Rapport annuel 2021 d’Oikocredit-be sces
Le présent rapport a été rédigé en application des articles 3:4 à 3:8
de la loi sur les sociétés du 23/3/2019.

Pour la deuxième année consécutive, nous avons fortement ressenti en 2021 les conséquences de la
crise du Covid. Cela a eu un impact direct sur nos activités, notre marketing et notre organisation
interne. Malgré les circonstances difficiles, nous pouvons présenter des résultats très encourageants :
- Augmentation du capital social à 22,6 millions d'euros (19,7 millions d'euros en 2020).
- Nos investissements sont passés à 22,4 millions d'euros (19,1 millions d'euros en 2020).
- Augmentation du nombre de membres de la coopérative à 1.506 (1.417 en 2020)
- Résultat net de - 4 303 euros (- 29.721 euros en 2020)
Au niveau international également, le Covid s'est encore fait sentir, mais une forte reprise s'est produite
dans le courant de l'année. 2021 a donc pu être clôturé par un résultat positif, qui ne s’est toutefois
pas encore ressenti dans les activités belges.

1. Aperçu des développements et des résultats d'Oikocredit-be sces
Comme l'année précédente, la crise du Covid a également dominé l'année 2021, entraînant un haut
degré de fonctionnement en ligne à différents niveaux :
•

Les contacts personnels avec les coopérateurs actuels et potentiels étaient pratiquement
exclus. En guise d'alternative, ils ont été contactés en ligne. Une attention particulière a donc
été accordée aux bulletins d'information et aux courriers informatifs destinés à nos parties
prenantes.

•

Tout bénévolat et toute participation à des foires et des événements ont été annulés, de sorte
que plusieurs présentations ont été organisées via des webinaires.

•

L'attention a été portée avec succès sur la levée de capitaux auprès des investisseurs
institutionnels, même si cette campagne n'a pas non plus pu être pleinement développée.

•

Les réunions avec l'équipe et le Conseil d’administration ont été dans une large mesure
numériques.

En 2021, Oikocredit-be a connu une nouvelle croissance des actionnaires et du capital. Nous avons
accueilli 6,3% de coopérateurs supplémentaires, et le capital social a également augmenté de 14,5%.
Cela a été possible grâce d’une part à l'augmentation du nombre d'investisseurs institutionnels et
d’autre part à une campagne de fin d'année réussie au cours de laquelle les actionnaires existants
pouvaient offrir aux nouveaux actionnaires une ou plusieurs actions en cadeau.
Au sein de l'équipe, nous avons connu une situation stable en 2021, avec 1,5 personne ETP chez
Oikocredit-be sces. En outre, Oikocredit-be asbl a continué à employer un membre du personnel à
raison de 0,6 ETP pour soutenir la promotion d'Oikocredit.
Nous avons demandé avec succès l'extension de notre reconnaissance en tant que fonds de
développement avec la réduction d'impôt associée. La nouvelle reconnaissance pour la période 20222026 est évidemment très importante pour la continuité de notre travail.
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Au sein du Conseil d’administration, nous avons accueilli deux nouveaux administrateurs : Joachim
Aelvoet et Frederick De Gryse. Frederick a également été élu nouveau président du Conseil
d’administration, en remplacement de Vincent De Waele qui a terminé son mandat en mai 2021.

2. Développements chez Oikocredit International
En 2021 Oikocredit International a maintenu la stabilité du capital de ses membres, et reconstruit son
portefeuille de financement du développement, ses partenaires dans les pays cibles ayant
généralement renoué avec la croissance économique. La coopérative a atteint ses objectifs en termes
de résultats financiers, de gestion des risques, d'impact social et de préparation de l'avenir.
Le résultat positif de 15,3 millions d'euros, qui a permis d’effacer la perte nette de 22,2 millions
d'euros enregistrée en 2020 du fait de la pandémie, est conforme aux attentes et doit beaucoup à la
fidélité des membres et investisseurs, à l'engagement des collaborateurs et à la résilience des
partenaires d’Oikocredit. Le total des actifs consolidés a atteint 1.258,1 millions d'euros (2020 :
1.241,7 millions d'euros).
Financement du développement
Le portefeuille composé de prêts et prises de participation d’Oikocredit a augmenté de 17,8%, passant
de 845,1 millions d'euros à 995,9 millions d'euros grâce à l’augmentation des prêts aux partenaires
actuels et nouveaux.
L'inclusion financière, principal domaine d'intervention de la coopérative, s’est accrue de 18,7% pour
atteindre 761,4 millions d'euros (2020 : 641,3 millions d'euros). Le portefeuille de l'agriculture s’est
développé de 22,8% pour arriver à 182,6 millions d'euros (2020 : 148,7 millions d'euros), tandis que
dans le secteur des énergies renouvelables, on observe un léger recul de 4,3% à 43,7 millions d'euros
(2020 : 45,7 millions d'euros).
C’est en Afrique que la croissance du portefeuille a été la plus rapide, soit 38%, conformément à
l’ambition d’Oikocredit d’y accroître sa présence. Le portefeuille s’est accru de 33,3% en Asie et de
7,5% en Amérique Latine et dans les Caraïbes. Le total des prêts a augmenté de 21,7% au cours de
l'année tandis que le total des prises de participation auprès de partenaires a diminué de 0,3%.
La qualité du portefeuille est restée stable. Le portefeuille à risque (pourcentage des encours impayés
à plus de 90 jours) a clôturé l'année à 5,5% (2020 : 5,8%). Deux partenaires seulement, contre 136 en
2020, ont demandé un report temporaire de remboursement au cours de l’exercice et, en fin d’année,
seuls cinq partenaires (2020 : 69) bénéficiaient encore de cette mesure temporaire lancée en 2020 au
début de la pandémie. Par ailleurs, en fin d’année, 90% de notre capital en circulation était remboursé
en temps et en heure.
Performance sociale et renforcement des capacités
Oikocredit aide ses partenaires à renforcer leur résilience et à améliorer la vie des personnes à faible
revenu par le biais de la formation, de conseils et d'autres formes d'assistance. En 2021, la
coopérative a dépensé 0,4 million d'euros (2020 : 0,7 million d'euros) pour soutenir le renforcement
des capacités de 50 partenaires actuels et potentiels.
Entrée de capitaux
Le capital des membres a augmenté de 2,3% jusqu’à 1.129,0 millions d’euros (2020 : 1.104,1 millions
d’euros). Les membres et les investisseurs ont continué de recevoir des mises à jour trimestrielles sur
la performance financière d’Oikocredit (non auditée) et les effets de la pandémie.
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Après deux années sans versement de dividende, la distribution d'un dividende de 0,5% pour 2021
sera proposée aux membres d'Oikocredit International en juin 2022, sous réserve qu'aucun incident
majeur ne détériore la situation financière de l’organisation avant l’assemblée.
Pour des informations plus détaillées sur les développements et les réalisations d'Oikocredit
International, veuillez vous référer au rapport annuel complet d'Oikocredit International disponible sur
notre site web.

3. Résultats d'Oikocredit Belgique : une croissance saine
Coopérateurs
Malgré un contexte difficile, Oikocredit-be sces a poursuivi sa croissance en 2021. Le nombre total de
coopérateurs est passé à 1.506 (+ 6,3%), 112 nouveaux coopérateurs ont rejoint la coopérative, tandis
que 23 coopérateurs ont démissionné.

2012

2013

2014

1.506

1.417

1.317

1.163

1.093

833

758

2011

711

651

2010

617

554

992

EVOLUTION DU NOMBRE DE COOPERATEURS

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2014

2015

2016

2017

2018

2019

19.734.590

16.723.712

15.113.740

13.778.214

2013

11.533.931

2012

10.141.413

7.457.792

2011

8.312.351

6.734.430

2010

6.123.280

5.134.180

EVOLUTION DU CAPITAL

2020

22.611.861

Bilan
Oikocredit-be sces a également obtenu de bons résultats dans le domaine du capital. Des actions
nouvelles ont été souscrites pour 3.457.717 euros et des actions rachetées pour 580.447 euros. En
conséquence, le capital souscrit a augmenté de 15% pour atteindre 22.611.861 euros.

2021
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Réinvestissements
Comme le nouveau capital est entièrement réinvesti dans des actions d'Oikocredit EDCS U.A., ces
investissements ont également augmenté de 16,86% pour atteindre 22.366.296 euros.

Bilan

Oikocredit-be sces
Bilan

2021

2020

2019

Immobilisations corporelles ( laptops )

2 744

0

0

Actions Oikocredit EDCS U.A.

22 366 296

19 140 053

16 911 289

14,42%

11,64%

10,09%

Actions F'in Common

500

500

500

Actions NewB ECV

2 000

2 000

2 000

Actions Energy Kiosks

0

2 000

Compte-courant Oikocredit asbl

0
2 303

0

2 251

Impôts à récupérer

80 168

80 168

0

Charges à reporter

892

904

898

Liquidités

474 927

914 520

264 911

TOTAL ACTIF

22 929 830

20 138 145

17 183 848

Capital début d’exercice

19 734 590

16 723 712

15 113 740

Souscriptions

3 457 717

3 397 185

1 847 247

Remboursements

-580 447

-386 307

-237 275

Capital fin d’exercice

22 611 860

19 734 590

16 723 712

18%

10,65%

Croissance

Croissance
Réserve légale

26 997

26 997

26 997

Réserve générale

265 485

269 790

299 511

Dettes >1 an

25 487

106 768

18 386

Résultat provisoire

- 4 304

- 29 721

115 242

20 138 145

17 183 848

TOTAL PASSIF

22 929 830
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Compte de résultat

Oikocredit-be sces
Compte de résultat

2021

2020

2019

Dividendes
Revenus financiers
Revenus exceptionnels
Autres revenus

0
5
0
4 260
120 527

0
21,80
0
3 788

146 957
10
36 773
6 451

108 959

115 270

124 792
125 257
1 403
1 767
669
0*

112 769

305 461

135 250
1 252
5 494
494

150 692
1 366
5 085

0*

868

142 490

158 010

Résultat

129 096
-4 304

- 29 721

147 451

Réserves

-4 304

- 29 721

32 209

Dividende

0

0

115 242

Intervention O.I.
Revenus
Frais généraux
Assurances
Honoraires
Frais financiers
Impôts
Charges

Du côté des revenus, Oikocredit EDCS U.A. n'a pas versé de dividende en 2021 sur base des résultats
de 2020, en raison de la crise du Covid. Cependant, ce dividende est une partie essentielle du revenu
annuel d'Oikocredit-be.
Les dépenses en 2021 ont été inférieures à celles prévues au budget, grâce à un contrôle strict des
coûts. Les mesures sanitaires qui ne nous ont pas permis de mener nos activités normales (voyages,
événements, etc.) ont été l’occasion de réduire les dépenses de fonctionnement.
Ces facteurs ont entraîné un résultat net de € -4.304. La perte limitée est en partie due à l'augmentation
de la rémunération d'Oikocredit-be sces de plus de 10% sur le capital fourni par la Belgique.
Sur la base de ce résultat, et aussi en raison de la grande incertitude créée par le contexte international
actuel, il sera proposé à l'Assemblée générale de ne pas verser de dividende aux coopérateurs pour
2021.
Cotisation fiscale
En 2020, à la suite d'un contrôle fiscal, Oikocredit-be sces a reçu un redressement fiscal de 80.167
euros pour les années fiscales 2017 et 2018.
Le Conseil d’administration étant d'avis qu'il s'agit d'un redressement injustifié basé sur des
informations incomplètes concernant le statut fiscal d'Oikocredit International, il a été décidé de
déposer un recours auprès du fisc avec toutes les informations disponibles concernant ce statut.
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Il a également été décidé de ne pas prendre cet impôt supplémentaire en perte, mais de le compenser
par une régularisation attendue.
Il convient toutefois de noter que cet impôt a été payé, ce qui signifie qu'il ne peut y avoir d'impact
négatif sur la trésorerie si les autorités fiscales ne veulent pas la régulariser.

4. Rapport relatif aux retraits effectués au cours de l'année écoulée
(en application de l'article 6.120 §2 du Code des Sociétés et du Code des Associations)
La loi sur les sociétés et les associations exige que l'organe de gestion fasse rapport à l'Assemblée
générale sur les demandes de retrait au cours de l'année écoulée. Conformément à nos statuts et à
notre règlement d’ordre intérieur, le Conseil d’administration autorise les retraits sur base mensuelle.
Le Conseil d’administration a, conformément à la loi, tenu compte pour cette décision des perspectives
de liquidité et de la solidité de l'entreprise.
•
•

En 2021, des retraits ont été autorisés pour un montant total de 386.307 euros.
Au cours de l'année écoulée, il y a également eu 3.397.187 euros d’entrées.

Chaque mois, le montant total des rentrées a dépassé le montant des retraits. La solidité d'Oikocreditbe est assurée car la société dispose de bénéfices non répartis, suffisants pour financer ses
opérations.
La valeur réelle d’une action d'Oikocredit International est également supérieure de 13,58 € par
rapport à la valeur comptable de 200 € (10,50 € l'année dernière) et la liquidité d'Oikocredit
International est suffisante pour répondre aux demandes de retrait.
Le Conseil d’administration a donc accordé des retraits chaque mois et prévoit de poursuivre cette
politique.

5. Evénements important survenus après la fin de l’année fiscale
Nous n’avons pas reçu de communication au sujet d’événements importants survenus après la fin de
l’année fiscale qui requièrent une mention ou une adaptation des comptes annuels au 31 décembre
2021.
L'impact de la situation internationale incertaine - due à la guerre en Ukraine - sur les opérations
d'Oikocredit est encore inconnu. Oikocredit International sera donc très prudent quant à l'utilisation de
ses fonds et pourrait également remettre en question la proposition de distribution de dividendes de
0,50 % sur 2021.

6. Information relative à la recherche et au développement
Pas d’application.

7. Succursales
Oikocredit-be sces n’a pas de succursales.
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8. Justification de continuité
Malgré le résultat négatif en 2020 et 2021, la coopérative dispose d’un capital solide et de liquidités
suffisantes pour financer ses activités. Il en va de même pour Oikocredit International. Il n'y a donc
aucun problème de continuité de l'entreprise.

9. Utilisation d’instruments financiers
Les créances et dettes sont contrôlées en interne sur une base ad hoc.
La coopérative n’utilise aucun instrument financier dérivé.
Les participations prises par la coopérative sont reprises dans les actifs financiers immobilisés.
En ce qui concerne les risques (risque de prix, de crédit, de liquidités et de trésorerie), voir la note
d’information publiée, dans laquelle figure une description des risques susmentionnés ainsi que la
politique de la coopérative en la matière.

10. Rapport spécial du Conseil d’administration
Nous renvoyons aux documents en annexe dans lesquels le Conseil d’administration fait rapport de la
manière dont la coopérative a contrôlé les conditions de reconnaissance des sociétés coopératives
(annexe 1, en néerlandais) ainsi que les conditions de reconnaissance des entreprises sociales
(annexe 2, en néerlandais).

Le 28 avril 2022

Le Conseil d’administration

Filip Gijsel
Administrateur

Frederick De Gryse
Administrateur

Oikocredit-be sces - Rue des Tanneurs 165 - 1000 Bruxelles
www.oikocredit.be - be@oikocredit.be - T 02 213 04 31
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JAARLIJKS BIJZONDER VERSLAG VAN ERKENDE
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
OIKOCREDIT-BE CVSO
Verslag over 2021
Rapportering over de toepassing van de
erkenningsvoorwaarden voor coöperatieve vennootschappen
Inleiding
De coöperatieve finaliteit en de waarden van de coöperatieve vennootschap worden als volgt
beschreven in de statuten.
De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden zelfredzaamheid,
verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit en dit alles binnen de
oecumenische gedachte.
Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende
principes:
1. Vrijwillig en open lidmaatschap
De vennootschap staat open - zonder seksuele, sociale, raciale, politieke of religieuze
discriminatie - voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel
7.2 voldoen en die haar missie, visie en waarden onderschrijven.
2. Democratische controle door haar aandeelhouders.
Geen enkele aandeelhouder kan op grond van artikel 32 de meerderheid op de algemene
vergadering verwerven, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.
3. Economische participatie door de leden
Aandeelhouders van de vennootschap streven er via hun financiële inbreng naar dat de
vennootschap hun aspiraties met betrekking tot het bieden van kansen aan ondernemende
mensen in landen met lage inkomens kan waarmaken
4. Autonomie en onafhankelijkheid
De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd moet kunnen
worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere
organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een
manier die de democratische controle door de leden en de autonomie van de coöperatie maximaal
weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende kan de bovenhand krijgen in de
besluitvorming.
5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes
De vennootschap brengt jaarlijks aan haar aandeelhouders verslag uit over hoe zij de coöperatieve
principes in de praktijk brengt en over de maatschappelijke impact van haar activiteiten. Zij zal het
coöperatieve karakter ook kenbaar maken via haar communicatiekanalen zoals haar website.
6. Samenwerking tussen coöperaties
Bij het aangaan van commerciële en andere relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan
coöperatieve partners. Tevens streeft ze ernaar om de coöperatieve beweging te versterken via
samenwerking met lokale, nationale en internationale structuren.
7. Aandacht voor de gemeenschap
De vennootschap werkt aan een duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling van
de gemeenschap waarin ze actief is door via haar activiteiten in landen met lage inkomens in te
zetten op financiële inclusie en projecten inzake hernieuwbare energie, duurzame landbouw en
eerlijke handelsverhoudingen.
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1. Vrijwillige en open lidmaatschap
In 2021 traden 112 nieuwe vennoten toe tot de coöperatieve vennootschap, 107 natuurlijke
personen en 5 rechtspersonen.
Geen enkele toetredingsaanvraag werd geweigerd.
Het voorbije boekjaar traden ook 23 aandeelhouders uit, waaronder 1 rechtspersoon en 22
natuurlijke personen.
Er werden geen verzoeken tot uittreding geweigerd.
Evenmin werden vennoten uitgesloten.
2. Democratische controle door de leden
Per 31/12/2021 telde Oikocredit-be cvso 1.506 vennoten, waaronder 123 rechtspersonen.
Op de Algemene Vergadering, die op 15 mei 2021 digitaal plaatsvond, waren in totaal 97
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd.
Elke aandeelhouder heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit. (art 32 van de
statuten)
De vennootschap wordt bestuurd door het Bestuursorgaan dat optreedt als college en
samengesteld is uit minimum vier (4) en maximum twaalf (12) bestuurders, die al dan niet de
hoedanigheid van aandeelhouder hebben. De samenstelling van het Bestuursorgaan incorporeert
de waarden en finaliteit van de coöperatie.
De bestuurders worden aangeduid door de aandeelhouders op een algemene vergadering voor
een periode van vier (4) jaar. (art 20.1 van de statuten)
3. Economisch participatie vanwege de leden
Over 2020 heeft Oikocredit-be cvso geen dividend uitgekeerd. Aan de Algemene Vergadering op
21 mei 2022 wordt voorgesteld om ook over 2021 geen dividend uit te keren.
De statutaire bepalingen inzake winstverdeling (artikel 36) luiden als volgt :
Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:
1. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden.
2. Tevens zal het Bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de
vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12
maanden na de uitkering opeisbaar worden.
3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar
aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet
vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de aandeelhouders
werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders kan enkel worden bepaald
na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of
bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp
overeenkomstig art. 3 van onderhavige statuten.
5. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking
aan en opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
6. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen
worden naar het volgend boekjaar.
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In de statuten bepaalt artikel 38 wat dient te gebeuren met het resterend vermogen in geval van
ontbinding of vereffening :
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum
hun statutaire uitgifteprijs of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren,
uitbetaald worden aan de aandeelhouders. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het
passief en terugbetaling van het door de aandeelhouders werkelijke gestorte en nog niet
terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw
mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 16 van de statuten bepaalt de waarde van het scheidingsaandeel bij uittreding:
De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een
scheidingsaandeel.
Dit is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde
inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt
uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
De terugnemende, uittredende of uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de
vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.
De betaling van het scheidingsaandeel zal in de maand na het verzoek geschieden mits de
aandeelhouder aan de contractuele verplichtingen ten aanzien van de vennootschap voldaan
heeft.
4. Autonomie en onafhankelijkheid
De vennootschap heeft top op heden nooit een overeenkomst afgesloten met lokale, regionale,
nationale of internationale overheden, financiële instellingen, investeerders, klanten, leveranciers,
enz. die de autonomie van de vennootschap in het gedrang zouden kunnen brengen.
Evenmin heeft de vennootschap nog nooit in belangrijke mate middelen (bvb. financiële schulden,
al dan niet achtergesteld) aangetrokken via externe financiering.
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt voorbehouden voor informatieverstrekking aan en
opleiding van haar leden.
Op het gebied van de informatieverstrekking werden er in 2021 de gebruikelijke nieuwsbrieven en
informatieve mailings verstuurd, en werden er bovendien een aantal informatieve en educatieve
webinars georganiseerd. Vanwege de corona-maatregelen konden evenementen met fysieke
aanwezigheid van onze leden niet doorgaan.
Tevens werd naar het grote publiek ook gecommuniceerd over ons coöperatief karakter, onder
andere via onze website. Zoals in de statuten bepaald, engageren we ons ertoe om dit op
permanente basis te doen.
6. Samenwerking tussen coöperaties
Bij de uitbouw van haar nationale en internationale partnerships, evenals bij de keuze van haar
leveranciers, geeft Oikocredit-be cvso de voorkeur aan samenwerking met andere coöperatieve
vennootschappen. Duurzame partnerships zijn er op die manier met bijvoorbeeld Oikocredit
Internationaal en met Coopfabrik. Oikocredit-be is ook een geëngageerd lid van Coopkracht.
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7. Aandacht voor de gemeenschap
Aandacht voor de gemeenschap vormt een belangrijk onderdeel van de sociale missie van
Oikocredit.
Het voorwerp van Oikocredit-be cvso staat als volgt in de statuten omschreven :
De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp, in het algemeen belang, een positieve
maatschappelijke, ecologische en sociale impact te bewerkstelligen op de mens en de
samenleving. Zij heeft de ambitie om mensen en gemeenschappen met lage inkomens te dienen
door het verstrekken van leningen op redelijke voorwaarden aan partners, door directe
investeringen, door schenkingen en door het garanderen van leningen, één en ander in
overeenstemming met de eisen van verantwoord financieel beheer.
De coöperatie heeft tevens als voorwerp om haar vennoten een investeringsinstrument ter
beschikking te stellen ter ondersteuning van arme mensen en gemeenschappen in landen met
lage inkomens.
Zij heeft als missie om te streven naar sociale rechtvaardigheid door iedereen aan te sporen om
verantwoord te investeren, en financiële middelen te verschaffen aan organisaties en instellingen
die de kwaliteit van het leven van mensen met een laag inkomen in arme gemeenschappen van
de wereld op een duurzame manier verbeteren.
De coöperatie doet dit hoofdzakelijk door aandelen te verwerven van Oikocredit U.A (Oikocredit
Internationaal). Deze Nederlandse coöperatie deelt dezelfde missie en waarden.
Bij de realisatie van dit doel beoogt de vennootschap een positieve maatschappelijke impact te
bewerkstelligen. Zij beoogt niet om haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel te verschaffen, maar streeft door voorzichtig financieel beheer naar het
behoud van haar vermogen en een bescheiden lange termijn rendement.
Overeenkomstig de statutaire doelstellingen werd het nieuwe kapitaal aangewend om aandelen te
verwerven van Oikocredit Internationaal, waardoor onze investering in Oikocredit Internationaal
steeg met 16,86 % tot € 22.366.296. Dankzij de duurzame investeringen van Oikocredit-be en
andere steunorganisaties, kon Oikocredit Internationaal ook in 2021 haar sociale missie
waarmaken. Haar portefeuille voor ontwikkelingsfinanciering groeide aan tot € 996 miljoen.
Daarnaast hielp Oikocredit haar partners verder bij het opbouwen van veerkracht en het
ondersteunen van positieve verandering in het leven van mensen met een laag inkomen door het
geven van training, advies en andere vormen van hulp. In 2021 besteedde de internationale
coöperatie € 0,4 miljoen aan ondersteuning van capaciteitsopbouw voor 50 huidige en potentiële
partners.

Brussel, 28 april 2022
Voor de Raad van Bestuur van Oikocredit-be cvso

Frederick De Gryse
Bestuurder – Voorzitter

Filip Gijsel
Bestuurder
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JAARLIJKS BIJZONDER VERSLAG VAN
SOCIALE ONDERNEMING OIKOCREDIT-BE
CVSO
Verslag over 2021
Rapportering over de toepassing van de
erkenningsvoorwaarden voor sociale ondernemingen
1. Bewegingen in het vennotenbestand van de sociale onderneming
Intredende vennoten
In 2021 traden 112 nieuwe vennoten toe tot de coöperatieve vennootschap, die samen inschreven
op een aandelenkapitaal van € 814.185. Daarnaast schreven 253 bestaande vennoten in op een
bijkomend aandelenkapitaal van € 2.643.532. Samen was dit dus goed voor een inschrijving op
nieuwe aandelen (en fracties van aandelen) – tegen de ongewijzigde nominale waarde van € 50 –
ter waarde van € 3.457.707.
Uittredende vennoten
Het voorbije boekjaar traden ook 23 aandeelhouders uit, met een aandelenkapitaal van € 213.739.
Daarnaast namen eveneens 23 bestaande aandeelhouders hun aandelenkapitaal gedeeltelijk
terug, voor een totaalbedrag van € 366.708. Samen betekende dit dus een totale terugname van
aandelen (en fracties van aandelen) - tegen de ongewijzigde nominale waarde van € 50 – ter
waarde van € 580.447.
Er werden geen verzoeken tot uittreding geweigerd.

2. Hoe heeft het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht gehouden op de
toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot de sociale
onderneming?
Het voorwerp van Oikocredit-be cvso staat als volgt in de statuten omschreven :
De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp, in het algemeen belang, een positieve
maatschappelijke, ecologische en sociale impact te bewerkstelligen op de mens en de
samenleving. Zij heeft de ambitie om mensen en gemeenschappen met lage inkomens te dienen
door het verstrekken van leningen op redelijke voorwaarden aan partners, door directe
investeringen, door schenkingen en door het garanderen van leningen, één en ander in
overeenstemming met de eisen van verantwoord financieel beheer.
De coöperatie heeft tevens als voorwerp om haar vennoten een investeringsinstrument ter
beschikking te stellen ter ondersteuning van arme mensen en gemeenschappen in landen met
lage inkomens.
Zij heeft als missie om te streven naar sociale rechtvaardigheid door iedereen aan te sporen om
verantwoord te investeren, en financiële middelen te verschaffen aan organisaties en instellingen
die de kwaliteit van het leven van mensen met een laag inkomen in arme gemeenschappen van
de wereld op een duurzame manier verbeteren.
De coöperatie doet dit hoofdzakelijk door aandelen te verwerven van Oikocredit U.A (Oikocredit
Internationaal). Deze Nederlandse coöperatie deelt dezelfde missie en waarden.
Bij de realisatie van dit doel beoogt de vennootschap een positieve maatschappelijke impact te
bewerkstelligen. Zij beoogt niet om haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
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vermogensvoordeel te verschaffen, maar streeft door voorzichtig financieel beheer naar het
behoud van haar vermogen en een bescheiden lange termijn rendement.
Overeenkomstig de statutaire doelstellingen werd het nieuwe kapitaal aangewend om aandelen te
verwerven van Oikocredit Internationaal, waardoor onze investering in Oikocredit Internationaal
steeg met 16,86 % tot € 22.366.296. Dankzij de duurzame investeringen van Oikocredit-be en
andere steunorganisaties, kon Oikocredit Internationaal ook in 2021 haar sociale missie
waarmaken. Haar portefeuille voor ontwikkelingsfinanciering groeide aan tot € 996 miljoen.
Daarnaast hielp Oikocredit haar partners verder bij het opbouwen van veerkracht en het
ondersteunen van positieve verandering in het leven van mensen met een laag inkomen door het
geven van training, advies en andere vormen van hulp. In 2021 besteedde de internationale
coöperatie € 0,4 miljoen aan ondersteuning van capaciteitsopbouw voor 50 huidige en potentiële
partners.

3. Waarde van het scheidingsaandeel bij uittreding
Artikel 16 van de statuten bepaalt :
De uittredende, uitgesloten of terugnemende aandeelhouder heeft recht op een
scheidingsaandeel.
Dit is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde
inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt
uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
De terugnemende, uittredende of uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de
vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.
De betaling van het scheidingsaandeel zal in de maand na het verzoek geschieden mits de
aandeelhouder aan de contractuele verplichtingen ten aanzien van de vennootschap voldaan
heeft.

4. Bezoldiging van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met
bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend door de Algemene
Vergadering. Deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
(artikel 20.2 van de statuten)

5. Stemrechten op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit. (art 32 van de
statuten)

6. Winstverdeling
Over 2020 heeft Oikocredit-be cvso geen dividend uitgekeerd. Aan de Algemene Vergadering op
21 mei 2022 wordt voorgesteld om ook over 2021 geen dividend uit te keren.
Daarbij werden de bepalingen inzake winstverdeling gerespecteerd, zoals bepaald in artikel 36 van
de statuten :
Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden:
1. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden.
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2. Tevens zal het Bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de
vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12
maanden na de uitkering opeisbaar worden.
3. Het enig vermogensvoordeel dat de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar
aandeelhouders uitkeert, onder welke vorm dan ook, mag niet hoger zijn dan de rentevoet
vastgesteld in artikel 8:5, § 1, 2° WVV, en toegepast op het door de aandeelhouders
werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
4. Het bedrag van het dividend uit te keren aan de aandeelhouders kan enkel worden bepaald
na bepaling van een bedrag dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of
bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp
overeenkomstig art. 3 van onderhavige statuten.
5. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking
aan en opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
6. Het overschot kan worden toegewezen aan het reservefonds of kan (deels) overgedragen
worden naar het volgend boekjaar.
In de statuten bepaalt artikel 38 wat dient te gebeuren met het resterend vermogen in geval van
ontbinding of vereffening :
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zullen de aandelen tegen maximum
hun statutaire uitgifteprijs of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren,
uitbetaald worden aan de aandeelhouders. Het vermogen dat overblijft na aanzuivering van het
passief en terugbetaling van het door de aandeelhouders werkelijke gestorte en nog niet
terugbetaalde bedrag op de aandelen, wordt aangewend voor een bestemming die zo nauw
mogelijk aansluit bij het voorwerp van de vennootschap.
Brussel, 28 april 2022
Voor de Raad van Bestuur van Oikocredit-be cvso

Frederick De Gryse
Bestuurder – Voorzitter

Filip Gijsel
Bestuurder
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