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I.  INVESTEREN IN MENSEN! 
 

Belgische partner in een uniek wereldwijd financieringsnetwerk 
Oikocredit-be is, als autonome coöperatie, de Belgische partner van het wereldwijde netwerk 
van Oikocredit. Oikocredit-be trekt in België kapitaal aan bij particulieren, organisaties, 
kerken, bedrijven, Ngo’s... Zo krijgen deze investeerders als vennoot een unieke kans om 
duurzaam te investeren in een brede waaier van economische ontwikkelingsprojecten van en 
voor kansarmen. 
De beschikbaar gestelde middelen worden 100% herbelegd in de internationale coöperatie 
Oikocredit, met zetel in het Nederlandse Amersfoort. Met dat kapitaal verleent Oikocredit 
krediet en neemt het participaties in het kapitaal van (micro)financieringsinstellingen, 
fairtrade-producenten, coöperatieven en andere ‘solidaire’ KMO’s in ontwikkelingslanden. 
Deze financieringen gebeuren via een uniek eigen netwerk van regionale en nationale 
Oikocredit-kantoren met lokale medewerker(ster)s. Meer informatie hierover is beschikbaar 
in het internationale Jaarverslag 2012 van Oikocredit en op www.oikocredit.org.  
 
Aandelenkapitaal en vennoten Oikocredit-be  
Via de verkoop van haar aandelen (€ 50 per aandeel) trekt de coöperatieve vennootschap 
Oikocredit-be kapitaal aan. Meer informatie hierover op www.oikocredit.be. 
Het voorbije jaar bedroeg de netto-groei van het aandelenkapitaal van Oikocredit-be 10% of 
€ 611.150. Er werd voor € 766.600 ingetekend op nieuwe aandelen. 85% hiervan werd 
ingebracht door bestaande vennoten. Anderzijds werd € 155.450 terugbetaald aan vennoten. 
Dat bracht het aandelenkapitaal van Oikocredit-be op € 6.734.430 (31 dec.’12).  
  

     
 
Dit bedrag wordt volledig herbelegd in de internationale coöperatie Oikocredit UA. Eind 2012 
bedroeg deze herinvestering € 6.839.971. Daarnaast is er € 560.029 rechtstreeks in 
Oikocredit U.A geïnvesteerd door enkele Belgische organisaties, zoals Broederlijk Delen en 
Protestantse Solidariteit. Dit brengt de totale investering vanuit België op € 7.400.000 (een 
toename met 12% in 2012). 
Fiscaal voordeel: Begin 2011 werd Oikocredit-be door de Belgische Overheid erkend als 
‘Ontwikkelingsfonds voor microkredieten in ontwikkelingslanden’. Hierdoor kunnen, voor 
particulieren, investeringen in aandelen van de coöperatie in aanmerking komen voor 
belastingvermindering. Er dient wel te worden voldaan aan enkele belangrijke voorwaarden 
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zoals een bijkomende investering van minimaal 400 euro (over 2013) en aanhouden van de 
investering gedurende minimaal 5 jaar. Hierdoor geven de investeringen ook een iets beter 
financieel rendement, wat hopelijk meer mensen kan overtuigen te investeren. 
 
In het voorbije jaar traden 47 nieuwe vennoten toe, terwijl er 12 hun aandeelhouderschap 
stopzetten. Dit betekende een netto groei van 5,67%. Eind 2012 telde de coöperatie 652 
vennoten. 
 

   
 
 

II.   NAAMBEKENDHEID VERGROTEN èn INFORMEREN  
 
Om meer kapitaal te kunnen aantrekken worden inspanningen gedaan om de aandelen en 
het ideeëngoed van Oikocredit in België meer bekendheid te geven. 
 
Leuven - 14 mei ’12  - Debat  - “Coöperatieve ondernemingen hoekstenen voor 
duurzame ontwikkeling.”  
In het kader van het ‘Internationaal Jaar van de Coöperatie’ werd, 
aansluitend op de algemene aandeelhoudersvergadering, een debat 
georganiseerd rond het belang van coöperaties in ontwikkeling. Ook 
voor Oikocredit zijn coöperaties een belangrijke focusgroep; meer dan 
280 projectpartners zijn coöperaties. De gastsprekers waren Matthieu 
Vanhove (voorzitter Nationale Raad van de Coöperatie), Patrick 
Develtere (Algemeen voorzitter ACW) en Kees van den Burg (Credit 
Manager Fair Trade bij Oikocredit). 
 
Gent - 12 november ’12 - “Ontmoeting met partner Cooperativa Manduvira” 
Midden november was Andres Gonzales, algemeen directeur van de Cooperativa 

Manduvira, te gast. Samen met Rodrigo Ortiz Frutos, de regio-
verantwoordelijke van Oikocredit in Paraguay, getuigden zij van de 
impact van hun werk op het dagelijks leven van vele boerenfamilies 
en de belangrijke rol van Oikocredit als eerste financier die in hun 
droom geloofde. Naast een persontmoeting had er een 
informatieavond plaats. Deze ontmoetingsavond werd georganiseerd 
in samenwerking met Oxfam Fairtrade Zij zijn een belangrijke 

afnemer van de bio-rietsuiker die door de Cooperativa Manduvira wordt geproduceerd. 
 
Louvain-la-Neuve - 15 november ’12 - colloquium - “Marre de donner, Peur d’investir…” 
Samen met verschillende partners, o.a. ADIC, Louvain Coopération, Centre Placet en 
Crédal, organiseerde de Franstalige Antenne van Oikocredit-be dit succesvol colloquium. De 
bedoeling was samen na te denken over ‘de financiële instrumenten die nodig zijn voor de 
uitbouw van solidariteit’.  
Dit initiatief kaderde in de optie van de Raad van Bestuur om de aanwezigheid in 
Franssprekend België te versterken. Midden 2011 besliste de Raad van Bestuur tot de 
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oprichting van ‘une antenne d’appui Oikocredit-be’ met de bedoeling Oikocredit in 
Franssprekend België meer bekend te maken en meer investeringen aan te trekken. In dat 
kader werd er ook een regionaal contactpunt gecreëerd met adres in Louvain-la-Neuve. 
 
En verder 
De trimesteriele nieuwsbrief Oiko Info blijft het belangrijkste informatie 
instrument naar aandeelhouders en (potentieel) geïnteresseerden. 
Personen die nog meer informatie over projectpartners e.a. wensen kunnen 
zich inschrijven op de internationale elektronische nieuwsbrief ‘Oikocredit e-
zine’. Dat kan via de website. Daarop kan nog heel wat meer informatie kan 
gevonden worden.  
In december werd in samenwerking met Wervel vzw (wat staat voor 
Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw) een 
eindejaaractie opgezet, met de bedoeling nog een extra duw te geven aan 
de kapitaalinstroom.  
. 
 

III.   INTERN BELEID 
 
Algemene Vennotenvergadering 
De jaarlijkse Algemene Vergadering heeft plaats op 25 mei 2013. Hierop worden alle 
vennoten (652 vennoten d.d. 31/12/2012 ) uitgenodigd. 
 
Raad van Bestuur 
Actuele samenstelling: Jean-Marie Vanhaverbeke* (voorzitter) 
Jaap Houtman* (ondervoorzitter), Oda Begaeres, Jan Degadt*, Vincent Dubois, Daniel 
Hachez, Harry Harding*, Chris Lefebvre, Bruno Mattelaer*, Martje Nooij en Hans Scholten. 

(*) zijn ontslagnemend bij Algemene Vergadering van 25 mei 2013 
 

Dagelijks beleid 
Sinds begin 2005 is het dagelijkse beleid en de werking in handen van Bert Van Thienen. Hij 
is tevens gemandateerd om alle stukken te ondertekenen i.v.m. de aandelen en de 
vennoten. Hij is personeelslid (4/5de FTE) van Solidura vzw. Hij gaat op 1 juli 2013 met 
pensioen. 
 
Controle 
Namens Mazars Bedrijfsrevisoren te 1200 Brussel, oefent dhr. Peter Lenoir, als 
commissaris, de controle uit op de rekeningen en de balans van Oikocredit-be.  
 
Erkenning 
Oikocredit-be is erkend als coöperatieve door de Nationale Raad van de 
Coöperatie.  
Oikocredit-be is eveneens erkend als ‘ontwikkelingsfonds voor microkredieten in 
ontwikkelingslanden’. Hierdoor kunnen particulieren die investeren in aandelen van de 
coöperatie genieten van een belastingvermindering. 
 
Samenwerking 
Oikocredit-be streeft waar mogelijk naar samenwerking en overleg. In functie daarvan is er 
onder meer een partnerschap met Broederlijk Delen en Protestantse Solidariteit. 
Lidmaatschappen: Kauri vzw en Réseau Financement Alternatif asbl 
Oikocredit-be is ook een van de medeoprichters van NewB. Deze coöperatie heeft de 
ambitie om op korte termijn een nieuwe duurzame coöperatieve Belgische bank op te 
starten. 
 
IV.    FINANCIEEL VERSLAG (zie afzonderlijk document) 
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V.  OIKOCREDIT INTERNATIONAAL 
 
Enkele kerncijfers (per 31 december 2012) 
 Totaal uitstaande financieringen                € 530.000.000 
 Totaal van financieringen goedgekeurd in 2012              € 224.000.000 
 Totaal van financieringen uitgekeerd in 2012              € 208.000.000 
 Totaal aantal gefinancierde projectpartners                           854 
 Microfinancieringspartners (van totaal aantal projectpartners)                  583 
 Aantal financieringen sinds de oprichting                 2.632 
 Gemiddelde grootte van leningen (totale portefeuille)                         € 744.303 
 
   Financiering per sector            Financiering per regio              Landen met hoogst 
                      uitstaand kapitaal 

            
 Totaal beschikbare fondsen voor financieringen            € 589.400.000 
 Netto groei van investeringen in Oikocredit Internationaal             € 40.000.000 
 Totaal aantal leden / investeerders                          48.000 
 Aantal nieuwe investeerders / leden in 2012      3.000 
 De netto winst over 2011 bedraagt € 22.855.000, waarvan € 10.520.000 wordt uitgekeerd 

als dividend. 
 
Prioriteiten 
 Sterkere aanwezigheid in Afrika: De laatste jaren werd een kantoor geopend in Nigeria 

en Mozambique, en startte kredietactiviteiten. in Rwanda. Nu is Kameroen aan de beurt. 
 Groei van financieringen binnen landbouwsector: in 2012 werd er voor € 25.000.000 

aan nieuwe kredieten toegekend aan 38 projectpartners uit de landbouwsector. In totaal 
ging er €35.000.000 naar deze sector. Een van de aandachtspunten is de 
voorfinanciering van exportproducten als thee, koffie en cacao. 

 Versterken van pioniersrol op vlak van Social Performance Management: via o.m. 
vorming/capacity building voor eigen personeel en bij projectpartners, introductie van de 
nodige aangepaste meetinstrumenten, implementatie van de ‘people protection 
principles’ etc. In 2012 ging er € 2.700.000 naar 90 projectpartners voor de 
ondersteuning van de capacity-building. 

 
Het uitgebreide (Engelstalig!) ‘Jaarverslag 2012’ van Oikocredit U.A. is beschikbaar op 
www.oikocredit.org. Dit verslag evenals een beknopte Nederlandstalige versie is gratis 
verkrijgbaar bij Oikocredit-be.  

Antwerpen, 23 april 2013 

 
 

 


