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Het Steunpunt Coöperatief Ondernemen is een onderzoekseenheid aan het Hoger Instituut voor de  
Arbeid van de Katholieke Universiteit Leuven. Het wordt gefinancierd door Cera. Het maakt samen 
met de Cera Leerstoel in Sociale Economie, die gevestigd is aan het Centre d’Economie Sociale van de  
Universiteit van Luik, deel uit van het Cera Expertisecentrum Ondernemen.
Het Steunpunt Coöperatief Ondernemen heeft tot doel door middel van wetenschappelijk onderzoek 
het coöperatief ondernemen in België te versterken.
Twee maal per jaar geeft het Steunpunt, in samenwerking met de Cera Leerstoel, een e-note uit, 
waarin vanuit wetenschappelijke hoek informatie wordt gegeven over de sector van het coöperatief  
ondernemen in België, maar ook in het buitenland.

De e-note die hier voorligt, behandelt het thema van de microverzekeringen. Voor deze e-note werkte het 
Steunpunt Coöperatief Ondernemen samen met BRS. BRS, voorheen de Belgische Raiffeisenstichting, is het  
internationale maatschappelijke luik van Cera (meer informatie over BRS vindt u op de laatste pagina van deze 
e-note).

Bénédicte Fonteneau, onderzoekster aan het HIVA en experte op het vlak van microverzekeringen, en Bert Opdebeeck, coördina-
tor microverzekeringen bij BRS, leiden u in deze e-note in in het systeem van microverzekeringen in het Zuiden, om vervolgens de 
meerwaarde van coöperaties en mutualiteiten in dit systeem van microverzekeringen onder de loepe te nemen.
Om af te ronden bespreken de auteurs de rol van de Belgische actoren in de microverzekeringen.

e-note 3/2007

Economisch gezien bestaat de belang-
rijkste functie van verzekeringen erin de 
financiële schokken waarmee een gezin 
geconfronteerd wordt op te vangen (zoals 
bij ziekte, ongeval, overlijden of bij risico’s 
gekoppeld aan de economische activiteit 
of aan een woning). In theorie kan een 
gezin zich op verschillende manieren ver-
zekeren. Spaartegoeden of bezittingen 
vormen bij problemen een zogenaamde 
‘zelf-verzekering’. Kredieten zijn een an-
dere vorm van verzekering, waarbij in 
tegenstelling tot de eerste categorie, de 
tussenkomst van een derde, zoals een 
geldschieter, een financiële instelling of 
andere, noodzakelijk is. Ten slotte kan men 
op risico’s anticiperen door bij te dragen 

tot een (formeel of informeel) mechanis-
me van onderlinge verzekering. Dergelijke 
mechanismen worden aangeboden door 
diverse actoren, afhankelijk van het soort 
risico. Voor “sociale” risico’s (werkloosheid, 
beroepsziekten, arbeidsongevallen, ziekte, 
geboorten, …) bijvoorbeeld, zijn er de na-
tionale systemen voor sociale zekerheid. 
De meerderheid van de bevolking in Wes-
terse landen wordt, in verschillende gra-
daties, door dergelijke systemen gedekt. 
Daarnaast bestaan er ook privémechanis-
men met winstoogmerk (verzekerings-
maatschappijen) of zonder winstoogmerk 
(bijvoorbeeld de mutualiteiten) die verze-
keringen aanbieden tegen heel uiteenlo-
pende risico’s.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer 
een plattelandsgezin met een heel laag 
inkomen niet voldoende middelen voor 
zelfverzekering heeft (bijvoorbeeld door 
haar enige stuk vee te verkopen), in een 
land woont waar het nationale sociale 
zekerheidssysteem slechts een deel van 
de bevolking dekt (meestal ambtenaren 
of werknemers uit de privésector) en er 
geen andere verzekeringsmechanismen 
bestaan? Of erger nog, wanneer deze me-
chanismen wel bestaan, maar financieel 
of geografisch niet toegankelijk zijn? In 
Afrika en in heel wat Aziatische of Latijns-
Amerikaanse landen bevindt de meerder-
heid van de bevolking zich in deze situatie. 
In sub-Sahara Afrika bijvoorbeeld dekken 
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de sociale zekerheidssystemen minder 
dan 10% van de bevolking. De verzeke-
ringsmaatschappijen ontwikkelen er geen 
activiteiten omdat deze “markt” hen niet 
rendabel lijkt of te grote financiële investe-
ringen zou vragen. Bovendien zijn de ove-
rige beschermingsmechanismen (sparen, 
verkoop van goederen, toevlucht tot lenin-
gen, zelfhulpnetwerken) niet altijd renda-
bel (dringende hulp vragen wanneer een 
gezondheidsprobleem zich voordoet kan 
erg duur zijn) in verhouding tot de gelo-
pen risico’s. Soms wordt een gezin nadien 
nog armer of kwetsbaarder (wanneer men 
geen tijd heeft om opnieuw te sparen). In 
probleemsituaties doen gezinnen daarom 

meestal een beroep op zelfhulpnetwerken 
(familie, vrienden, buren, …) die in derge-
lijke situaties een fundamentele sociale en 
economische rol spelen. Maar deze zelf-
hulpmechanismen laten niet altijd toe de 
kosten te dekken die gepaard gaan met 
een ziekte bijvoorbeeld, of om tijdig de 
nodige fondsen te mobiliseren om een 
persoon te redden bij een noodgeval 
(transport, hospitalisatiekosten).

Om het hoofd te bieden aan deze situ-
atie werden een twintigtal jaar geleden 
uiteenlopende innovatieve verzekerings-
systemen ontwikkeld voor bevolkings-
groepen die niet of slecht gedekt werden 

door andere beschermingsmechanismen. 
Dit mechanisme noemen we  “microverze-
keringen”. Deze term herinnert aan “micro-
financiering” en deze twee mechanismen 
hebben inderdaad een aantal punten ge-
meen. Net als bij de microfinanciering ligt 
het vernieuwende aspect van de microver-
zekering hoofdzakelijk in het ontwerp en 
in de toelatingsvoorwaarden: een betaal-
bare prijs voor de verzekering (de premie 
of de bijdrage), prestaties aangepast aan 
de behoeften van de doelgroep en be-
staande instellingen en systemen gebrui-
ken om de verzekering te implementeren 
en te beheren. 

Bron: aangepast van Radermacher & Dror, 2006 en CGAP Direct, 2004.  

institutionele opties 

Partner-Agent “Full Service” model Zorgverstrekkers Gemeenschappen/ 
Ziekenfondsen

Basismotivatie Winst  (voor de verzekeraar); 
Dekking van de doelgroep 
(voor de ngo of voor de mi-
crofinancieringsinstelling).

Afhankelijk van het type 
initiatiefnemer. Wanneer het 
initiatief wordt genomen 
door een ledenorganisatie, 
is de basismotivatie meestal 
inspelen op de behoeften 
van de leden. 

Bezoeken aan gezondheids-
centra opdrijven (inkom-
sten) en de toegang tot de 
gezondheidszorg (die door 
de zorgverstrekker wordt 
verleend) verbeteren.

De langetermijnkost van 
risico’s beperken.

Werkvorm Verbintenis tussen een 
verzekeringsmaatschappij 
(partner), een organisatie 
(agent) die dicht bij een 
doelgroep staat, en even-
tueel een derde organisatie 
belast met het beheer van 
de verzekering.
Voorbeeld: FINCA Uganda/
AIG

Verzekering geleverd en be-
heerd door een organisatie.
Voorbeeld: Vimo SEWA 
(India) (ziekteverzekering, 
levensverzekering, ...)

Verzekering geleverd en 
beheerd door de zorgver-
strekkers.
Voorbeeld: Gonoshatsasthya 
Kendra (Bangladesh)

Verzekering geleverd en 
beheerd door de leden 
(verzekerden).
Voorbeeld: Ziekenfondsen 
Wer Werlé Thiès & Wer Werlé 
Dakar (Senegal) 

In theorie kunnen microverzekeringssy-
stemen verschillende soorten risico’s dek-
ken die gekoppeld zijn aan personen of 
economische activiteiten. In praktijk dek-
ken de bestaande microverzekeraars in 
hoofdzaak risico’s in verband met gezond-
heid of overlijden (zoals het dekken van 
begrafeniskosten).

Microverzekeringen kunnen geïmple-
menteerd en verdeeld worden via diverse 
kanalen, vaak eigen aan het type verzeke-
ring. Onderstaande tabel illustreert vier 
microverzekeringsmodellen. Deze mo-
dellen delen de basiskenmerken van de 
microverzekeringen (nabijheid, ontwerp 
aangepast aan de doelgroep), maar ver-
schillen op bepaalde punten, in het bij-
zonder op het vlak van de basismotivatie 
van de initiatiefnemers of op het vlak van 
de werkvorm (betrokken actoren, taakver-
deling, ...).

Vaak is de keuze bij de implementatie van 
deze modellen afhankelijk van de aanwe-
zigheid (of afwezigheid) van de desbetref-
fende actoren: liefdadigheidsorganisaties, 
structuren voor technische ondersteu-
ning, privéverzekeraars, NGO’s, … Het 
gaat er niet om een keuze te maken tussen 
verschillende modellen, maar vaak om het 
enige model te implementeren dat moge-
lijk is in de desbetreffende context, gege-
ven het soort risico dat men wil dekken.

Naast hun specifieke werkvorm onder-
scheiden deze modellen zich ook door 
andere kenmerken: het lucratieve of niet-
lucratieve doel, de mate waarin de begun-
stigden betrokken zijn bij het ontwerp en/
of het beheer van de verzekering, de nage-
streefde doelstellingen, ... Natuurlijk heb-
ben deze kenmerken ook gevolgen. Zo 
heeft het partner-agent model het voor-
deel dat verschillende actoren betrokken 
zijn in complementaire functies (de NGO 

of de microfinancieringsinstelling wegens 
haar betrokkenheid bij de doelgroep, de 
verzekeringsmaatschappij voor de profes-
sionele inbreng op het vlak van beheer). 
Het winstdoel dat door sommige betrok-
ken actoren wordt nagestreefd kan echter 
gevolgen hebben voor het beheer van de 
schade- en/of betalingsclaims of op het 
vlak van de bijdragen/premies en bijge-
volg voor de mensen die zich dergelijke 
verzekeringen kunnen veroorloven. Bo-
vendien kan het gebeuren dat een van de 
betrokken actoren bepaalde verplichtin-
gen niet nakomt, wat het hele systeem on-
deruit haalt. Het onderlinge verzekerings-
model, opgezet door een gemeenschap 
daarentegen, heeft als objectief een betere 
toegankelijkheid (bv. tot de gezondheids-
zorg) voor de begunstigden. Het beheer 
(betrokkenheid van de leden, beschikbare 
capaciteit, inzet van vrijwilligerswerk, ...) 
daarentegen is vaak een factor die, vooral 
in het begin, de performantie van het ver-



STEUNPUNT COOPERATIEF ONDERNEMEN / CHAIRE Cera      E-Note 3 / 2007  Pagina 3

zekeringssysteem niet ten goede komt. 
Overigens vereist dit verzekeringsmodel 
een voortdurende technische bijstand.

Ondanks deze beperkingen ligt het on-
derlinge model aan de basis van heel 
wat microverzekeringssystemen. Ook een 

aantal coöperaties, vaak financiële (COO-
PEC “coopératives d’épargne et de crédit” of 
SACCO’s Saving and Credit Co-operatives”, 
m.a.w. spaar- en kredietcoöperaties) heb-
ben sinds enkele jaren verzekeringspro-
ducten ontwikkeld voor hun leden. Het is 
dan ook geen toeval dat coöperaties en 

mutualiteiten veelvuldig aangehaald wor-
den om mechanismen voor uitgesloten 
personen uit te werken. Wat zijn de voor-
delen van deze structuren als het gaat om 
het aanbieden van verzekeringsproduc-
ten?

de Meerwaarde van cooperaties en Mutualiteiten 

diverse voordelen

Om verzekeringsdiensten aan te bieden, 
hebben coöperaties en mutualiteiten tal-
rijke voordelen.
In de eerste plaats zijn het organisaties 
waarvan de leden meestal zowel eigenaar 
als begunstigde zijn, die inspraak heb-
ben in de organisatie. Dit garandeert dat 
de aangeboden verzekeringen op elk vlak 
(prijs, toegangsvoorwaarden, ...) in zekere 
mate inspelen op de behoeften en de ei-
genheid van de leden. 

Als ledenorganisaties kunnen coöperaties 
en mutualiteiten ook aanvullende diensten 
ontwikkelen voor hun verzekeringspro-
ducten. Ziekenfondsen organiseren bij-
voorbeeld vaak activiteiten en opleidingen 
rond gezondheid. In het Zuiden komen 
deze activiteiten rond hygiëne, waterver-
bruik, preventie van malaria of hiv/aids niet 
alleen de leden en de bevolking ten goede. 
Ze dragen ook bij tot de financiële gezond-
heid van de verzekering omdat de begun-
stigden er minder vaak een beroep op 
doen. Dat geldt ook voor andere soorten 
verzekeringen. Begrafenissen gaan in heel 
wat regio’s in het Zuiden gepaard met een 

pak sociale verplichtingen (veel genodig-
den, uiting van respect voor de overledene, 
...). Door begrafenisverzekeringen aan te 
bieden waarbij hiermee rekening wordt 
gehouden, vermijdt men de verarming van 
het gezin. Daarnaast sensibiliseren de co-
operaties en mutualiteiten hun leden ook 
om de uitgaven voor de begrafenis binnen 
de perken te houden.

In de mutualiteiten en coöperaties moet 
de eventuele winst gebruikt worden ten 
voordele van de leden. In de ziekenfondsen 
bijvoorbeeld wordt de winst alleen op col-
lectieve schaal herverdeeld in de vorm van 
een verhoging van de prestaties, een ver-
mindering van de bijdragen of een inves-
tering in het beheer van het verzekerings-
systeem. In sommige coöperaties wordt de 
gemaakte winst op individuele basis her-
verdeeld, volgens regels die een evenwicht 
garanderen tussen het uitbreiden van de 
coöperatie en haar dienstverlening (vooral 
op het vlak van verzekeringen) en de indi-
viduele winst.
Vaak groeperen mutualiteiten of coöpera-
ties zich in verenigingen of federaties. Zo 

kunnen ze de belangen van hun leden en 
de eigenheid van hun organisaties verde-
digen (wat belangrijk is met het oog op 
het uitwerken van bepaalde beleidslijnen 
of wetgevende projecten), maar ook hun 
gemeenschappelijke diensten uitbreiden. 
Beleidsondersteunende diensten of her-
verzekeringsmechanismen worden zo 
geïmplementeerd in organisaties die ge-
lijkaardige producten aanbieden, met een 
verbeterde dienstverlening aan de leden 
als hoofddoelstelling.

De band tussen coöperaties, mutualiteiten 
en verzekeringen biedt dus voordelen op 
diverse vlakken. Maar natuurlijk is het niet 
altijd zo eenvoudig. In het Zuiden zijn co-
operaties en mutualiteiten organisaties die 
vaak heel kwetsbaar zijn: het participatief 
karakter van het beheer of het beslissings-
proces betekent soms een rem voor het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten, de no-
dige capaciteit (meer bepaald op het vlak 
van human resources) is niet altijd beschik-
baar, de financiële middelen zijn beperkt 
en de krachtverhoudingen met de staat en 
de geldschieters liggen vaak moeilijk.

Coöperaties en mutualiteiten zijn orga-
nisatievormen die men vaak terugvindt 
in het kader van microverzekeringen. Zo 
functioneren de meeste microverzeke-
ringssystemen voor gezondheidszorg in 
West- en Centraal-Afrika in de vorm van 
een mutualiteit. In dezelfde streek zijn de 
meeste microfinancieringsinstellingen 
spaar- en kredietcoöperaties. COOPEC’s 
kennen over het algemeen een goede te-
rugbetaling op de toegestane leningen. 
Toch merken bepaalde financiële coöpe-
raties dat gezondheidsproblemen dikwijls 
aan de basis liggen van het niet-terugbe-
talen van de leningen. Heel wat microfi-
nancieringscoöperaties bieden daarom 

ook verzekeringsproducten aan hun leden 
en hun rechthebbenden. ASSEF (Associa-
tion d’Entraide des Femmes) is bijvoorbeeld 
een microfinancieringsinstelling uit Benin 
die sinds 2003 een ziekteverzekering aan-
biedt aan haar leden en hun gezinnen. 
Spaar- en kredietcoöperaties hebben voor 
hun leden ook andere verzekeringspro-
ducten die gekoppeld zijn aan sparen en 
kredieten. De meeste kredietnemers gaan 
een levensverzekering aan die het open-
staand saldo van een lening dekt bij over-
lijden. Zo beschermen ze hun gezinsleden 
tegen het risico dat deze de lening moe-
ten terugbetalen. Andere verzekeringen 
dekken eveneens de begrafeniskosten bij 

overlijden. FUCEC (Fédérations des Unions 
de Coopératives d’Epargne et de Crédit) in 
Togo bijvoorbeeld ontwikkelde een verze-
keringsproduct (voor een equivalent van 
2 euro per jaar) dat begrafeniskosten tot 
150 euro dekt. De financiële coöperaties 
zijn niet de enige instellingen die verzeke-
ringsproducten aanbieden aan hun leden. 
In de staat Karnataka in India bijvoorbeeld, 
werd de Yeshasvini Trust opgericht, een 
systeem voor ziekteverzekering geïmple-
menteerd door een netwerk van coöpera-
ties (Churchill, 2006), samen met zorgver-
strekkers en de overheid. 
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Microverzekeringen bieden een formeel 
en structureel antwoord op de kwets-
baarheid van de bevolking in ontwik-
kelingslanden. Het systeem vult vaak de 
informele beschermingsmechanismen 
aan die in diverse contexten bestaan, 
maar die financiële risico’s onvoldoende 
kunnen opvangen. In Dar Es Salam (Tan-
zania) bijvoorbeeld, groeperen informele 
solidariteitsgroepen een honderdtal leden 
van eenzelfde etnische gemeenschap. Via 
een maandelijkse bijdrage verzekeren de 
leden van de spaargroep zich ervan dat ze 
bij een overlijden in de directe familie een 

vergoeding krijgen (Mutesasira, 1999). In-
formele spaargroepen bieden echter min-
der zekerheid dan formele of semi-formele 
beschermingsmechanismen. 
Een microverzekering is een gepaste aan-
vulling op de toegang tot sparen en kre-
dieten in het Zuiden. Spaartegoeden of 
een microkrediet kunnen een financieel 
risico opvangen, maar zijn zelden toerei-
kend als buffer voor risico’s met aanzien-
lijke financiële gevolgen, zoals het overlij-
den van een kostwinner of een langdurige 
arbeidsongeschiktheid als gevolg van een 
ziekte of een ongeval. Een krediet gebrui-

ken om een begrafenis te bekostigen, 
impliceert voor vele gezinnen op termijn 
de verkoop van schaarse eigendommen 
(grond of vee). Hierdoor kan de schulde-
naar in een negatieve schuldenspiraal te-
rechtkomen, waarin hij steeds meer schul-
den opbouwt.
Het mechanisme van microverzekeringen 
treedt precies in werking waar sparen en 
kredieten tekortschieten. Het biedt name-
lijk een gepast antwoord op de financiële 
kwetsbaarheid van sommige bevolkings-
groepen, doordat ze op regelmatige basis 
een aangepaste premie betalen. 

cooperatieve verzekeringen Meer dan verzekeren

Microverzekeringsorganisaties doen vaak 
meer dan enkel verzekeringsproducten 
aanbieden. Vooral wanneer het mutuali-
teiten of coöperaties betreft. Eerder haal-
den we in dit verband de diverse sensibili-
seringsacties voor de leden aan.

De eerste doelstelling van een mutualiteit 
is gezondheidszorg toegankelijk maken 
voor haar leden door goedkopere tarieven 
aan te bieden in ruil voor een regelmatige 
premiebetaling. Wil een mutualiteit een 
goede dienst verlenen aan haar leden, dan 
is niet alleen een goedkope, maar ook een 
kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg 
belangrijk. Als een beweging van leden, ka-
naliseert een mutualiteit haar eis voor een 
goede dienstverlening, die ze kan onder-
handelen en afdwingen bij andere actoren 
in de gezondheidssector, zoals verpleeg-
centra. Als individuen hun krachten bun-
delen, slaagt een mutualiteit er soms in la-

gere prijstarieven af te spreken en vormt ze 
een stuwende kracht voor de verbetering 
van behandelingen in verschillende ge-
zondheidscentra. Meer algemeen dragen 
mutualiteiten ook bij tot de democratise-
ring van de gezondheidssystemen. In heel 
wat landen zijn de gezondheidssystemen 
immers georganiseerd volgens de logica 
van het aangeboden zorgpakket, zonder 
rekening te houden met de gebruikers. 
Als vertegenwoordigende organisaties 
proberen bepaalde microverzekerings-
systemen om de stem van de gebruikers 
van de gezondheidscentra te laten horen 
en om rekening te laten houden met hun 
belangen in het gezondheidsbeleid en in 
de sanitaire organisatie van een streek of 
een land.

Eerder werd al aangehaald dat het ontstaan 
van de microverzekeringssystemen te ma-
ken heeft met het falen of afwezigheid van 

formele of officiële systemen. In het bij-
zonder op het vlak van gezondheidszorg 
dekt de sociale zekerheid slechts een klei-
ne minderheid van de bevolking. In heel 
wat ontwikkelingslanden worden deze 
systemen momenteel hervormd. Interes-
sant is dat men in de landen waar de mi-
croverzekeringssystemen (mutualiteiten) 
een bepaalde omvang hebben verworven 
(zoals in Senegal), probeert om deze me-
chanismen te integreren in het nieuwe 
beleid op het vlak van sociale zekerheid. 
Zonder te kunnen voorspellen hoe deze 
beleidslijnen er zullen uitzien, lijkt het een 
positieve evolutie dat in de uitbreiding 
van de sociale zekerheid rekening gehou-
den wordt met deze microverzekeringssy-
stemen voor de gezondheidszorg (en met 
de eigenheid van de mutualiteiten).

rol van Belgische actoren in Microverzekeringen 

Verschillende Belgische actoren spelen al 
geruime tijd een voorname rol in de sector 
van microverzekeringen in ontwikkelings-
landen, vooral wat microziekteverzekerin-
gen en mutualiteiten betreft. 

De Christelijke Mutualiteiten zijn, meer be-
paald in Afrika, pioniers in het ondersteu-
nen van startende onderlinge ziekteverze-
keringssystemen. Hun eerste activiteiten 
op het terrein dateren van de jaren tachtig. 
Via het PROMUSAF (Promotion des Mutu-
elles en Afrique) netwerk ontwikkelden 

zij een netwerk van nationale ondersteu-
nende structuren voor de ziekenfondsen, 
zodat in verschillende landen (Senegal, 
Burkina Faso, Benin, …) duurzame orga-
nisaties zijn met technische competenties. 
De Socialistische Mutualiteiten hebben al 
activiteiten in deze zin ontwikkeld, vooral 
in Latijns-Amerika, bijvoorbeeld Mutua del 
Campo in Nicaragua. Een verklaring voor 
de grote betrokkenheid van deze actoren 
vinden we terug in de geschiedenis van 
onze eigen Belgische mutualiteiten. Bij de 
mutualiteiten en de sociale bewegingen, 

groeide de idee dat dit ‘Belgische model’ 
erg toepasselijk is voor de situatie in ont-
wikkelingslanden. Daar is gezondheids-
zorg immers onvoldoende toegankelijk 
voor de arme bevolking, onder andere 
door een gebrekkig functionerend over-
heidsapparaat. 

In samenwerking met het Internationaal 
Arbeidsbureau lag de Belgische regering 
aan de basis van de creatie van het STEP-
programma (Stratégies et Techniques con-
tre l’Exclusion et la Pauvreté) dat een van 

Microverzekeringen in een Breder perspectief 



de eerste initiatieven van dit type was. 
Sinds 1999 werkt STEP aan de uitbreiding 
van de sociale zekerheid in het Zuiden, 
meer bepaald door de ontwikkeling van 
microverzekeringssystemen in de gezond-
heidszorg. De Directie-Generaal Ontwik-
kelingssamenwerking (DGOS) en de Belgi-
sche Technische Coöperatie (BTC) blijven 
de microverzekering ook ondersteunen in 
hun bilaterale relaties met de landen uit 
het Zuiden. Zo staat in het nieuwe samen-
werkingsakkoord tussen Senegal en België 
de samenhang tussen microfinanciering 
en microverzekering op de agenda.

In de onderzoekssector werken verschil-
lende Belgische instellingen (Instituut 
voor Tropische Geneeskunde, Hoger In-
stituut voor de Arbeid van de KULeuven, 
Centre d’Economie Sociale van de Univer-
siteit van Luik, …) al jarenlang rond het 

thema van de microverzekering in hun 
respectieve disciplines (volksgezondheid, 
antropologie, sociologie, economie). 

De Belgische actoren die microziektever-
zekeringen en mutualiteiten in ontwikke-
lingslanden ondersteunen, zijn sinds 2004 
verenigd in het platform MASMUT (Micro 
Assurance Santé – Mutuelles)1. Naast mu-
tualiteiten, zijn onderzoekscentra, niet-
gouvernementele organisaties (zoals Lou-
vain Développement en CDI-Bwamanda) 
en de overheid, lid van MASMUT. De voor-
naamste doelen van het platform zijn de 
uitwisseling van ervaringen en kennis en 
concrete samenwerking rond gemeen-
schappelijke projecten. 

De sterke rol van de Belgische actoren 
in ziekteverzekeringen en mutualiteiten 
staat in schril contrast met de afwezigheid 

van Belgische spelers in andere vormen 
van microverzekeringen. De uitwerking 
van overlijdensverzekeringen, die bijvoor-
beeld het openstaande saldo van een 
microkrediet dekken, is een logische stap 
voor microfinancieringsactiviteiten. Toch 
zijn geen van de Belgische ngo’s, die zich 
specialiseerden in microfinanciering, actief 
in dit domein. Uitzondering op deze regel 
is BRS, die coöperatieve microfinancie-
rings- en microverzekeringsinstellingen in 
ontwikkelingslanden ondersteunt. Net zo-
als bij de Belgische mutualiteiten vinden 
we de beweegreden van deze stichting 
terug in de historische achtergrond van 
de voormalige coöperatieve CERA bank, 
waaruit BRS is ontstaan.

1  www.masmut.be
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Brs             contact

steunpunt cooperatief onderneMen        contact

BRS, voorheen de Belgische Raiffeisenstichting, is het internationale maatschappelijke luik van Cera. De organisatie ondersteunt lokale 
initiatieven rond sparen, kredietverlening en verzekeren in ontwikkelingslanden volgens de coöperatieve principes. Hierbij staat voor-
al de groei naar zelfstandigheid van deze projecten centraal. In 2006 ondersteunde BRS met vorming, 110 dagen adviesverlening en een 
half miljoen euro financiële middelen 18 microfinancierings- en verzekeringsinstellingen in 11 landen. 

In Afrika ondersteunt BRS samen met Louvain Développement en CDI-Bwamanda de start van 3 mutualiteiten in Benin, Togo en Congo. 
BRS is een van de initiatiefnemers van MASMUT en van het project “Performance Indicators for Microinsurance Practioners” dat meetin-
strumenten voor microverzekeraars uitwerkt. Dankzij de vrijwillige inzet van KBC medewerkers, kan BRS een ruime expertise aanbieden 
aan haar partnerorganisaties.

Voor meer informatie kunt u terecht bij

BRS VZW
Bert Opdebeeck
Philipssite 5b10
3001 Leuven
Tel: +32 (0) 16 27 96 13
Fax: +32 (0) 16 27 96 91
bert.opdebeeck@brs-vzw.be, info@brs-vzw.be
www.cera.be/brs

Het Steunpunt Coöperatief Ondernemen is een onderzoekseenheid aan het Hoger Instituut voor de Arbeid van de Katholieke Universi-
teit Leuven, gefinancierd door Cera. Het Steunpunt Coöperatief Ondernemen heeft tot doel door middel van wetenschappelijk onder-
zoek het coöperatief ondernemen in België te versterken. Twee maal per jaar geeft het Steunpunt, in samenwerking met de Cera Leer-
stoel, een e-note uit, waarin vanuit wetenschappelijke hoek informatie wordt gegeven over de sector van het coöperatief ondernemen 
in België, maar ook in het buitenland.

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Steunpunt Coöperatief Ondernemen
Hoger Instituut voor de Arbeid
K.U.Leuven
Parkstraat 47
3000 Leuven
Tel:  + 32 16 32 33 28
Fax: + 32 16 32 33 44
caroline.gijselinckx@hiva.kuleuven.be
www.cooperatiefondernemen.be

Bénédicte Fonteneau is senior onderzoeker aan het Hoger In-
stituut voor de Arbeid (HIVA) van de Katholieke Universiteit 
Leuven. Meer specifiek doet zij onderzoek naar organisaties in 
de sociale economie die actief zijn op het vlak van gezondheid 
in sub-Sahara Afrika en naar de rol van de internationale coö-
peratie met betrekking tot dit domein.

Bert Opdebeeck is licentiaat in de Handelswetenschappen en 
volgde een aanvullende opleiding tot Master in Cultuur en Ont-
wikkelingsstudie. Als coördinator voor microverzekeringen bij 
BRS is hij verantwoordelijk voor de selectie en opvolging van 
microverzekeringsprojecten alsook het uitbouwen van dien-
sten (zoals adviesverlening, opvolgingstool) voor microverze-
keraars.


