 
ontwikkeling van microkrediet. Bovendien werd JASMINE opgestart, een nieuwe faciliteit op 
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Europees niveau met als doel de ontwikkeling van niet-bancaire MKI's in de lidstaten te 
steunen. Hoewel dit initiatief veelbelovende elementen bevat, wordt de kwestie hoofdzakelijk 
in handen van de lidstaten geschoven, in plaats van een heus Europees kader vast te stellen.

Doelgroepen

Volgens de rapporteur moet een Europees initiatief op het vlak van microkrediet tot 
vernieuwende resultaten leiden, en moet het gericht zijn op doelgroepen die tot op heden 
onvoldoende aandacht kregen. Aangezien er voldoende initiatieven bestaan die gericht zijn op 
KMO's, en de doelgroepen "kleine" en "middelgrote" ondernemingen normaal gesproken door 
traditionele banken worden bediend, moet een Europees initiatief voor de ontwikkeling van 
microkrediet toegespitst zijn op kansarmen die een micro-onderneming willen oprichten, 
zoals (langdurig) werklozen, uitkeringsgerechtigden, immigranten, etnische minderheden, 
personen die actief zijn in de informele economie of die in achterstandsgebieden op het 
platteland wonen en vrouwen. Er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de 
doelgroepen in de lidstaten sterk verschillen en zeer heterogeen zijn. 

Er dient te worden overwogen wie moet optreden als bemiddelaar tussen de kredietnemer en 
de kredietverstrekker. Het is mogelijk dat een bemiddelaar wordt geselecteerd uit de 
doelgroep zelf. Een dergelijke oplossing kan enerzijds efficiënt zijn, aangezien het mogelijk is 
dat de leden van de doelgroep een insider meer vertrouwen dan een buitenstaander. 
Anderzijds kan een creditsysteem van binnenuit niet wenselijk zijn voor bepaalde groepen, 
omdat het de macht van een reeds bestaande bovenklasse in de groep kan versterken.

Specifieke kenmerken van microkrediet

De gevestigde banksector beschouwt het verstrekken van leningen aan de voornoemde 
microkrediet-doelgroepen als riskant en kostenintensief. Handelsbanken beweren dat ze 
worden geconfronteerd met risico's van het niet nakomen van betalingsverplichtingen die 
onaanvaardbaar hoog liggen en met geringe marges. Bijgevolg zijn deze banken niet 
geïnteresseerd in bepaalde klantengroepen, die als "niet-bankabel" worden geklasseerd. 
Dit betekent dat de activiteiten op het vlak van microkrediet verschillen van de traditionele 
bankactiviteiten. Ze omvatten vernieuwende en subjectieve elementen, zoals alternatieve of 
geen zekerheidseisen en niet-traditionele kredietwaardigheidsbeoordelingen. Microkrediet 
wordt vaak niet enkel toegekend uit economische overwegingen of om winst te maken, maar 
bevordert eveneens de cohesie, door te trachten kansarmen (opnieuw) te integreren in de 
maatschappij.

Het verlenen van microkrediet brengt hogere werkingskosten met zich mee, doordat de 
leningen kleiner zijn, er geen of onvoldoende garanties zijn en de behandelingskosten hoog 
oplopen, aangezien het vaak moeilijk is de cliënten te bereiken en er behoefte is aan
voldoende bedrijfsondersteunende diensten en advies. Hierdoor is er doorgaans nood aan een 
uitgebreid en duur netwerk van personen die dicht bij de doelgroep staan.

Zelfs indien het verstrekken van microkrediet niet winstgevend is, is het vanuit economisch 
oogpunt wel zinvol om het te ondersteunen, aangezien de financiële steun voor zelfstandige 
beroepsactiviteiten meestal lager ligt dan de kosten voor werkloosheidsuitkeringen, ten minste 
op middellange en lange termijn. 
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Mogelijke elementen van een Europees initiatief op het vlak van microkrediet

De zichtbaarheid van microkrediet verhogen
Om microkrediet de benodigde zichtbaarheid te geven op Europees niveau om de 
ontwikkeling ervan te bevorderen, is het nodig dat er een afzonderlijke categorie voor wordt 
gecreëerd in statistieken en in de bankwetgeving. In dit opzicht is het betwijfelbaar of de door 
de Commissie gebruikte algemene definitie van microkrediet die van toepassing is op alle 
EU-lidstaten wel geschikt is. Aangezien het BBP per inwoner sterk verschilt tussen de 
lidstaten onderling, betekent een lening van een identiek nominaal bedrag niet hetzelfde in 
verschillende regio's.

Microkrediet moet eveneens worden bevorderd door fiscale stimuleringsmaatregelen en de 
afschaffing van plafondrentes voor leningen. Plafondrentes voor leningen werden ingevoerd 
met als doel kredietnemers te beschermen tegen overmatig hoge kosten voor leningen. 
Dergelijke plafondrentes kunnen er echter voor zorgen dat kredietgevers de kosten voor het 
lenen niet kunnen dekken en bepaalde personen kunnen erdoor gedwongen worden geld te 
lenen bij woekeraars die een nog hogere rente aanrekenen. Veel actoren uit de 
microkredietsector beweren dat het knelpunt met betrekking tot microkrediet voor de 
leningnemers niet wordt veroorzaakt door de kosten, maar door de toegang. Aangezien het bij 
microkredieten gaat om kleine bedragen met een korte looptijd, zijn de afbetalingen relatief 
laag, ondanks de rente die op het eerste gezicht buitensporig hoog lijkt. Bijgevolg moeten 
plafondrentes enkel van toepassing zijn op consumentenkredieten.

EU-financiering
Met uitzondering van JASMINE, hebben de EU-initiatieven ter bevordering van microkrediet 
een ruimer toepassingsgebied dan enkel microkrediet, wat belemmert dat specifiek aandacht 
wordt besteed aan het steunen van kansarmen door middel van microkredieten. Bovendien 
zorgen de veelheid aan initiatieven en hun administratieve complexiteit ervoor dat het 
moeilijk wordt voor kleine projecten om er voordeel uit te halen. Bijgevolg kunnen het op 
elkaar afstemmen van de EU-initiatieven en een meer accurate differentiatie tussen de 
specifieke doelgroepen nuttig zijn. 

Om het verlenen van microkredieten aan kansarme doelgroepen te bevorderen, moet EU-
financiering worden toegekend op voorwaarde dat de personen die deel uitmaken van deze 
doelgroepen op de volgende manieren worden gesteund:

- Onrechtstreekse steun door de levering van garanties, aangezien dit zorgt voor 
stimulansen voor bijkomende privé-steun. 

- De dekking van de kosten voor het verlenen van bedrijfsondersteunende diensten, indien 
ze worden geleverd door de MKI zelf of door andere organisaties. De toegang tot 
bedrijfsondersteunende diensten (zoals begeleiding, opleiding, financiële educatie, 
hotlines en verenigingen van micro-ondernemers) voor oprichters van micro-
ondernemingen die behoren tot een kansarme doelgroep, is van wezenlijk belang.

- Onderzoek en uitwisseling van beste praktijken, bijvoorbeeld met betrekking tot 
innovatieve technieken voor het verlenen, vrijwaren en het beperken van de risico's van 
microkredieten (zoals alternatieve zekerheidseisen, niet-traditionele methoden voor 
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kredietwaardigheidsbeoordeling of scoringssystemen). Er moet worden beoordeeld in 
welke mate dergelijke benaderingen kunnen worden toegepast in een EU-context, en met 
welke doelgroepen. Een uitvoerige uitwisseling van beste praktijken en ervaringen (van 
landen en regio's binnen en buiten Europa) moet worden bevorderd. 

Regulering van microkredietverleners
De richtlijn kapitaalvereisten lijkt het verlenen van microkredieten door vergunninghoudende 
financiële instellingen niet rechtstreeks te verhinderen. De traditionele banken willen echter 
per definitie "niet-bankabele" personen niet bedienen, waardoor niet-bancaire MKI's meer 
geschikt zijn om deze doelgroep te dekken. Toch moet worden voorzien in een gunstigere 
behandeling van microkredieten krachtens de richtlijn kapitaalvereisten. De ervaring leert 
namelijk dat microkredieten minder riskant zijn (microkredietverleners geven aan dat de 
terugbetaling globaal genomen opmerkelijk goed verloopt). Door de term "microkrediet" op 
te nemen in de richtlijn kapitaalvereisten kan eveneens worden bijgedragen aan de bredere 
erkenning ervan.
Bovendien zorgen bepaalde aspecten van deze richtlijn, en het feit dat ze gebaseerd is op het 
beginsel van een minimale harmonisatie, voor onrechtstreekse belemmeringen. Om te 
beginnen kunnen enkel financiële instellingen deposito's of andere terugbetaalbare gelden in 
ontvangst nemen van het publiek. De administratieve last voor financiële instellingen is hoog, 
wat ervoor zorgt dat de niet-bancaire microkredietverleners de voordelen van een 
bankvergunning (en de bijhorende toegang tot relatief goedkope depositofinanciering) moeten 
afwegen tegen de nadelen die gepaard gaan met de status van gereglementeerde entiteit. Nog 
pertinenter is het feit dat sommige lidstaten de bepalingen uit de richtlijn kapitaalvereisten 
strenger hebben gemaakt in hun nationale regelgeving, door bijna alle leningsactiviteiten voor 
te behouden aan banken met een vergunning. De rechtstreekse doorlening van middelen 
geleend van banken aan microkredietnemers is eveneens beperkt in verschillende lidstaten. 
Dergelijke vereisten belemmeren het verlenen van microkredieten door niet-bancaire MKI's. 

Om de oprichting van niet-bancaire MKI's te bevorderen, steunt de rapporteur een 
alomvattend geharmoniseerd EU-kader voor niet-bancaire MKI's. Dit kader mag er echter niet 
voor zorgen dat bestaande microkredietverleners hun eigenheid moeten opgeven. Binnen de 
sector zijn verschillende modellen in de lidstaten ontstaan, die aangepast zijn aan de 
specifieke wettelijke, economische en sociale kaders. Er moet bovendien worden 
gewaarborgd dat er niet wordt gezorgd voor oneerlijke concurrentie met vergunninghoudende 
banken.

Anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving
De bepalingen van Richtlijn 2005/60/EG kunnen ervoor zorgen dat personen zonder vast 
adres of identificatiepapieren geen toegang hebben tot leningen. Deze groepen personen 
mogen niet worden uitgesloten van het verkrijgen van microkrediet. Gelet op het lage bedrag 
van microkredieten, worden de doelstellingen van de richtlijn niet ondergraven door 
specifieke uitzonderingen. 

Staatssteun / "de minimis"-verordening
Staatssteun is een belangrijke factor voor de ondersteuning van microkrediet. De "de 
minimis"-verordening van de EU inzake meldingsverplichtingen kan voor problemen zorgen 
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met betrekking tot de financiële steun voor microkrediet, aangezien in overeenstemming met 
deze verordening, financiële steun door de overheid van minder dan 200 000 euro gedurende 
een periode van 3 boekjaren ten gunste van een bedrijf, niet wordt beschouwd als staatssteun. 
Deze regel is zonder uitzondering van toepassing op alle lidstaten, hoewel de voorwaarden, 
met name met betrekking tot kleine ondernemingen en zelfstandigen, sterk uiteenlopen. 
Bijgevolg moet de differentiatie van de de minimis-grenzen tussen de lidstaten worden 
overwogen.
Voor ondernemingen uit de landbouwsector geldt een bovengrens van 7 500 euro voor de 
totale hoeveelheid de minimis-steun gedurende een periode van drie jaar. Deze sector vormt 
echter een aanzienlijk deel van de potentiële markt voor microkrediet, en moet niet worden 
gediscrimineerd. Bovendien hebben landbouwers die een kleinschalig bedrijf leiden geen 
toegang tot subsidies, aangezien vaak een minimale grootte (bijvoorbeeld qua oppervlakte) 
vereist is om er een beroep op te kunnen doen. Deze discriminatie van de landbouwsector in 
de "de minimis"-verordening moet worden herzien.

Ten slotte is gebleken dat de procedure met betrekking tot het door de Commissie toelaten 
van een methodologie om in aanmerking te komen voor de vrijstelling voor 
garantieregelingen, lang en complex is. Er moet worden beoordeeld of het niet mogelijk is de 
aanvaarding van steun als "transparant" in het kader van een garantieregeling te 
vereenvoudigen.
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