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Highlights 2014 5.002 vennoten in het 
Noorden

43,7 miljoen euro 
kapitaal

+9,5 miljoen euro in 2014

1.381.048 micro-ondernemers 
of producenten in het Zuiden 
waarvan

64.917 personen (en hun 
families) rechtstreeks bereikt 

door Alterfin

70% leeft op het platteland 

61% vrouwen

In totaal
56,7 miljoen euro 
geïnvesteerd

131 partners

28 ontwikkelingslanden

+8,3 miljoen euro in 2014

26 miljoen euro 
geïnvesteerd in

58 organisaties actief in 
duurzame landbouw

79% gecertificeerd als 
fair trade

81% bio-gecertificieerd

29 miljoen euro 
geïnvesteerd in 

69 microfinancierings-
instellingen

In 2014 noteerde Alterfin de sterkste groei 
sinds de organisatie in 1995 van start ging. Het 
kapitaal groeide met 9,5 miljoen euro en de 
portefeuille beheerd door Alterfin, met 
18,2 miljoen euro. Niet alleen de groei is 
opmerkelijk, maar ook wat deze betekent voor 
de 65.000 gezinnen in het Zuiden die dankzij 
onze investeringen een kans krijgen op een 
betere toekomst. 

Het financieel resultaat evenaarde nagenoeg 
dat van vorig jaar. Niettemin had het resultaat 
te lijden onder de 750.000 euro die we op 
onze portefeuille moesten afschrijven. De 
afschrijvingen betroffen voornamelijk onze 
investeringen in de sector van de kleinschalige 
landbouw. Veel van de organisaties actief in 
deze sector staan zwak en kunnen weinig 
weerstand bieden tegen crisissituaties als 
gevolg van grote prijsschommelingen of 
van klimaatveranderingen die de productie 
aantasten. Hieruit hebben we geleerd. We willen 
de landbouwsector immers meer ondersteunen, 
maar dan zijn we ook verplicht om onze 
procedures te herzien zodat we de organisaties 
beter kunnen analyseren en hun zwakke punten 
kunnen ontdekken. Dit moet ons in staat stellen 
om beter voorbereid te zijn wanneer de situatie 
verslechtert. Dit is een permanent proces en 
het blijft één van de grote uitdagingen voor 
2015.

De uitzonderlijke groei van onze activiteiten 
tijdens de voorbije drie jaar heeft de organisatie 
sterk onder druk gezet. De structuur, de 
procedures, de deskundigheid, de systemen 
moeten aangepast worden om de groei 
te kunnen volgen en om onze ambitieuze 
maatschappelijke doelstellingen waar te 
kunnen maken. Daarom ging de Raad van 
Bestuur in mei van start met een proces om 
Alterfin te reorganiseren en te verstevigen. De 
algemeen directeur Kris Goossenaerts werd 
vervangen door een beheerscomité onder 
voorzitterschap van Hugo Couderé. 

Voorwoord

Dit comité werkte een voorstel tot 
herstructurering uit. Nieuwe mensen werden 
aangeworven, nieuwe functies werden gecreëerd 
en er werd begonnen met het verbeteren van de 
procedures en de systemen. Op het einde van het 
jaar kon Alterfin deze inspanningen consolideren 
met de aanwerving van een nieuwe Algemeen 
Directeur, Jean-Marc Debricon, die op 7 januari 
2015 bij Alterfin aan de slag is gegaan. Zijn 
profiel, ervaring en motivatie zijn belangrijk voor 
zowel Alterfin als het team. 

In december 2014 kregen we ook het goede 
nieuws dat de erkenning van Alterfin als 
‘Ontwikkelingsfonds’ voor 5 jaar verlengd werd.
Dit betekent dat de aandeelhouders die 
intekenen op nieuwe aandelen nog steeds van 
het belastingvoordeel kunnen genieten (onder 
bepaalde voorwaarden). Dit biedt ons tevens 
een goed uitgangspunt om ervoor te zorgen dat 
kapitaalwerving geen belemmering vormt voor de 
toekomst. 

Met een versterkt team, een geëngageerde Raad 
van Bestuur en een duidelijk actieplan om onze 
reorganisatie voort te zetten, ben ik van mening 
dat Alterfin klaar staat voor een boeiend en 
uitdagend 2015. 

In naam van onze partners, ons team en onze 
Raad van Bestuur dank ik u voor uw steun en 
vertrouwen.

Dominique Morel
Voorzitster van de 
Raad van Bestuur

Beste lezer,
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Over dit rapport

Alterfin stelt een geïntegreerd verslag voor waarin 
de financiële prestaties, de maatschappelijke 
verwezenlijkingen en de milieu-inspanningen van 
de onderneming opgenomen zijn. 

Dit verslag wordt opgesteld volgens de richtlijnen 
van het ‘Global Reporting Initiative’ (G3 .1, 
niveau C ‘self declared’), met inbegrip van het 
supplement voor de financiële sector. Het Global 
Reporting Initiative (GRI) is een organisatie 
zonder winstoogmerk die referentie-indicatoren 
ontwikkeld heeft om verslag uit te brengen 
over duurzame ontwikkeling. Die richtlijnen zijn 
ondertussen het meest gebruikte instrument 
ter wereld. De GRI-indicatoren in dit verslag 
werden gekozen volgens hun toepasselijkheid en 
haalbaarheid. De tabel met het overzicht van de 
GRI-indicatoren vindt u op pagina 45.

Het verslag is opgesteld door een werkgroep 
waarin medewerkers uit elke afdeling van Alterfin 
vertegenwoordigd waren en die onder supervisie 
stond van de Algemeen Directeur en de Raad 
van Bestuur. Er werd ook rekening gehouden met 
de vraag van de laatste Algemene Vergadering 
om bepaalde onderwerpen in het verslag op te 
nemen.

Inhoudstafel

De paragrafen waarin we de investeringsporte-
feuille, de maatschappelijke verwezenlijkingen en 
de milieuprestaties toelichten, houden rekening 
met de volledige portefeuille die op 31 december 
2014 door Alterfin beheerd werd. De financiële 
resultaten daarentegen zijn uitsluitend gebaseerd 
op de balans en de resultatenrekening van 
Alterfin cvba over het boekjaar 2014.

Op onze website (www.alterfin.be) vindt u ook een 
Franstalige en Engelstalige versie van dit verslag.

Voor bijkomende informatie kunt u contact 
opnemen met Audrey Timmermans 
(audrey.timmermans@alterfin.be).

Gedrukt met ecologische inkten op gerecycleerd 
papier.
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Nieuwe landen
In 2014 starte 
Alterfin voor 
het eerst een 
samenwerking met 
partners in Burundi 
en Zambia.

Terugkeer in Marokko
Alterfin financiert 
opnieuw MFI’s in Marokko.
Alterfin stopte in 2009 
haar financieringen als 
gevolg van de crisis die de 
sector in dat land kende.

Alterfin fondsen

Alterfin fondsen en van derden

Fondsen van derden

“Een ‘groen’ idee dat 
commercieel succes
heeft”
Ontdek onze Peruaanse 
partner op p. 28.

131 partners in 28 landen
Eind 2014 financierde Alterfin
131 partners, dat zijn er 15 meer dan in 
2013. 

Onze missie

Problematiek
Meer dan 1 miljard mensen, voornamelijk in het 
Zuiden, moeten rondkomen met een inkomen 
van minder dan 1 euro per dag. Om aan de 
armoede te ontsnappen, starten velen met eigen 
middelen een kleine onderneming, een handeltje 
of een productieactiviteit, doorgaans in de 
informele economie. Meestal hebben die kleine 
ondernemers en boeren geen toegang tot een 
krediet, hoewel dat een hefboom zou kunnen zijn 
om hun situatie te verbeteren. Zij hebben kapitaal 
nodig om te kunnen investeren en groeien. Hun 
grootste probleem is dat ze geen krediet kunnen 
krijgen. Lokale financiële instellingen hebben 
dikwijls weinig geld ter beschikking of vinden hen 
niet kredietwaardig.

Missie
Alterfin wil meehelpen aan de uitbouw van een 
financieel netwerk in het Zuiden dat toegankelijk 
is voor mensen die op sociaal-economisch vlak 
weinig kansen hebben. Vaak hebben zij maar 
zelden toegang tot financiële middelen. Om haar 
doel te bereiken, verzamelt Alterfin kapitaal 
in België en investeert het op een ethisch 
verantwoorde manier in het Zuiden in:
 
Microfinanciering
Alterfin financiert microfinancieringsinstellingen 
(MFI’s) in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. 
Die instellingen verstrekken op hun beurt 
microkredieten en spaardiensten aan 
tienduizenden kleine lokale ondernemers en 
boeren. Dankzij de microkredieten kunnen zij hun 
activiteiten starten of verder uitbouwen.
 
Duurzame landbouw en eerlijke handel
Alterfin financiert rechtstreeks producenten-
organisaties die in het fairtradecircuit actief 
zijn. Fair trade houdt in dat de producten 
verhandeld worden volgens rechtvaardige sociale, 
economische en ecologische principes.
Daarnaast heeft Alterfin zich ook uitgebreid tot 
de financiering van andere actoren in duurzame 
landbouwketens.
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20 jaar: onze hoogtepunten

16 november 1994 - 
Ontstaan van Alterfin

1995 - Eerste krediet in 
Latijns-Amerika

1995 - Eerste krediet 
in Azië

1995 - Particulieren 
kunnen ook intekenen 
op Alterfin aandelen

1996 - Financiering van 
een microfinancierings-
instelling

1997 - Kapitaal bereikt 
1 miljoen euro

2000 - Oprichting 
van de vzw Alterfin 
Garantiefonds

2000 - Financiering van 
de eerste Afrikaanse 
partner

2001 - Eerste 
dividend uitgereikt

2005 - Kapitaal van
5 miljoen euro

2004 - 5 medewerkers 2006 - 1.000 vennoten

2007 - Beheer van 
fondsen voor derden

2009 - Kapitaal bereikt 
10 miljoen euro

2010 - Erkenning als 
ontwikkelingsfonds

2010 - 10 medewerkers

2010 - Oprichting van Fopepro

2010 - 2.000 vennoten

2010 - Oprichting van Fefisol

2012 - Kapitaal van 20 miljoen euro

2012 - 3.000 vennoten

2013 - Nieuw logo

2013 - Kapitaal van 30 miljoen euro

2013 - 4.000 vennoten

2014 - Kapitaal van 40 miljoen euro

Ontdek de interactieve tijdlijn op
     www.alterfin.be/20jaar
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Kapitaalgroei: nieuw record!

In 2014 is het kapitaal van Alterfin op een indrukwekkende 
manier blijven groeien: bij de 34,2 miljoen euro waar Alterfin eind 
2013 over beschikte is er 9,5 miljoen euro bijgekomen. Op 
31 december 2014 bedroeg het kapitaal dus 43,7 miljoen euro.

598 particuliere en institutionele vennoten 
hebben zich in 2014 bij onze coöperatie 
aangesloten, zodat we nu meer dan 
5.000 vennoten tellen! 95,8% van de 
vennoten zijn particulieren. Samen hebben 
zij 82,5% van het kapitaal in handen.

Alterfin brengt dat kapitaal bijeen door 
aandelen uit te geven. Voor natuurlijke 
personen kost een aandeel 62,50 euro. 
Rechtspersonen schrijven in op aandelen 
van 250 euro. Met haar kapitaal investeert 
Alterfin in het Zuiden. Hoe groter het kapitaal 
van Alterfin, hoe meer mensen in het Zuiden 
bereikt kunnen worden.

 “Omdat mijn man en ik 
er ons van bewust waren 
dat de meeste bancaire 
beleggingen alleen oog 
voor de belangen van het 
kapitaal hadden, zijn we 
meer dan 12 jaar geleden 
op zoek gegaan naar een 
manier om ons geld op 
een ethische manier 
te beleggen”, vertelt 
Martiale Ferauge-
Poismans ons. 

Het echtpaar had drie jaar in ontwikkelingslanden 
gewerkt en trok zich het lot van de 
maatschappelijk en economisch achtergestelde 
bevolkingsgroepen aan. “We zochten een 
formule die de arbeiders respecteerde door hen 
in staat te stellen om op een waardige manier 
in hun levensonderhoud te voorzien. Ook de 
milieuzorg maakte al sinds lang deel uit van onze 
bekommernissen”, legt ze uit. “Toevallig leerden 
we Alterfin kennen en zagen we dat onze criteria 
overeenkwamen met die van de nog erg jonge 
organisatie.”

“Op elke AV stellen we vast dat we 

de juiste keuze gemaakt hebben.” 

De beslissing was genomen. In 2003 werden 
Martiale en haar man vennoten. En hun 
enthousiasme voor onze coöperatie is 
nog altijd even groot als in de begindagen. 
“Bij elke Algemene Vergadering stellen 
we vast dat we de juiste keuze gemaakt 
hebben. Het maakt ons echt gelukkig om 
te zien hoe trots die landbouwers of micro-
ondernemers zijn wanneer ze terugkijken 
op de weg die ze afgelegd hebben nadat ze 
een microfinanciering gekregen hadden. De 
wetenschap dat ze hun gezin kunnen voeden, 
dat ze hun kinderen naar school kunnen 
sturen en dat ze hun eigen kennis kunnen 
ontwikkelen, geeft hen opnieuw een gevoel 
van waardigheid – wat overigens een recht 
voor elke mens zou moeten zijn”, vertelt ze ons.

“En uiteindelijk waren we ook verrast door 
het rendement van onze investeringen. Die 
overtrof ruimschoots onze verwachtingen en in 
deze tijden van crisis is dat niet onbelangrijk.”

“Sinds mijn geliefde man overleden is, blijf ik 
trouw aan onze gemeenschappelijke keuzes 
en blijf ik, volgens mijn mogelijkheden, 
investeren. En het is altijd weer bijzonder 
prettig om elk jaar op de Algemene 
Vergadering die grote familie van Alterfin 
weer te ontmoeten, die zich almaar blijft 
uitbreiden.” 

Martiale Ferauge-Poismans 

GETUIGENIS

Martiale Ferauge-Poismans is sinds 12 jaar vennoot van Alterfin. 
Getuigenis van een vennoot die de waarden van Alterfin hoog in het 
vaandel draagt.

Financité label

Alterfin kreeg in 2014 
het Financité label. 
Dat label – het eerste 
in zijn soort in België – 
certificeert producten 
die sociaal en/of 
ecologisch nuttige 
projecten financieren.

Verlenging van de erkenning als 
Ontwikkelingsfonds

In 2010 werd Alterfin als eerste Ontwikkelingsfonds erkend 
door het Belgische Ministerie van Financiën. Sindsdien had 
wie bij Alterfin investeerde en die aan de voorwaarden voldeed 
recht op een begrensde belastingvermindering van 5%. Die 
erkenning werd voor een periode van vijf jaar verleend.
In december 2014 werd ons bevestigd dat die erkenning van 
Alterfin tot in 2019 wordt verlengd.

Informatie over de voordelen van een investering in Alterfin en 
over de bijhorende voorwaarden vindt u op 
www.alterfin.be/welkom.
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Portefeuille opnieuw in volle 
groei 

Het grootste deel van de geïnvesteerde fondsen 
komt direct uit het maatschappelijk kapitaal 
van Alterfin. De portefeuille van Alterfin op basis 
van eigen middelen heeft een uitzonderlijke 
groei (+ 52%) gekend en vertegenwoordigde 
op het einde van het jaar een bedrag van 42,9 
miljoen euro Omdat het grootste deel van onze 
investeringsportefeuille in dollar uitgedrukt 
is, mogen we de impact van de dollarstijging 
ten opzichte van de euro op die groei niet 
negeren. De ‘gecorrigeerde’ groei van onze 
investeringsportefeuille bedraagt echter nog 
altijd 34%, wat een van de hoogste groeicijfers 
van de voorbije jaren is.

Alterfin beheert ook investeringen voor andere 
organisaties, zowel voor fondsen die Alterfin 
mee opgericht heeft zoals Fefisol en Fopepro, 
als voor de Calvert Foundation, een Amerikaanse 
stichting die zich tot doel stelt om projecten in 
de sociale economie te financieren. Hieronder 
beschrijven we de ontwikkeling van die 
verschillende portefeuilles die Alterfin beheert.

Historische aanwezigheid in Latijns-
Amerika

Latijns-Amerika blijft de regio waar de meeste 
investeringen geconcentreerd zijn. Eind 2014 
vertegenwoordigden ze in Latijns-Amerika een bedrag 
van 42,7 miljoen euro, 11,6 miljoen euro meer dan in 
2013. 

Eind 2014 bedroegen de investeringen in Afrika en 
Zuidoost-Azië respectievelijk 10,2 en 3,2 miljoen euro. 

Sinds 2010 financiert Alterfin ook een partner in 
Palestina. Met die investering die eind 2014 een bedrag 
van 600.000 euro vertegenwoordigde, worden 
1.200 producenten van olijfolie ondersteund.

Een sterkere 
vertegenwoordiging van 
Afrika 

Het Afrikaanse continent is almaar 
sterker in onze investeringsportefeuille 
vertegenwoordigd: het aandeel is in 
twee jaar van 8% naar 18% gestegen. 
Dat resultaat heeft uiteraard te maken 
met de ontwikkeling van Fefisol (zie 
hieronder), maar dat is niet de enige 
reden. Alterfin ondersteunt nu met 
eigen middelen ook nieuwe Afrikaanse 
partners.

En hoewel het investeringsvolume in 
Afrika beperkt is, is de reikwijdte ervan 
aanzienlijk groter omdat bijna 
46% van de eindbegunstigden van onze 
financieringen in Afrika leven.

De gemiddelde lening die de eindklanten 
van de MFI’s die we in Afrika financieren, 
krijgen, is lager dan die in de andere 
regio’s. En dat betekent dat Alterfin met 
eenzelfde bedrag in Afrika meer klanten 
bereikt dan in andere werelddelen.

Fefisol in volle ontwikkeling

Fefisol is een fonds dat zich volledig op Afrika toelegt. Het fonds dat Alterfin in samenwerking met 
SIDI (Internationale Solidariteit voor Ontwikkeling en Investeringen) en Etimos (een coöperatieve 
investeringsmaatschappij uit Italië) opgericht heeft, is sinds 2011 actief. De werkzaamheden voor het 
fonds – zoals de identificatie en de opvolging van de partners – worden tussen Alterfin, SIDI en Etimos 
verdeeld.
De financieringen van Fefisol die door Alterfin beheerd worden, verdubbelden in 2014 bijna in omvang. 
Eind 2014 vertegenwoordigden ze een bedrag van 6,5 miljoen euro. Door die ontwikkeling kunnen we 
22 partners in 9 Afrikaanse landen ondersteunen. Dat zijn er elf meer dan in 2013.

“Wanneer het microkrediet mobiel wordt”
Ontdek Musoni, een nieuwe partner in Afrika
p. 20

Investisteringen in 
euro 2011 2012 2013 2014 groei

2013-2014

Portefeuille Alterfin 21.374.463 25.305.003 28.189.189 42.882.575 52%

Portefeuille Fefisol 450.000 1.789.049 3.349.897 6.544.882 95%

Portefeuille 
Calvert Foundation N.A. 756.727 4.198.758 4.370.298 4%

Portefeuille 
Fopepro 3.844.101 3.290.394 2.507.835 3.184.559 27%

Portefeuille 
responsAbility 20.588.468 13.071.683 468.962 0 -96%

Totaal beheerd door 
Alterfin 46.257.032 44.212.856 38.714.641 56.982.313 47%

Latijns-Amerika

Afrika

Zuidoost-
AziëMidden-Oosten

G
eografi

sche spreiding

Eind 2014 bedroeg het totale 
bedrag aan investeringen die 
Alterfin beheert (met inbegrip 
van de investeringen voor 
derden) 56,9 miljoen euro, 
dat is 47% meer dan het jaar 
voordien. Alterfin knoopt dus 
weer aan met de groei en 
heeft daardoor de daling van 
zijn investeringsportefeuille, 
die samenging met het einde 
van de samenwerking met 
responsAbility, ruimschoots 
goedgemaakt.



61% van onze financieringen ondersteunt direct de 
sector van de duurzame familiale landbouw

In de ontwikkelingslanden is de meerderheid van de plattelandsbewoners 
actief in de landbouw. Het seizoensgebonden karakter van de landbouw en 
het wisselvallige weer zijn vaak de oorzaak van grote schommelingen in de 
gezinsinkomsten. Bovendien leeft de plattelandsbevolking erg verspreid 
zodat de grote financiële instellingen (zoals de commerciële banken) liever 
geen diensten in landbouwgebieden verlenen. De risico’s zijn er immers 
groter en de transactiekosten liggen er hoger. 

Toch is er een grote behoefte aan financieringsdiensten die kunnen 
helpen bij het ontwikkelen van duurzame activiteiten en bij het bestrijden 
van de armoede. Om die reden geeft Alterfin er de voorkeur aan om 
microfinancieringsinstellingen die in landelijke gebieden actief zijn, 
te ondersteunen, evenals boerenorganisaties en kleine of middelgrote 
ondernemingen die tot een duurzame landbouw bijdragen.
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Het werk van Alterfin bereikt voor 61% vrouwen

Alterfin legt de nadruk op financieringen aan vrouwen. Daar zijn verschillende 
redenen voor:
✓ de ongelijkheid tussen man en vrouw in de ontwikkelingslanden   
hindert de economische groei en de ontwikkeling; 
✓ vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de armste bevolkingsgroepen van de 
wereld; 
✓ vrouwen hebben de neiging om meer voor hun gezin uit te geven. Wanneer 
vrouwen geholpen worden om hun inkomsten te verhogen, komt dat het hele 
gezin ten goede.

We slagen goed in onze opdracht: 61% van de mensen die we bereiken via 
onze  partners zijn immers vrouwen. Wanneer we uitsluitend onze partners 
op het vlak van de microfinanciering bekijken, zijn de vrouwen zelfs nog beter 
vertegenwoordigd (66%). 

Latijns-
Amerika

Afrika

Zuidoost-
AziëMidden-Oosten
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n 64.917 mensen (en hun gezin): de 
directe begunstigden van het werk van 
Alterfin  

Op 31 december 2014 werkten onze partners met meer 
dan 1.380.000 klanten in heel de wereld: meer dan 
1.280.000 kleine ondernemers en meer dan 
100.000 landbouwers. 64.917 mensen (en hun gezin) van 
die 1.380.000 waren directe begunstigden van het werk 
van Alterfin (via de eigen investeringen van Alterfin of via 
de fondsen die voor derden beheerd worden). Dat zijn er 
7.297 meer dan het jaar voordien.

Het grootste deel van die mensen leeft in Afrika: 
46,1%. Latijns-Amerika vertegenwoordigt met 43,9% 
ook een belangrijk deel van de bereikte mensen. In 
Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten ligt het aantal 
lager (respectievelijk 9,7% en 0,2%). Hoewel het 
investeringsvolume in Afrika beperkt is, is de reikwijdte 
ervan daar veel groter. Dat wordt verklaard doordat het 
gemiddelde bedrag van de lening in Afrika veel lager is 
(zie p. 18).
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FOCUS OP MICROFINANCIERING

69 gefinancierd instellingen 

29 miljoen euro investeringen

8.985 mensen tewerkgesteld door onze 
partners

1.281.488 eindklanten

66% vrouwen

68% plattelandsbewoners 

54.007 directe begunstigden van de 
Alterfin financieringen
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Welk type van partners financiert 
Alterfin?

Alterfin werkt bij voorkeur met MFI’s die landelijke 
en moeilijk toegankelijke gebieden bedienen, 
waar de behoefte aan financiering over het 
algemeen het grootst is.

De MFI’s die Alterfin financiert, moeten niet 
alleen op financieel vlak aan duurzame criteria 
voldoen, maar dienen  ook een interessant sociaal 
profiel te hebben. Die dubbele doelstelling – 
financiële en maatschappelijke duurzaamheid– 
moet uit het ‘institutionele’ profiel van de MFI 
blijken: meer bepaald haar kredietbeleid, haar 
procedures, haar engagement ten opzichte van 
de bevolkingsgroepen met een laag inkomen, en 
de relaties die ze met klanten, personeel en de 
plaatselijke samenleving onderhoudt.

Onze investeringen in 
microfinanciering in 2014

Eind 2014 bedroegen de investeringen in 
microfinancieringsinstellingen (MFI’s) 
29,2 miljoen euro, goed voor 51% van alle 
investeringen die Alterfin beheert.

Die investeringen zijn verspreid over 
69 instellingen, 9 instellingen meer dan in 2013. 
49 daarvan bevinden zich in Latijns-Amerika, 16 in 
Afrika en 4 in Zuidoost-Azië.

De sociale prestatie van onze 
microfinancieringspartners

Op 31 december 2014 werkten onze 
microfinancieringspartners met 1.281.488 klanten 
in de hele wereld. 

De typeklant? Vrouwen uit 
plattelandsgebieden.
Vrouwen hebben van het microkrediet een 
instrument voor economische en sociale 
emancipatie gemaakt, dat hen ook in staat 
stelt om hun kinderen een betere toekomst te 
geven. Vrouwen zijn overigens de doelgroep 
waar talrijke microfinancieringsinstellingen de 
voorkeur aan geven. 66% van de klanten van onze 
microkredietpartners zijn vrouwen.

In het Zuiden weigeren traditionele banken 
vaak om landbouwers te helpen omdat die geen 
waarborg kunnen bieden. De microfinanciering is 
dus een goed alternatief voor de landbouwsector. 
68% van de klanten van onze partners leven op 
het platteland.

Het gemiddelde microkrediet is lager 
dan het BBP per inwoner
Het gemiddelde microkrediet (gewogen volgens 
het aantal klanten per MFI) van onze partners 
verschilt sterk van streek tot streek: 236 euro 
in Afrika, 926 euro in Zuidoost-Azië, 983 euro in 
Midden-Amerika en 2.138 euro in Zuid-Amerika. 
Gemiddeld bedraagt de lening die onze partners 
toekennen, ongeveer 1.200 euro per klant. In elke 
regio ligt het gemiddelde krediet aanzienlijk lager 
dan het gemiddelde bruto binnenlands product 
per inwoner. Dat bewijst dat onze partners 
met relatief arme bevolkingsgroepen 
werken.

Maatschappelijk 
verantwoorde rentevoeten
Het brede publiek is vaak 
verrast door de op het eerste 
gezicht hoge rentetarieven 
die de eindklanten van de 
microfinancieringsinstellingen 
(MFI’s) in de 
ontwikkelingslanden 
betalen. Er zijn verschillende 
redenen waarom de 
rentetarieven bij MFI’s hoger 
zijn dan bij gewone banken. De 
belangrijkste verklaringen zijn de 
exploitatiekosten, die onvermijdelijk 
hoger liggen, en de impact van de 
financieringskosten. Het toekennen van 

Partners die zich inspannen om hun 
klanten te beschermen
Alterfin sluit zich aan bij de Smart Campaign, 
een wereldwijd initiatief dat ijvert om 7 principes 
voor de bescherming van de klant in te voeren 
(zie kader). 72% van onze partners hebben die 
principes onderschreven (tegen slechts 50% in 
2010).

Diensten aangepast aan de behoeften 
van de klanten
De meeste van onze microfinancieringspartners 
bieden naast microkredieten ook andere 
financiële diensten aan: 66% van hen biedt ook 
verzekeringen aan (schuldsaldoverzekeringen, 
levensverzekeringen, ziekteverzekeringen, …) 
en 51% spaardiensten. Het dienstenaanbod van 
sommige partners omvat ook nog geldtransfers 
(37%) of betalingen met cheques (28%).
Daarnaast stellen de meeste MFI-partners 
hun klanten ook een reeks van niet-financiële 
diensten voor. 67% voorziet vorming rond het 
gebruik van financiële producten en diensten 
. 58% van onze MFI-partners biedt vrouwen 
diensten aan die hen helpen om zelfstandiger 
te worden zodat de sociale ongelijkheid en 
de beperkingen die vrouwen ondervinden, 
verminderen. 28% van de partners ten slotte biedt 
ook gezondheidsdiensten aan. 

Zeven principes 
om de klant te beschermen

1. Aangepaste producten ontwerpen en 
aanbieden
2. Een te hoge schuldgraad voorkomen
3. Transparantie
4. Verantwoorde tarieven
5. Eerlijke en respectvolle relatie met de 
klant
6. De gegevens van de klant vertrouwelijk 
behandelen
7. Klachten behandelen en oplossen 
volgens vaste methodes

Waarom microfinanciering 
ondersteunen?

Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) 
leveren een geheel van financiële 
diensten (waaronder microkredieten) 
aan mensen met een laag inkomen die 
geen, of slechts met moeite, toegang 
krijgen tot de klassieke financiële sector 
(banken). Die financiële middelen stellen 
die mensen in staat om activiteiten 
te ontwikkelen die hun een inkomen 
opleveren zodat ze op hun beurt 
ontwikkelingskansen krijgen. 

Alterfin financiert MFI’s zodat die over 
meer middelen beschikken waardoor ze 
meer microkredieten kunnen toestaan 
en een groter aantal lokale initiatieven 
kunnen ondersteunen.

10.000 kredieten van 100 dollar kost operationeel 
gezien een flink stuk meer dan één krediet van 
een miljoen dollar. Daarenboven beschikken 
klanten van een MFI meestal niet over een 
krediethistoriek, noch over garanties die het risico 
op niet-betaling zouden kunnen afdekken.

De exploitatiekosten van onze partners 
liggen meestal hoger dan die van andere 
microkredietinstellingen. Alterfin mikt immers 
hoofdzakelijk op MFI’s actief in rurale gebieden. 
Hun klanten wonen meestal in verder afgelegen 
gebied, wat de financiering en opvolging van de 
terugbetalingen duurder maakt.

Bij Alterfin zijn we van mening dat de MFI’s 
terecht hun exploitatiekosten moeten dekken, 
maar dat die kosten ook zo laag mogelijk 
moeten zijn. Wij kijken dan ook nauwgezet toe 
op de efficiëntie van de activiteiten/operaties. 
Daarnaast, mogen hoge rentevoeten in geen geval 
dienen om de aandeelhouders van de MFI’s hoge 
winsten uit te keren. Alterfin gaat daarom ook 
aandachtig het winstniveau en het dividendbeleid 
van de MFI-partners na.

Hoewel we de nadruk leggen op de financiering 
van plattelandsgebieden, wat gewoonlijk met 
hogere werkingskosten gepaard gaat, liggen de 
gemiddelde rentetarieven die onze MFI-partners 
hanteren toch op het niveau van de sector.

Een van de nieuwe 
instellingen die gefinancierd 
wordt, is Chamroeun, een 

Cambodjaanse instelling 
die zich onderscheidt 

doordat ze uitzonderlijk 
kleine microkredieten toekent. 

Het gemiddelde bedrag van de 
toegestane kredieten bedraagt 

133 euro.

Om zo transparant mogelijk te zijn, heeft Alterfin 
beslist om de jaarlijkse effectieve rentevoeten 
van haar partners te berekenen. Die tarieven 
vertegenwoordigen de werkelijke kosten die de 
eindklant heeft aangezien ze rekening houden 
met de berekeningswijze van de interesten 
(degressief of lineair), de commissielonen 
of kosten verbonden aan het krediet, de 
kapitaliseringsfrequentie, de betalingsfrequentie 
en de verplichte spaarvolumes.

Afrika 38,7%

Centraal-Amerika 37,9%

Azië 33,7%

Zuid-Amerika 28,0%

Globaal 33,6%

Jaarlijkse effectieve rentevoeten 
van onze MFI-partners
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Musoni, een MFI die in 2010 in Kenia opgericht is, heeft een antwoord op al die vragen. De MFI biedt zijn 
klanten mobiele bankdiensten aan. De klanten kunnen hun microkredieten ontvangen en terugbetalen 
via hun gsm. “Dat systeem heeft tal van voordelen”, legt James Onyutta, de directeur van de MFI, uit. 
“Dankzij de mobiele bankdiensten kunnen de administratiekosten sterk verminderd worden en is de 
werking van een agentschap minder duur. We zijn ook één van de instellingen die het snelst uitbetaalt, 
terwijl de transacties veiliger zijn. Bovendien moeten onze kredietbeheerders minder tijd steken in 
verplaatsingen, tijd die ze nu aan hun klanten kunnen besteden.” 

Ook de klanten zelf doen hun voordeel met dit systeem. We hebben drie klanten van de MFI ontmoet 
en naar hun ervaringen met de MFI en haar innovatieve diensten gepolst. 

In augustus 2014 heeft Alterfin, samen met Fefisol (zie p. 13), Musoni een gezamenlijke 
lening van ongeveer 500.000 euro toegekend. 

REPORTAGE

Wanneer het microkrediet mobiel wordt

Hoe krijg je toegang tot kredieten wanneer je in een afgelegen streek 
woont waar geen enkele microfinancieringsinstelling (MFI) een 
agentschap wil openen omdat de kosten te hoog zijn?
En hoe vermijd je, wanneer je in een stad woont, de lange wachtrijen in 
een bank om uiteindelijk te horen dat je niet solvabel bent en dat je met 
bijkomende documenten zult moeten terugkomen?
Bestaat er een manier om die mensen, die financiële middelen nodig 
hebben om een betere toekomst uit te bouwen, een gemakkelijkere 
toegang tot kredieten te geven?

Met vier microkredieten op zijn actief 
is Richard Mbevi ondertussen een 
regelmatige klant van de MFI. “Ik heb 
een winkel en met mijn motor lever ik 
ook vervoersdiensten (die in Kenia ‘boda 
boda’ genoemd wordt). Ik ben gehuwd 
en heb drie kinderen. Vaak moest ik 
mijn winkel sluiten om naar een bank te 
gaan, maar geen enkele bank stond mij 
een lening toe. Uiteindelijk kreeg ik mijn 
eerste krediet van 30.000 Keniaanse 
shilling (ongeveer 290 euro) van Musoni. 
Ik heb mijn leningen altijd correct 
terugbetaald en mijn laatste krediet 
bedraagt 140.000 shilling (ongeveer 1.350 euro). Met die kredieten heb ik mijn activiteiten kunnen 
uitbreiden, mijn kinderen gaan naar school en ik bouw mijn eigen huis. Dankzij de mobiele dienst 
hoef ik me ook niet meer te verplaatsen waardoor ik veel tijd win!”

George Irungu Karuiki ten slotte is eigenaar van een 
secundaire school. Ook hij is een klant van de MFI. Zijn 
eerste krediet kreeg hij in december 2013 en sindsdien 
kreeg hij al een tweede lening van 400.000 shilling 
(ongeveer 3.850 euro). Met die twee leningen heeft 
hij laboratoriummateriaal en een voertuig voor de 
school gekocht. “De kwaliteit van het onderwijs is 
erdoor verbeterd”, vertelt George ons. “De leerlingen 
begrijpen de wetenschapslessen beter dankzij de 
praktische oefeningen en ook het vervoer van en naar 
de school is voor hen een stuk gemakkelijker. Dankzij 
de mobiele dienst van Musoni kan ik betalingen vanuit 
de school uitvoeren. Dat is veel gemakkelijker, terwijl er 
op administratief vlak minder beperkingen zijn.”

Priscilla Wanjiku Ndirangu is ook een klant van 
Musoni. Toen ze 32 was, kreeg deze moeder van twee 
een eerste lening van 120.000 Keniaanse shilling 
(ongeveer 1.250 euro) om haar pluimveekwekerij 
te financieren. “Met die lening kocht ik kuikentjes 
en voeder. Ik begon ook met een uitbouw naast 
mijn huis en ik hoop van Musoni een nieuw krediet 
te krijgen om die af te werken.” Priscilla is erin 
geslaagd om een stabiel inkomen te verwerven en 
ze kan op Musoni rekenen om haar toekomstige 
ambities waar te maken.

“Met die kredieten heb ik mijn 
activiteiten kunnen uitbreiden, mijn 
kinderen gaan naar school en ik bouw 
mijn eigen huis. Dankzij de mobiele 
dienst hoef ik me ook niet meer te 
verplaatsen waardoor ik veel tijd win!”

Richard Mbevi
klant van Musoni in Kenya
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FOCUS OP DUURZAME LANDBOUW

58 gefinancierde 
partners

26 miljoen euro 
financieringen

20 landbouwproducten
100.963 landbouwers, 

onder wie 10.340 vrouwen

10.911 directe 
begunstigden van onze 

financieringen

411.229 hectaren 
duurzame bewerkte grond
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Waarom de familiale duurzame landbouw 
ondersteunen?

De overlevingskansen van meer dan 2 miljard mensen uit de 
armste bevolkingsgroepen hangen af van de landbouw. Zolang de 
ruilvoorwaarden voor kleine boeren ongunstig blijven, zullen zij 
arm blijven. De kleinschalige, familiale landbouw ondersteunen 
is een manier om de lokale economie te stimuleren en om de 
extreme armoede te bestrijden. 

De familiale landbouw draagt betekenisvol bij tot het uitroeien van 
honger en armoede, tot meer voedselzekerheid, tot betere voeding 
en meer bestaansmiddelen en tot beter gebruik van de natuurlijke 
rijkdommen, tot een betere bescherming van het milieu en tot 
duurzame ontwikkeling, in het bijzonder in rurale gebieden.

Om al die redenen engageert Alterfin zich om niet alleen de 
microfinanciering te ondersteunen, maar ook om de familiale 
duurzame landbouw te financieren.

Onze investeringen in de 
duurzame landbouw in 2014

Eind 2014 bedroegen de investeringen in 
boerenorganisaties of bedrijven die met 
plaatselijke landbouwers samenwerken, 
25,9 miljoen euro. Dat stemt overeen met 45% van 
alle investeringen die Alterfin beheert.

Die financieringen zijn over 58 partners gespreid, 
7 partners meer dan in 2013. 
43 van hen zijn in Latijns-Amerika gevestigd, 
13 in Afrika, 1 in Zuidoost-Azië en 1 in het 
Midden-Oosten.

Welk type van partners financiert 
Alterfin?

Alterfin financiert hoofdzakelijk 
boerenorganisaties die in het circuit van de 
fair trade actief zijn. Dankzij de leningen van 
Alterfin kunnen die organisaties de oogst van de 
landbouwers voorfinancieren, wat hen een betere 
toegang tot de markt garandeert (zie kader). 
De boerenorganisaties staan vaak ook in voor 
de verwerking en de verkoop van de oogst. De 
verhandelde volumes zijn daardoor groter zodat 
ook de krachtsverhoudingen tussen kopers en 
aanbieders evenwichtiger zijn en de landbouwers 
een hogere prijs voor hun producten 
kunnen verkrijgen. 

De voorbije jaren hebben we onze 
activiteit uitgebreid tot de financiering 
van duurzame waardeketens in de 
landbouwsector in het algemeen. Alterfin 
financiert immers ook KMO’s of andere 
organisaties die niet noodzakelijk op de 
fair trade gericht zijn, maar die wel met de 
landbouwers in het Zuiden samenwerken 
en hun een toegevoegde waarde bieden. 
Meestal gaat het om bedrijven die te groot 
zijn om een microfinanciering te krijgen, 
maar niet groot genoeg om kredieten van 
de handelsbanken te krijgen. 

Koffie 21,3%

Cacao 8,7%

Sesam 4,0 %

Wijn 2,4%

Honing 1,9%

Andere 7,4%

Nieuwe landbouwproducten die 
gefinancierd worden

In 2014 heeft Alterfin sterk gediversifieerd in 
landbouwproducten. We financierden voor het 
eerst karitéboter, tara, mango’s, andere fruit- en 
groentesoorten, vee en biologische meststoffen.

Via de coöperatie Divisoria, in Peru, investeert 
Alterfin in de productie van biologische 
meststoffen. Meer informatie over Divisoria en de 
financiering ervan vindt u op pagina 28. 

De tara is een struik die afkomstig is van de 
Peruviaanse hoogvlakte, maar die zich perfect 
aan het klimaat in de rest van Zuid-
Amerika aanpast. De lange en platte 
vruchten van de tara bevatten 4 à 7 
grote zwarte zaden. Die worden 
meestal met de hand geoogst 
en in de zon gedroogd voor ze 
verwerkt worden. 

Nog voor de Inca-periode 
werden die zaden gebruikt 
om stof te verven, leer te 
looien en medicijnen te 
bereiden. Vandaag wordt 
de tannine van de tara 
vooral gebruikt bij de 
productie van autostoelen 
en schoenen. De 
taragom die uit de zaden 
gewonnen wordt, dient in 
de voedingsindustrie als 
bindmiddel of plantaardige 
stabilisator. De vraag naar 
deze natuurproducten kent 
een exponentiële groei omdat 
ze als een uitstekend alternatief 
beschouwd worden voor de duurdere 
en schadelijke producten die in de 
voedselverwerkende nijverheid gebruikt 
worden. 

De kleur van koffie

We financieren 21 verschillende 
landbouwproducten. Koffie blijft echter het 
belangrijkste product dat we financieren, goed 
voor 21,3% van de investeringen die Alterfin 
beheert. 

Dat aandeel vermindert evenwel. In 2013 
bijvoorbeeld vertegenwoordigde koffie nog 29% 
van onze financieringen. Na de moeilijkheden die 
de koffiesector vorig jaar ondervond (koffieroest, 

prijsdalingen en 

prijsschommelingen, 
daling van de vraag naar gecertificeerde koffie), 
heeft Alterfin beslist om in verhouding minder in 
die sector te investeren. 

Een niet onaanzienlijk aandeel van onze 
investeringen gaat naar cacao (8,7%). Daarna 
komen producten zoals sesam (4%), wijn (2,4%) 
en honing (1,9%). 

Bij de andere producten vinden we meer bepaald 
rietsuiker, olijfolie, rijst, soja, quinoa, bananen, 
cashewnoten, bosbessen en de nieuwe producten 
die in 2014 gefinancierd werden (zie hiernaast).

« Dankzij de kredieten 
van Alterfin promoten we 
duurzame projecten en 
de diversificatie van de 
landbouwgewassen. Dit 

maakte het mogelijk om de 
landbouwers die door de 
schimmelplaag getroffen 

waren, te ondersteunen ». 

Koffiecoöperatie Cocafcal in 
Honduras. 
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Sociale prestaties van onze partners 
actief in duurzame landbouw

Eind 2014 hadden 51 partnerorganisaties ons 
gerapporteerd over hun sociale prestaties. Die 
partners staan voor meer dan 100.000 landbouwers, 
onder wie 10.000 vrouwen, meer dan 2.500 vaste 
werknemers, en meer dan 406.128 hectare duurzaam 
bebouwde grond.

In 2014 leverde de verkoop van hun producten 
341 miljoen euro op. 87% van hun productie was 
gecertificeerd (als fair trade en/of als afkomstig uit 
biologische landbouw, of met een ander certificaat 
zoals Utz of Rainforest Alliance).

Meer dan een zakelijke 
relatie

84% van onze partners in 
duurzame landbouw, bieden hun 
leden ook bijkomende diensten 
aan. Daarbij gaat het vooral om 
technische bijstand die de kwaliteit 
van de oogst moet verbeteren 
en de productiviteit van de 
organisatieverhogen. Het aanbod 
omvat daarnaast ook onderwijs, 
gezondheidszorg, vrouwenprojecten 
en andere initiatieven die de 
gemeenschap ten goede komen.

De unie van coöperaties Ecookim 
heeft bijvoorbeeld, samen met twee 
handelspartners, in Ivoorkust twee 
scholen gebouwd om de toegang tot 
het onderwijs voor de kinderen van 
haar leden te vergemakkelijken.

De toekomst veiligstellen 
dankzij fair trade premies 

De kopers van fair trade producten betalen 
niet alleen een minimumprijs, maar zijn 
bereid om daarnaast ook nog een premie 
te betalen. Het totale bedrag dat onze fair 
trade partners in 2014 als premie uitbetaald 
gekregen hebben, bedraagt 21,8 miljoen 
euro.

Over het gebruik van de premies wordt 
binnen de boerenorganisaties op een 
democratische manier beslist. In 2014 
werden de premies hoofdzakelijk aan 
de landbouwers uitgekeerd (66%). Een 
deel werd echter ook gebruikt om de 
infrastructuur te verbeteren (17%) en 
om de productiekwaliteit te verbeteren 
en de certificaties veilig te stellen (11%). 
Een deel van de premie ten slotte ging 
naar gezondheids- en onderwijsprojecten 
(telkens 2%).

Opnieuw groei voor de 
gecertificeerde verkoop

In 2013 stelden we vast dat de vraag 
naar gecertificeerde producten op de 
internationale markt gedaald was. Onze 
partners moesten toen een deel van de 
productie van hun leden (die nochtans 
gecertificeerd was) in het conventionele 
circuit verkopen, waar ze geen 
minimumprijs of premie voor fair trade 
krijgen.

In 2014 stijgt het aandeel van de 
gecertificeerde verkoop opnieuw (87% in 
2014 tegen 69% in 2013). Dat is een teken 
dat gecertificeerde producten opnieuw 
aantrekkelijk zijn voor internationale 
handelaars.

Dit jaar stellen we opnieuw een sterke 
stijging vast in de verkoop van producten 
met een andere certificatie dan FLO (fair 
trade) of bio. Het gaat vooral om producten 
met een certificaat van Utz of Rainforest 
Alliance. Die certificaties leggen geen 
minimumprijs vast waardoor internationale 
handelaars meer interesse voor die 
producen hebben. Dat is de verklaring voor 
die trend.

“Producenten hanteren 
nu milieuvriendelijke 

werkmethodes die ook goed 
zijn voor hun gezondheid, 

terwijl hun rendement 
geoptimaliseerd wordt.”

Ecookim, unie van 
cacaocoöperaties in 

Ivoorkust.

Directe 
betaling 
aan de 
producenten

Infrastruc-
tuur

Kwaliteitsverbetering 
en certificeringen

Andere sociale 
projecten

Gezondheid

Opvoeding

Gebruik van de fairtrade premium
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Divisoria : een ‘groen’ idee dat 
commercieel succes heeft

Toen de coöperatie Divisoria in 2001 in Tingo 
Maria (Peru) opgericht werd, was ze alleen actief 
in koffie. In 2005 krijgt de coöperatie het ‘FLO’ 
label en in 2007 worden haar producten als 
‘bio’ gecertificeerd. Datzelfde jaar diversifieert 
Divisoria haar activiteiten en verbouwt ze ook 
cacao. En vanaf 2008 biedt de coöperatie ook 
biologische meststoffen aan. 

Aandacht voor de kwaliteit
Kenmerkend voor de werking van Divisoria is de 
aandacht die ze aan de kwaliteit besteedt. De 
coöperatie wil immers producten van bijzonder 
hoge kwaliteit aanbieden. Een lonende strategie 
vermits de coöperatie erin slaagt om de 
concurrentie het hoofd te bieden en ze zelfs de 
schade door de koffieroest, een schimmel die in 
2013 in Latijns-Amerika heel wat koffieoogsten 
vernield heeft, weet te beperken.

Eerste krediet van Alterfin
In 2010 komt Alterfin met de coöperatie in 
contact en verleent ze haar een eerste lening van 
200.000 dollar. Vanaf 2012 werden de banden 
nog nauwer aangehaald. Alterfin kent dan een 
krediet op middellange termijn (3 jaar) toe om de 
investeringen van Divisoria in infrastructuur en 
uitrusting te ondersteunen. Divisoria wou meer 
bepaald zijn opslagplaats verbeteren en een 
meststoffenfabriek bouwen.

Sinds Divisoria, een coöperatie van koffietelers, in 2001 opgericht werd, 
heeft ze haar activiteiten voortdurend verruimd. In 2007 neemt ze 
fair trade en bio cacao in haar aanbod op en in 2008 brengt ze 
biologische meststoffen op de markt die flink wat succes 
hebben. Een kennismaking met deze Peruviaanse partner.

De biologische meststoffen nemen een hoge vlucht 
Omdat Divisoria de lat op het vlak van kwaliteit erg hoog legt, heeft ze als ‘bio’ gecertificeerde 
meststoffen ontwikkeld. Na 8 jaar voorbereiding kwamen de meststoffen op de markt en het succes 
liet niet op zich wachten. De sterke vraag komt niet alleen van de leden van de coöperatie, maar ook 
van particulieren en van de Peruviaanse regering. De meststoffen zijn op het ogenblik al 4 maanden op 
voorhand verkocht.

Een landbouwer aan het woord
“Dankzij de meststoffen hebben mijn koffieplanten de schimmelplaag overleefd”, vertelt Luis 
Rodriguez, een lid van de coöperatie. “De schimmel had een vernietigend effect en veel telers hebben 
een groot deel van hun oogst, of zelfs hun volledige oogst, verloren! We leren zorg te dragen voor onze 
grond en aanplantingen dankzij/door groene producten te gebruiken. Dit vermindert ook het risico op 
aandoeningen. Door lid te zijn van Divisoria, krijg ik altijd goede prijzen voor mijn koffie- en cacaobonen. 
Op die manier kan ik op een waardige manier leven. ».

Nieuwe financiering van Alterfin
Calvert Foundation (zie p. 12) wou op haar beurt de Peruviaanse coöperatie steunen met een eerste 
investering in 2013. Dankzij haar uitstekende financiële gezondheid kon de coöperatie in 2014 twee 
nieuwe leningen van Alterfin en Calvert Foundation krijgen. De eerste als werkkapitaal voor de 
commercialisering van de koffie en cacao, de tweede om het meststoffenproject uit te breiden.

Toekomstprojecten
Divisoria rust niet op haar lauweren. De coöperatie heeft onlangs in Tingo Maria een cafetaria geopend 
en wil voor eind 2015 nog twee andere etablissementen openen. Op die manier kan de hele locale 
bevolking genieten van een lekker kopje koffie of warme choco!
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De vzw Alterfin Garantiefonds

Deze vzw stelt zich tot doel om fondsen te 
verzamelen die als garantie gebruikt kunnen 
worden voor de zwakste partners in het Zuiden 
die niet over voldoende waarborgen beschikken. 
Sinds 2013 kan het fonds ook het wisselrisico 
van leningen in de lokale munt dekken. Dat fonds 
haalt, in tegenstelling tot de coöperatie, zijn 
middelen uit giften, voornamelijk van vennoten. 
Het Garantiefonds staat op het ogenblik met 
meer dan anderhalf miljoen euro borg voor 
investeringen van de coöperatie Alterfin. 

Identificatie van de potentiële 
partners

Onze kredietbeheerders spelen een belangrijke rol 
in de prospectie van potentiële partners. Hoewel 
sommige organisaties direct met ons contact 
opnemen, komt het toch vaak voor dat we via onze 
talrijke relaties (NGO’s of bestaande partners in 
het Zuiden) of op internationale evenementen met 
potentiële partners in contact komen.

Preselectie en analyse op het 
terrein

Zodra een potentiële partner geïdentificeerd 
is, vindt er een preselectie plaats. Is het 
resultaat daarvan positief, dan gaat de 
kredietbeheerder ter plaatse. Dat bezoek is 
essentieel om de informatie waarover we 
al beschikken te controleren, om de leden 
van de organisatie te ontmoeten en om 
een vertrouwensrelatie met de potentiële 
partner op te bouwen. Na dat bezoek stelt de 
kredietbeheerder een dossier samen dat aan 
het kredietcomité wordt voorgelegd.

Politiek risico
Alterfin werkt in 
ontwikkelingslanden en dat kan 
aanzienlijke risico’s inhouden. 
Dat landenrisico houden we 
op verscheidene manieren 
beperkt. Enerzijds door onze 
investeringsportefeuille 
over verschillende landen 
te diversifiëren en voor elk 
land investeringslimieten 
vast te leggen op basis 
van de beoordeling van 
een ratingbureau en een 
openbare kredietverzekeraar. 
Zo zijn onze investeringen 
in Guatemala bijvoorbeeld 
beperkt tot 15% van onze 
totale portefeuille. Anderzijds 
wordt de portefeuille die we 
bij microfinancieringspartners 
geïnvesteerd hebben, 
in zijn geheel verzekerd 
door Credendo, terwijl 
onze portefeuille die 
bij boerenorganisaties 
geïnvesteerd is, over het 
algemeen gegarandeerd wordt 
door verkoopscontracten met 
buitenlandse klanten (bijv. 
Oxfam Fair Trade). Die laatsten 
betalen ons rechtstreeks 
wat de risico’s die het land 
van de partner kan inhouden, 
beperkt. Ten slotte kan Alterfin 
Garantiefonds in sommige 
gevallen ook het landenrisico 
dekken.

Ons investeringsbeleid

Elke investeringsbeslissing is 
afgestemd op het investeringsbeleid 
dat de Raad van Bestuur goedgekeurd 
heeft. Dat beleid bepaalt niet alleen 
de selectiecriteria voor elk type van 
partner (microfinancieringsinstelling 
of boerenorganisatie), maar ook de 
investeringslimieten per land en per 
sector, en alle procedures die met de 
financieringsbeslissing gepaard gaan. 

Wat zijn de risico’s en hoe 
worden ze beheerd?

Door de aard van onze activiteiten en 
de markt waarin we actief zijn, houden 
onze activiteiten een aantal risico’s 
in. De identificatie van die risico’s en 
de beperking ervan zijn prioriteiten 
voor Alterfin, wat zowel uit ons 
investeringsbeleid als uit het dagelijkse 
beheer van onze operaties blijkt.

Schuldrisico
Het risico dat een partner zijn 
krediet niet terugbetaalt, is 
inherent aan onze activiteit. 
Wij beperken dat risico op 
verschillende manieren. Eerst 
en vooral, verspreiden we onze 
investeringen over een groot 
aantal partners. Elk dossier 
wordt grondig bestudeerd 
vooraleer er beslist wordt om 
te investeren en elke partner 
wordt regelmatig ter plaatse 
en van op afstand opgevolgd. 
Anderzijds kunnen garanties 
worden inbegrepen in onze 
kredietovereenkomst. Dat kunnen 
hypotheken, verkoopcontracten, 
garantiebrieven van organisaties 
in het Noorden (NGO’s of andere), 
kredietportefeuilles, enz. zijn. 
Een deel van de portefeuille van 
Alterfin is ook gewaarborgd door 
de vzw Alterfin Garantiefonds (zie 
pagina 30).

Wisselkoersrisico
Een groot deel van de kredieten van Alterfin 
wordt in dollar toegekend. Dat betekent 
dat de waarde van de schuldvorderingen, 
wanneer die in euro uitgedrukt worden, 
schommelt volgens de koers van de dollar ten 
opzichte van de euro. Als de waarde van de 
euro ten opzichte van de dollar daalt, stijgt 
de waarde van die schuldvorderingen. Alterfin 
dekt het wisselkoersrisico door, voor het 
volledige bedrag van de in dollar toegekende 
kredieten, in te schrijven op leningen in 
dollar. Op die manier wordt de invloed van de 
wisselkoersschommelingen tussen de dollar 
en de euro op de balans beperkt.

Bij kredieten en participaties in andere lokale 
valuta kan Alterfin zich via MFX Microfinance 
Currency Risk Solutions en, sinds juni 2013, 
via de vzw Alterfin Garantiefonds tegen 
wisselkoersrisico’s indekken.

Alle informatie over de risico’s die verbonden 
zijn aan de participatie in het kapitaal van 
Alterfin, vindt u beschreven in ons prospectus 
(goedgekeurd op 4 november 2014). Het 
prospectus is beschikbaar op www.alterfin.be 
en op onze maatschappelijke zetel. 

Investeringsbeslissing

Het Kredietcomité beslist op basis van 
institutionele, maatschappelijke en financiële 
criteria om een partner al dan niet te financieren. 
De partner moet zijn leefbaarheid als instelling 
kunnen aantonen, blijk geven van een financiële 
stabiliteit en vooral de uiteindelijke begunstigden 
(MFI-klanten of landbouwers) van zijn activiteiten 
een echte maatschappelijke meerwaarde bieden.
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Op de maatschappelijke zetel van Alterfin in Brussel proberen we om 
onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Onze ecologische voetafdruk

Electriciteit en 
onderhoud

Net als de voorbije jaren gebruiken 
we elektriciteit uit duurzame 
bronnen. De kantoren worden 
gepoetst met producten die 
een minimale impact op het 
milieu hebben. Al het afval wordt 
gesorteerd. 

Papier

We gebruiken voor 100% 
gerecycleerd papier en we printen 
alleen dat wat nodig is. 
In 2014 hebben we ons 
papierverbruik sterk verminderd. In 
2013 hadden we immers een nieuwe 
grafische identiteit voor Alterfin 
ontworpen zodat we het grootste 
deel van ons communicatiemateriaal 
opnieuw hebben moeten laten 
drukken (brochures, enveloppes, 
naamkaartjes, …).

Transport

De vluchten die we nemen om onze partners 
in het Zuiden op te volgen, vormen duidelijk 
de grootste bron van onze CO2-uitstoot. Die 
verplaatsingen zijn noodzakelijk om een goede 
analyse van de partners te maken vooraleer 
besloten wordt om te investeren, en om ze 
degelijk te kunnen opvolgen. Telkens als dat 
mogelijk was, hebben we het aantal vluchten 
beperkt door de bezoeken aan partners in 
dezelfde regio te groeperen, door zoveel mogelijk 
rechtstreekse vluchten te nemen, door lokale 
partnerships te ontwikkelen of nog door een 
beroep te doen op lokaal personeel.

Het personeel gebruikt uitsluitend het openbaar 
vervoer en de fiets voor het woon-werkverkeer. 
We moedigen ook telewerken aan.

Compensatie van onze 
CO2-uitstoot in een 
herbebossingsproject in Peru

We hebben beslist om de koolstofemissies van 
Alterfin te compenseren door te investeren 
in een herbebossingsproject dat door een 
van onze partners in het leven geroepen is, 
de coöperatie Acopagro in de regio van San 
Martin en het Peruviaanse Amazonegebied. 
Het project plant inheemse bomen aan in de 
cacaopercelen van de landbouwers. De bedoeling 
is om bosbouwsystemen te ontwikkelen die de 
overlevingskansen van de cacaoteelt op lange 
termijn garanderen. Dankzij het engagement van 
Alterfin kunnen er ongeveer 4.000 extra bomen 
geplant worden.

GRI-code 2014 2014 2013

EN 1 Totale hoeveelheid verbruikt papier per VTE

kg 717,9 56 91

EN  3 Direct energieverbruik van primaire 
energiebronnen per VTE

• Gas voor verwarming KWh 19.990 1550 1729

• Electriciteit voor het gebouw KWh 5.013 389 381

EN 4 Indirect energieverbruik van primaire 
energiebronnen per VTE

• Woon-werkverkeer

          - Auto km/jaar  -    -    -   

          - Trein km/jaar 98.930  7.669  9.124 

          - Metro / tram / bus km/jaar 4.209  326  186 

          - Fiets km/jaar 3.543  275  63 

          - Te voet km/jaar  461  36  81 

• Verplaatsingen per vliegtuig voor de 
opvolging van de Zuidpartners

          - Vliegtuig km/  757.571  58.726  70.593 

EN 8 Totale wateronttrekking per VTE

• Water voor gebouw m³ 14,58 1,13 0,85

EN 16/17 Totale directe en indirecte uitgifte van CO2 per VTE

• Gebouw

          - Gas voor verwarming kg CO2  4.331,9  335,8  386,0 

          - Electriciteit kg CO2  151,2  11,7  11,5 

• Woon-werkverkeer

          - Auto kg CO2  -    -   -   

          - Trein kg CO2  1.137,7  88,2  104,9 

          - Tram kg CO2  195,2  15,1  1,3 

          - Fiets kg CO2  -    -   -   

          - Te voet kg CO2  -    -   -   

• Verplaatsingen per vliegtuig voor de 
opvolging van de Zuidpartners

kg CO2 169.830,9 13.165,2 16.156,2

• Papier kg CO2  947,67  73,5  122,83 

Totale CO2 uitstoot  176.594,6  13.689,5  16.782,7 

Milieu-indicatoren
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Het Alterfin-team

Jean-Marc Debricon 
Algemeen Directeur

Jean-Marc is sinds januari 2015 
Algemeen Directeur van Alterfin. 
Jean-Marc kan bogen op een solide 
ervaring in investeringsbankieren 
en het opzetten van ontwikkelings-
programma’s. Hij beschikt over alle 
troeven om de gelden die u in onze 
coöperatie investeert zo goed mogelijk 
te beheren, alsook de efficiëntie van 
onze actie bij de gemeenschappen die 
we ondersteunen te waarborgen.

Sociale indicatoren

2013 2014

Totaal personeelsbestand

Personen in dienst op 31 december 2014 Aantal 13 14

Totaal VTE op 31 december 2014 Aantal 12 12,9

Turn-over van het personeel    

Aanwervingen Aantal 3 3

Ontslagen Aantal 1 2

Opleiding    

Aantal personeelsleden die een opleiding genoten 7 7

Aantal opleidingsuren per jaar Uren/jaar  127 404

Personeel per categorie    

Per geslacht  

· Voltijds tewerkgestelde mannen Aantal 7 6

· Deeltijds tewerkgestelde mannen Aantal 1 1

· Voltijds tewerkgestelde vrouwen Aantal 3 5

· Deeltijds tewerkgestelde vrouwen Aantal 2 2

Per opleidingsniveau  

· Hoger Onderwijs Aantal 3 3

· Universitair Aantal 10 11

Per leeftijdscategorie  

· <30 jaar Aantal 0 1

· 30 - 50 jaar Aantal 8 8

· > 50 jaar Aantal 5 5

Per afkomst  

· Latijns-Amerika Aantal 2 2

· België Aantal 8 8

· Europa (buiten België) Aantal 3 4

Alex Tack
Verantwoordelijke portefeuille 
Latijns-Amerika

Audrey Timmermans
Finance and Administration 

Manager

Caterina Giordano
Verantwoordelijke portefeuille 
Afrika

Georges Karras
Medewerker Communicatie en 

Marketing

Hugo Couderé
Senior advisor
Verantwoordelijke portefeuille 
Azië

Irène Angot
Junior kredietbeheerdster

Jan De Grande
Verantwoordelijke Financiën en 
Boekhouding

Julie Depelchin
Boekhoudster

Karin Huffer
Medewerkster Communicatie en 
Marketing

Marie Depelchin
Credit administrator

Mauricio Duran
Kredietbeheerder 
Latijns-Amerika

Saúl Castro
Senior advisor voor  

Latijns-Amerika

Sofie Desmet
Verantwoordelijke 
Portefeuillebeheer

Virgilio Scacchetti
Kredietbeheerder 

Latijns-Amerika

Tom Reniers
Data Manager

In januari 2015 heeft ook 
Tom ons team vervoegd 

als verantwoordelijke 
voor het beheer van de 

informatiesysteem
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Alterfin, een referentie in de sector

De teamleden maken deel uit van talrijke werkgroepen of 
internationale platforms waar de verschillende spelers in de 
sector elkaar ontmoeten om de beste praktijken te identificeren 
en te delen, om die te veralgemenen, en om de ontwikkelingen 
en vernieuwingen in de sector te bespreken. Hieronder een 
overzicht van de belangrijkste activiteiten waaraan Alterfin in 
2014 deelgenomen heeft.

In 2014 heeft Alterfin 
opnieuw deelgenomen aan 
de belangrijkste forums 
over de microfinanciering in 
Latijns-Amerika, alsook aan 
verschillende internationale 
forums voor spelers uit de 
koffiesector. Daarnaast 
fungeert Alterfin sinds 
2013 als ondervoorzitter 
van FAST (Finance Alliance 
for Sustainable Trade), een 
netwerk van landbouwers 
en geldschieters dat de 
financiering van de duurzame 
landbouw wil vergemakkelijken.

De bestuurders 
worden gekozen 
door de Algemene 
Vergadering die 
hen het mandaat 
geeft om Alterfin te 
beheren.

Oprichting van CSAF
In 2013 hebben Alterfin en zes andere 
maatschappelijke investeerders 
de CSAF (Council on Smallholder 
Agricultural Finance – raad voor de 
financiering van kleine landbouwers) 
opgericht. Alterfin, Oikocredit, 
Rabo Rural Fund, responsAbility 
Investments AG, Root Capital, 
Shared Interest Society en Triodos 
Sustainable Trade Fund delen 
dezelfde doelstelling: een financieel 
netwerk uitbouwen voor de 
450 miljoen kleine landbouwers in de 
ontwikkelingslanden. 

Die raad komt geregeld samen om 
uit te maken wat de beste praktijken 
zijn, en om normen voor de hele 
sector vast te leggen.

Dominique Morel (Voorzitster)
Onafhankelijke bestuurder

Frederick De Gryse
Triodos Invest cvba

Laurent Biot 
SOS Faim België

Klaartje Vandersypen
Particuliere vennoten

Vincent de Brouwer
Particuliere vennoten

Jean Matton
Particuliere 

vennoten

Mark Lambrechts
Onafhankelijke 

bestuurder

Chris Claes
Vredeseilanden

Alterfin neemt opnieuw deel 
aan verschillende actiegroepen 
van het Europese platform voor 
microfinanciering. 
Alterfin is ook actief lid van de 
‘Social Performance Task Force’, 
een internationaal netwerk van 
spelers op het domein van de 
microfinanciering dat goede 
praktijken op het vlak van 
maatschappelijke prestaties wil 
promoten.

Raad van Bestuur
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AC
TI

VA

Balans uitgedrukt in euro voor 
winstverdeling

2012 2013 2014 Verschil  
2013-2014

Vaste activa 1.473.906 2.017.082 1.636.812 -19%

  Immateriële vaste activa 285 185 86 -54%

  Materiële vaste activa 18.261 460.337 170.508 -63%

  Financiële vaste activa 1.455.360 1.556.560 1.466.218 -6%

Vlottende activa 47.148.651 58.649.908 80.698.585 38%

  Kredietportefeuille 22.944.541 26.099.074 40.342.835 55%

  Geldbeleggingen/liquide middelen 23.961.652 32.184.610 39.875.894 24%

  Andere debiteurs 242.459 366.224 479.855 31%

Overgangsrekeningen 1.111.508 1.135.302 1.530.590 35%

  Te ontvangen pro rata interesten 1.111.508 1.135.302 1.530.590 35%

Totaal der activa 49.734.065 61.802.293 83.865.987 36%

PA
S

S
IV

A

Eigen vermogen 27.202.960 36.502.201 45.900.272 26%

  Geplaatst kapitaal 25.004.000 34.225.188 43.734.063 28%

  Wettelijke reserve 187.013 228.723 267.692 17%

  Andere reserves 1.100.000 1.087.612 1.129.924 4%

  Overgedragen winst 77.733 181.309 14.960 -92%

  Resultaat van de periode 834.214 779.369 753.634 -3%

Schulden 22.325.976 25.117.015 37.732.123 50%

  Schulden op meer dan een jaar 4.463.705 4.686.011 5.022.216 7%

  Schulden op minder dan een jaar 17.413.370 19.857.539 32.056.928 61%

  Andere schulden 448.900 573.465 652.979 14%

Overgangsrekeningen 205.129 183.077 233.592 -11%

Te betalen pro rata interesten 205.129 183.077 233.592 28%

Totaal der passiva 49.734.065 61.802.293 83.865.987 36%

Financiële prestatie

Balans

Op 31 december 2014 bedroeg het totaal van de activa van Alterfin 83,9 miljoen euro, een stijging 
met 36% in vergelijking met het jaar voordien. Op diezelfde datum bedroegen de eigen middelen van 
Alterfin 45,9 miljoen euro, tegenover 36,5 miljoen euro op 31 december 2013. Het maatschappelijk 
kapitaal steeg op zijn beurt van 34,2 tot 43,7 miljoen euro, enerzijds doordat nieuwe aandeelhouders 
toegetreden zijn, anderzijds doordat bestaande aandeelhouders hun participatie verhoogd hebben. 

De meeste partners van Alterfin hebben nood aan financiering in dollars. Met het oog daarop belegt 
Alterfin het grootste deel van zijn maatschappelijk kapitaal (opgehaald in euro) en gebruikt het die 
beleggingen om bij commerciële banken kredietlijnen in dollar te krijgen.

Doordat het kapitaal in 2014 toegenomen is, heeft Alterfin grotere waarborgen aan de banken kunnen 
geven en zo bijkomende kredietlijnen in dollar verkregen. Dat verklaart de stijging van de schulden met 
50% in 2014. Die stijging is een direct gevolg van de toename van de kredietportefeuille met 55%. De 
waarde van deze beide balansposten in euro is tevens sterk gestegen door de waardestijging van de 
dollar ten opzichte van de euro.

De waardedaling van de vaste activa wordt verklaard doordat we de boekwaarde van een onroerend 
goed in Paraguay verminderd hebben. In 2013 kregen we dit als tegenwaarde voor een krediet dat niet 
terugbetaald werd. Omdat de verkoop van die eigendom moeilijker blijkt dan verwacht en uit voorzorg 
hebben we de boekwaarde ervan dit jaar met 281.074 euro verminderd.

Bij de financiële activa hebben we de boekwaarde van de participatie van Alterfin in het fonds 
Fopepro verminderd. Dat fonds heeft inderdaad met een aantal moeilijkheden te kampen gehad die de 
ontwikkeling ervan afgeremd hebben en die tot verliezen geleid hebben. In januari 2015 heeft Alterfin 
het beheer van het fonds volledig overgenomen. Alterfin zal dan ook alles in het werk stellen om de 
financiële resultaten van Fopepro te verbeteren. Niettemin werd uit voorzorg beslist om de boekwaarde 
van de participatie met 226.225 euro te verminderen.
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In euro uitgedrukt 2012 2013 2014 Verschil 
2013-2014

Budget 2014

Inkomsten uit eigen portefeuille 1.867.784 2.256.120 2.924.063 30% 2.657.004

Inkomste uit beheer van 
portefeuille van derden

381.029 246.267 177.908 -28% 180.000

Consultancy 5.050 405 0 -100% 0

Inkomsten uit commissie Triodos 30.132 16.724 521 -97% 0

Inkomsten uit deposito’s 701.418 942.760 1.092.238 16% 900.000

Totale financiële en operationele 
inkomsten

2.985.413 3.462.276 4.194.730 21% 3.737.004

Financiële kosten -725.759 -848.265 -1.027.681 21% -950.000

Financiële marge 2.259.654 2.614.011 3.167.049 21% 2.787.004

Personeel -649.119 -815.449 -894.162 10% -1.011.164

Kantoor en marketing -253.942 -277.486 -203.739 -27% -335.300

Diensten -19.023 -46.731 -47.137 1% -44.000

Monitoring portefeuille -77.645 -106.952 -113.372 6% -130.000

Operationele kosten -999.729 -1.246.618 -1.258.410 1% -1.520.464

Bruto operationele marge 1.259.925 1.367.393 1.908.639 40% 1.266.540

Voorzieningen op risico -326.217 -652.078 -751.508 15% -848.354

Verzekering Credendo (NDD) -39.965 -42.063 -48.038 14% -50.000

Commissie voor Garantiefonds -8.032 -11.524 -14.031 22% -13.000

Netto operationele marge 885.711 661.729 1.095.063 65% 355.187

Wisselkoersresultaat -12.388 42.312 117.118 177% 0

Uitzonderlijk resultaat 32.358 75.328 -457.580 507% 70.894

Belastingen -71.467 0 -967 0

Netto marge 834.214 779.369 753.634 -3% 426.081

Verlies- en winstrekening In 2014 bedroeg het totaal van de 
financiële en operationele inkomsten 
van Alterfin 4,2 miljoen euro, 21% meer 
dan in 2013.

De groei van de inkomsten uit onze 
portefeuille is in de eerste plaats een 
gevolg van de groei van die portefeuille, 
en niet van een stijging van de 
rentetarieven die we aan onze partners 
vragen. 

De stijging van de financiële lasten 
(+21%) houdt verband met de groei van 
onze activiteiten.

De operationele lasten zijn amper 
gestegen (+ 1%). De verklaring hiervoor 
is de grote daling in de uitgaven voor 
marketingactiviteiten en voor de druk 
van communicatiemateriaal. In 2013 
waren de drukkosten hoger door de 
invoering van een nieuwe bedrijfsstijl 
met nieuw logo.

Het bedrag van de notionele 
interesten, die voortkomen uit de grote 
kapitaalstijging van 2014, stelt ons in 
staat om in grote mate de belastingen 
die we moeten betalen, te beperken.

Het nettoresultaat bedraagt 
753.634 euro, 3% minder dan in 2013. 
Dit resultaat wordt sterk beïnvloed 
door de waardeverminderingen op 
onze portefeuille, die in 2014 tot 
meer dan 750.000 euro opliepen, 
en door de waardevermindering 
voor een totaalbedrag van meer dan 
500.000 euro die we op twee van onze 
vaste activa geboekt hebben (in de 
resultatenrekening zijn die als een 
uitzonderlijk resultaat opgenomen).
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Efficiëntie 2012 2013 2014

Operationele zelfvoorziening (waardeverminderingen 
inbegrepen) 142,18% 123,63% 135,33%

Operationele kosten / totaal der activa 2,01% 2,02% 1,50%

Rendement en marge 2012 2013 2014

Rendement van de eigen middelen (ROE) 3,52% 2,47% 1,83%

Rendement van de portefeuille van Alterfin 8,44% 8,26% 8,38%

Rendement van de voor derden beheerde portefeuille 1,74% 1,67% 1,44%

Rendement van de spaar- en depositorekeningen 3,32% 3,36% 3,03%

Het rendement op het eigen kapitaal is opnieuw sterk beïnvloed door de waardeverminderingen die we 
geboekt hebben om de potentiële handelsrisico’s van bepaalde partners te dekken, en door de bij-
komende waardevermindering op bepaalde van onze vaste activa. Die waardeverminderingen werden 
doorgevoerd uit voorzorg, in overeenstemming met onze procedures en vormen een eerlijke inschatting 
van het risico dat we lopen.

Het rendement van onze portefeuille blijft stabiel. Het rendement van de portefeuilles die we voor 
derden beheren, vertoont een daling wegens het einde van de samenwerking met responsAbility. 

Het rendement van de beleggingen die we als waarborg gebruiken om kredietlijnen in dollar te krijgen, 
volgt de evolutie van de markt en daalt dus.

Het aandeel van de portefeuille dat we als ‘risicovol’ beschouwen, ofwel omdat de partner een 
betalingsachterstand heeft, ofwel omdat zijn financiering herschikt werd, is verminderd als gevolg van 
de verschillende waardeverminderingen die we in de boeken opgenomen hebben. Op het einde van 
2014 bedroeg dat risicovolle aandeel 3,4% van de totale portefeuille.

Het bedrag van de waardeverminderingen die we in 2014 in de boeken opgenomen hebben, 
vertegenwoordigt 1,82% van de totale portefeuille.

Kwaliteit van de portefeuille 2012 2013 2014

Risicoportefeuille / totale portefeuille 4,58% 4,59% 3,40%

Waardeverminderingen op de portefeuille
Totale portefeuille 1,71% 1,78% 1,82%

In de loop van 2014 waren de moeilijkheden vooral te vinden in de landbouwportefeuille. De 
voorbije jaren is de prijs van talrijke grondstoffen, onder andere koffie, aan sterke schommelingen 
onderhevig. Dat heeft ertoe geleid dat een groeiend aantal van onze partners in moeilijkheden 
geraakt is. Sommige partners met een zwakker beheer of beleid konden die moeilijkheden niet 
ontkomen en dit heeft geleid tot wanbetalingen.

We hebben maatregelen genomen om het aantal partners in moeilijkheden te verminderen. 
Enerzijds volgen we van de nabij de evolutie van elke partner in moeilijkheden en hebben we in 
bepaalde gevallen de financieringen herschikt. Anderzijds hebben we een interne werkgroep 
opgericht die onze instrumenten om risico’s te beoordelen en onze procedures om fondsen terug 
te innen, moet verbeteren. 

De operationele kosten (waardeverminderingen inbegrepen) blijven ruim onder onze operationele 
inkomsten en in vergelijking met de totale activa zijn ze zelfs gedaald. Dat bewijst dat onze 
manier van werken efficiënt blijft. 

Enkele belangrijke indicatoren
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Vandaag leven er op de wereld nog meer dan een miljard mensen onder de 
armoedegrens  en hebben twee en een half miljard mensen geen toegang tot 
transparante en eerlijke financieringsbronnen. Bovendien zijn in de loop van de vijftig 
voorbije jaren meer dan 800 miljoen mensen uit landelijke gebieden weggetrokken 
en naar steden verhuisd in de hoop er een Eldorado te vinden in plaats van een 
overlevingseconomie die in het gedrang komt door de aantasting van het milieu. 

De omvang van die cijfers mag echter niet de enorme vooruitgang verhullen die 
in minder dan 20 jaar geboekt is. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens 
leeft, is met de helft gedaald . En zoals bij elke grote opdracht die de mensheid 
zich stelt, moet er overleg zijn en moeten de inspanningen gebundeld worden. 
Dankzij u kan Alterfin samen met onze partners in het Noorden en het Zuiden zijn 
steentje bijdragen. Ons team spant zich in om in het Zuiden transparante, eerlijke en 
verantwoorde microkredieten te promoten, evenals een duurzame landbouw die het 
milieu niet aantast. En daarvoor doet ze een beroep op kapitalen uit het Noorden.

Die actie kan alleen maar duurzaam zijn als ze uitgevoerd wordt zoals het hoort. 
Met de visie van een rechtvaardiger wereld voor ogen, binnen de strijd tegen de 
armoede en voor de waarden die ons nauw aan het hart liggen. En uiteraard in 
overeenstemming met de principes van een goed beheer. 

Opnieuw is Alterfin in staat een dividend uit te keren dat in niets moet onder doen 
voor de spaarrente die een meerderheid van de grote financiële instellingen die op 
de Belgische markt actief zijn, uitbetaalt. Opnieuw geeft Alterfin in een dertigtal 
landen van het Zuiden gedurfde projecten de kans om zich te ontwikkelen, tijdens 
een internationale financiële crisisperiode waar maar geen eind aan lijkt te komen. 
Opnieuw oefent Alterfin direct een positieve invloed uit op het leven van 62.977 
mensen (en hun gezin) en indirect op dat van 1.380.000 mensen (en hun gezin). Het 
kleine steentje van Alterfin wordt groot en daarmee groeit ook de hoop om die enorme 
taak te volbrengen.

Zelf voel ik me vereerd dat ik me bij Alterfin aangesloten heb en in naam van het hele 
team dank ik u voor uw vertrouwen en nodig ik u uit om samen die opdracht voort te 
zetten waarmee we 20 jaar geleden van start zijn gegaan. 

Vooruitzichten Overzicht GRI-indicatoren

Jean-Marc Debricon
Algemeen Directeur van Alterfin

Profiel pagina

Strategie en analyse

1.1  Inleiding door de Algemeen directeur 3

Organisatieprofiel

2.1  Naam van de organisatie 1

2.2  Producten en/of diensten 12-31

2.3  Operationele structuur van de organisatie 34-36

2.4  Locatie van het hoofdkantoor 4de cover

2.5  Aantal landen waar de organisatie actief is 6, 7

2.6  Eigendomsstructuur en de rechtsvorm 10, 11

2.7  Afzetmarkten 12-31

2.8 Omvang van de organisatie/ Kerncijfers 2, 10, 12, 
33, 38-43

2.9  Significante veranderingen wat betreft omvang, structuur of eigendom 10, 12-13

2.10  Onderscheidingen Website

Verslagparameters

3.1 Verslagperiode 4

3.2 Datum van het meest recente verslag 4

3.3 Verslaggevingscyclus 4

3.4 Contactpunt voor vragen 4

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag 4

3.6 Afbakening van het verslag 4

3.7 Specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag 4

3.8 Basis voor verslaggeving die de vergelijkbaarheid tussen de verschillende 
verslag perioden aanzienlijk beïnvloedt

4

3.9 Technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen 4

3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte 
informatie

N.A.

3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten 
aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden

Geen

3.12 GRI-overzichtstabel met overzicht van de behandelde indicatoren 45, 46

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

4.1 Bestuursstructuur van de organisatie 10, 34-36

4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een 
leidinggevende functie heeft

36

4.3 Aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende bestuurders 36

4.4 Mechanismen die de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen Website

4.14 Lijst van groepen belanghebbenden Website

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden Website

1 2011 Study, Word Bank. 2 Global Financial Inclusion Index, World Bank and Bill & Melinda Gates Foundation 3 Study, FAO



46

Prestatie-indicatoren pagina

Economische aspecten

EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd 38-43

EC4 Significante financiële steun van een overheid Geen

Milieuaspecten

EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron 32-33

EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron 32-33

EN8 Totale wateronttrekking per bron 32-33

EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht 32-33

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en 
gerealiseerde verlagingen

32-33

EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en 
diensten

32-33

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk 

LA1 Totaal personeelsbestand 35

LA2 Totaal personeelsverloop 35

LA10 Opleidingen 35

LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers 
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35

Sectorsupplement financiële dienstverlening

FS1 Specifiek sociaal en milieubeleid voor sectoren 30-32

FS3 Procedures voor vaststellen en doorlichten sectoren op sociale en 
milieurisico’s

30, 31 et site 
web

FS6 Percentage van het portfolio verdeeld naar regio, sector en grootte 12-14, 17-18, 
20-25

FS7 Monetaire waarde van producten en diensten van elk bedrijfsonderdeel die 
sociale toegevoegde waarde hebben

12-13

FS8 Monetaire waarde van producten en diensten van elk bedrijfsonderdeel die 
toegevoegde waarde hebben voor het milieu

12-13

FS13 Toegangspunten in dunbevolkte of economisch benadeelde regio's 13-15, 18-19, 
24-25

FS14 Initiatieven om de toegang tot financiële diensten voor mensen met een 
handicap te verbeteren

12-30

FS15 Beleid voor eerlijk ontwerp en verkoop van financiële producten en 
diensten

6

FS16 Initiatieven om financial literacy te verbeteren. 19

Guidelines GRI - G3.1 - Niveau C “self-declared”
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