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microfinanciering in beeld

Client Protection
Principles
De Client Protection Principles (CPP’s
– klantbeschermingsbeginselen) zijn
opgesteld door de Smart Campaign.
Oikocredit is als lid van de stuurgroep
van de Smart Campaign een van de
actieve promotors en ontwerpers
van de CPP’s en de criteria waarop
wordt beoordeld. De CPP’s zijn
minimumstandaards waar elke klant
vanuit zou mogen gaan dat daar aan
voldaan wordt als ze zaken doen met
hun verstrekker van microfinanciering.

De Client Protection Principles zijn:
1. Ontwikkelen en aanbieden
van geschikte producten

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, Ecuador

2. Vermijden van te hoge schuldenlasten
3. Transparantie
4. Verantwoorde prijszetting
5. Eerlijke en respectvolle behandeling
van klanten
6. Bescherming van klantgegevens
7. Duidelijke procedure
voor klachtenafhandeling
Wij streven er niet alleen naar dat al
onze microfinancieringspartners deze
beginselen ondertekenen, maar kijken
ook goed of er wel aan wordt voldaan
in onze due diligence onderzoeken.
Ondertekening van de CPP’s is een
contractuele verplichting voor nieuwe
microfinancieringspartners.

www.smartcampaign.org

Het belang en het welzijn van
de klant voorop
Microfinanciering is een waardevol instrument voor mensen om een betere
toekomst voor zichzelf te creëren. Dit werkt echter alleen als de verstrekkers
van microfinanciering zich echt richten op de behoeftes en het welbevinden
van hun klanten. Oikocredit ziet voor zichzelf en andere investeerders in de
microfinancieringssector een belangrijke rol weggelegd in de bescherming
van klanten. Een van de middelen die wij gebruiken om te zorgen dat onze
microfinancieringspartners het welzijn van de klant voorop blijven stellen,
is het bevorderen van de Client Protection Principles (CPP’s, oftewel
klantbeschermingsbeginselen) van Smart Campaign.
In september 2008 stemde Oikocredit in met de CPP’s en sinds die tijd
brengen we samen met andere investeerders deze beginselen in de praktijk
en helpen we MFI’s ervoor te zorgen dat hun bedrijfsvoering aan de
normen voldoet.
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Network) en Smart Campaign eenzelfde
workshop gegeven in Costa Rica, waarop
73 vertegenwoordigers van negen LatijnsAmerikaanse en Caraïbische landen
afkwamen. Veel deelnemers waren bezorgd
omdat ze andere landen hadden zien
worstelen om de recente groei in de sector het
hoofd te bieden. Sommigen waren bang dat
de klanten uit hun regio’s en hun bestaande
leningenportefeuilles risico zouden lopen als
er niet iets werd gedaan aan de bescherming
van klanten.
Na de sessie benadrukte een deelnemer hoe
belangrijk het is om de CPP’s met klanten te
bespreken. ‘Vooral,’ zei hij ‘als arme mensen
niet kunnen lezen of schrijven, lopen zij het
risico onjuist geadiviseerd te worden of
verkeerd te worden behandeld.’ Meer dan
14 deelnemende organisaties onderschreven
de CPP’s na de workshop en beloofden de
instrumenten in de praktijk te gebruiken.

Doelstellingen voor succes
formuleren
Tot nu toe hebben meer dan 300 MFIpartners van Oikocredit (50%) de CPP’s
onderschreven. Inmiddels zijn de CPP’s
volledig geïntegreerd in ons due diligenceonderzoek en is het naleven ervan een
contractuele verplichting voor nieuwe
MFI-partners.
Behalve dat MFI’s hun klanten moeten
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