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Editoriaal

Beste lezer,

Het voorbije jaar 2012 was voor Oikocredit wereldwijd, ook in België, erg succesvol. Met 
grote tevredenheid kan er worden teruggeblikt zowel op de maatschappelijke als finan-
ciële resultaten. Elders in dit nummer vindt u al de eerste informatie; maar in het juni-
nummer zullen wij u hierover meer volledig informeren.

Van de 854 lopende financieringen zijn er 593 verleend aan (micro)financieringsinstel-
lingen. Al is een substantiële groei van de kredietportefeuille in de landbouw- en pro-
ductiesector een topprioriteit voor de komende jaren, toch blijft de financiële sector erg 
belangrijk voor Oikocredit.
Vanuit het perspectief ‘armoede bestrijding’ en ‘economische ontwikkeling’ blijft toe-
gang tot krediet, en andere financiële dienstverlening, immers een belangrijk instru-
ment. De basis van de selectie door Oikocredit van haar partners is dan ook hun reële 
bijdrage (kwalitatief èn kwantitatief) op dit terrein.
Daarom geeft Oikocredit prioriteit aan kleinere en jongere financieringsorganisaties, 
de aanwezigheid op het platteland en het bereik van armere bevolkingsgroepen. Deze 
lokale projectpartners zijn vanuit hun ‘nabijheid’ het best geplaatst om de reële noden 
en vragen op de meest efficiënte wijze te beantwoorden.
Oikocredit kiest er uitdrukkelijk voor om niet enkel microkredietinstellingen te financie-
ren. Want ook financieringsinstellingen die ‘grotere en langer lopende’ kredieten geven 
aan kleine startende ondernemingen, aan KMO’s en coöperatieven zijn erg noodzake-
lijk; evenals een aanbod op vlak van sparen en verzekeren.
Dat vertaalt zich in een sterke en groeiende verscheidenheid in de portefeuille ‘finan-
cieringsinstellingen’.

Oikocredit is zich terdege bewust van bestaande problemen en bedreigingen binnen de 
sector van (micro)financieringsinstellingen. Vandaar dat er alles aan gedaan wordt om 
zichzelf en de projectpartners hier tegen te wapenen. Dat vertaalt zich in de ernst en de 
diepgang van de screening van potentiële partners, in klare en duidelijke contractuele 
afspraken, in een aanbod op vlak van capaciteitsopbouw en managements-ondersteu-
ning en door groeiende investeringen in social performance management bij Oikocredit 
en de partners.

De financiële en bancaire crisis heeft de nood aan duurzame financieringsinstellingen 
meer dan ooit duidelijk gemaakt. Hier bij ons hebben enkele grote en kleine organisa-
ties uit het middenveld hun schouders gezet onder het project van een nieuwe duurzame 
Belgische coöperatieve bank. 
Oikocredit-be geeft graag haar steun aan dit NewB-project en nodigt ook u uit te over-
wegen om er mee in te stappen. Actueel worden er onder meer overal in Vlaanderen 
info-sessies georganiseerd….. de bedoeling is dat vele duizenden particulieren hun 
steun zouden toezeggen door in te tekenen op één aandeel van 20 € van de oprichtende 
coöperatie. Maakt u dat mee mogelijk? 

Bert Van Thienen, directeur Oikocredit-be
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Miriam Machaca, heeft een 
winkel met handwerk. Zij is 
tevens voorzitster van haar 
Village Bank. Het is de oudste 
door CRECER (Crédito con 
Educación Rural) gefinan-
cierde Village Bank in de Lake 
Titicaca regio (Bolivia).  
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Marc Bontemps: ‘Samen bouwen aan 
een nieuwe duurzame coöperatieve 
Belgische bank’

Oikocredit financiert duurzame 
financiers

Herwig Peeters: ‘Pas als je mee kiest wat 
je geld voor de samenleving doet, heb je 
goed geïnvesteerd’

Oikocredit in feiten & cijfers

Oikocredit-be steunt NewB



■ Waar is dit idee van een nieuwe duur-
zame Belgische bank eigenlijk geboren?
Zowat 4 jaar geleden zaten we met enkele 
vrienden op café en discussieerden wij over 
de financiële crisis en wat er zich binnen de 
banken allemaal afspeelde. Wij zeiden wat 
schertsend, misschien moeten we er zelf iets 
aan doen en zelf een ‘andere bank’ oprich-
ten. Eigenlijk is het bankenlandschap in Bel-
gië toch wel erg schraal. Op een paar ‘kleine’ 
uitzonderingen na, is het aanbod quasi één 
eenheidsworst, van commerciële banken, 
veelal beursgenoteerd, strevend naar winst-
cijfers met twee cijfers voor de komma. Voor 
de klanten is erg weinig verschil in wat ze er 
aangeboden krijgen. En zo is het idee gebo-
ren en verder gegroeid tot waar we vandaag 
staan… met name dat al zowat 70 organi-
saties en duizenden particulieren effectief in 
het initiatief zijn gestapt. (nvdr: ondertussen al 
meer dan 30.000!)

■ Wat zal er zo anders zijn aan NewB? 
Het wordt een coöperatieve bank. Met an-
dere woorden het wordt een bank van de 
leden van de coöperatie. Wie klant wil wor-
den zal eerst aandeelhouder moeten worden 
(voor een klein bedrag) en zal dus mee het 
beleid van de bank kunnen bepalen. Vandaag 
al is er een erg grote verscheidenheid, in het 
platform van organisaties en individuen die 
het initiatief mee dragen; ik durf zeggen dat 
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INTERVIEW

wij op dat vlak uniek zijn. Die sterke diversiteit 
en directe betrokkenheid zal de basis vormen 
van dat ‘anders’ zijn, en zal het duurzame en 
sociale karakter ervan helpen waarmaken.
We laten ons ook inspireren door bestaande 
voorbeelden in het buitenland zoals Banca 
Ethica in Italië en het Canadese ‘Desjardins’. 
Maar we zullen uiteindelijk de ‘beste’ oplos-
sing voor de Belgische markt zelf moeten uit-
werken.

■ Maar toch zullen velen zich de vraag 
stellen of dit wel realistisch is? Het scepti-
cisme zal vandaag toch wel groot zijn?
Daar hebben we alle begrip voor. Maar de 
voorbije vier jaar is er al heel hard gewerkt met 
een grote inbreng van vele deskundigen, on-
der meer uit de financiële en bancaire wereld. 
En daaruit blijkt dat er een nood is, dat er een 
grote vraag is en dat er voldoende potenti-
eel is om het ‘een haalbaar project’ te kun-
nen noemen. Als we zien dat de markt van 
‘duurzaam sparen’ in Nederland ongeveer 
het tienvoud is van bij ons, dan mogen we 
toch zeggen dat er een groeipotentieel is voor 
die markt in België. 

■ Oikocredit zelf financiert vandaag hon-
derden ‘duurzame – sociale’ financiers in 
ontwikkelingslanden vanuit de visie dat 
‘alle personen en organisaties/onderne-
mingen toegang zouden moeten kunnen 
hebben tot financiële dienstverlening’. 
Kan NewB op dat terrein in België ook 
een rol spelen?
Heel zeker. Het is één van de 12 waarden 
waarop heel het project is gebaseerd. M.a.w. 
dit is voor ons erg belangrijk. Wij weten ook 
dat dit geen eenvoudige uitdaging is. Maar 
wij rekenen op organisaties die lid zijn van 
de coöperatie, zoals Oikocredit-be, dat zij 
ons voortdurend hierover blijven interpel-
leren. Er zijn ook lid-organisaties werkzaam 
met ex-gevangenen of met kansarme ge-
zinnen. Wij zijn ervan overtuigd dat jullie 

samen die aandacht zullen blijven wak-
ker houden en deze opdracht bewaken.  
Wij hebben ook al ideeën over hoe we dat 
concreet kunnen waar maken. Zo denken wij 
aan ‘mobiele agenten’ die regelmatig aanwe-
zig zijn in bijvoorbeeld een sociale werkplaats 
om daar ter plaatse de klanten te kunnen be-
dienen.
En daarnaast is het financieren van lokale 
projecten, lokale economie etc. natuurlijk wel 
onze prioritaire doelstelling.

■ Je bent zelf ook aandeelhouder van 
Oikocredit?
Ja, en ik ben een heel overtuigde aandeelhou-
der. Onder meer heb ik verschillende mede-
werkers en hun werk van nabij leren kennen 
toen ik directeur was van Ethibel- België. Ik 
kwam erg onder de indruk van de grote pro-
fessionaliteit zowel op vlak van financieel be-
heer als inzake ‘duurzaamheid – ethiek’ waar-
mee zij de reserves van Oikocredit beheren. Ik 
ben er heel zeker van dat mijn investering in 
Oikocredit een financieel en maatschappelijk 
duurzame investering is.

■ Tot slot. Je bent nu 4 jaar heel actief 
bezig met dit NewB project. Welk gevoel 
heb je er vandaag bij?
Het feit dat we vandaag al kunnen rekenen 
op een zodanige massale steun doet enorm 
deugd en steekt ons een riem onder het hart. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit een heel zin-
vol, noodzakelijk en een haalbaar project is. 
Temeer omdat we uit zo’n diverse hoeken 
de steun krijgen: van academici, bankiers, 
ex-bankiers, … van mensen die in de praktijk 
bewezen hebben dat ze weten waarover ze 
praten.
Op 6 juni, en dat is een symbolische datum 
want het is de Internationale dag van de coö-
peraties, zullen allen die dan lid zijn van de co-
operatie uitgenodigd worden voor een ultieme 
algemene vergadering. Zij zullen dan beslis-
sen of er al dan niet verder gegaan wordt met 
het project. Als de Algemene Vergadering het 
licht op groen zet dan zal in 2014 hopelijk een 
“nieuwe duurzame coöperatieve bank’ op de 
Belgische markt aanwezig zijn.

■ Marc, hartelijk dank en wij wensen jullie 
veel succes, en op onze steun mogen jullie 
alvast rekenen!
Alle verder informatie op www.newb.coop               
INtervIew: bert vAN thIeNeN

Investeerders aan het woord: Marc Bontemps

Samen bouwen aan een nieuwe duur-
zame coöperatieve Belgische bank 

Ik had een gesprek met Marc Bontemps de dag na de perslancering van het NewB-project, 
voor de oprichting van een nieuwe coöperatieve Belgische Bank. Hij is een van de drij-
vende krachten achter dit toch wel ambitieus initiatief. Zijn beroepsverleden ligt binnen 
het ‘middenveld’ (o.a. Oxfam Wereldwinkels) en financieel (Forum Ethibel / Vigeo België) 
Hij is sinds verscheidene jaren aandeelhouder bij Oikocredit. Ik praatte met hem over 
deze New B; waaraan ook Oikocredit-be haar medewerking verleent (zie verder).

http://www.newb.coop
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OIKOCREDIT FINANCIERT
DUURZAME FINANCIERS
Asociación CRECER
Crédito con Educación 
Rural

CRECER, een non-profit organisatie, geeft 
microkredieten via het systeem van wat 
men Village Banking Groups noemt. Dit 
zijn groepjes van 12 tot 15 klanten; waar-
van meer dan 85% vrouwen. Er wordt 
ook werk gemaakt van een aanbod van 
microverzekeringen.
Maar voor Crecer kan kredietverlening 
niet zonder vorming. Daarom investeren 
zij erg veel in de vorming van de leden 
van de Village Banking Groups. Daarbij 
gaat er veel aandacht naar de nodige fi-
nanciële vaardigheden en kennis; maar 
ook milieubewustzijn is een topprioriteit. 
Om de basiskennis van het beheren van 
afval, land, water en elektriciteit te verbe-
teren heeft Oikocredits partner CRECER  
meer dan 28.000 trainingen gegeven en 
een grootscheepse bewustwordingscam-
pagne gevoerd met het ‘For a Better Life’-
programma.

Oikocredit kende verscheidene 
leningen toe voor een totaal van 
$ 8.800.000
Aantal klanten: meer dan 150.000 – 
waarvan 87% vouwen
www.crecer.org.bo 

fOTO: ANTONIO SuArEZ 

Gromada Credit Union

De kredietcoöperatie Gromada was de 
eerste landbouwkredietcoöperatie in 
Oekraïne die door Oikocredit werd gefi-
nancierd. De coöperatie is in 1996 door 
vier vrouwen opgericht met als doel 
kleine consumenten- en handelslenin-
gen aan markthandelaren te verstrekken. 
Al snel wendden ook boeren zich tot 
de coöperatie voor steun bij hun land-
bouwprojecten, omdat zij bij traditionele 
banken niet terecht konden. Vandaag de 
dag verleent de coöperatie diensten aan 
meer dan 5.000 leden in de plattelands-
regio’s Kherson en Mykolaiv. Gromada 
ondersteunt haar leden zowel in finan-
cieel als in maatschappelijk opzicht met 
spaarmogelijkheden, leningen, trainin-
gen, adviezen en jeugdprogramma’s.

Aoksana Shatylo ontving een lening van 

€ 11.300 voor de bouw van een serre, vnl. voor 

de kweek van tomaten. Zij stelt een 10-tal 

seizoenarbeiders te werk.

Oikocredit kende aan Gromada sinds 
2005 vijf leningen toe. De meest re-
cente lening in lokale valuta van UAH 
3,5 miljoen (ongeveer € 333.000) 
wordt gebruikt om de teelt van pro-
ducten, zoals groenten en granen, te 
ondersteunen en om vee te kopen.
Aantal klanten: meer dan 5.000
fOTO: OIkOCrEDIT

-

Jitegemea Credit 
Scheme

De microfinancieringsdiensten van Jitege-
mea Credit Scheme (JSC) zijn vooral ge-
richt op de mensen in de sloppenwijken 
van Nairobi. JSC verstrekt kleine leningen 
aan mensen voor wie de traditionele vor-
men van kredietverlening niet toeganke-
lijk zijn. Onlangs heeft de organisatie haar 
activiteiten uitgebreid tot de landelijke 
gebieden van Kenia, om de mensen daar 
vergelijkbare diensten te verlenen als in 
de stad. JSC is actief op het gebied van 
social performance management en volgt 
nauwkeurig de effecten die microkrediet 
heeft op het leven haar klanten. Zo heeft 
ze inmiddels heel accuraat een aantal 
producten en diensten meer aangepast 
aan de behoeften van de klanten.

Oikocredit kende aan Jitegemea 
sinds 2003 drie leningen toe. 
Het meest recente krediet bedraagt 
KES 200.000.000 (ongeveer 
€ 1.800.000) 
Aantal klanten: 9.000
www.jitegemea.co.ke

Anne Wangoi Mjan ontving een krediet van 

KES 20.000, waarmee ze een bedrijfje uitbouwde 

voor het maken van handvaten voor koffers

fOTO: OIkOCrEDIT

OEKRAÏNE KENIABOLIVIA

http://www.jitegemea.co.ke/
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PROJECT-INFO

Oikocredit financiert wereldwijd honderden duurzame financiers. Velen van deze projectpart-

ners zijn Microfinancieringsinstellingen. Maar de kredietportefeuille omvat een heel grote ver-

scheidenheid van financiële partners. Zo zijn er spaar- en kredietcoöperatieven, financiers van 

KMO’s, e.a. Ook naar grootte en ondernemingsvorm is het een gevarieerd landschap. 

Kitunda Saccos Ltd

Kitunda Savings and Credit Cooperative 
(SACCO) startte in 2002 met het doel 
mensen in de regio Kitunda in Tanzania 
toegang te bieden tot financiële dienst-
verlening. Kitunda ligt ongeveer 20 km 
buiten de hoofdstad Dar es Salaam. In de 
regio zelf is geen bank en de inwoners 
zijn voor hun bankzaken dus afhankelijk 
van Kitunda SACCO. Bij SACCO kunnen 
leden van de gemeenschap sparen en 
kleine leningen afsluiten om bedrijfjes 
en projecten te starten. Er zijn inmiddels 
drie kantoren en de medewerkers stre-
ven ernaar om de levensstandaard van 
de leden, zowel in sociaal als in econo-
misch opzicht, te verhogen.

Hamida Majomo zamelt plastiekflessen in en 

verkoopt ze in bulk aan recyclagebedrijven. 

Dank zij haar drie opeenvolgende leningen 

(totaal € 1.000) koopt en verkoopt zij nu ook 

flessen van anderen

Oikocredit kende aan Kitunda Saccos 
een lening toe van TZS 600.000.000 
(ongeveer € 290.000)
Aantal klanten: 1.150
fOTO: OIkOCrEDIT

Seilanithih Limited

In 2003 werd Seilanithih omgezet in een 
geautoriseerde microfinancieringsin-
stelling en vandaag de dag werkt de or-
ganisatie nog steeds aan een duurzame 
ontwikkeling van het platteland en een 
verbetering van de levensstandaard van 
de Cambodjaanse armen door toegang 
te bieden tot financiële diensten. Inmid-
dels heeft Seilanithih 23 kantoren en 
meer dan 13.000 klanten. 
Seilanithih probeert klanten in de land-
bouwsector, te helpen om hun productie 
en verkoopvolumes te vergroten, en de 
complete levensstandaard te verbeteren. 
De twee primaire producten die de MFI 
aanbiedt, zijn leningen en spaarrekenin-
gen. Hiermee wil de organisatie arme 
mensen in de stad en op het platteland 
helpen hun eigen inkomsten te genere-
ren.

Oikocredit kende aan Seilanithih een 
lening toe van $ 2.860.000
Aantal klanten: 13.800 – 71% 
vrouwen – 71 % op platteland

Dank zij een lening van € 445 kon Kampong 

Chan zijn rijstproductie uitbreiden van 1ha naar 

3,5 ha

fOTO: OIkOCrEDIT

Adhikar Microfinance 
Pvt. Ltd.

De sleutel tot succesvolle ontwikkeling is 
een combinatie van microfinanciering en 
andere essentiële ontwikkelingshulp. Oi-
kocredits partner Adhikar uit India is een 
voorbeeld daarvan.
Hoewel de organisatie zich concentreert 
op microfinanciering, streeft Adhikar 
ernaar om van veel zelfhulpgroepen of-
ficieel werkende coöperaties te maken 
die de gemeenschap sterker kan maken. 
Zo hebben meer dan 20.000 vrouwelijke 
klanten zich verenigd in 55 onafhanke-
lijke coöperaties. Naast het formeren van 
deze groepen en het verstrekken van klei-
ne leningen, biedt Adhikar ook trainingen, 
informatie over gezondheid en hygiëne 
en juridische diensten aan al haar leden.

Oikocredit kende aan Adhikar is sinds 
2008 in totaal INR 180.000.000
aan leningen toe 
(ongeveer € 2.575.000)
Aantal klanten / leden: 50.000
www.adhikarindia.org

de Mathma Gandhy Group

fOTO: ADHIkAr

TANZANIA INDIA CAMBODJA

http://www.adhikarindia.org
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Wij kennen elkaar al sinds 1992 toen 
ik, samen met een paar anderen, Ethi-
bel vzw oprichtte en Herwig als eerste 
personeelslid aanwierf. Vandaag is 
Herwig Peeters nog steeds werkzaam 
als directeur bij wat nu ‘Forum Ethibel’ 
heet. Vanuit die functie is hij erg nauw 
betrokken bij de wereld van  het duur-
zaam beleggen en sparen.   En dus is hij 
een ideale gesprekspartner voor dit the-
manummer.

■ Wat is, vanuit je professionele ervaring 
en visie, het belang van duurzame 
financiers als Oikocredit?
Het feit dat geld daadwerkelijk ontwikke-
ling in beweging zet en het leven van talloze 
betrokkenen verbetert. Dat een goed func-
tionerende microkredietinstelling hefboom-
effecten creëert, meer dan geld dat op de 
bank slaapt of wordt ingezet voor onbekende 
doelen. Ik heb goed geluisterd naar getuige-
nissen en zelf dossiers bestudeerd en ik stel 
vast dat 1.000 € van hier, in het Zuiden als het 
ware vele duizenden euro’s waard worden. En 
vooral: het geld circuleert. Circuleren is eigen-
lijk een sleutelwoord. Het geld blijft niet liggen, 
het wordt niet opgepot met als enige bedoe-
ling interest te genereren via allerlei mecha-
nismen die niets te maken hebben met reële 
economie of ontwikkeling. 

■ Wat dan toch wel een groot verschil is 
met commerciële beleggingsfondsen e.a., 
zelfs als die naam ‘duurzaam – ethisch’ 
dragen?
Dat klopt. Maar vanuit Forum ETHIBEL blijven 
wij natuurlijk ook een strategie gericht op 
‘ethisch/duurzaam’ beleggen erg belangrijk 
vinden. Voor particuliere spaarders en beleg-
gers blijft het belangrijk gewetensvolle spaar-
rekeningen en beleggingsfondsen aan te bie-
den als appel voor de dorst. En het effect van 
deze fondsen op het gedrag van ondernemin-
gen mag niet onderschat worden. Zonder het 
te willen overroepen kunnen we toch vaststel-
len dat het bedrijfsleven aangesproken wordt 
om hun prestaties op vlak van sociaal beleid, 
milieu, mensenrechten e.d. te verbeteren. Nog-
al wat bedrijven willen opgnomen worden 
in dergelijke ‘goede’ fondsen of meer nog in 
duurzaamheidsindexen zoals die van Ethibel 

die bekend staan voor een rigoureuze selectie. 

Maar ondanks alle inspanningen is er soms 
nog een groot gebrek aan transparantie en 
kwaliteit bij deze beleggingsfondsen. Er zijn 
nog veel duurzame fondsen op de markt 
waarvan de ‘ethische’ kwaliteit te laag is. Ze 
zijn veel te weinig selectief. Ze nemen vaak 
bedrijven op waarvan ieder weldenkend 
mens vindt dat dit niet klopt. Het is dan ook 
belangrijk dat als je geld investeert, dat je weet 
wat er met je geld gebeurt. De basis voor een 
bewuste en dat je op basis daarvan bewust je 
keuzes maakt.

■ Juist die noodzaak aan gegarandeerde 
kwaliteit en transparantie liggen aan de 
basis van de opstart en het bestaan van 
Ethibel.
Precies. Forum ETHIBEL stelt zich ten dienste 
van financiële instellingen en heeft om inves-
teerders op het spoor te zetten van ‘duurzame 
beleggingen’ specifieke instrumenten en keur-
merken ontwikkeld. De meest bekende zijn 
Ethibel PIONEER en Ethibel EXCELLENCE. 

■ Oikocredit is al vele jaren klant van 
Forum ETHIBEL i.v.m. het ‘duurzaam’ 
beheer van een deel van de reserves van 
Oikocredit. Hoe gaat dat in zijn werk?
Een deel van die reserves wordt belegd in een 
obligatiefonds, het 4F Fund. Het omvat obliga-
ties van ontwikkelingslanden, ontwikkelings-

banken en van ondernemingen die bijdragen 
in de ontwikkeling en is uniek als duurzame 
obligatieportefeuille. Forum ETHIBEL doet 
een grondige screening van landen, organi-
saties en ondernemingen en stelt op basis 
daarvan een lijst samen van waarden waarin 
het 4F Fund mag beleggen. Verder volgt Forum 
ETHIBEL van nabij op of het fonds deze keu-
zes respecteert. Op die wijze garanderen wij 
dat de reserves van Oikocredit op een maxi-
maal duurzame wijze worden herbelegd.

■ Dus ken je als professional Oikocredit 
van nabij. Wat vind jij belangrijk aan 
Oikocredit?
Ik ben erg onder de indruk van het feit dat 
een ontwikkelingsfinancier, van onder meer 
microkredietinstellingen, er blijvend in slaagt 
zich op een erg stabiele wijze verder uit te 
bouwen. Mede dank zij de keuze voor de 
juiste producten en een gedegen aanpak staat 
Oikocredit voor een ‘zacht maar solied rende-
ment’. Oikocredit bewijst dat deze combinatie 
wel degelijk werkt.

■ En daarom ben je zelf ook 
aandeelhouder geworden?
Ja, ik heb met een deel van mijn financiële 
reserves aandelen gekocht van Oikocredit-be. 
Dat geld is zo veel meer werkzaam en bete-
kent veel voor mensen in ontwikkelingslan-
den. Het feit dat goed opgevolgde projecten 
mogelijk worden en de nodige kredieten krij-
gen dank zij Oikocredit is toch wel een uitzon-
derlijke meerwaarde.

■ Heb jij er een uitleg voor hoe het komt 
dat duurzame financiers juist in deze 
crisistijd sterk groeien?
Er is sowieso een groeiende interesse voor 
‘ethisch omgaan met geld’. En dat wordt de 
laatste jaren enorm versterkt door een groei-
ende afkeer en wantrouwen ten aanzien van 
het reilen en zielen van een aantal grote fi-
nanciële instellingen. Hierdoor zetten nu ook 
meer mensen en organisaties daadwerkelijk 
de stap naar duurzame financiers en finan-
ciële producten en groeit de belangstelling 
voor complementaire munten en coöperatie-
ve banken. De fiscale stimuli van de overheid 
en de huidige lage rentevoeten zullen hierbij 
ook wel een invloed hebben. Maar laten we 
niet euforisch zijn; uiteindelijk blijven dit soort 
investeringen vandaag de dag nog te beperkt.

■ Dank voor dit gesprek en voor de jaren-
lange samenwerking! 

INtervIew: bert vAN thIeNeN                             

eINdredActIe: herwIg peeters

Investeerders aan het woord: Herwig Peeters

Pas als je mee kiest wat je geld voor de 
samenleving doet, heb je goed geïnvesteerd

INTERVIEW
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CIJFERS

OIKOCREDIT IN CIJFERS
Sociale prestaties
pER 31 DECEMBER 2012

Sociaal performance management is voor Oiko-
credit een prioriteit. Voortdurend worden de 
indicatoren voor maatschappelijke impact in de 
gaten gehouden om er zeker van te zijn dat de 
microfinancieringspartners de juiste doelgroepen 
bereiken en diensten leveren die het leven de 
mensen ten goede veranderen.

klanten bereikt door microfinancieringspartners 
van Oikocredit           26 miljoen

% vrouwelijke klanten     83 %
% klanten op platteland  53 %

Mensen in dienst van de sociale ondernemingen 
                                     39.323

Vaste banen               24.083

                   

Oikocredit-be cvso 
pER 15 MAART 2013

• Aantal nieuwe vennoten in 2013   
   20

• Totaal aantal vennoten op 15/03/2013  
   671

• nieuw ingebracht aandelenkapitaal in 2013
   € 277.250
   
• Totaal aandelenkapitaal Oikocredit-be 
   op 15/03/2013 
   € 6.973.980
   (+ € 658.959 rechtstreeks in Oikocredit)  
   
 

Oikocredit Internationaal 
pER 31 DECEMBER 2012

• Aantal investeerders     
48.000

• Totaal uitstaand kapitaal     
€ 530.000.000

• Totaal aantal gefinancierde projectpartners
   854
• Microfinancieringspartners 
   (van totaal aantal projectpartners)     
   593
• Aantal investeringen sinds de oprichting  
   2.632
• Gemiddelde grootte van leningen 
   (totale portefeuille)  
   € 744.303

Projectfinanciering per sector

landbouw overige
handel

79%

12%

3%
6%

Landen met hoogst uitstaand kapitaal Projectfinanciering per regio

overige regio’s
Latijns-Amerika
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Oikocredit een wereldwijde coöperatie

Oikocredit is aanwezig in de donkerbruin
gekleurde landen voor het aantrekken van 
investeringen of het verlenen van kredieten en 
kapitaalparticipaties.
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ACHTEROP

New B wordt de enige Belgische bank met dergelijke fundamentele 
ambities. OIKOCREDIT-BE DOET MEE! EN NODIGT OOK JOU UIT
… om mee te doen met dit pluralistische intiatief, met deze nieuwe 
wind die in het Belgische bankenlandschap waait.

Surf naar ikbankmee.be en word één van de pioniers die meebouwen 
aan een nieuwe coöperatieve bank.

Hoe investeren in 
Oikocredit?
U investeert door aandelen te kopen van de 
Belgische coöperatie Oikocredit-be. 
Een aandeel kost € 50 en u dient minimaal 5 
aandelen (of € 250) aan te kopen. 
Daartoe dient u eenvoudig het bedrag dat 
u wenst te investeren over te schrijven op 
799-5372738-07 (IBAN BE 74 7995 3727 3807) 
van Oikocredit-be – 2020 Antwerpen, met als 
mededeling: ‘aankoop aandelen’. 
U ontvangt een officieel attest van uw 
investering.

Ook in 2013 met fiscaal voordeel!
Oikocredit-be is erkend als ‘ontwikkelingsfonds voor 
microkredieten’. Hierdoor komen voor particulieren 
investeringen in deze aandelen in aanmerking voor 
belastingvermindering. De vermindering bedraagt 
5% van het totale bedrag bijkomend geïnvesteerd in 
de loop van 2013. De vermindering is voor dit jaar 
beperkt tot een maximum van 320 euro. 
Om van het belastingvoordeel te kunnen genieten 
moet(en) deze bijkomende investering(en) minimaal 
400 euro bedragen en moet het bedrag uiterlijk 31 
december op de bankrekening van Oikocredit-be 
staan!

2012 was succesvol 
voor Oikocredit
Oikocredit heeft het boekjaar 2012 weer met positieve 
sociale en financiële resultaten afgesloten. Met 854 part-
ners in 67 landen, werd de strategische focus op Afrika, 
landbouw en ‘inclusive finance’ voortgezet. Er werd een 
record aantal leningen goedgekeurd voor een totaal be-
drag van€ 234 miljoen (11% meer dan in 2011). Van deze 
goedkeuringen had € 12,5 miljoen betrekking op nieuwe 
kapitaalparticipaties. 
De totale bruto kapitaalinstroom van leden steeg van € 45 
miljoen in 2011 naar € 60,9 miljoen in 2012, een stijging 
van 35%. In totaal sloten zich in 2012 3.000 nieuwe inves-
teerders aan bij Oikocredit, waarmee het aantal investeer-
ders wereldwijd nu op 48.000 staat. 
Investeerders delen mee in Oikocredits nettoresultaat 
van € 22,9 miljoen, waarvan wordt voorgesteld € 10.5 mil-
joen als dividend uit te keren. Gelet op de onzekerheid op 
de markten in veel landen, zal het overige deel van het 
nettoresultaat worden toegevoegd aan de reserves om 
Oikocredits missie te ondersteunen.
In 2012 bleef Oikocredit zich sterk maken voor het verbe-
teren van social performance management en het onder-
steunen van partners via capaciteitsopbouw. De behoef-
ten en belangen van klanten bleven één van de hoogste 
prioriteiten. In de loop van het jaar verhoogde Oikocredit 
de uitbetaling van fondsen voor capaciteitsopbouw naar 
€ 2,7 miljoen, waarmee zij meer dan 90 initiatieven steunt 
met een focus op landbouw.

Heb je al horen praten over de IkBankMee-campagne van New B? 
Deze coöperatie van meer dan 75 organisaties wil een echte 
alternatieve bank oprichten. Oikocredit-be is betrokken bij dit 
initiatief om vanuit het middenveld een antwoord te bieden op 
de financiële crisis. 

Stel je een bank voor waar de klant echt centraal staat, zelfs mee aan het 
stuur zit. Een eenvoudige bank, die alle gangbare producten aanbiedt aan 
correcte voorwaarden. Een ethische, rechtvaardige en solidaire bank die 
de referentie wordt voor grootbanken. Een professioneel beheerde bank 
die nauw samenwerkt met het maatschappelijk middenveld. Een bank die 
haar kredieten toespitst op de transitie naar een meer duurzame economie. 
Een coöperatieve bank waar je werkelijk je zeg hebt en waar de belangen 
van de coöperanten (jij?), de klanten en het personeel in evenwicht zijn en 
gerespecteerd worden. kortom, een bank waar je je thuis voelt, waar je 
graag wil aan meewerken en die je zou aanprijzen bij vrienden en kennissen.

http://www.ikbankmee.be/

