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Beste lezer, 

2012 was een merkwaardig jaar voor Alterfin, in 
de eerste plaats omdat we niet minder dan 865 
nieuwe aandeelhouders mochten verwelkomen. 
Dankzij de bestaande en nieuwe aandeel-
houders groeide ons kapitaal met 6,1 miljoen 
EUR en bereikten we 25 miljoen EUR. 

Alterfins portefeuille volgde dezelfde stijgende 
lijn als het kapitaal en kwam uit op 25,3 miljoen 
EUR op het einde van het jaar. Dat is een groei 
van 18%. 

De sterke groei van onze eigen portefeuille was 
noodzakelijk om het verlies te compenseren van 
de portefeuille die we vroeger beheerden voor 
het Zwitserse responsAbility. Het verlies van 
responsAbility kon bovendien niet gecompen-
seerd worden door onze fondsen Fefisol en 
Fopepro. 

Op het einde van 2012 was 52,5% van Alterfins 
eigen portefeuille geïnvesteerd in micro-
financieringsinstellingen. De rest (47,5%) werd 
geïnvesteerd in landbouwcoöperatieven en hun 
landbouwwaardeketenbedrijven. Dit bevestigt 
Alterfins streven om een evenwicht te houden 
tussen investeringen in microfinanciering en 
investeringen in duurzame kleine landbouw. 

Op het einde van 2012 werkten onze partners 
samen met ongeveer 1.210.000 microfinancie-
ringsklanten en 75.000 producenten over de 
hele wereld. Via deze 1.285.000 klanten of 
producenten kwam het werk van Alterfin ten 
goede van 50.675 mensen (en hun families). 

De meerderheid van de mensen die we 
bereiken is vrouwen (67%), de meesten onder 
hen leven op het platteland en een groot deel 
woont in Afrika (47%). 

Dit illustreert dat Alterfin niet alleen sterk groeit, 
maar tegelijkertijd de mensen die het wenst te 
bereiken ook blijft bereiken. 

Dit is het vijftiende jaar op rij dat Alterfin een 
stevige positieve financiële marge heeft, wat 
bewijst dat Alterfin beschikt over een gezond 
business model en blijft tekenen voor een 
investering en bedrijf met sociaal en financieel 
perspectief.  

Beste lezer, laat me toe dit voorwoord af te 
sluiten met een persoonlijke noot. Achttien jaar 
geleden heb ik Alterfin gesticht met de steun 
van 12 NGO’s en 2 banken en al snel hebben 
honderden particuliere aandeelhouders zich 
aangesloten. Samen met een team competente 
en toegewijde professionals hebben we van 
Alterfin een succesverhaal gemaakt. Vandaag 
heb ik beslist een stap opzij te zetten als 
managing director en verder te gaan als senior 
advisor van Alterfin. Kris Goossenaerts neemt 
het roer van mij over. Het was een plezier en 
een eer om het kapitaal van onze aandeel-
houders toevertrouwd te krijgen en te mogen 
werken voor al die mensen in het Zuiden.  

Ik bedank jullie allemaal. 

 

 

Hugo Couderé 

Dit is het 15de jaar op rij dat Alterfin een stevige 
positieve financiële marge heeft, wat bewijst dat 
Alterfin beschikt over een gezond business model 
en blijft tekenen voor een investering en bedrijf 
met social en financieel perspectief.  

Een boodschap van Hugo Couderé 

Voorwoord 
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Belangrijke cijfers op 31 december 2012 

112 actieve partners in het Zuiden 
24 landen 
25,3 miljoen EUR investeringen 
25 miljoen EUR maatschappelijk kapitaal 
3.396 aandeelhouders 

 

Missie van Alterfin 
Alterfin wil bijdragen tot meer menselijke waardigheid in ontwikkelingslanden door individuele en col-
lectieve economische activiteiten te stimuleren die lokaal worden opgestart en bijdragen tot duurzame 
ontwikkeling.  

Zelfstandig ondernemerschap, micro-ondernemingen en KMO’s zijn noodzakelijke instrumenten om dit 
doel te bereiken. Deze kleine ondernemers moeten toegang krijgen tot productiemiddelen. Een van de 
essentiële elementen om die toegang te krijgen is aangepaste financiële diensten, aangeboden door 
lokale, duurzame en transparante organisaties. 

Alterfin wil de ontwikkeling ondersteunen van lokale financiële duurzame diensten in het Zuiden die 
gericht zijn op kansarme groepen in de samenleving. Deze financiële diensten worden geleverd door 
microfinancieringsinstellingen (MFI) en door kleine producentenverenigingen (ASP, associations of 
small producers) of andere organisaties die deel uitmaken van dezelfde (landbouw-)waardeketen. 

Alterfin investeert daarom in microfinancieringsinstellingen en producentenverenigingen in Afrika, La-
tijns-Amerika en Azië. Eind december 2012 beheert Alterfin een portefeuille van meer dan 50 miljoen 
U.S dollar. Alterfin financiert rechtstreeks 112 partners in 24 verschillende landen.  

Alterfin werd opgericht in 1994 en is een coöperatieve vennootschap van NGO’s, banken en een aan-
tal bedrijven en meer dan 3.200 particulieren (83% van het totale kapitaal is in handen van particulie-
ren).  
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1.  Groei van het aandelenkapitaal 
Alterfin is een coöperatieve, wat betekent dat het eigendom is van zijn leden. Alterfins leden leveren 
ook het belangrijkste financiële product aan de coöperatieve: het aandelenkapitaal dat de financiële 
basis is die Alterfin toelaat om investeringen te doen en haar sociale doelstellingen te realiseren. 
 
Sinds de stichting in 1994, mocht Alterfin elk jaar een toenemende aantal aandeelhouders 
verwelkomen. Sinds 2010 wordt Alterfin door de Belgische staat erkend als ontwikkelingsfonds voor 
microfinanciering. Onder bepaalde voorwaarden krijgen particulieren belastingvermindering op de 
in Alterfin geïnvesteerde bedragen, wat de voorbije 2 jaar resulteerde in een grotere groei van ons 
maatschappelijk kapitaal.   
 
In 2012 mocht Alterfin 865 nieuwe aandeelhouders verwelkomen (+34%), Jan De Grande, Alterfins 
Financial manager is “erg blij met deze nieuwe aandeelhouders die ons uitdagen om onze 
kredietportefeuille verder te blijven ontwikkelen. Op het einde van het jaar bedroeg het 
maatschappelijke kapitaal 25.004.000 EUR (+6,1 miljoen EUR; +32%). 

 

Op de cooperatieve weg 
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2.  Wie zijn de aandeelhouders van Alterfin? 
Er zijn twee types Alterfin-aandelen, afhankelijk van wie de aandelen onderschrijft: 
 Rechtspersonen kunnen intekenen op aandelen van 250 euro 
 Particulieren kunnen intekenen op aandelen van 62,50 euro 
 
De particulieren leveren veruit de grootste bijdrage tot het kapitaal van Alterfin: zij vertegenwoordigen 
94% van alle aandeelhouders en brengen 83% van het totale aandelenkapitaal aan. 

Situatie op 31/12/2012 
Categorie A Categorie B 

Totaal 
Rechtspersonen Natuurlijjke personen 

Aantal aandeelhouders 188 6% 3.210 94% 3.398 

Aandelenkapitaal in EUR 4.163.250 17% 20.840.750 83% 25.004.000 

Gemiddelde investering in EUR 22.145 6.492 7.358 

3.  Waar zag u Alterfin in 2012? 

Om Alterfins activiteiten te promoten, hebben we in 2012 deelgenomen aan beurzen, waren we 
nadrukkelijk aanwezig in de pers, maakten we onze entree op de sociale media en gaven we een 
aantal nieuwe publicaties uit.  
 

Alterfin op beurzen om onze activiteiten te promoten 

In 2012 nam Alterfin aan heel wat beurzen deel om onze activiteiten te promoten. We waren aan-
wezig op Finance Avenue en voor de eerste keer op het evenement Roularta’s MoneyTalk en het 
VFB evenement (‘Flemish Federation of Investors’). We namen ook deel aan de Triodos dag en het 
evenement van Réseau Financement Alternatif. 

Alterfin nam in oktober voor de eerste keer deel aan de week van de fair trade georganiseerd door 
het Belgisch ontwikkelingsagentschap (BTC). We presenteerden onze activiteiten aan het personeel 
van financiële instellingen in hun kantoren, gevolgd door een proefsessie van fairtradeproducten. 



9 

 

Alterfin op seminaries en congressen over de hele wereld 

Alterfin neemt actief deel aan seminaries en congressen om zicht te informeren en de eigen mening 
te geven over de meest recente ontwikkelingen in de ontwikkelingssector. Alterfin nam daartoe in 
2012 deel aan o.a. de International Summit of Cooperatives in Canada, de European Microfinance 
Platform in Luxemburg, het African Microfinance Transparency forum in Tunesië, het evenement voor 
microfinancierings- en micro-ondernemingsontwikkeling voor Latijns-Amerika en de Caraïben 
(FOROMIC) dat plaats vond in Barbados, de Social Performance Task Force in Jordanië, het 
Congress of the Special Coffee Association Europe in Oostenrijk (SCAE) en Amerika (SCAA) in 
Portland, VS. 
 

Mediaberichtgeving 

Alterfin kwam aan bod in een aantal interessante artikels in sommige van de belangrijkste kranten en 
magazines van België. Er verschenen artikels over Alterfin in Trends (Vlaamse versie) en Trends-
Tendances (Franstalige versie), De Standaard en La Dernière Heure. 
 

Sociale media 

Om Alterfins aanwezigheid op het web te vergroten en dichter te staan bij onze gemeenschap, heb-
ben we ons actief gepositioneerd op de sociale media met een pagina op Facebook, LinkedIn en 
Twitter. Volg ons nu op www.facebook.com/Alterfin, www.linkedin.com/company/alterfin-cvba en 
twitter.com/alterfin. 

 

Nieuwe Alterfin-publicaties 

In 2012 hebben we een aantal nieuwe publicaties gerealiseerd om de activiteiten van Alterfin te pro-
moten. Deze documenten worden verspreid op beurzen of verstuurd per post. De brochure van Al-
terfin werd geüpdatet en we maakten een algemene folder die Alterfins activiteiten toelicht, een wel-
komstfolder voor de nieuwe aandeelhouders en een folder bestemd voor potentiële partners in het 
Zuiden. Hiermee willen we Alterfins zichtbaarheid vergroten. 
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1.  Volledig portefeuille-overzicht 
Op het einde van 2012 bedroeg het totaalbedrag van de investeringen onder het beheer van Alterfin 
(met inbegrip van de investeringen die Alterfin beheerde voor responsAbility, Fopepro, Fefisol en Cal-
vert Foundation) 44,2 miljoen EUR, wat iets minder is dan vorig jaar (-4%). 

Investeringen 2011 2012 Groei 

Portefeuille Alterfin  €  21.374.463  €  25.305.003 18% 

Portefeuille responsAbility  €  20.588.468  €  13.071.683 -37% 

Portefeuille Fopepro  €    3.844.101  €    3.290.394 -14% 

Portefeuille Fefisol  €       450.000  €    1.789.049 298% 

Portefeuille Calvert Foundation  €                   -  €       756.727   

Totale portefeuille beheerd door Alterfin  €  46.257.032  €  44.212.856 -4% 

Aantal partners met openstaand saldo 108 115 7% 

 

Onze investeringen 2 
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De eigen portefeuille van Alterfin is het voorbije jaar 18% gegroeid en bedroeg 25,3 miljoen EUR op 
het einde van het jaar.  

De door Alterfin beheerde portefeuille voor derden kende echter een aanzienlijke daling in verge-
lijking met vorig jaar (-24%). Deze daling kwam niet onverwacht aangezien responsAbility in 2011 
had besloten tot een progressieve afbouw van zijn samenwerking met Alterfin om de eigen interne 
capaciteit op te bouwen. Onze activiteit via Fopepro gaat ook in dalende lijn. De perspectieven voor 
Fopepro zijn niet rooskleurig aangezien het moeilijk blijkt om voldoende kapitaal te vinden om de ont-
wikkeling ervan te financieren. We blijven onze activiteiten in Afrika actief ontwikkelen via Fefisol. Bo-
vendien zijn we tijdens de laatste kwartalen van het jaar begonnen met het beheer van een lening 
voor de Calvert Foundation. U vindt meer informatie over de portefeuille die we beheerden voor der-
den op pagina 14. 

2.  Portefeuille van Alterfin 
Dankzij de stijging van het maatschappelijke kapitaal kon Alterfin de eigen  portefeuille verder uit-
breiden met rechtstreekse investeringen (voornamelijk leningen), die we verleenden aan nieuwe en 
bestaande partners. Op het einde van 2012 beheerde Alterfin een eigen portefeuille van 25,3 miljoen 
EUR (+18% in vergelijking met 2011). 

De volgende grafiek geeft de evolutie weer van de portefeuille van Alterfin en het aantal partners in 
het Zuiden.  

Geografische situering 
Op het einde van het jaar was Alterfins portefeuille verspreid over 112 actieve partnerorganisaties in 
24 verschillende landen. 97 partners hadden een openstaand saldo op afsluitingsdatum: 79 in 
Latijns-Amerika, 12 in Afrika, 4 in Azië en 2 internationaal (SIDI en MFX).  
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Alterfin investeert in Senegal 
Alterfin keurde in november 2012 een krediet goed van 76.000 EUR aan UGAN, een federatie 
van sesamproducentenverenigingen in de streek van Fatick, Senegal. Dit is de eerste 
investering van Alterfin in Senegal. Alterfin werkt nauw samen met Vredeseilanden, een van 
onze stichtende aandeelhouders, om UGAN technische bijstand te verlenen. 

De financiering liet de Federatie toe om het inzamelen van de sesam van zijn leden te 
organiseren  en de producten te leveren aan een lokale aankoopfabriek.  

Het totale aantal begunstigden bedraagt bijna 1.000 landbouwers en hun families. 

De partners van Alterfin 
In 2012 mocht Alterfin 12 nieuwe partners verwelkomen: 10 in Centraal- en Latijns-Amerika, 1 in Afri-
ka en 1 in Azië (zie kaart hieronder). Het verhaal hieronder zet een van die nieuwe partners in de 
kijker: Benjamin Aceval, een vereniging van rietsuikerproducenten in Paraguay. 

Hoewel het investeringsvolume in Afrika beperkt is, ligt het aantal mensen dat Alterfin bereikt met zijn 
financiering aanzienlijk hoger (zie pagina 21). Dit is te verklaren door het gemiddelde geleende be-
drag dat veel lager ligt in Afrika. Alterfin bereikt daarom in Afrika met hetzelfde bedrag veel meer 
klanten of producenten dan in enig ander continent. 

Argentinië   Costa Rica   Guatemala   Meerdere landen   Peru 

La Riojana   Café de Altura   FECCEG   Fefisol   COCLA 

Benin   Coop. Victoria   Honduras   Fopepro   Corp. Café Perú 

CMMB   Dominicaanse Rep.   Beneficio S. Rosa   MFX   Divisoria 

Renaca   COOPPROBATA   CACIL   SIDI   Edaprospo 

Bolivia   Ecuador   Cafepsa   Nicaragua   El Quinacho 

ANED   APECAP   CAFFEX   20 de abril   FONDESURCO 

Asocafe   ESPOIR   COCAFCAL   Cecocafen   Fortalecer 

Crecer   Fapecafes   COCAFELOL   FDL   Frontera 

Crédito Amigo   Fecafem   Comisajul   PRESTANIC   IDESI Nacional 

Ecologic Coffee   Fundación Alternativa   Comixmul   UCA S.Juan Rio Coco   La Florida 

Emprender   Jardín Azuayo   COMSA   Ucosemun   Naranjillo 

FONDECO   Union El Ejido   Comuel   Niger   Norandino 

Impro   Urocal   La Central S.A.   KOKARI   Oro verde 

PORVENIR   El Salvador   RAOS   Palestina   Rio Apurimac (Cacvra) 

PRO-RURAL   AMC   Wanigu   Canaan   San Juan del Oro 

Cambodja   Apecafe   Ivoorkust   Paraguay   San Martin de Porres 

Amret   ASEI   CABF   Arasy   Tocache 

Hattha Kaksekar   ENLACE   COPABO   Benjamin Aceval   UNICAFEC 

TPC   Finca El Salvador   ECOOKIM   ITURBE   Senegal 

Chili   Fundación Campo   UIREVI   MANDUVIRA   UGAN 

Apicoop   Micronegocios   Kenia   SOJA RICA   Togo 

Cons. Vinicola   Optima   Adok Timo   Peru   FECECAV 

Sagrada Familia   Padecommscredit   Juhudi Kilimo   ACOPAGRO   UCMECS 

Colombia   Guatemala   Laos   Apavam   Uganda 

Consolidar   ADICLA   AGPC   CASIL   SMF EA 

DR Congo   ADISA   Fonds cooperatif   CEPROAP    

Sopacdi   ASDIR   Meerdere landen   Ciderural    

   Chajulense   Acerola       
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Sector en producten 
Op het einde van 2012 werd 52,5% van de eigen portefeuille van Alterfin geïnvesteerd in microfinan-
cieringsinstellingen, 1,4 percentpunt meer dan vorig jaar. De rest (47,5%) werd geïnvesteerd in duur-
zame landbouw en fair trade. Dit illustreert het beleid van Alterfin om een evenwicht te houden tus-
sen investeringen in microfinanciering en investeringen in producentenorganisaties werkzaam in 
duurzame landbouw. 

Wat de fairtrade-investeringen betreft, blijft koffie het belangrijkste product met een aandeel van 
21,1%, maar het is licht gedaald in vergelijking met vorig jaar (23% in december 2011). In 2012 
voegde Alterfin voedingsproducten op basis van sojabonen toe aan de lijst van gefinancierde fair-
tradeproducten. De investering in value chain verwijst naar de investeringen in Acerola en Fopepro.  

Types financiering 
Alterfin werkt meestal met kredieten (93,9%): ofwel in de vorm van kredieten aan microfinanciering-
sinstellingen of kredietlijnen voor fairtradepartners. De andere types van investeringen die Alterfin 
vandaag gebruikt zijn participaties (5,8%) en garanties (0,3%) die vooral worden gebuikt om het wis-
selrisico bij investeringen in Afrika op te vangen. 

De meerderheid van Alterfins investeringen gebeurt in USD (85,8%), 8,6% in EUR en 5,6% van de 
investeringen gebeurt in lokale valuta. Alterfin heeft toegang tot indekkingsmogelijkheden voor finan-
ciering in de plaatselijke munt via MFX Solutions, een bedrijf dat indekkingsdiensten aanbiedt voor 
het wisselrisico specifiek voor de microfinancieringssector. Investeringen in lokale valuta in Afrika 
worden evenwel eerst aangeboden aan het fonds Fefisol, dat over verschillende manieren beschikt 
om wisselrisico in te dekken. 
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3. Portefeuille beheerd voor andere organisaties 
Alterfin nam in 2005 de strategische beslissing om zijn expertise te gebruiken om portefeuilles voor 
andere organisaties te ontwikkelen en te beheren. Deze activiteit laat Alterfin toe extra fondsen aan 
te trekken voor haar partners alsook nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren via de betalingen 
van administratie en beheerskosten. 

responsAbility 

In 2005 is de coöperatieve begonnen met het aandragen en beheren van investeringen voor respon-
sAbility (rA), een sociale investeringsmaatschappij met zetel in Zwitserland. De door Alterfin 
beheerde investeringen voor rA groeiden geleidelijk aan tot in 2010. In 2010 echter is responsAbility 
begonnen met de afbouw van de samenwerking om zelf interne capaciteit op te bouwen. Tot eind 
2012 heeft Alterfin nog fair trade dossiers aangebracht en opgevolgd, maar in de toekomst zal Alter-
fin enkel nog de lopende contracten opvolgen tot hun afsluitingsdatum. 

À la fin de 2012, Alterfin gérait dix investissements d'un montant total de 13 millions d'euros. Les 
partenaires étaient situés au Pérou, au Honduras, au Paraguay, au Costa Rica et au Nicaragua. La 
part de la microfinance représente 18% du portefeuille. Le reste (82%) est investi dans des pro-
duits du commerce équitable: 60% pour le café, 17% dans le sésame et 4% dans le cacao. 

Fopepro ondersteunt kleine landbouwers in Latijns-Amerika 
Het fonds Fopepro werd in 2010 opgericht door Alterfin en SIDI, een Frans bedrijf gespecialiseerd in 
de financiële en technische ondersteuning van microfinancieringsinstellingen. Fopepro financiert 
plattelandsontwikkeling in de Andes-landen (Bolivia, Peru, Ecuador en Colombia), Midden-Amerika 
(Nicaragua, Guatemala, Honduras en El Salvador) en Paraguay.  
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Het fonds wordt vandaag gefinancierd door SIDI, Fogal (Peru), Développement International Desjar-
dins (Canada), de Interamerican Development Bank en Alterfin en heeft zijn zetel in Panama. 

Sinds oktober 2011 beheert Alterfin de portefeuille van Fopepro terwijl SIDI het algemene beheer op 
zich heeft genomen. De toekomst van Fopepro is onzeker aangezien het erg moeilijk blijkt om vol-
doende middelen te vinden om het fonds te blijven financieren. Dit beperkt de groeiperspectieven 
aanzienlijk.  

Op het einde van 2012 werden 17 partners gefinancierd voor een totaal bedrag van 3,3 miljoen EUR. 

Fefisol, een innovatief fonds voor Afrika 
In 2008 is Alterfin in samenwerking met SIDI en Etimos (een sociale investeringsmaatschappij in Ita-
lië) gestart met de oprichting van Fefisol, een fonds dat volledig is bestemd voor Afrika. Het fonds 
werd gelanceerd in september 2011.  

Alterfins activiteiten in Afrika worden nu vooral ontwikkeld via dit fonds. Participaties, investeringen in 
lokale valuta en investeringen die technische assistentie vereisen zullen eerst worden voorgelegd 
aan Fefisol. Fefisol-fondsen kunnen ook worden gebruikt om financiering uit te breiden wanneer Al-
terfin geen bijkomende risico’s kan nemen.  

Fefisol wordt gefinancieerd door Caritas Foundation, Crédit Coopératif, Développement International 
Desjardins, de European Investment Bank, Etimos, FISEA, NMI, SEFEA, SIDI en Alterfin. Het fonds 
heeft zijn zetel in Luxemburg. 

Alterfin neem deel aan de Raad van het fonds en volgt de door Alterfin aangebrachte partners op. 
Het algemeen beheer van het fonds gebeurt door SIDI. 

De ontwikkeling van het fonds zit op het goede spoor. Sinds de stichting van Fefisol tot eind decem-
ber 2012 werden 21 investeringen uitbetaald voor een totaal bedrag van 9,4 miljoen EUR, in 16 lan-
den (Benin, Kameroen, Ghana, Ivoorkust, Kenia, Madagaskar, Namibië, Niger, Senegal, Sierra 
Leone, Zuid-Afrika, Tanzania, Togo, Tunesië, Oeganda en Zambia). 
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Calvert Foundation 
In 2012 begon Alterfin te zoeken naar nieuwe partners om het einde van de samenwerking met res-
ponsAbility te compenseren. In juli 2012 zijn we begonnen met het zoeken en opvolgen van fair-
tradepartners voor de Calvert Foundation, een Amerikaanse NGO gesticht in 1988 die investeert in 
sociale projecten. 

Een voorstel (1.000.000 USD, Naranjillo in Peru) werd tot op heden geselecteerd, goedgekeurd en 
uitgekeerd. We blijven deze samenwerking verder uitwerken in de volgende maanden. 

Hiervan heeft Alterfin 8 partners voorgedragen die het nu rechtstreeks beheert, met een totaal 
openstaand bedrag van 1,8 miljoen EUR op 31 december 2012 (+1,3 miljoen in vergelijking met 
2011). Alterfins partners zijn verspreid over 5 landen, Ivoorkust, Ghana, Sierra Leone, Kenia en 
Tanzania. 



We vinden het stadje Benjamin Aceval en de ve-
reniging van rietsuikerproducenten met dezelfde 
naam in de uitgestrekte streek van Chaco dichtbij 
de hoofdstad Asunción.  

Van oogst tot uitvoer 

Benjamin Aceval is gesticht in 1956 en is een van 
de bevoorrechte verenigingen van rietsuikerpro-
ducenten in Paraguay die bewerkte suiker 
rechtstreeks uitvoert zonder tussenkomst van een 
derde. De bewerking van de rietsuiker vindt 
plaats in een plaatselijke fabriek en Benjamin 
Aceval blijft eigenaar van het afgewerkte product. 
Zo krijgt Benjamin Aceval ook de opbrengst van 
de uitvoer.  

Het traditionele systeem waarbij de rietsuiker aan 
verwerkers (‘ingenios’) werd bezorgd, is niet lan-
ger houdbaar en veel ‘conventionele’ producen-
ten hebben hun plantages opgegeven. De vereni-
ging Benjamin Aceval was op zoek naar eerlijker 
alternatieven en manieren om hun activiteiten te 
versterken door hun suiker rechtstreeks uit te voe-
ren met een ‘Organic and Fairtrade’ certificaat.  

Dankzij deze rechtstreekse uitvoer krijgen leden 
van Benjamin Aceval de kans om hun rietsuiker-
plantages te vergroten, betere prijzen en han-
delsvoorwaarden te onderhandelen en uiteindelijk 
een betere levenskwaliteit te verwerven. 

Sinds 2010 maakt de vereniging deel uit van de 
Fair trade Bio markt en behaalde het bio-

certificaat en het FLO-certificaat (Fair Trade Orga-
nizations Labeling). Oxfam Wereldwinkels is de 
grootste handelspartner van Benjamin Aceval en 
Alterfin kwam in contact met deze vereniging via 
Oxfam Wereldwinkels. 

Nood aan fondsen 

Benjamin Aceval had middelen nodig om de 
oogsten uit te breiden. Het heraanplanten en aan-
vullen van de gewassen blijft ontegensprekelijk 
een voortdurende uitdaging voor rietsuikerprodu-
centen, aangezien de plant een beperkte le-
vensduur heeft van 5 tot 6 cycli (een cyclus komt 
overeen met ongeveer een jaar). Jammer genoeg 
wordt een dergelijke onderneming niet gefinan-
cierd door plaatselijke banken.  

Tussenkomst van Alterfin 

In 2012 kende Alterfin een lening toe van 
100,000  US dollar (of +/- 80.000 euro), te betalen 
in twee termijnen: een in 2012 en de andere op 
het einde van 2013. Benjamin Aceval gebruikt 
deze fondsen om hun 70 hectaren rietsuikerplan-
tage uit te bouwen (hernieuwing van de bes-
taande gewassen en nieuwe plan-
tages). Daarnaast kochten ze een tractor die ze 
verhuren aan hun leden voor een aantrekkelijke 
prijs. 

De vereniging heeft de bedoeling om het krediet 
terug te betalen de sociale premie die ze verwer-
ven op de fairtrademarkt. 

Alterfin ondersteunt rietsuiker-
producenten in Paraguay 

In 2012 ondersteunde Alterfin voor de eerste keer Asociación de 
Productores de Caña de Azucar Benjamin Aceval (Benjamin Ace-
val), een kleine vereniging van honderd rietsuikerproducenten in 
Paraguay. Hier leest u hun verhaal. 
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Sociale en ecologische 
prestatie 3 

1. Inleiding 

Sociaal prestatiebeheer bij Alterfin 
Alterfin ontwikkelde een sociale prestatie controle-instrument dat de belangrijkste sociale prestatie-
indicatoren uitzet. Dit instrument baseert zich op een vragenlijst die we elk jaar sturen naar al onze 
partners. We controleren de sociale prestatie van onze portefeuille via de indicatorenlijsten die we 
ontvangen van onze partners. 

Het instrument werd voor het eerst gestuurd naar onze microfinancieringspartners in 2007. Alterfin is 
actief lid van de Social Performance Task Force (SPTF), een wereldwijd netwerk van alle 
stakeholders in microfinanciering. Doelstelling van de SPTF is het uitzetten van sectornormen voor 
sociaal prestatiebeheer en het promoten van goede praktijken. Deze actieve participatie maakt het 
Alterfin mogelijk om haar sociaal prestatie-instrument regelmatig fijn te stellen. 

Op het einde van 2008 werd een aangepast schema verstuurd naar onze fairtradepartners.  Recent 
werden nieuwe initiatieven ontwikkeld om de sociale prestatie in de fairtradesector beter te evalueren 
en op te volgen en we hebben deze toegevoegd in onze tool. Als actief lid van FAST (Finance 
Alliance for Sustainable Trade) draagt Alterfin met haar knowhow bij tot de ontwikkeling van een 
meer gestandaardiseerde methodologie om sociale prestatie in de sector te meten.  

Representativiteit van de resultaten 
De vragenlijst werd verstuurd naar 118 partners: 57 microfinancieringsinstellingen (MFI) en 61 
fairtrade-organisaties (FO). We kregen antwoord van 85 partners (44 MFI en  41 FO). We konden 
waardevolle gegevens uit 2011 gebruiken voor 19 bijkomende partners. Het totaal aantal 
geanalyseerde partners bedroeg toen 104 (52 MFI en 52 FO). 

1 De lagere representativiteit (in vergelijking met vorig jaar) is te wijten aan de beslissing om de sociale prestatieresultaten 
tijdens de Algemene Vergadering die jaarlijks plaats vindt in maart voor te stellen. De partners hadden toen veel minder tijd 
om hun data te verzamelen en op te sturen. 
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Op 31 december 2012 werkten onze partners met ongeveer 1.210.000 microfinancieringsklanten 
en 75.000 producenten over de hele wereld. Van deze 1.285.000 klanten of producenten kan wor-
den gezegd dat 50.675 mensen² (en hun families) werden bereikt door Alterfins werk (via de eigen 
investeringen of via de verschillende portefeuilles die Alterfin beheert voor andere organisaties).  

Het grootste deel bevindt zich in Afrika: 47%. Latijns-Amerika staat ook voor een belangrijk deel 
van alle klanten: 44%. Azië vertegenwoordigt een beperkt aantal klanten (9%). Hoewel het investe-
ringsvolume in Afrika beperkt is, ligt het bereik aanzienlijk hoger. Dit is te verklaren door het ge-
middelde geleende bedrag dat veel lager ligt in Afrika (zie pagina 21). Alterfin bereikt daarom in 
Afrika met hetzelfde bedrag veel meer klanten of producenten dan in elk ander continent. 

De klanten die worden bereikt via de microfinancieringspartners van Alterfin vertegenwoordigen 
83% van alle bereikte personen. De andere begunstigden zijn de leden van groeperingen van fai-
retradeproducenten.  

Alterfins werk bereikt voor 67% vrouwen 
Er zijn verschillende redenen waarom het van groot belang is om vrouwen meer toegang te geven tot 
microfinanciering. Enkele redenen: 
 Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ontwikkelingsgemeenschappen remt economische 

groei en ontwikkeling af.  
 Vrouwen zijn disproportioneel vertegenwoordigd onder de armste mensen ter wereld. 
 Vrouwen blijken een groter deel van hun inkomen te spenderen aan hun huishouden; wanneer 

vrouwen dus gesteund worden bij het verhogen van hun inkomen, verbetert het welzijn van de 
hele familie. 

67% van de klanten van Alterfins partners zijn vrouwen (66% vorig jaar). De focus op vrouwen is nog 
duidelijker wanneer we enkel kijken naar onze microfinancieringspartners: 71% van hun klanten zijn 
vrouwen. 

2. Belangrijke resultaten  

Alterfins werk heeft 50.675 personen (en hun families) bereikt 
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70% van onze klanten woont in landelijke gebieden 

In de meeste ontwikkelingslanden is de landelijke bevolking werkzaam in de landbouw, met de 
bekende seizoensgebondenheid en onvoorspelbare weersomstandigheden die vaak leiden tot grote 
schommelingen in het gezinsinkomen.  

Bovendien woont de landelijke bevolking wijd 
verspreid en de traditionele financiële in-
stellingen (zoals commerciële banken) ver-
mijden in grote mate om landelijke gebieden 
te bedienen gezien de hogere trans-
actiekosten en hogere risico’s.  

Toch wonen de meeste mensen in dergelijke 
gebieden en deze bevolkingsgroepen zijn 
over het algemeen armer dan hun stedelijke 
tegenhangers. De nood aan financiële onder-
steuning die zou kunnen bijdragen tot het realiseren van duurzame activiteiten en het inperken van 
armoede is hoog. Daarom concentreert Alterfin haar investeringen in landelijke gebieden. Het feit 
dat 70% van de klanten van onze partners in dergelijke gebieden woont, bewijst dat we onze 
doelstelling vrij goed bereiken. 

3. Microfinanciering  

Alterfin concentreert zich op opkomende partners met een sociaal 
comparatief voordeel 
In 2012 streefden we bij onze partners een optimaal evenwicht na tussen instellingen met een hoge 
sociale impact en organisaties die de duurzaamheid van onze activiteiten konden garanderen. We 
zijn vaak de eerste internationale investeerder van onze partners, waardoor bijkomende 
investeringen van andere investeerders worden aangetrokken, wat zo dynamische groei creëert. 

Alterfin concentreert zich daarom meestal op kleinere pioniersinstellingen en opkomende 
instellingen (“C” en “B” instellingen, zie definities hieronder) met een sociaal comparatief voordeel. 
We financieren ook grotere organisaties (“A”) om de stabiliteit van onze activiteiten te verhogen. 

Categorie Type Bruto kredietportefeuille Aantal klanten 

A Grotere organisaties Meer dan 10 miljoen USD Meer dan 15.000 

B Opkomende instellingen Tussen 3 en 10 miljoen USD Tussen 5.000 en 15.000 

C Kleinere pioniersinstellingen Minder dan 3 miljoen USD Minder dan 5.000 
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In 2012 behoorde 28% van onze partners tot de “A” categorie, 35% tot de opkomende instellingen 
(“B”) en 37% waren pioniers (“C”).  De streefdoelen in het investeringsbeleid van Alterfin zijn: 25% 
categorie “A”, 50% categorie “B” en 25% categorie “C”. 

Het gemiddelde microkrediet is beduidend lager dan het gemiddelde 
bruto binnenlands product per hoofd 

Het gemiddelde krediet (afgewogen ten opzichte van het aantal klanten per MFI) varieert beduidend 
naargelang de regio: van 231 EUR in Afrika tot 1.297 EUR in Zuid-Amerika. Het gemiddelde krediet 
bedraagt 935 EUR per klant.  

In elke regio ligt het gemiddelde microkrediet beduidend lager dan het gemiddelde bruto binnen-
lands product per hoofd, wat aantoont hoever de rijkwijdte van onze partners zich verstrekt illustreert 
dat onze partners de meest ontoegankelijke mensen helpen en bewijst dat zij werken met vrij arme 
bevolkingsgroepen.  
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De gemiddelde rentevoeten die onze MFI-partners aanrekenen zijn 
gelijkaardig aan die in de sector 
Investeerders zijn vaak verrast door de schijnbaar hoge rentevoeten die 
microfinancieringsinstellingen (MFI) aanrekenen voor kleine kredieten in ontwikkelingslanden. 
Doorsnee rentevoeten verschillen sterk van land tot land en variëren van 2 tot 4% per maand met 
een globaal gemiddelde van 35% per jaar).  

De voornaamste reden waarom MFI hogere rentevoeten aanrekenen dan normale banken is de 
onvermijdelijk hogere werkingskost bij microkredieten in vergelijking met normale bankleningen. 
Een miljoen dollar lenen in kredieten van elk $100 zal natuurlijk heel wat meer kosten aan personeel 
dan een enkele lening voor dat volledige bedrag.  

Klanten hebben vaak geen krediethistoriek, geen onderpand, en wonen vaak in afgelegen 
gebieden. Het is duur om bij deze klanten aan huis te gaan en afbetalingen op te volgen. 
Bovendien moeten MFI ook het risico op wanbetaling dekken. De kosten van wanbetalingen 
beïnvloeden ook de rentevoeten. 

Een andere verklarende factor is het inflatiepercentage dat vaak hoger ligt in de landen waar aan 
microfinanciering wordt gedaan.  

Klanten zijn meer dan bereid en ook in staat om deze tarieven te betalen aangezien ze weten dat 
de door de MFI aangerekende tarieven nog altijd veel lager liggen dan wat ze zouden betalen aan 
dorpsgeldschieters en andere informele bronnen die tot 4,69% per dag aanrekenen. Hoewel de 
interestvoeten van de MFI vanzelfsprekend de werkingskosten moeten kunnen dekken, moeten 
deze kosten toch zo laag mogelijk gehouden worden. Hoge rentevoeten mogen onder geen enkel 
beding leiden tot het uitkeren van hoge winsten aan de eigenaars van de MFI. 

De gemiddelde rentevoeten die onze MFI-partners aanrekenen zijn gelijkaardig aan die in de 
sector (zie hieronder). Voordat Alterfin investeert, kijken we zorgvuldig naar de winstmarges van de 
MFI-partner na. Indien de MFI niet winstgevend is, zal Alterfin de investering meestal weigeren 
omwille van het risico op falen van de instelling. Aan de andere kant, indien de MFI al te 
winstgevend is, kan Alterfin de investering weigeren omwille van de gebrekkige sociale prestatie 
van de partner. 

²  “Variations in Microcredit Interest Rates”, Christoph Kneiding, Richard Rosenberg, CGAP Brief, juli 2008 
³ In Chennai, India, kopen fruitverkopers 1000 INR aan fruit op krediet van de groothandelaars en betalen ze dit op het einde 
van de dag terug aan een interest van 4,69%.  Voorbeeld uit “Poor Economics: Rethinking Poverty And The Ways To End It”, 
Abhijit V. Banerjee en Esther Duflo (Vintage / Random House India 2011). 
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Krediettarieven kunnen erg verwarrend zijn. Om zo transparant mogelijk te zijn, hebben we beslist 
om de Jaarlijkse KostenPercentages (JKP) van onze partners te berekenen, die intussen de 
standaardberekening zijn geworden in de sector. De JKP houden rekening met de impact van: 

 De types van interestberekening: vlak of opafnemend saldo 
 De betaalde commissie of vergoedingen  

 De kapitaliseringsfrequentie 
 De betalingsfrequentie  
 De verplichte spaarvolumes 

Meer partners onderschrijven de klantenbeschermingsprincipes 

Alterfin is bezorgd over alle effecten van microfinanciering op het leven van de klanten. Dit is heel 
belangrijk omdat de klanten van microfinancieringsinstellingen kwetsbaar zijn. 

Daarom is Alterfin een van de bezielers van de Smart Campaign, een gezamenlijke inspanning om 
een reeks van 7 klantbeschermingsprincipes (zie kader) en de bijhorende praktijken in de hele 
sector te doen toepassen.  

71% van onze partners hebben de klantbeschermingsprincipes ondertekend (67% vorig jaar en 50% 
in 2010). We hebben hen die nog niet hebben getekend gevraagd om dit wel te doen.  

De klantenbeschermingsprincipes 

1. Verantwoord productieontwerp en –levering 

2. Preventie voor overmatige schulden 

3. Transparantie 

4. Verantwoorde prijszetting 

5. Eerlijke en respectvolle behandeling van klanten 

6. Privacy van klantengegevens 

7. Procedures voor klachtenbehandeling 
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Onze partners bieden een brede waaier aan diensten aan die tegemoet 
komen aan de noden van onze klanten 
 

57% van onze microfinancieringspartners voorzien ook spaardiensten voor hun 
klanten 

De kerntaak van microfinancieringsinstellingen is het leveren van financiële diensten aan 
bevolkingsgroepen die van oudsher geweerd worden door de plaatselijke formele financiële sector. 
De laatste jaren is er een groeiende bewustwording dat de toegang ontzegd worden tot spaargeld, 
kredieten, geldtransfers en verzekeringen een grote belemmering betekent voor ontwikkeling. 

Om tegemoet te komen aan de specifieke noden en beperkingen van hun klanten bieden onze MFI-
partners de volgende financiële producten aan:  

De andere kredietformules die door de partners gewoonlijk worden aangeboden zijn consumenten-
leningen, hypothecaire leningen of studieleningen. De voornaamste verzekeringsdiensten zijn 
schuldsaldoverzekeringen, levensverzekeringen en ziekteverzekeringen. De voornaamste spaar-
diensten zijn vrijwillig en verplicht sparen of termijnrekeningen. Geldtransferdiensten of betalingen 
via cheque zijn de andere belangrijke financiële diensten die door de partners van Alterfin worden 
aangeboden. 
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Een spaarcultuur creëren in Bolivia 

De leden van CRECER, een van de door Alterfin gefinancierde microfinancieringsinstellingen in 
Bolivia zijn verplicht een spaarbijdrage te doen samen met de afbetaling van de groepslening. Ze 
hebben ook de mogelijkheid om vrijwillig te sparen.  

Klantbevragingen bevestigen dat deze spaardynamiek, samen met het creëren van een spaarcul-
tuur bij de leden, rechtstreeks voordeel oplevert voor de leden aangezien ze rente ontvangen op 
hun spaargeld. Dankzij deze dienst van CRECER hebben zij het gevoel dat ze investeren in hun 
toekomst.  

65% van onze microfinancieringspartners bieden diensten aan 
waarmee de positie van de vrouw kan worden versterkt 
Naast financiële diensten bieden de meeste MFI-partners hun klanten en leden een aantal niet-
financiële diensten aan.  

Recent onderzoek en discussies binnen de sector suggereren dat het bereiken van de sociale 
prestatiedoelstellingen van de MFI’s vlotter zou verlopen als er ook bijkomende niet-financiële 
diensten zouden worden aangeboden die complementair zijn aan de kerntaken van de MFI en die 
hun klanten helpen om de beschikbare financiële producten en diensten beter te gebruiken. 

De meerderheid van Alterfins MFI-partners bieden hun klanten daarom bijkomende niet-financiële 
diensten aan: 

 65% van onze partners biedt diensten aan die er toe bijdragen om de sociale ongelijkheid en 
beperkingen die vrouwen ondervinden te verlichten. De belangrijkste diensten zijn 
bedrijfsopleidingen en trainingen voor vrouwelijke leidinggevenden. 

 61% van onze partners biedt volwassenenonderwijs aan, vooral opleidingen in alfabetering op 
financieel vlak maar ook gezondheids- of kinderopvoeding.  

 45% biedt specifieke microbedrijfsdiensten aan (ter ondersteuning van mensen met een laag 
inkomen die een kleine onderneming willen opstarten). 

 14% biedt gezondheidszorgdiensten aan. 
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4.  Duurzame landbouw en fair trade 
Zolang landbouwers geen betere handelsvoorwaarden krijgen, zullen kleine landbouwers armer 
worden, zelfs met toegang tot microfinanciering. Dat is de reden waarom Alterfin de weg heeft 
gekozen van fairetradefinanciering.  
Alterfin is gestart met de financiering van KMO’s die zich bezighouden met kleine landbouwbedrijven 
en breidt zo verder uit naar de duurzame landbouwwaardeketen. Wij geloven dat inclusieve, duurza-
me waardeketens moeten worden opgebouwd om ervoor te zorgen dat landbouwers echt toegang 
krijgen tot de internationale markten.  

Belangrijke cijfers 
Op het einde van 2012 werkte Alterfin samen met 53 producentenorganisaties die 75.000 pro-
ducenten vertegenwoordigen, waarvan meer dan 11.000 vrouwelijke landbouwers, alsook 1.800 
vaste werknemers. 

80% van de totale omzet van onze partners in 2012 bestaat uit gecertificeerde 
producten 
 
 
91% van Alterfin's partners hebben een Fair Trade (FLO) label en 85% zijn biologisch gecertificeerd. 
Maar als we naar de totale omzet kijken, betekent dat 80% ten minste een certificering heeft. 
 
Een gedetailleerde analyse van de totale verkoop van onze partners maakt het mogelijk om 
hetvolgende te besluiten: 
 De totale omzet van de partners die wij financieren heeft aanzienlijk toegenomen de laatste 

twee jaar (van 197 naar 476 miljoen USD). Deze groei is te danken aan enerzijds de toename 
van de verkoopsvolume van Alterfin’s bestaande partners en anderzijds aan nieuwe partners. 

 Het volume van de omzet met een Fair Trade label (FLO) neemt toe en bedroeg in 2012 
286 miljoen USD. 

 Het volume van de verkopen met een bio-certificering is stabiel (214 miljoen USD in 2012). 
 Een toenemend volume van de omzet dat hoofdzakelijk Utz en Rain Forest als label heeft, 

stijgt ook. 
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De fairtradepremie gebruiken om de toekomst te verzekeren 
Naast de minimumprijs, betalen fairtradekopers ook een premie bovenop de  afgesproken 
fairtradeprijs om te investeren in sociale, ecologische of economische ontwikkelingsprojecten, de-
mocratisch vastgelegd door de producenten binnen de landbouwersorganisatie. 

Het totale bedrag dat onze FT-partners hebben ontvangen als fairtradepremie bedroeg 17,2 miljoen 
EUR in 2012. Dit betekent dat elke FT-partner gemiddeld een premie van 399.000 EUR heeft 
ontvangen. 

De volgende grafiek toont waarvoor onze partners deze premie de laatste jaren hebben gebruikt. 

Meer dan een zakelijke relatie 
85% van de door Alterfin gefinancierde producentenverenigingen bieden hun leden ook bijkomende 
diensten aan, vooral technische ondersteuning, om de kwaliteit en kwantiteit van de oogst en de 
productiviteit van de vereniging te verbeteren. Er zijn ook verscheidene diensten met betrekking tot 
opvoeding, gezondheidszorg, projecten voor vrouwen en andere gemeenschapsprojecten.  

De coöperatieve Cocafcal in Honduras bijvoorbeeld biedt specifieke ondersteuning aan micro-
ondernemingen geleid door groepen van vrouwen. De coöperatieve creëerde ook een virtuele biblio-
theek en kocht grond voor een voetbalveld voor de gemeenschap.  
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In hun eigen woorden 

We hebben onze FT-partners gevraagd wat voor hen de belangrijkste sociale impact is van 
de financieringen door Alterfin van fairtrade-activiteiten. 

Voor Apavam in Peru “gemeenschappen in Roque zijn nu betrokken bij het nemen van beslissingen 
op districtsniveau”. Voor CIIAB in Bolivia “genieten landbouwers in de streek van de verhoogde 
verkoopsprijs van cacao”. En Cocafelol in Honduras benadrukt de steun aan schoolkinderen en het 
rechtstreeks en onrechtstreeks creëren van jobs. 

De belangrijkste sociale impact van Ecologic Coffee in Bolivia is “ongetwijfeld de grote bijdrage tot 
de sociale en economische ontwikkeling van alle koffieproducenten in de streek van Taipiplaya , 
dankzij een grotere productie op regionaal niveau en betere marktvoorwaarden voor onze producten. 
Meer nog, de bevordering van de koffieproductie biedt een uitstekend alternatief voor het telen van 
coca.” 

“In het geval van Canaan, het initiatief bedoeld om de ware ruggengraat van de Palestijnse 
maatschappij te verstevigen, met name de gemarginaliseerde landbouwgemeenschappen die 
gevangen zitten te midden een conflict dat hen heeft geïsoleerd en hun inkomen bedreigt. Land-
bouwers die samenwerken met Canaan voelen het verschil in hun leven en het leven van hun fami-
lies en hun gemeenschap.” 

Christa Bruhn, doctoraatsstudent die gewerkt heeft aan het impactverslag 2012 voor Canaan, in 
Palestina. 
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5.  Ecologische prestatie 

De belangrijkste ecologische bijdrage van Alterfin ligt in de actieve ondersteuning van 
milieuvriendelijke landbouw. In 2012 ging 66% van onze financieringen via onze eigen portefeuille en 
via de portefeuille die we beheerden voor anderen rechtstreeks naar de landbouw, daarvan ging een 
groot gedeelte naar de financiering van gecertificeerde biologische landbouw.  

Bovendien ontwikkelt een groeiend aantal van onze MFI-partners een ecologisch beleid: 
 43% heeft een ecologisch beleid (formeel of informeel) voor hun klanten. De meerderheid 

financiert geen activiteiten die schade toebrengen aan het milieu.  

 50% heeft een ecologisch beleid (formeel of informeel) voor de eigen praktijken (beperken van 
energie- en waterverbruik, gebruiken van gerecycleerd papier en beperken van afval). 

 

De meeste van onze fairtradepartners (66%) controleren de impact van hun activiteiten op de 
kwaliteit van het water. De meest gebruikte praktijken zijn: 
 Meststoffen worden bewaard op een schone en droge plaats waar geen risico bestaat op 

besmetting van de waterwegen, en worden gescheiden van de zaden; ze worden niet gebruikt 
op doordrenkte, steile of bevroren grond waar risico bestaat dat het water wegloopt. (66% van 
de partners) 

 Het gebruik van producten en de afvoer van het afvalwater worden correct verzorgd zodat 
omliggende waterbronnen worden beschermd. (63% van de partners) 

 Waterbronnen worden zorgvuldig en regelmatig gecontroleerd wat betreft microbiële, 
chemische en minerale inhoud en correct behandeld volgens de testresultaten. (46% van de 
partners) 

 Bufferzones palend aan de waterwegen worden beplant, onderhouden of hersteld, bij voorkeur 
met inlandse soorten. (44% van de partners) 

Alterfin probeert ook zo milieuvriendelijk mogelijk te werken op de hoofdzetel: 
 We gebruiken “groene” elektriciteit afkomstig van duurzame bronnen; 
 Regenwater voor sanitair gebruik; 
 Schoonmaken gebeurt met milieuvriendelijke producten; 
 Papier is 100% gerecycleerd; 
 Alle afval wordt gesorteerd; 
 Het personeel neemt uitsluitend het openbaar vervoer; 
 We werken, zoveel mogelijk, met fietskoeriers. 

Het verminderen van het aantal noodzakelijke vliegtuigreizen voor het bezoeken van onze partners 
blijft nog een uitdaging. We beperken deze waar mogelijk door lokale samenwerkingsverbanden of 
door het aanwerven van lokaal personeel. 
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Alterfin besloot in 2012 om voor de tweede keer de organi-
satie Ecookim in Ivoorkust te ondersteunen. Deze vereni-
ging van zeven Ivoriaanse cacaocoöperatieven telt meer 
dan 2.500 boeren. Onder het motto “eenheid is kracht” wil 
Ecookim de eigen activiteiten en levenskwaliteit ver-
beteren. Alterfin is trots te kunnen bijdragen aan deze visie. 
 

Ivoorkust is de grootste producent van cacao met bijna 40% van de wereldproductie. Cacao wordt 
bijna exclusief geteeld op kleine boerderijen en meer dan een miljoen families zijn afhankelijk van de 
opbrengsten uit cacao. Alterfin financierde de vereniging voor het eerst in de herfst van 2011. In 
2012 besloot Alterfin deze steun te herhalen met een tweede krediet. 
 

Het inkomen van de landbouwers vergroten om hun leven te verbeteren 
De belangrijkste doelstelling van Ecookim is het verkopen van cacaobonen, haar missie de stijging 
van het landbouwersinkomen en het verbeteren van de positie van de kleine landbouwers in de ca-
caosector. De vereniging groepeert de aankopen van producten (meststoffen, pesticiden, zakken, 
enz.) en diensten (transport, plantageonderhoud, enz.) De vereniging verleent ook operationele 
ondersteuning aan de coöperatieven en technische ondersteuning aan de producenten. 
 

Ecookim gaat  fair trade 
Bovendien koos Ecookim in 2010 voor fair trade. Het behalen van het FLO Fairtrade label (Fair Trade 
Labelling Organization) heeft de leden een hele stap vooruit geholpen: meer dan drie kwart van hun 
laatste oogst werd verkocht in het fairtradecircuit. ‘Fair trade’ kopers betalen de producentengroep 
een premie bovenop de Fairtrade minimum prijs. Ecookim besliste om de FLO-premies van 2010 en 
2011 (meer dan 310.000 euro) te gebruiken voor technische bijstand aan producenten (33%), het 
bouwen van extra opslagruimtes voor cacaobonen op coöperatief niveau (32%) en het creëren van 
een fonds voor kredieten aan leden (35%). 

Alterfin blijft cacaoboeren in 
Ivoorkust ondersteunen 
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De Alterfin factor 
Alterfin, en sinds 2012 ook Fefisol, zijn de eerste internationale financiële instellingen die Ecookim 
ondersteunen. In het verleden was Ecookim vooral afhankelijk van financiering door lokale kopers, 
wat de organisatie in een zwakkere onderhandelingspositie dwong. Dankzij de financiering van 
Alterfin kan Ecookim haar bonen aan betere voorwaarden verkopen op de uitvoermarkt en is ze 
minder afhankelijk van de lokale kopers.  
  
Alterfin hernieuwde haar krediet om Ecookim te helpen bij de volgende oogst en verhoogde het 
krediet met 200.000 euro tot een totaalbedrag van 350.000 euro. Het voorstel van Alterfin aan Fefisol 
om ook hun krediet aan Ecookim ook te verhogen van 450.000 tot 700.000 euro werd goedgekeurd. 
Met deze kredieten wil Alterfin de vereniging steunen in haar streven haar activiteiten verder uit te 
bouwen en bijdragen tot de verbetering van het leven van duizenden landbouwers in Ivoorkust.  
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Bestuur,	Management	en	Team	

Alterfin heeft een drieledige bedrijfsstructuur bestaande uit de algemene vergadering, de raad van 
bestuur en het management. Daarbij komen nog kredietcomités die verantwoordelijk zijn voor de 
definitieve goedkeuring van de financiering. De werking van deze organen wordt bepaald door de 
voorschriften van het bedrijfsrecht, specifiek de wet op coöperatieven, en door de statuten van Al-
terfin. 

1.  Onze Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is vier keer samengekomen in 2012. De volgende tabel geeft de 
samenstelling van de raad van bestuur op 31 december 2012: 

Naam  Voorgesteld door  Start mandaat  Einde mandaat 

Dré Smessaert  11.11.11  27/03/2010  27/03/2015 

Leo Ghysels  11.11.11  26/03/2011  26/03/2016 

Olivier Marquet4  Triodos Bank  28/03/2009  28/03/2014 

Kris Goossenaerts5  Vredeseilanden  26/03/2011  26/03/2016 

Dominique Morel (chairperson)  Onafhankelijke bestuurder  24/03/2009  28/03/2014 

Marc Mees  SOS Faim  28/03/2009  28/03/2014 

Klaartje Vandersypen  Particuliere aandeelhouders  24/03/2012  24/03/2017 

Jean Matton  Particuliere aandeelhouders  24/03/2012  24/03/2017 

Vincent de Brouwer  Particuliere aandeelhouders  15/03/2008  15/03/2013 

Mark Lambrechts  Onafhankelijke bestuurder  15/03/2008  15/03/2013 

4 Olivier Marquet heeft ontslag genomen in april 2012 . 

5 Op 1 februari 2013 ging Kris Goossenaerts aan de slag als Algemeen directeur van Alterfin en nam hij daarom 
in december 2012 ontslag als voorzitter van de raad van bestuur. Dominique Morel werd in december 2012 
verkozen tot nieuwe voorzitter. 
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4 Olivier Marquet gaf in april 2012 zijn ontslag. 
5 Op 1 februari 2013 ging Kris Goossenaerts aan de slag als Algemeen directeur van Alterfin en nam 
hij daarom in december 2012 ontslag als voorzitter van de raad van bestuur. Dominique Morel werd 
in december 2012 verkozen tot nieuwe voorzitter. 

2.  Onze kredietcomités 
Alterfins extern kredietcomité is een extern orgaan dat verantwoordelijk is voor de definitieve 
goedkeuring van de financiering. Het comité� is samengesteld uit personen die actief zijn in de 
ontwikkelingssamenwerking enerzijds en mensen met technische expertise in kredietverlening 
anderzijds. Deze unieke combinatie van ontwikkelingsexpertise en financiële expertise vormt de 
kracht van Alterfin.  

Katleen Deruytter besloot in 2012 het comité te verlaten. De samenstelling van het kredietcomité zag 
er op 31 december 2012 zo uit: 

Naam Expertise Affiliatie 

Vincent de Brouwer Financieel Management, kredietanalyse Onafhankelijk 

Kris Goossenaerts Microfinanciering, Latijns Amerika Vredeseilanden 

Laurent Biot Rurale ontwikkeling SOS Faim 

Reginald Thibaut Bankieren, Afrika Onafhankelijk 

Isabelle Philippe Microfinanciering, kredietanalyse Onafhankelijk 

Gezien heel wat voorstellen die worden besproken door het externe kredietcomité hernieuwingen 
van kredieten betreft, gezien het kredietteam aanzienlijk werd versterkt en de portefeuille 
substantieel aangroeide, heeft de raad van bestuur in september 2010 ermee ingestemd dat 
hernieuwingen van kredieten lager dan 1.000.000 EUR kunnen worden behandeld door het interne 
kredietcomité van Alterfin, onder specifieke voorwaarden. 
 
Het interne kredietcomité bestaat uit 3 personen: de algemeen directeur, de verantwoordelijke 
portefeuillebeheer en de Reporting and Compliance Manager. Zij komen elke week samen. 
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3.  Ons operationeel team 
Op het einde van 2012 bestond het Alterfin-team uit 12 werknemers, met name: 

Naam  Functie 

Hugo Couderé  Directeur; Verantwoordelijke portefeuille Afrika en Azië 

Jan De Grande  Verantwoordelijke financiën en boekhouding 

Saúl Castro  Verantwoordelijke portefeuille Latijns Amerika 

Julie Depelchin  Medewerkster financiën en boekhouding 

Sofie Desmet  Verantwoordelijke portefeuillebeheer 

Alex Tack  Portefeuillebeheerder Latijns-Amerika en Afrika 

Mauricio Duran  Portefeuillebeheerder Latijns-Amerika 

Bernard Ornilla  Portefeuillebeheerder Latijns-Amerika 

Diana Banuro  Portefeuillebeheerder Afrika 

Audrey Timmermans  Reporting and compliance manager 

Karin Huffer  Mederwerkster Communicatie en Marketing en opvolging vennoten 

Georges Karras  Marketing and communicationmedewerker 

In 2012 mocht Alterfin 2 extra personeelsleden verwelkomen: Audrey Timmermans als Reporting and 
Compliance Manager en Georges Karras als Marketing- en communicatiemedewerker. 

Op 1 februari 2013 heeft Hugo Couderé ontslag genomen als algemeen directeur en werd hij voltijds 
senior adviseur met regionale verantwoordelijkheid voor Afrika en Azië bij Alterfin. Kris Goossenaerts 
(voormalige voorzitter van de raad van bestuur en lid van het externe kredietcomité) vervangt hem 
als algemeen directeur. 
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Alex, wat was jouw eerste project bij Alterfin? 

Na mijn studies Management en Handelsinge-
nieur vervoegde ik het Alterfin-team als Com-
municatiemanager, hoewel het mijn bedoeling 
was om als kredietbeheerder aan de slag te 
gaan, maar daar had ik nog niet genoeg ervar-
ing voor. 

Ik werd op kennismakingstrip naar Honduras 
gestuurd om er partners te ontmoeten en een 
beter zicht te krijgen op Alterfins activiteiten in 
het Zuiden. Tijdens die reis stelde mijn collega 
en Alterfins portefeuillebeheerder voor Latijns-
Amerika Saul Castro me voor om potentiële part-
ner COMSA te bezoeken. Zij hadden kort voor-
dien een krediet aangevraagd. Ik nam de 
uitdaging aan en ging ter plaatse om COMSA, 

een bio-koffieproducent, te ontmoeten. Ik 
verbleef er enkele dagen en maakte er mijn 
eerste verslag. Dit was een fantastische eerste 
ervaring in kredietbeheer en ik leerde er heel 
veel over koffie. 

COMSA’s aanvraag werd goedgekeurd en is 
nog altijd een van Alterfins partners. COMSA 
groeide opmerkelijk doorheen de jaren.  

Wat bleef je het meest bij toen je begon in je 
job als kredietbeheerder? 

Wat me het meest is bijgebleven toen ik begon 
als kredietbeheerder, was het belang van de 
menselijk factor bij elke zakendeal. Wanneer we 
een organisatie evalueren, passen we modellen 
toe die ons cijfers verstrekken met betrekking tot 

In de schoenen van een kredietbeheerder 

Getuigenis 

Alex Tack is kredietbeheerder voor Alterfin in Afrika en Latijns-Amerika. Hij is 
verantwoordelijk voor een groot deel van de portefeuille in Peru, Paraguay, Argen-
tinië, Ivoorkust en de D.R. Congo en is gespecialiseerd in de financiering van land-
bouwproducentenorganisaties en waardeketens. Het voorbije jaar heeft Alex 
rondgereisd in Afrika en Latijns-Amerika om onze bestaande partners te bezoeken 
en nieuwe potentiële partners te ontmoeten. In dit interview vertelt Alex ons over 
zijn rol binnen Alterfin. 

Mijn doel is minder bevoorrechte men-
sen in ontwikkelingslanden toegang 
geven tot kredieten 



36 

 

Die cijfers geven een duidelijk beeld van de 
financiële toestand van het bedrijf, maar wat 
echt doorslaggevend is bij een 
kredietovereenkomst, is de menselijke relatie die 
je opbouwt met de partner. Sterke relaties met 
de partners helpen je hun noden en werking 
beter te begrijpen en de zwakke en sterke 
aspecten van een organisatie beter in te 
schatten. Je krijgt enkel een totaalbeeld van de 
organisatie door de partner te ontmoeten. 
Daarom ontmoet Alterfin elk potentiële partner 
voordat een krediet wordt goedgekeurd. 

Wat zijn de criteria om een krediet te 
krijgen? 

Om van Alterfin een krediet te krijgen moet je 
actief zijn in de duurzame landbouw of een 
microfinancieringsinstelling zijn. Je project moet 
een sociale meerwaarde hebben voor een groep 
mensen en moet financieel 
leefbaar zijn. We zoeken 
organisaties die niet te 
klein zijn en in staat om het 
krediet af te lossen. Mijn 
doel is niet om mijn 
werkgever rijk te maken; 
mijn doel is minder bevoorrechte mensen in 
ontwikkelingslanden toegang te geven tot 
kredieten en hen zo te helpen zichzelf te 
ontwikkelen. Sociale impact is essentieel in 
Alterfins activiteiten. 

Heb je veranderingen opgemerkt sinds je 
begon bij Alterfin? 

Ja, eerst en vooral zie ik veranderingen wanneer 
ik onze partners bezoek. Neem bijvoorbeeld 
onze partners in San Ignacio in Peru. Alterfin 

werkt daar samen met drie organisaties: 
Frontera, Unicafec en Casil. Alle drie zijn ze 
actief in de koffiesector en kenden ze de 
voorbije jaren een uitzonderlijke groei. Alterfin 
hielp mee aan die groei, maar het succes is 
uiteraard in de eerste plaats toe te schrijven aan 

het harde werk van de leden 
van die organisaites zelf. 

Hoewel ze een elk een 
eigen werkfilosofie hebben 
en concurrenten van 
mekaar zijn, slagen deze 

organisaties er toch in samen te werken en 
hierdoor knowhow te verwerven die hen vooruit 
helpt in hun verdere ontwikkeling. Frontera, 
Unicafec en Casil verkopen nu meer koffie en 
werken efficiënter. De handel heeft een positieve 
invloed op de vele producenten en hun families.  

Alterfin is ook veel gegroeid sinds ik begon in 
2006. Het aantal personeelsleden is verdubbeld 
(van 6 tot 12 collega’s) en ons maatschappelijke 
kapitaal en portefeuille kenden een mooi groei. 
De stijging van ons kapitaal laat ons toe meer 
kredieten te verlenen aan meer organisaties. 

“De beste manier om een 
organisatie te evalueren is de 
mensen te ontmoeten” 
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Zijn er nog andere organisaties met speciale 
werkmethodes? 

Een interessant zakenmodel is dat van onze Peru-
viaanse partner Norandino. Norandino is een mi-
crofinancieringsinstelling die enkel geld leent aan 
leden van landbouwcoöperatieven, vooral kof-
fieproducenten. Hun werk is dus 100% ruraal. De 
producenten betalen de kredieten terug met de 
verkoop van de producten. Alterfin kwam in con-
tact met Norandino via de Belgische NGO ‘SOS 
Faim’. 

Naast het zakenmodel heeft het bedrijf ook een 
specifieke cultuur. Het is een klein team van 
harde werkers met een no-nonsense mentaliteit. 
Er is een grote geestdrift die erg motiverend 
werkt.  

Wat is het leukste aan je job? 

Het leukste deel van mijn job is wanneer een kre-
diet wordt goedgekeurd. Na de organisatie te 
hebben geëvalueerd, de mensen te hebben 
ontmoet en hun noden en doelstellingen te heb-
ben doorgrond, is het erg bevredigend om op de 
aanvraag een positief antwoord te krijgen van het 
kredietcomité. 

Een ander leuk aspect van mijn job is het samen-
werken met mijn collega’s. We zijn een klein en 
dynamisch team en ik geniet van de werksfeer. 
Reizen is ook een aangenaam onderdeel van mijn 
werk. In 2012 had ik drie missies in Latijns-
Amerika en twee in Afrika. Als ik de vele projecten 
bekijk die op stapel staan in 2013, zullen de 
koffers nog dikwijls gepakt dienen te worden! 
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Financieel	resultaat	

1.  Balans 

  In Euro 2011 2012 Δ 

Activa 

Vaste activa 1.326.169 1.473.906 111% 

 Immateriële vaste activa 384 285 74% 

 Materiële vaste activa 31.068 18.261 59% 

 Financiële vaste activa 1.294.717 1.455.360 112% 

Vlottende activa 38.615.626 47.148.651 122% 

 Kredietportefeuille 19.614.831 22.944.541 117% 

 Geldbeleggingen en liquide middelen 18.135.995 23.961.652 132% 

 Andere debiteurs 864.800 242.459 28% 

Overgangsrekeningen 416.335 1.111.508 267% 

 Te ontvangen pro rata interesten & dividenden 416.335 1.111.508 267% 

  Totaal der activa 40.358.131 49.734.065 123% 

Passiva 

Eigen vermogen 20.927.094 27.202.960 130% 

 Geplaatst kapitaal 18.952.813 25.004.000 132% 

 Wettelijke reserve 134.770 187.013 139% 

 Andere reserves 737.113 1.100.000 149% 

 Overgedragen winst 57.543 77.733 135% 

 Resultaat van de periode 1.044.855 834.214 80% 

Voorzieningen 60.603 0 0% 

Schulden 18.929.993 22.325.976 118% 

 Schulden op meer dan 1 jaar 2.984.452 4.463.705 150% 

 Schulden op minder dan 1 jaar 15.525.709 17.413.370 112% 

 Andere schulden 419.832 448.900 107% 

Overgangsrekeningen 440.441 205.129 47% 

 Te betalen pro rata interesten 440.441 205.129 47% 

  Totaal der passiva 40.358.131 49.734.065 123% 
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Op het einde van 2012 bedroegen de totale activa van Alterfin 49,73 miljoen EUR, een stijging van 
23% tijdens het voorbije jaar. Op 31 december 2012 bedroeg het vermogen van Alterfin 27,20 miljoen 
EUR, waar het een jaar voordien 20,93 miljoen EUR bedroeg. Het aandelenkapitaal stijgt van 18,95 
tot 25 miljoen EUR dankzij het toetreden van nieuwe aandeelhouders en extra bijdragen van de 
bestaande aandeelhouders.  

De meeste Alterfin-partners hebben financiering in US dollars nodig. Alterfin plaatst daarom het 
leeuwendeel van haar aandelenkapitaal (ontvangen in EUR) op spaar- en depositorekeningen die als 
onderpand worden gebruikt om van bankpartners kredietlijnen te krijgen in U.S. dollar. Deze 
kredietlijnen kunnen hoger zijn dan het onderpand, waardoor Alterfin een hefboomeffect kan 
realiseren. Alterfin leent de ontleende U.S. Dollars dan op haar beurt uit aan de partners in het 
Zuiden en bouwt op die manier haar eigen portefeuille op.  

Dankzij het bijkomende aandelenkapitaal verzameld in 2012 kon Alterfin aanvullende garanties 
verstrekken aan de banken en zo extra kredietlijnen in U.S. dollars verwerven. Dit verklaart de 
schuldenlast die 18% is gestegen in 2012. Dit verklaart waarom de schuldenlast in 2012 gestegen is 
met 18%, een stijging die samenhangt met de aangroei van de kredietportefeuille met 17%. 

2.  Verlies– en winstrekening 

 In EUR 2011 2012 Δ 

Inkomen van eigen portefeuille 1.182.463 1.867.784 158% 
Inkomen van beheer van portefeuille van derden 383.150 381.029 99% 
Inkomen (netto) van consultancy 12.580 5.050 40% 
Inkomen van commissie Triodos 47.197 30.132 64% 
Inkomen van deposito’s 587.154 701.418 119% 
Totale financiële en operationele inkomen 2.212.544 2.985.413 135% 
Financiële kosten -414.976 -725.759 175% 
Financiële marge 1.797.568 2.259.654 126% 
 Personneel -533.863 -649.119 122% 
 Kantoor -245.880 -253.942 103% 
 Diensten -23.968 -19.023 79% 
 Monitoring portfolio -72.607 -77.645 107% 
Operationele kosten -876.318 -999.729 114% 
Bruto operationele marge 921.249 1.259.925 137% 
Voorzieningen voor risico -123.334 -326.217 264% 
Verzekering NDD -38.577 -39.965 104% 
Commissie voor garantiefonds -12.128 -8.032 66% 
Netto operationele marge 747.210 885.711 119% 
Wisselkoersresultaat 28.339 -12.388 44% 
Uitzonderlijk resultaat 323.755 32.358 10% 
Belastingen -54.448 -71.467 131% 
Netto marge 1.044.855 834.214 80% 
    
Financiële kosten / Financiële en operationele inkomen 18,8% 24,3% 131,3% 
Operationele kosten / Financiële & operationele inkomen 39,6% 33,5% 79,8% 

In 2012 bedroegen de totale opbrengsten van Alterfin 2,99 miljoen EUR. De groei van die 
opbrengsten (+35%) is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de inkomsten uit de eigen 
portefeuille van Alterfin en dat houdt verband met de groei van de portefeuille zelf. 
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Vanwaar komen de inkomsten van Alterfin? 

 63% komt van de interesten en dividenden op Alterfins eigen portefeuille. 

 23% komt van de interesten die Alterfin krijgt op spaar– en termijnrekeningen die dienen als 
onderpand voor de kredietlijnen in USD bij onze bankpartners. 

 13% komt van de beheerskosten uitbetaald aan Alterfin voor het portefeuillebeheer voor 
derden. 

De financiële kosten zijn aanzienlijk gestegen in 2012, zelfs wanneer ze worden afgezet als een 
percentage van het financiële en operationele inkomsten. Deze stijging is te verklaren door drie 
factoren: 

 de uitbreiding van Alterfins activiteiten waardoor Alterfin de kredietlijnen in dollars moest 
verhogen om de eigen portefeuille uit te breiden; 

 de kosten van USD-financiering die aanzienlijk zijn gestegen sinds het einde van 2011; en  
 de daling van de waarde van de EUR ten opzichte van de USD in 2012 wat een negatieve 

impact had op de financiële kosten, aangezien deze worden uitgedrukt in USD en moeten 
worden omgezet in EUR op de Alterfin-afrekeningen. 

 
De totale werkingskosten zijn gestegen, aangezien die verband houden met de uitbreiding van onze 
activiteiten en het groeiend aantal personeelsleden. De werkingskosten als percentage van het 
financiële en operationele inkomsten zijn echter gedaald, wat betekent dat Alterfin efficiënter werkt. 
De “kantoorkosten” omvatten ook alle marketing gerelateerde kosten. 
 
Alterfin sloot het jaar af met een netto operationele marge van 885.711 EUR. Dit is een stijging van 
19% in vergelijking met de netto operationele marge van 747.210 EUR in 2011. 

Het netto resultaat na belasting van 834.214 EUR is beduidend lager dan vorig jaar (-20%). Het 
verschil is vooral te verklaren door 2 factoren: 

 De uitzonderlijke resultaten in 2011 die te maken hadden met de verkoop van aandelen in 
Confianza (een partner in Peru). 

 Het gestegen aantal voorzieningen die we genomen hebben om potentiële commerciële 
risico’s van sommige partners te dekken: Adok Timo (Kenia), Copabo (Ivoorkust), El Quinacho 
(Peru), Iturbe (Paraguay) en La Florida (Peru).  
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3.  Resultaatsverwerking  
Het dividend voorgesteld aan de jaarlijkse Algemene Vergadering bedraagt 3,35%.  
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2012 was duidelijk een “grand cru” jaar voor 
Alterfin. 

We verwelkomden 865 nieuwe aandeelhouders 
die ons een deel van hun spaargeld toever-
trouwden en 12 nieuwe partnerorganisaties in 
het Zuiden die op onze diensten een beroep 
wensen te doen om hun ontwikkelingsdoelstel-
lingen te helpen bereiken. Dit resulteerde in 
een betekenisvolle uitbreiding van onze activi-
teiten en een uitstekend financieel resultaat.  

Tot 2014 heeft Alterfin de ruimte om kapitaal te 
mobiliseren met belastingvoordeel voor de 
aandeelhouders. In 2013 en 2014 zullen we 
zoveel mogelijk gebruik maken van deze 
ruimte. De kapitaalsstijging zou daarom in de 
eerste plaats van de particuliere (individuele) 
investeerders dienen te komen. 
 
De uitbreiding van de portefeuille zou min of 
meer hetzelfde tempo moeten aanhouden, wat 
betekent dat het hefboomeffect niet veel zal 
toenemen. 
Het einde van onze relatie met responsAbility 
blijft op vandaag een speciaal aandachtspunt. 
Onze uitdaging is dubbel: de inkomsten uit 
deze commissies zien te vervangen en de 
betrokken partners blijven ondersteunen. We 
zijn ervan overtuigd dat we hiervoor in de loop 
van het jaar een gepaste oplossing zullen 
vinden. Daarom ook proberen we meer 
fondsen van derden aan te trekken. 

Specifieke aandachtspunten voor 2013 zijn het 
fonds Fopepro terug op het goede spoor 
krijgen en ervoor waken dat onze interne 
procedures gelijke tred houden met de 

schaalvergroting van onze activiteiten. 

Zoals u misschien hebt gemerkt, hebben we 
ons financieel en het sociaal en ecologisch 
verslag samengebracht. Dit is een logische 
stap, aangezien we met onze activiteiten zowel 
sociaal als financieel rendement nastreven. We 
beschikken nu over een goede basis om vanaf 
volgend jaar niet enkel verslag uit te brengen 
over onze financiële opbrengsten maar ook 
over onze sociale resultaten. 

In 2013 willen we verdergaan op dezelfde weg 
en willen we opnieuw de nadruk leggen op de 
mobilisatie van bijkomend kapitaal voor een 
bedrag gelijkaardig aan dat van vorig jaar. Dit 
moet natuurlijk resulteren in een duurzame 
uitbreiding van  onze portefeuille, met een 
duidelijke focus op een nauwgezette opvolging 
van de portefeuille om de hoge kwaliteit ervan 
te bewaken.  

Dit alles met de bedoeling ons bereik nog 
verder uit te breiden en onze huidige 
rendabiliteit te behouden.  

Om af te sluiten, een speciaal dankwoord voor 
onze aandeelhouders:  

Dankzij jullie vertrouwen kregen en behouden 
wij de mogelijkheden om dit prachtige Alterfin-
project in de toekomst verder te ontwikkelen! 

 

 

 

Kris Goossenaerts 

Conclusies en visies voor 2013 door Kris Goossenaerts 

Visie voor 2013 

Tot 2014 heeft Alterfin de ruimte om kapitaal te 
mobiliseren met belastingvoordeel voor de 
aandeelhouders. In 2013 en 2014 zullen we 
zoveel mogelijk gebruik maken van deze ruimte.  



Alle foto’s ©Alterfin cvba behalve coverfoto door istockphoto.com, p. 17 door  Oxfam Wereldwinkels, p. 3‐23 door Lieve Blancquart voor 

Oxfam Fairtrade, p. 3‐18‐32‐33‐35 door Tim Dirven voor Oxfam Fairtrade, p. 37 door Vredeseilanden and p. 3‐6‐29‐36‐43 door Fondesurco.  
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