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Sociale leer video 23: Kredietcrisis en microkrediet 

In deze aflevering gaat pastor Flohr in op de gevolgen van de kredietcrisis van 2008 en de betekenis 

van microkrediet in dit verband. Daartoe citeert hij eerst uit Wikipedia over microkrediet: 

Microkrediet is een onderdeel van het groter omvattende begrip microfinanciering. Microkredieten 

zijn kleine leningen (tot maximaal enkele honderden euro's) die voornamelijk worden toegekend aan 

kleine en/of startende ondernemers -heel vaak vrouwen- in ontwikkelingslanden, die door de meeste 

traditionele banken als een te groot kredietrisico worden beschouwd bij gebrek aan een onderpand, 

een vast maandinkomen en liquide middelen. Een microkrediet verschaft deze ondernemers de 

mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, naaimachine, of een winkel om 

daarmee hun financiële positie en toekomst te verbeteren. Het gaat hierbij om het helpen zichzelf te 

ontwikkelen (ontwikkelen van financiering) en niet alleen om het geven van geld (financiering van 

ontwikkeling). Microkrediet is in eerste opzet bedoeld en aangeboden als non-profit-initiatief 

aangeboden, soms echter ook wel met het oog op winst. 

Aansluitend aan de encycliek Populorum progressio, over de ontwikkeling van de volkeren, van 

Paulus VI gaat Benedictus XVI in zijn encycliek Caritas in veritate (2009) in nr. 65 in op het belang 

daarvan:  

“Zowel regulering van de financiële sector, waardoor zwakkere subjecten worden beschermd en 

schandelijke speculaties verhinderd, alsook pogingen om te komen tot nieuwe financieringsvormen, 

bestemd voor de bevordering van ontwikkelingsprojecten, zijn positieve ervaringen die verdiept en 

bevorderd moeten worden en tegelijkertijd appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid van de 

spaarder. Ook de ervaring met microfinanciering, die geworteld is de overwegingen en activiteiten 

van burgerhumanisten – ik denk vooral aan het ontstaan van de banken van lening – moet bevestigd 

en uitgewerkt worden, in het bijzonder op momenten die dramatisch kunnen worden voor vele 

kwetsbare sectoren van de bevolking, die behoed moeten worden voor de gevaren van woeker en 

voor wanhoop. De zwakke groepen moet geleerd worden zich tegen woeker te verdedigen. Zo moeten 

ook de arme volken leren profijt te trekken van het microkrediet. Op die manier worden de 



mogelijkheden tot uitbuiting op deze beide terreinen afgeremd. Daar er ook in de rijke landen nieuwe 

vormen van armoede bestaan, kan microfinanciering hulp bieden bij het scheppen van nieuwe 

initiatieven en sectoren ten gunste van de zwakke lagen van de samenleving, zelfs in periodes van 

mogelijke verarming van die samenleving.” 

Het belang van microkrediet aldus pastor Flohr ligt vooral daarin dat zij een voorbeeld van ethische 

financiering is, wat van belang is om de kredietcrisis van 2008 te boven te komen. Daarvan schrijft 

Benedictus in nr. 45: 

“Antwoorden op de diepste morele aanspraken van de mens hebben ook belangrijke en weldadige 

effecten op economisch niveau. De economie heeft namelijk, om goed te functioneren, de ethiek 

nodig; niet zomaar een ethiek, maar een mensvriendelijke ethiek. Tegenwoordig wordt er veel 

gesproken over ethiek op het gebied van economie, financiën en ondernemingen. Er ontstaan 

studiecentra en opleidingsprogramma’s voor business ethics; in de wereld van de hoogontwikkelde 

landen verbreidt zich, als onderdeel van de beweging die is ontstaan rondom de sociale 

verantwoordelijkheid van de onderneming, het systeem van de ethische certificaten. Banken bieden 

zogenaamde ‘ethische’ bankrekeningen en investeringsfondsen aan. Er wordt ‘ethische financiering’ 

ontwikkeld, in het bijzonder door microkrediet en meer in het algemeen door microfinanciering. Deze 

ontwikkelingen vragen om erkenning en verdienen brede ondersteuning. Hun positieve uitwerking is 

ook in minder ontwikkelde delen van de wereld waar te nemen. Het is echter goed ook een deugdelijk 

onderscheidingscriterium op te stellen, daar er een zekere ‘slijtage’ van het woord  ‘ethisch’ 

geconstateerd kan worden dat, als het algemeen gebruikt wordt, ook heel verschillende betekenissen 

kan hebben. Dat kan zover gaan, dat onder de dekmantel van dat woord keuzes worden gemaakt en 

beslissingen genomen, die in tegenspraak zijn met de gerechtigheid en het ware welzijn van de 

mens…. Zo’n ethiek zou uiteindelijk ondermeer ook de financiering van ethisch niet te verantwoorden 

projecten rechtvaardigen. Verder mag het woord ‘ethisch’ niet gebruikt worden om ideologisch 

onderscheid aan te brengen, als men daarmee te verstaan geeft dat initiatieven die zich niet formeel 

met deze aanduiding sieren, niet ethisch zouden zijn. Men moet zich er niet alleen voor inspannen – 

deze opmerking is hier van wezenlijk belang! – dat er ‘ethische’ sectoren en terreinen op het gebied 

van de economie of het geldwezen ontstaan, maar dat de gehele economie en het gehele geldwezen 

ethisch zijn en niet alleen door een uiterlijke etikettering, maar door het eerbiedigen van de eisen die 

behoren tot het wezen van hun natuur. Wat dit betreft is de meest recente sociale leer van de Kerk 

heel duidelijk, als zij eraan herinnert dat de economie, met alle deelgebieden, zelf een deelgebied van 

de veelsoortige menselijke activiteit is.” 

Wat het ‘ethische’ is hangt samen met het onderliggend mensbeeld. In Oeconomicae et pecuniariae 

quaestiones schrijft de Congregatie voor de Geloofsleer in  samenwerking met het Dicasterie ter 

bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling in 2018 het volgende onder nr. 9: 

“De fundamenteel relationele aard van de menselijke persoon [..] wordt in wezen gekenmerkt door 

een rationaliteit die zich verzet tegen een reductionistische kijk op iemands basisbehoeften. In dit 

opzicht is het onmogelijk om te zwijgen in het licht van de huidige tendens om elke ruil van ‘goederen’ 

te reïificeren alsof het niet meer is dan louter een ruil van "dingen". In werkelijkheid is het duidelijk 

dat er bij de overdracht van goederen tussen personen altijd iets meer speelt dan louter materiële 

goederen, aangezien de materiële goederen vaak voertuigen zijn van immateriële goederen waarvan 

de concrete aan- of afwezigheid doorslaggevend is voor de kwaliteit van deze goederen zoals 

economische relaties (bijvoorbeeld vertrouwen, gelijkheid en samenwerking). Op dit niveau kan men 

goed begrijpen dat de logica van geven zonder iets terug te geven geen alternatief is voor, maar 

eerder onafscheidelijk is van en complementair is aan de uitwisseling van gelijkwaardige goederen.” 



Alleen als de volwaardige ontwikkeling van de menselijke persoon en van een humane samenleving 

als algemeen welzijn uitgangspunten zijn en doel kan het geldwezen daartoe een ethische middel 

zijn. Microkrediet kan aldus bijdragen tot vertrouwen tussen mensen in de samenleving, een reële 

economie die de waarden van de goederen beschermt en bevordering van immateriële waarden als 

vriendschap en aandacht en zorg voor elkaar. 

Pastor Flohr eindigt met de gedachte dat de kerk daar zelf een voorbeeld in moet zijn zoals paus 

Franciscus doet met richtlijnen dit jaar en vorig jaar m.b.t. transparantie en fraudebestendigheid van 

zijn eigen medewerkers in de curie en wij moeten doen als bisdom en parochie in eigen gelederen. 

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling: 

- In hoeverre besteedt u of overweegt u uw spaartegoeden aan microkrediet te besteden en in 

onder welke voorwaarden of verwachtingen? 

- Wat is het voordeel van ontwikkeling van financiering  (microkrediet) tegenover financiering 

van ontwikkeling (giften) en omgekeerd? 

- Wat voor structurele maatregelen zouden er nodig zijn om een bankencrisis en daarmee een 

kredietcrisis zoals in 2008 te voorkomen? 

 

 

       

 

 

 

 

 


