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Beste vennoten,

Het is intussen al meer dan een halfjaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. 
De inval heeft niet alleen oude wonden opengereten, maar ook een ontluikende 
economische crisis verder aangewakkerd. Stagnatie en inflatie vormen inmiddels 
de gevaarlijke cocktail van de huidige ‘stagflatie’.

Voor sommige politici is de strijd tegen de klimaatverandering nu helemaal geen 
prioriteit meer. Alles draait weer om economie en energiebevoorrading. Dat is 
uiteraard erg jammer, want precies dit soort kortetermijndenken houdt een 
vicieuze cirkel in stand waar we straks geen vat meer op hebben.

Duurzame ontwikkeling staat voor Alterfin in de eerste plaats gelijk aan 
verantwoorde ontwikkeling, met oog voor sociale aspecten, milieu én economie. 
Als onderneming nemen we onze verantwoordelijkheid, en daarom draagt Alterfin 
sinds 2018 het ‘B Corp’-label. Ook de rol die we vervullen in de verantwoorde 
voedselproductie nemen we ernstig. Zo zetten we ons al sinds 1994 in voor eerlijke 
handel (of ‘fair trade’).

In deze nieuwsbrief lichten we graag toe hoe B Corp en fair trade integraal deel 
uitmaken van onze aanpak.

Veel leesplezier!

Jean-Marc Debricon
Algemeen Directeur 

VOORWOORD



4

DE ETHIEK VAN FAIR TRADE 
ZIT IN ONS DNA

Dit jaar vindt de Week van de Fair Trade plaats van 5 tot 15 oktober. Zoals u 
waarschijnlijk wel weet, staan de fairtradewaarden al sinds onze oprichting in 
1994 centraal in alles wat we doen. Vandaag bezit twee derde van onze partners 
in de landbouwsector een fairtradecertificaat. 
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Een duurzaam 
toekomstperspectief

We leggen heel bewust het accent op 
fair trade, omdat het een zeer 
doeltreffende hefboom is om 
de levenskwaliteit van kleine 
producenten te verbeteren. De kern 
van het fairtrademechanisme? 
De gegarandeerde minimumprijs 
die onze partners met hun kopers 
onderhandelen: 

“Wereldwijd worden kleinschalige 
koffi eproducenten nu al vier jaar 
lang enorm getroffen door de lage 
koffi eprijzen op de beurs. Velen 
van hen gaan failliet en komen in 
de armoede terecht”, aldus Yannick 
Lamezec, technisch adviseur van de 
Laotiaanse coöperatie CPC. “Onze 
producenten daarentegen kunnen 
rekenen op een vaste minimumprijs 
voor hun koffi ebonen en genieten dus 
ondanks de moeilijke situatie van een 
comfortabel inkomen.” 

Daarnaast betalen de eindafnemers 
elk jaar een premie uit, die de 
coöperatie en de producenten onder 
elkaar verdelen: 

“Met die premie konden we 
bijvoorbeeld nieuwe koffi eplanten 
verstrekken aan de producenten, 
maar ook fruitbomen om hun 
productie te diversifi ëren. Daarnaast 
hebben we de drooginstallaties en 
productiefaciliteiten verbeterd en 
nieuw gereedschap aangeschaft”, zegt 
Francisco González, CEO van ECEG, 

een coöperatie van koffi eproducenten 
in Guatemala. “We investeren ook in de 
gemeenschap. Zo hebben we boeken 
ingezameld voor drie plaatselijke 
bibliotheken en een computer 
aangekocht om de collecties en 
uitleningen beter te beheren.”

Wat met niet-
gecertificeerde 
partners?

Een op de drie partners is niet 
gecertifi ceerd. “Daar zijn twee redenen 
voor. Enerzijds hebben sommige 
partners geen toegang tot certifi cering, 
omdat hun product gewoonweg 
niet op de lijst van certifi ceerbare 
producten staat”, verheldert Alex 
Tack, investment manager bij Alterfi n, 
tijdens ons laatste webinar.1 “Het moet 
ook gezegd worden dat de kosten van 
deze certifi cering niet min zijn. Naast 
de prijs van het certifi caat – 4.200 
euro – is er ook nog het werk van de 
medewerkers die bij de certifi cering 
betrokken zijn.” 

1 Wilt u meer 
weten over fair 
trade? Scan de 
QR-code om ons 
webinar over dit 
onderwerp te 
bekijken. 
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Steun eerlijke handel!

Een kleine waarschuwing: “In 2019 
werd slechts 40% van de fairtrade-
koffie daadwerkelijk tegen eerlijke 
marktvoorwaarden verkocht”, meldt 
Alex tijdens ons webinar. “De vraag 
naar fairtradeproducten is nog steeds 
te klein.” 

En hier kunt u mee het verschil maken. 
“Als we allemaal wat vaker kiezen 
voor fairtradeproducten tijdens het 
winkelen, dan lopen de winkelrekken 
sneller leeg”, legt Bernard uit. “De 
supermarkten geven die informatie dan 
door aan hun leveranciers, waardoor 
de vraag naar fairtradeproducten 
effectief stijgt.” De wereld veranderen 
is een gezamenlijke inspanning waarbij 
iedereen een rol kan spelen. 

Hier maakt ook onze afdeling 
technische assistentie deel van uit. 
Wij ondersteunen partners tijdens het 
certificeringsproces, wat de drempel 
om toe te treden verlaagt en de boeren 
kostbare tijd bespaart. 

Daarnaast biedt Alterfin ook 
organisatorische en commerciële 
ondersteuning. “We kennen de sectoren 
waarin we actief zijn maar al te goed. 
We kunnen onze partners dus helpen 
om de juiste beslissingen te nemen 
voor een betere bedrijfsvoering”, aldus 
Bernard Ornilla, investment manager 
bij Alterfin. “We zoeken ook actief mee 
naar kopers die bereid zijn zich op lange 
termijn te engageren tegen gunstige 
voorwaarden. We weten namelijk dat 
dat een positieve impact heeft op 
het dagelijks leven van kleinschalige 
producenten.”
 

FAIRTRADE@WORK GECERTIFICEERD

Zelf dragen wij ons steentje bij door de 
financiering van fairtrade-organisaties, 
maar we consumeren ook – net als u – 
fairtradeproducten op kantoor.
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RECLAME

Teken in op Alterfi n aandelen 
en steun eerlijke handel

Waarschuwing met betrekking tot de risico’s

Zoals u weet, staat u op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en misschien 
moeilijk te begrijpen is. Daarom willen wij u wijzen op de risico’s van een investering in 
Alterfi n. Aangezien het gaat om een investering in aandelen, loopt u het risico uw investering 
geheel of gedeeltelijk te verliezen. De risico’s worden beschreven in ons prospectus van 2022, 
te raadplegen op www.alterfi n.be/nl/prospectus. Wij raden u aan dit document zorgvuldig te 
lezen voordat u een beslissing neemt.

Het prospectus van 2022 is goedgekeurd door de FSMA, de Belgische Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten. Deze goedkeuring mag echter niet worden beschouwd als 
een gunstig advies op de aandelen van Alterfi n.

De Week van de Fair Trade is de gelegenheid 
bij uitstek om de rol te belichten die u kan 
spelen bij de globale ontwikkeling van fair 
trade. 

We gaven al tips over hoe u eerlijke handel 
kunt steunen door vaker te kiezen voor 
fairtradeproducten tijdens het winkelen.  

Maar als vennoot van Alterfi n weet u 
ongetwijfeld dat er nog een manier is om 
in actie te schieten: intekenen op nieuwe 
aandelen. Zo vergroot u mee onze capaciteit 
om meer kleine gecertifi ceerde boeren te 
fi nancieren.

KOOP NIEUWE 
AANDELEN

Stort het bedrag dat 
u wenst te investeren 

op het rekeningnummer 
van Alterfi n:

BE85 5230 4527 2706

Vergeet niet uw persoonlijke 
gestructureerde mededeling te 

vermelden. Die kan u terugvinden 
op uw Alterfi n uittreksels.
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Recent hebben we met succes 
het B Corp-hercertifi ceringsproces 
afgerond. En daar zijn we natuurlijk 
heel fi er op. Het is een mooie 
bevestiging van onze manier van 
werken en bewijst ons streven naar 
constante verbetering. 

Certificatie van 
waarde(n)

‘B Corp’ is niet zomaar een certifi caat 
als alle andere. Er wordt niet gekeken 
naar fi nanciën of bedrijfsvoering, maar 
naar de inzet en de resultaten op het 
vlak van milieu, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en goed 
bestuur. Het is een holistische 
benadering die de ethiek en het gedrag 
van een onderneming onderzoekt 
in al haar interacties: met klanten, 
leveranciers, werknemers, de samen-
leving, het milieu ... Het is dus veel 
meer een kwestie van waarden dan van 
gecreëerde waarde. En net daarom ligt 
dit certifi caat ons nauw aan het hart.

In 2018 besloten we om voor de 
certifi catie te gaan. We vonden het 
tijd om de ethische benadering die 
we al bijna een kwarteeuw volgden 
aan een onafhankelijke evaluatie te 
onderwerpen. Tot onze grote vreugde 
en trots behaalden we niet alleen 

B CORP: 
ZINVOLLE HERNIEUWING
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dat eerste certificaat met een score 
ver boven het vereiste minimum, 
maar ontvingen we ook de ‘Best for 
the World Award’ voor onze relatie 
met onze medewerkers. En nu, bij de 
hernieuwing van het certificaat, scoren 
we nog beduidend hoger dan in 2018. 
Hét bewijs dat we op de goede weg zijn. 

Wereldwijde beweging

Maar B Corp is veel meer dan een 
certificaat, het is een wereldwijde 
beweging. B-Lab, de afdeling van B 
Corporation die de certificerings- 
criteria vastlegt, reikt normen, 
beleidslijnen, instrumenten en 
programma’s aan die de culturele 
en structurele fundamenten van het 

Doe met ons mee!

Beste vennoten, we vermelden dit certificaat 
niet om op te scheppen. We willen u vooral 
vragen om mee op de kar te springen.  
Hebt u zelf een kmo of werkt u – al dan niet 
als leidinggevende – in een bedrijf, dan 
kunt u het verschil maken! Breng zeker  
een bezoekje aan de website van B Corp  
(www.bcorporation.net) om meer te weten te 
komen over deze beweging en het certificaat, 
en wat u kunt betekenen. Nu het klimaat 
sneller dan ooit verandert, moeten we onze 
inspanningen opvoeren. Samen staan we 
sterk!

kapitalisme helpen veranderen. Het 
doel is om een opwaartse spiraal te 
creëren en samen de economische 
wereld van binnenuit te veranderen. 
Ondernemingen met een ‘B Corp’-
certificaat maken dus deel uit van een 
gemeenschap die het goede voorbeeld 
geeft door samen te werken, elkaar te 
ondersteunen en andere bedrijven te 
overtuigen om mee te doen. 

En het werkt! In 2018 waren we nog 
maar met zeven Belgische bedrijven. 
Vandaag zijn dat er al meer dan 
40. De beweging breidt zich uit, en 
daarmee stijgt de kans dat we een 
sneeuwbaleffect creëren dat de 
economische wereld zal veranderen. 
Samen zetten we ons in voor een 
verantwoorde, duurzame en solidaire 
toekomst. 
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De totale portefeuille van Alterfin 
is in het tweede kwartaal 2022 licht 
gedaald met 3% tot 90,2 miljoen euro. 
De direct door Alterfin geïnvesteerde 
fondsenportefeuille steeg in het eerste 
kwartaal met 1% tot 82,1 miljoen euro. 
De fondsen in beheer zijn goed voor een 
bedrag van 8,1 miljoen euro.

De voorbije twaalf maanden is de 
totale portefeuille met ongeveer 16% 
gestegen. Dit zeer positieve resultaat 
is echter vooral toe te schrijven aan de 
sterke waardevermindering van de euro 
ten opzichte van de Amerikaanse dollar 
sinds eind 2020. We gebruiken de dollar 
als munteenheid voor meer dan 80% van 
onze transacties. Uitgedrukt in dollar, 
is onze portefeuille eind juni 2022 met 
2,18% toegenomen tot 94,6 miljoen euro.

De totale portefeuille is in het tweede 
kwartaal gedaald door het einde van het 
seizoen van de cacao-export in West-
Afrika en van de koffie-export voor 
bepaalde landbouwpartners in Centraal-
Amerika. Deze partners ondervonden in 
de loop van het seizoen heel wat logistieke 
vertraging als gevolg van de coronacrisis 
en het wereldwijde containertekort. 
Daardoor hebben zij hun betalingen 
aan Alterfin pas in het tweede kwartaal 
uitgevoerd in plaats van in het eerste 
kwartaal. En dat verklaart meteen ook de 
verschuiving van de seizoensgebonden 
daling van onze portefeuille.

PRESTATIES VAN 
DE PORTEFEUILLE

Onze prestatie in 
microfinanciering

De microfinancieringssector gaat 
er verder op vooruit in deze post-
coronatijden. Toch zien we sterke 
verschillen van regio tot regio. In het 
eerste semester 2022 hebben we 
aan de microfinancieringssector 19,3 
miljoen euro uitbetaald, goed voor 81% 
van onze totale uitbetalingen in 2021. 
55% van deze investeringen ging naar 
Latijns-Amerika, dat onze belangrijkste 
groeimarkt blijft. Onze kleinere en 
minder kapitaalkrachtigere partners 
hebben weliswaar nog steeds te lijden 
onder de gevolgen van de pandemie, 
vooral in Afrika. Daarbij komen nog de 
sombere internationale economische 
context en de stijgende kosten voor de 
afdekking van het wisselkoersrisico, 
waardoor we bepaalde uitbetalingen 
moeten uitstellen. Ook de politieke 
situatie blijft een bron van onzekerheid 
in vele gebieden, vooral in Myanmar 
en El Salvador. Onze investeringen 
in Centraal-Azië hebben we aan het 
begin van de oorlog tussen Rusland 
en Oekraïne tijdelijk opgeschort maar 
zouden we in het tweede semester 
kunnen hernemen.

TWEEDE KWARTAAL 2022



Boordtabel portefeuille
2e kwartaal 

2022
Doelstellingen 

2022

Totale portefeuille van Alterfin (in miljoen euro) 90,19 Min 87-92

Cumulatieve uitbetalingen over het jaar (in miljoen euro) 46,45 Min 45-55

Aantal partners (totale portefeuille) 136 132

Sectorale spreiding (totale portefeuille)

Portefeuille microfinanciering 66% Max 70%

Portefeuille duurzame landbouw 32% Min 30%

Portefeuille sociale investeringsfondsen 2% Max 3%

Cumulatieve uitbetalingen over het jaar - microfinanciering 38% 25%

Cumulatieve uitbetalingen over het jaar - duurzame landbouw 62% 70%

Cumulatieve uitbetalingen over het jaar - fondsen 0% 5%

Regionale spreiding (totale portefeuille)

Portefeuille in Latijns-Amerika 49% Max 30-50%

Portefeuille in Afrika 27% Min 30-45%

Portefeuille in Azië 23% Min 20-35%

Kwaliteit van de portefeuille (portefeuille van Alterfin)

Risicoportefeuille* na aftrek van de waardeverminderingen 5,8% Max 5-7%

Risicoportefeuille* na aftrek van de waardeverminderingen 
en geherstructureerde leningen

10,5% Max 20-25%

* Betalingsachterstand van meer dan 30 dagen (PAR30)

Onze prestatie 
in duurzame 
familiale landbouw

De landbouwactiviteiten bleven 
in het eerste semester op peil. We 
betaalden onze partners 31,4 miljoen 
euro uit, waarvan 24% voor fondsen 
in beheer. Uitgedrukt in dollar, is de 
landbouwportefeuille ten opzichte 
van juni 2021 met 2% gestegen, 
vooral doordat we twee nieuwe 
partnerschappen hebben opgestart in 
de cacaosector.

Kwaliteit van 
de portefeuille

De kwaliteit van de portefeuille is 
in de loop van het kwartaal licht 
achteruitgegaan. Zo is het totale 
volume van de leningen met een 
betalingsachterstand van meer dan 30 
dagen gestegen van 9,37% naar 10,02%. 
Sommige van de betrokken betalingen 
hebben we intussen echter al ontvangen, 
andere worden in de komende weken 
verwacht. 14 leningen zijn momenteel 
geherstructureerd, waarvan 9 gevallen 
verband houden met de coronacrisis.
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Door de groei van onze 
investeringsportefeuille kwamen de 
inkomsten uit de eigen portefeuille 
(interesten en commissies betaald 
door onze partners) hoger uit dan 
die in dezelfde periode vorig jaar. 
Ook de cumulatieve inkomsten uit 
beleggingen in euro (die als borg 
dienen om fi nancieringen in dollar te 

verkrijgen) lagen hoger dan die in het 
tweede kwartaal 2021 door de stijging 
van het geïnvesteerde kapitaal tussen 
eind juni 2021 en eind juni 2022.

De fi nanciële kosten betreffen 
voornamelijk schulden in dollar die 
werden aangegaan om de portefeuille 
op te bouwen. Deze kosten zijn door de 

FINANCIËLE
PRESTATIES 
TWEEDE KWARTAAL 2022

Koffi eproducente bij CPC Laos, partner van 
Alterfi n en Fair Trade gecertifi ceerde organisatie
© 2021, Alterfi n



Resultatenrekening in euro 30/06/2021 30/06/22 Budget 2022

Inkomsten uit de portefeuille van Alterfin 2.586.825 3.095.610 6.125.273

Inkomsten uit het beheer voor derden 77.537 65.508 267.384

Inkomsten uit beleggingen in euro 541.268 609.204 981.754

Financiële en operationele inkomsten 3.205.630 3.770.322 7.374.411

Financiële lasten -862.510 -1.017.695 -2.058.137

Operationele kosten -1.138.837 -1.332.910 -3.105.036

Financiële en operationele marge 1.204.283 1.419.717 2.211.239

Waardeverminderingen op achterstallige kredieten -454.512 -347.161 -1.000.000

Recuperatie van waardeverminderingen op achterstallige 

kredieten

37.625 7.047 200.000

Premie en commissie verzekering en garanties -88.809 -75.938 -263.384

Valutatransacties: nettoresultaat 106.756 76.541 0

Uitzonderlijk resultaat -12 3 0

Belastingen -95.978 -100.886 -229.571

Resultaat van de tussentijdse periode 709.355 979.324 918.283

verhoging van de interestvoeten echter 
gestegen. In vergelijking met het einde 
van het tweede semester 2021 zijn de 
operationele kosten lichtjes gestegen, 
vooral door de uitbreiding van het team 
sinds de tweede helft van vorig jaar. 
Maar deze kosten liggen nog altijd in 
lijn met het gebudgetteerde bedrag.

In het tweede kwartaal hebben  
we extra waardeverminderingen op  
de kredietportefeuille moeten boeken 
om het risico op niet-terugbetaling  
door sommige partners weer 
te geven. Het bedrag van die 
waardeverminderingen is niettemin 

flink gedaald ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar.

Dankzij de groei van de portefeuille 
en de beheersing van de financiële 
en operationele kosten sluit Alterfin 
het tweede kwartaal 2022 af met een 
voorlopig positief nettoresultaat van 
979.324 euro. Dit stemt overeen met 
een stijging van 38% in vergelijking 
met dezelfde periode vorig jaar. Dit 
resultaat ligt al hoger dan het totale 
verwachte nettoresultaat voor 2022. 
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IN ‘T KORT

Het Alterfin team eindelijk herenigd

Voor het eerst in drie jaar tijd kon het voltallige Alterfin team weer samenkomen 
tijdens een fysiek team seminarie: in de eerste week van september mochten we 
31 collega’s uit 13 landen ontvangen op ons hoofdkantoor in Brussel voor een 
week vol workshops, teambuilding activiteiten, brainstormsessies en waardevolle 
uitwisselingen met gelijkgezinde collega’s. Eén ding is zeker: wij staan allemaal te 
popelen om samen nóg meer impact te creëren!

Sinds 17 juli 2021 hebben onze 
vennoten al voor meer dan 5 miljoen 
euro ingetekend op aandelen van 
Alterfin. Een cijfer dat getuigt van 
uw vertrouwen! Maar voor ons 
komt dit bedrag ook met nieuwe 
verantwoordelijkheden, zoals de 
verplichting tot publicatie van een 
prospectus, goedgekeurd door de FSMA 
(de Autoriteit voor Financiële Diensten 
en Markten). U kan het prospectus 

raadplegen op www.alterfin.be/nl/
prospectus. Ook zal u voortaan in onze 
oproep voor de aankoop van aandelen 
een langere juridische waarschuwing 
zien verschijnen. Maar geen zorgen, 
voor u verandert er eigenlijk niets: 
transparant werken maakt sowieso 
deel uit van onze kernwaarden.

Meer dan 5 miljoen euro opgehaald
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Cacaoproducent bij Ecookim, partner van Alterfin 
en Fair Trade gecertificeerde organisatie
© 2021, Alterfin



Alterfin CV
BE 0453.804.602

RPR Brussel
 

Maatschappelijk zetel:
Liefdadigheidsstraat 18-26

1210 Brussel - België
 

Post - Leveringen - Bezoeken:
Kunstlaan 7-8

1210 Brussel - België
+32 (0)2 538 58 62

info@alterfin.be
www.alterfin.be
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