Persbericht
Microkredieten in Brussel en Wallonië:
in 2011 kwamen er steeds meer aanvragen binnen en werden er meer dan
700 kredieten toegekend voor een totaalbedrag van 3 745 630 euro
In 2011 is het aantal aanvragen bij Crédal nog sneller gestegen. Tijdens het voorbije jaar ontving
Crédal meer dan 4000 verzoeken, die uiteindelijk hebben geleid tot de toekenning van 93
professionele microkredieten voor het opstarten of uitbouwen van een economische activiteit, 519
begeleide sociale kredieten en 94 sociale groene leningen. Dat bevestigt eens te meer dat in deze
tijden van crisis microkredieten meer dan ooit beantwoorden aan een noodzaak.
Microfinance, dat populair werd onder impuls van Muhammad Yunus, de Nobelprijs voor de vrede in 2006, bestaat
ook in België en met name in Brussel en Wallonië, waar Crédal twee soorten microkredieten verstrekt.
De professionele microkredieten zijn bedoeld ter ondersteuning van professionele projecten: het gaat om
kredieten van maximaal 12.500 euro voor het opstarten of uitbouwen van een economische activiteit.
De persoonlijke microkredieten dienen voor de financiering van zogenaamde levensprojecten:
- kredieten van maximaal 10.000 euro voor goederen of diensten die nuttig en noodzakelijk zijn voor het verbeteren
van de dagelijkse levenskwaliteit van de aanvrager in het Waals Gewest of in Brussel (sociale
consumentenkredieten);
- kredieten van maximaal 20.000 euro voor energiebesparende werkzaamheden (“sociale groene leningen” in het
Brussels Gewest).

Voor Crédal vormen microkredieten in de eerste plaats een ontwikkelingsinstrument, een instrument in de strijd
tegen de armoede, en zelfs een instrument tegen bovenmatige schuldenlast, maar in geen geval is het een gewoon
kredietproduct. Crédal wil onder meer kredieten toegankelijk maken voor personen die om welke reden dan ook
niet in aanmerking komen voor een klassiek bankkrediet (sociaal statuut, gebrek aan waarborg of ervaring,
vermelding in de risicocentrale enz.).
Daarom zorgt Crédal naast het eigenlijke krediet eveneens voor de begeleiding van de klant:
- bij de aanvraag en bij eventuele betalingsmoeilijkheden;
- om de opstart van een professionele activiteit op te volgen (coaching op het terrein).
Crédal kan in dat verband onder meer rekenen op de steun en de betrokkenheid van 75 vrijwilligers met
uiteenlopende vaardigheden, waaronder 13 vrijwilligers van Belfius Bank, die door de Belfius Foundation ter
beschikking worden gesteld. Zij zorgen in hoofdzaak voor het coachen op het terrein van personen die een eigen
beroepsactiviteit opstarten en daarvoor een professioneel microkrediet zijn aangegaan.

Trends in Wallonië en Brussel: een steeds groter aantal aanvragen, zowel voor de professionele als de
persoonlijke microkredieten
In 2011 had het economische klimaat in Europa een weerslag op het kredietaanbod van de banken, onder meer
ten aanzien van particulieren en kleine ondernemingen. Door die situatie vond een toenemend aantal mensen de
weg naar Crédal. De opwaartse trend van het aantal aanvragen om informatie, die al voelbaar was tijdens de
voorbije jaren, is in 2011 nog aanzienlijk versterkt en de drempel van 4000 aanvragen werd overschreden.

Professionele microkredieten
Crédal had een gesprek met 157 personen die met een eigen beroepsactiviteit wilden beginnen. Hun gemiddelde
leeftijd bedraagt 41 jaar. Heel vaak zetten zij die stap na problemen in hun persoonlijk of beroepsleven. Deze
mensen komen niet in aanmerking voor een klassiek bankkrediet, voornamelijk omdat zij sociale bijstand
ontvangen (werklozen, vrije werkzoekenden, leefloners enz.) of omdat zij vermeld staan in de negatieve
risicocentrale van de Nationale Bank van België. Bij Crédal vormt dat geen belemmering als de klant met zijn
professioneel project kan aantonen dat hij daar voldoende mee kan verdienen om de lasten van het gezinsbudget
te dragen en het krediet terug te betalen.
De sectoren die het moeilijkst gefinancierd worden door banken (kleinhandel, horeca, transport en bouw) blijven de
domeinen waarvoor de initiatiefnemers van de projecten zich tot Crédal wenden.
Activiteitssectoren
Kleinhandel
Transport
Horeca en kleine restauratie
Bouw
Welzijn, coaching, opleiding
Landbouw, parken en tuinen, inrichting
Ambachten en kunst
Andere diensten

29%
12%
10%
9%
10%
7%
4%
19%

In 2011 steeg het aantal toegekende professionele microkredieten van 77 tot 93.
In een moeilijk economisch klimaat bleven de kredietcomités erg voorzichtig, omdat het de bedoeling is leefbare
professionele projecten te financieren en de opbouw van schulden of een bovenmatige schuldenlast te vermijden.
Persoonlijke microkredieten
- Sociale consumentenkredieten
In 2011 had Crédal een ontmoeting met 1.041 personen, van wie de gemiddelde leeftijd 44 jaar bedroeg.
Alleenstaanden (met of zonder gezinslasten) zijn nog altijd ruimschoots vertegenwoordigd (64%). 63% van de
aanvragers geniet sociale bijstand.
De voornaamste doelstelling van de kredietaanvragen blijft nog altijd toegang tot werkgelegenheid en mobiliteit:
financiering van voertuigen, verzekeringen, taksen en rijbewijzen, alsook opleidingen of computers.
In 2011 worden de financiering van kosten in verband met gezinshereniging (DNA-tests en vliegtuigtickets voor
gezinsleden) van geregulariseerde personen of van personen die het statuut van vluchteling hebben verkregen de
tweede grootste doelstelling van de financieringen, net vóór de kredietaanvragen voor meubilair.
De sociale consumentenkredieten groeiden in 2011 verder, nl. van 396 toegekende kredieten (2010) tot 519. Het
gemiddelde bedrag kwam uit op 4.089 euro.
Goederen of diensten die worden gefinancierd d.m.v. sociale consumentenkredieten
Tewerkstelling en mobiliteit
Gezinshereniging
Dagelijkse leefomgeving
Werkzaamheden aan de leefomgeving
Samenvoeging van schulden en kredieten
Andere
Gezondheid

55%
15%
13%
7%
6%
3%
1%

- Sociale groene leningen
In 2011 ontmoette Crédal 191 personen die wilden investeren in energiebesparende werkzaamheden aan een
goed dat gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gemiddelde leeftijd bedroeg 40 jaar en 89% van
de aanvragers is eigenaar van het goed en heeft een bescheiden inkomen. 85% van de aanvragen heeft betrekking
op isolatiewerkzaamheden, terwijl de rest verband houdt met verwarming. In 2011 werden 94 groene leningen
toegekend (tegen 73 in 2000) voor een gemiddeld bedrag van 10.254 euro.

De microkredieten van Crédal krijgen steun van Europa
In 2011 werd het aanbod van microkredieten van Crédal beoordeeld door onafhankelijke experts in het kader van
het Europees programma Jasmine.
Bovendien ondertekenden het Europees Investeringsfonds en Crédal onlangs een waarborgovereenkomst ter
ondersteuning van micro-ondernemers en zelfstandigen in België. De overeenkomst werd ondertekend dankzij
Progress Microfinance, een Europees instrument voor microfinance, dat werd opgericht door de Europese
Commissie en wordt beheerd door het Europees Investeringsfonds. Dankzij dit akkoord kan Crédal meer kredieten
toekennen aan micro-ondernemers (ook aan risicogroepen) en grotere leningen toestaan, tot 24.999 euro per
micro-onderneming. Zo moet de financiering mogelijk worden van nog eens 180 extra Belgische microondernemingen, waarvan vele geen beroep kunnen doen op de klassieke kredietverlening.
Het Europees instrument voor microfinance Progress (Progress Microfinance) levert waarborgen en gefinancierde
instrumenten aan tussenpersonen voor microfinance. Het initiatief werd gelanceerd met een bedrag van 203
miljoen euro aan financieringen dat werd ingebracht door de Europese Commissie en de Europese
Investeringsbank.
Micro-ondernemingen die een krediet willen aanvragen in het kader van Progress Microfinance kunnen
rechtstreeks contact opnemen met Crédal.

Microkredieten: voor goede of minder goede resultaten ?
Microkredieten vormen maar een instrument en kunnen dus zowel goede als minder goede resultaten
opleveren. Alles hangt af van de manier waarop men het aanwendt. Geregeld krijgen we nieuws uit het
zuiden waaruit blijkt dat het niet volstaat om de naam “microkrediet” te gebruiken om er zeker van te
zijn dat de maatschappelijke doelstellingen van dit instrument worden bereikt.
In België ontwikkelt Crédal nu al 15 jaar activiteiten op het vlak van microfinance met de bedoeling mensen in staat
te stellen hun professionele of levensprojecten concreet te verwezenlijken. Dat betekent dat het onderzoek en de
beslissing een persoonlijk karakter krijgen. De klanten van Crédal zijn niet enkel een dossiernummer, wat moet
blijken uit de menselijke en respectvolle behandeling van de klanten, zelfs in geval van betalingsachterstand of
geschillen.
Crédal schaart zich achter doelstellingen inzake een ethisch en solidair financieel beleid: bij elke financiële
handeling wordt gekeken naar de gevolgen voor de persoon en voor zijn onmiddellijke en zijn ruimere omgeving.
Crédal stelt de maatschappelijke winst boven zijn eigen winst. Door ondersteuning te geven aan zowel collectieve
projecten (sociaal-professionele integratie) als individuele projecten (microkrediet), beschikt Crédal over een brede
waaier van instrumenten die het beschermen tegen elke vorm van ideologisering.
Gelet op het steeds toenemend aantal aanvragen is Crédal van oordeel dat het moment wellicht is aangebroken
om de microkredieten in België zo te reglementeren dat ze enkel kunnen worden aangeboden “met het oog op
betere dagen”, dat wil zeggen vanuit een ethisch en solidair oogmerk.

Over Crédal
Crédal is een coöperatieve vennootschap voor alternatieve financieringen die actief is in Brussel en in Wallonië en
die streeft naar een meer rechtvaardige en solidaire samenleving. De voornaamste doelstellingen zijn het tot stand
brengen van verantwoord spaargedrag en het ondersteunen van projecten met een maatschappelijke meerwaarde
via kredietverstrekking en begeleiding.
Sinds 1984 biedt Crédal kredietverlening aan aan verenigingen en ondernemingen van de sociale economie (de
zogenaamde solidaire kredieten). In 2000 ging Crédal van start met zijn activiteit inzake de microkredietverlening
ten behoeve van personen die niet bij een bank terecht kunnen om een onderneming op te starten of een
beroepsactiviteit uit te bouwen. Sinds 2004 biedt Crédal eveneens begeleide sociale kredieten aan voor
particulieren met een bescheiden inkomen die goederen willen verwerven die onontbeerlijk zijn voor hun dagelijkse
levenskwaliteit.

Voor meer info:
www.credal.be
Contactpersoon pers
Bernard Horenbeek, algemeen directeur van Crédal
bernard.horenbeek@credal.be
+ 32 10 48 34 70
Volg ons op twitter: https://twitter.com/#!/argentsolidaire

Over de Belfius Foundation
Via zijn mecenaat ondersteunt de Belfius Foundation sinds 2006 de microkredietactiviteit van Crédal.
Die ondersteuning bestaat aan de ene kant uit werkingstoelagen. Aan de andere kant worden 13 vrijwilligers van
Belfius Bank ter beschikking gesteld. Die vrijwilligers zorgen op het terrein voor de coaching van de zelfstandigen
die hun beroepsactiviteit opstarten en daarvoor een microkrediet zijn aangegaan.
In 2011 voerden de vrijwilligers van de Belfius Foundation 238 opdrachten uit, waarvoor zij 21.590 km aflegden. De
Foundation ontving in 2011 voor dit vrijwilligersproject een Best Practice Award van Solidaritest.

De private stichting Belfius Foundation bundelt alle mecenaats- en solidariteitsinitiatieven van Belfius. De
voornaamste engagementen van de Foundation zijn:
-

de ondersteuning van microkrediet in België
de ondersteuning van projecten die gericht zijn op het welzijn van patiënten in de ziekenhuizen
de betrokkenheid van de werknemers van Belfius, onder meer dankzij vrijwilligerswerk

Voor meer info:
www.belfiusfoundation.be
Contactpersoon pers
Moniek Delvou, gedelegeerd bestuurder van de Belfius Foundation
moniek.delvou@belfius.be
+ 32 2 222 98 16
Media Relations Belfius
press@belfius.be
+ 32 2 222 02 50

