Jaarverslag 2021 Oikocredit-be cvso
Onderhavig verslag is opgesteld in toepassing van artikels 3:4 tot 3:8 van de
vennootschapswet van 23/3/2019.

2021 werd - voor het tweede jaar op rij - sterk getekend door de gevolgen van de coronacrisis.
Dat had een rechtstreekse impact op onze activiteiten, marketing en interne organisatie. Ondanks
de moeilijke omstandigheden kunnen wij erg bemoedigende resultaten voorleggen:
- Aangroei van het aandelenkapitaal tot € 22,6 mio (€ 19,7 mio in 2020)
- Aangroei van onze investeringen tot € 22,4 mio (€ 19,1 mio in 2020)
- Aangroei van de coöperatieve leden tot 1.506 (1.417 in 2020)
- Nettoresultaat van € - 4.303 (€ - 29.721 in 2020)
Ook op internationaal vlak liet Covid-19 zich nog voelen, maar in de loop van het jaar was er sprake
van een stevig herstel. Het jaar 2021 kon dan ook worden afgesloten met een positief resultaat, dat
zich nog niet rechtstreeks kon vertalen naar de Belgische activiteiten.

1. Overzicht van de ontwikkelingen en de resultaten van Oikocredit-be cvso
Net als het vorige jaar, domineerde de coronacrisis ook 2021, met een doorgedreven online
functioneren als gevolg, en dat op verschillende vlakken:
•

Persoonlijke contacten met aandeelhouders en prospecten waren vrijwel uitgesloten. Als
alternatief werden zij online gecontacteerd. Er werd dan ook extra aandacht besteed aan de
nieuwsbrieven en informatieve mailings naar onze stakeholders.

•

Alle vrijwilligerswerk en participatie aan beurzen en evenementen viel weg, waardoor
opnieuw meerdere presentaties via webinars georganiseerd werden.

•

De aandacht werd succesvol toegespitst op het aantrekken van kapitaal van institutionele
beleggers, ook al kon deze campagne ook niet volledig uitgewerkt worden.

•

Vergaderingen met het team en het Bestuur verliepen grotendeels digitaal.

In 2021 kende Oikocredit België een verdere groei van zowel aandeelhouders als kapitaal. Terwijl
we 6,3% meer coöperanten mochten verwelkomen, steeg ook het aandelenkapitaal met 14,5%. Dat
was mogelijk dankzij enerzijds een toename in institutionele beleggers en anderzijds een
succesvolle eindejaarsactie waarbij bestaande aandeelhouders nieuwe aandeelhouders een of
meer aandelen cadeau kunnen doen.
Binnen het team kenden we in 2021 een stabiele situatie, met 1,5 VTE medewerkers in Oikocreditbe cv. Daarnaast konden we binnen Oikocredit-be vzw ten belope van 0,6 VTE blijven beroep doen
op een personeelslid dat de promotie van Oikocredit mee ondersteunt.
We vroegen met succes de verlenging aan van onze erkenning als ontwikkelingsfonds met de
daaraan gekoppelde belastingvermindering. De nieuwe erkenning voor de periode 2022-2026 is
uiteraard van groot belang voor de continuïteit van onze werking.
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Binnen het Bestuursorgaan mochten we twee nieuwe bestuurders welkom heten: Joachim Aelvoet
en Frederick De Gryse. Frederick werd tevens verkozen tot nieuwe voorzitter van het Bestuur, ter
vervanging van Vincent De Waele die zijn mandaat beëindigde in mei 2021.

2. Ontwikkelingen bij Oikocredit Internationaal
In 2021 heeft Oikocredit de stabiliteit van het ledenkapitaal weten te behouden en haar portefeuille
ontwikkelingsfinanciering weer opgebouwd, aangezien de partners in haar focuslanden over het
algemeen weer de weg van economische groei insloegen. De coöperatie voldeed aan haar
doelstellingen op het gebied van financiële resultaten, risicobeheer, sociale impact en voorbereiding
op de toekomst.
Het positieve resultaat van € 15,3 miljoen, waarmee het door de pandemie veroorzaakte nettoverlies
van € 22,2 miljoen van 2020 werd goedgemaakt, lag in de lijn van de verwachtingen en was voor
een groot deel te danken aan de loyaliteit van leden en investeerders, de inzet van het personeel en
de veerkracht van de partners. De totale geconsolideerde activa stegen tot € 1.258,1 miljoen (2020:
€ 1.241,7 miljoen).
Ontwikkelingsfinanciering
Oikocredits portefeuille van leningen en beleggingen in aandelen groeide met 17,8% van € 845,1
miljoen tot € 995,9 miljoen, doordat de kredietverlening aan huidige en nieuwe partners toenam.
Financiële inclusie, het grootste aandachtsgebied van de coöperatie, steeg met 18,7% tot € 761,4
miljoen (2020: € 641,3 miljoen). In landbouw groeide de portefeuille met 22,8% tot € 182,6 miljoen
(2020: € 148,7 miljoen), terwijl er in hernieuwbare energie een kleine daling was van 4,3% tot € 43,7
miljoen (2020: € 45,7 miljoen).
De portefeuille groeide het snelst in Afrika, met 38,0%, en nam toe met 33,3% in Azië en met 7,5%
in Latijns-Amerika & het Caribisch gebied. De totale kredietverlening steeg in de loop van het jaar
met 21,7%, terwijl de beleggingen in aandelenpartners met 0,3% daalden.
De kwaliteit van de portefeuille bleef stabiel. De risicoportefeuille (het percentage van de
kredietportefeuille waarvan de betalingen meer dan 90 dagen achterstallig zijn) sloot het jaar af op
5,5% (2020: 5,8%). Slechts twee partners (2020: 136) verzochten in de loop van het jaar om een
"betalingsvakantie", een tijdelijke maatregel die in 2020 werd ingevoerd toen de pandemie toesloeg.
Aan het eind van het jaar maakten nog vijf partners gebruik van een betalingsvakantie (2020: 69),
en werd 90% van ons uitstaande kapitaal op tijd terugbetaald.
Sociale prestaties en capaciteitsopbouw
Oikocredit helpt partners 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 coöperatie € 0,4 miljoen (2020: € 0,7 miljoen) aan
ondersteuning van capaciteitsopbouw voor 50 huidige en potentiële partners.
Kapitaalinstroom
Het ledenkapitaal steeg met 2,3% tot € 1.129,0 miljoen (2020: € 1.104,1 miljoen). Leden en
beleggers bleven elk kwartaal updates ontvangen over de financiële prestaties van Oikocredit (nietgeauditeerd) en over de gevolgen van de pandemie.
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Na twee jaar waarin geen dividend werd uitgekeerd, zal aan de leden van Oikocredit Internationaal
in juni 2022 worden voorgesteld om over 2021 een dividend van 0,5% uit te keren, op voorwaarde
dat zich voorafgaand aan de vergadering geen belangrijke incidenten voordoen die een negatieve
invloed hebben op de financiële positie van Oikocredit Internationaal.
Voor veel meer gedetailleerde informatie over de ontwikkelingen bij en resultaten van Oikocredit
Internationaal verwijzen we naar het uitgebreide jaarverslag van Oikocredit Internationaal dat
beschikbaar is op onze website.

3. Resultaten van Oikocredit België: een gezonde groei

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.417

1.317

1.163

1.093

992

833

758

2011

711

651

2010

617

554

GROEI AANDEELHOUDERS

2020

1.506

Aandeelhouders-coöperanten
Ondanks uitdagende context, kende Oikocredit-be cvso ook in 2021 een verdere groei. Het totaal
aantal aandeelhouders steeg tot 1.506 (+ 6,3%). 112 nieuwe aandeelhouders traden toe tot de
coöperatieve vennootschap, terwijl 23 aandeelhouders uittraden.

2021

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

22.611.861

16.723.712

15.113.740

2013

13.778.214

8.312.351

2012

11.533.931

7.457.792

2011

10.141.413

6.734.430

2010

6.123.280

5.134.180

GROEI KAPITAAL

19.734.590

Kapitaal
Ook inzake kapitaal kan Oikocredit-be cvso goede resultaten voorleggen. Er werd voor € 3.457.717
ingeschreven op nieuwe aandelen, terwijl er voor € 580.447 aandelen teruggenomen werden.
Hierdoor steeg het geplaatste kapitaal met 15% tot € 22.611.861.

2021
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Herinvesteringen
Vermits het nieuwe kapitaal volledig wordt geherinvesteerd in aandelen van Oikocredit EDCS U.A.,
stegen ook deze investeringen met 16,86% tot € 22.366.296.

Balans

Oikocredit-be cvso
Balans

2021

2020

2019

Materiële vaste activa (laptops)

2 744

0

0

Aandelen Oikocredit EDCS U.A.

22 366 296

19 140 053

16 911 289

14,42%

11,64%

10,09%

Aandelen F'in Common

500

500

500

Aandelen NewB ECV

2 000

2 000

2 000

Aandelen Energy Kiosks

0

2 000

R/C Oikocredit vzw

0
2 303

0

2 251

Te vorderen belasting

80 168

80 168

0

Vooruitbetaalde kosten

892

904

898

Liquide middelen

474 927

914 520

264 911

TOTAAL ACTIVA

22 929 830

20 138 145

17 183 848

Kapitaal begin boekjaar

19 734 590

16 723 712

15 113 740

Nieuwe aandelen

3 457 717

3 397 185

1 847 247

Terugbetalingen

-580 447

-386 307

-237 275

Kapitaal einde boekjaar

22 611 860

19 734 590

16 723 712

18%

10,65%

groei

groei t.o.v. voorgaand jaar
Wettelijke reserve

26 997

26 997

26 997

Algemene reserve

265 485

269 790

299 511

Schulden op minder dan 1j

25 487

106 768

18 386

Voorlopig resultaat boekjaar

- 4 304

- 29 721

115 242

20 138 145

17 183 848

TOTAAL PASSIVA

22 929 830
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Resultatenrekening

Oikocredit-be cvso
Resultaatrekening

2021

2020

2019

Dividenden
Financiële opbrengsten
Winter meeting & conference
Andere opbrengsten

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

Resultaat

129 096
-4 304

- 29 721

147 451

Reserven

-4 304

- 29 721

32 209

Dividend

0

0

115 242

Vergoeding O.I.
Opbrengsten
Bedrijfskosten
Verzekeringen
Erelonen
Financiële kosten
Belastingen
Lasten

Langs de opbrengstzijde, keerde Oikocredit EDCS U.A. ons ook in 2021 geen dividend uit op basis
van de resultaten in 2020, ten gevolge van de aanhoudende coronacrisis. Dat dividend maakt
evenwel een wezenlijk deel uit van de jaarlijkse opbrengsten voor Oikocredit-be.
De uitgaven lagen in 2021 dan weer lager dan gebudgetteerd, dankzij een strikte kostenbeheersing.
De corona-maatregelen die ons niet toelieten onze normale bedrijfsactiviteiten te voeren
(verplaatsingen, events,…) waren een opportuniteit om de operationele uitgaven te beperken.
Deze factoren zorgen voor een nettoresultaat € -4.304. Het beperkte verlies is mede te danken aan
de gestegen vergoeding voor Oikocredit-be cvso op het vanuit België aangebrachte kapitaal van
ruim 10% .
Op basis van dit resultaat, en mede door de grote onzekerheid gecreëerd door de huidige
internationale context, wordt aan de Algemene Vergadering voorgelegd over 2021 aan de
aandeelhouders geen dividend uit te keren.
Belastingclaim
In 2020 ontving Oikocredit-be cvso ten gevolge van een fiscale controle, een extra belastingaanslag
van € 80.167 over de aanslagjaren 2017 en 2018.
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Daar het Bestuur van oordeel is dat het gaat om een onterechte aanslag, gebaseerd op onvolledige
informatie betreffende het fiscaal statuut van Oikocredit Internationaal, werd besloten om hiertegen
een bezwaarschrift in te dienen met alle beschikbare informatie over het fiscaal statuut van
Oikocredit Internationaal. Tevens werd beslist om deze extra belasting niet in verlies te nemen, maar
tegen te boeken met een verwachte regularisatie.
Het dient evenwel gezegd dat de belastingaanslag werd betaald, waardoor er zich geen negatieve
impact op de liquiditeit kan voordoen mocht de fiscus dat vooralsnog niet willen regulariseren.

4. Verslag over de uittredingen in het voorbije jaar
(in toepassing van artikel 6.120 §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen legt op dat het Bestuursorgaan op de
Algemene Vergadering verslag doet over de aanvragen tot uitkering van het voorbije jaar. De
uittredingen worden overeenkomstig de statuten en het intern reglement maandelijks toegestaan
door het Bestuur.
Het Bestuur heeft bij die maandelijkse beslissing overeenkomstig de wet rekening gehouden met de
liquiditeitsvooruitzichten en met de soliditeit van de vennootschap:
•
•

In 2021 werden in totaal voor € 580.447 uittredingen toegestaan.
Er waren in het voorbije jaar voor € 3.457.717 toetredingen.

Elke maand was het totaalbedrag aan toetredingen hoger dan het bedrag van de uittredingen. De
soliditeit van Oikocredit-be cvso is verzekerd omdat de vennootschap over voldoende overgedragen
resultaten beschikt om haar werking te financieren.
Ook de reële waarde van de aandelen van Oikocredit International ligt € 13,58 per aandeel boven
de boekwaarde van € 200 (tegenover € 10,50 vorig jaar) en de liquiditeit van Oikocredit International
is voldoende hoog om aan een vraag tot uittreden te voldoen.
Het Bestuur heeft daarom elke maand de uittredingen toegestaan en voorziet dit beleid verder te
zetten.

5. Belangrijke gebeurtenissen na einde van het boekjaar
We hebben geen kennis verkregen van belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar
die een vermelding of een aanpassing van de jaarrekening per 31 december 2021 vereisen.
Wat de impact van de onzekere internationale situatie – ten gevolge van de oorlog in Ukraïne – zal
zijn op de activiteiten van Oikocredit, is nog onzeker. Oikocredit Internationaal zal daarom extra
voorzichtig omgaan met de besteding van haar middelen, en zal mogelijks ook de voorgestelde
dividend-uitkering van 0,50% over 2021 terug in vraag stellen.

6. Informatie omtrent onderzoek en ontwikkeling
Niet van toepassing.

7. Bijkantoren
Oikocredit-be cvso heeft geen bijkantoren.
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8. Verantwoording van de continuïteit
Ondanks het negatieve resultaat in 2020 en 2021, blijft de vennootschap beschikken over een sterk
eigen vermogen en over voldoende liquide middelen om haar activiteiten te financieren. Hetzelfde
geldt voor Oikocredit Internationaal. Er is dan ook geen enkel probleem inzake continuïteit van de
vennootschap.

9. Gebruik van financiële instrumenten
De vorderingen en schulden worden intern gemonitord op ad hoc basis.
De vennootschap maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.
De deelnemingen die door de vennootschap worden aangehouden zijn opgenomen in de financiële
vaste activa.
Voor wat betreft de risico’s (prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en kasstroomrisico) verwijzen
we naar de gepubliceerde informatienota waarin een uitgebreide beschrijving van de voormelde
risico’s alsook het beleid van de vennootschap wordt beschreven.

10. Bijzondere verslagen van het Bestuur
We verwijzen naar de twee bijgevoegde verslagen waarin de raad van bestuur verslag uitbrengt over
de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden voor
coöperatieve vennootschappen (bijlage 1) alsook op de erkenningsvoorwaarden voor sociale
ondernemingen (bijlage 2)
28 april 2022
Voor het Bestuur

Filip Gijsel
Bestuurder

Frederick De Gryse
Bestuurder

Oikocredit-be cvso - Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel
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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