Missie
Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen
(MFI's) in ontwikkelingslanden die aangepaste financiële diensten
aanbieden aan kleine lokale ondernemingen en een grote
sociale meerwaarde nastreven. Incofin cvso ondersteunt MFI’s die
ondernemende mensen op weg helpen om zelf aan de slag te gaan
en hun levensomstandigheden te verbeteren.

INCOFIN CVSO INVESTERINGSKETEN

928

aandeelhouders
IN 2013

3,1miljoen

MFI's

opgehaald
kapitaal in 2013

De 928 aandeelhouders van Incofin cvso vertegenwoordigden op
31 december 2013 een kapitaal van 22,04 miljoen euro. Er werd in
2013 voor 3,1 miljoen euro aan nieuw kapitaal opgehaald. Incofin
cvso investeert dat in MFI's, die kleine ondernemers via financiële
diensten een betere toekomst bieden. Het fonds genereert zo een
sociaal én financieel rendement.

Aantal landen in 2013:

22

Aantal MFI’s 2013:

Percentage vrouwelijke
micro-ondernemers
bereikt in 2013

37

Aantal micro-ondernemers bereikt in 2013:

2.458.721

Gemiddeld leningsbedrag in 2013:

764

euro

Inhoudstafel

4

Voorwoord
Frans Verheeke
Een absoluut succesjaar
voor het fonds.

6

Highlights in 2013
De belangrijkste gebeurtenissen
van het afgelopen jaar.

8

Nieuwe investeringen
Incofin cvso investeerde in 2013
in een aantal nieuwe MFI's via
leningen en participaties.

10 Incofin de wereld rond
Incofin heeft kantoren in vier
continenten en investeert in
projecten over de hele wereld.

12 Getuigenissen
Enkele voorbeeldcases van
de activiteiten van Incofin cvso
het afgelopen jaar.

18 Focus op
Fairtrade Access Fund en
Incofin cvso.

20 Aandacht voor

Technische Assistentie
Incofin cvso ondersteunt enkele
MFI's ook organisatorisch en
technisch.

21 Social Performance

Management

Het fonds waakt nauwgezet over
de sociale component van alle
investeringen.

4

Jaarmagazine 2013 Incofin cvso

Interview/ Voorzitter Frans Verheeke

Absoluut
succesjaar

voor het
fonds dankzij
financieel
en sociaal
rendement
2013 was een waar recordjaar voor het

microfinancieringsfonds Incofin cvso. Met 233 nieuwe
aandeelhouders die het afgelopen jaar intekenden
kwam het totaal op 928.“Het gaat daarbij vooral om
particulieren die zorgden voor een zeer sterke aangroei
in het kapitaal”, zegt Frans Verheeke, Voorzitter van
Incofin cvso.

De Voorzitter, nu al meer dan twintig jaar aan het roer
van het fonds, steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “We hebben een goed 2013 achter de rug.
Ik ben erg trots dat we de kaap van 3 miljoen euro opgehaald kapitaal in een jaar hebben overschreden en in
maar liefst 9 nieuwe projecten hebben geïnvesteerd over
de hele wereld. Neem daarbij de waardeaangroei van de
bestaande investeringen en dit alles zorgde voor een aangroei van de portefeuille met een derde. In totaal ondersteunden we 2.458.721 micro-ondernemers in 2013, een
cijfer om fier op te zijn.” Volgens Frans Verheeke liggen
verschillende redenen aan de basis van dat succes.
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Stabiel rendement
“Met Incofin cvso doen we al meer
dan twintig jaar aan een duurzame
en sociale vorm van investeren. De
laatste jaren is ethisch beleggen
steeds meer een trend geworden
en daar plukken we met het fonds
de vruchten van. Een tweede waarschijnlijke oorzaak waarom veel
nieuwe particuliere aandeelhouders intekenden, is misschien het
financieel rendement dat ze dankzij
een investering in Incofin cvso kunnen halen. Met 2,5% kiezen we bewust voor een zeer stabiel en duurzaam rendement. We zetten elk jaar
genoeg middelen opzij om bepaalde
onverwachte omstandigheden op te
vangen. In de regio’s waar we investeren kunnen namelijk altijd administratieve of politieke moeilijkheden
opduiken, maar we zorgen ervoor
dat het fonds die situaties te allen
tijde kan opvangen. De behoedzame
aanpak die wij al jaren hanteren,
loont dus en overtuigt steeds meer
mensen.”
De aandeelhouders van Incofin cvso
zijn duidelijk ook erg betrokken.
De aandeelhoudersvergadering op
24 april 2013 lokte een recordaantal
bezoekers. “Onze particuliere aandeelhouders appreciëren inderdaad
onze inspanningen om hen te betrekken bij onze werking. Ook onze
vennootschapsvorm speelt daarbij
een rol: een coöperatieve vennootschap geeft een gevoel van medezeggenschap en ook dat is voor veel
beleggers en investeerders de laatste
jaren steeds belangrijker geworden.”

Sociaal doel
De onvoorwaardelijke sociale focus
van Incofin cvso blijft voor de
Voorzitter een van de belangrijkste

“We hebben een zeer goed jaar achter
de rug. Ik ben erg trots dat we de kaap van
3 miljoen euro opgehaald kapitaal hebben
overschreden”

sterktes van het fonds. “Het ‘sociaal
oogmerk’ is het hoofddoel van de
coöperatieve vennootschap. Als we
dat niet voor ogen houden, zijn we
futiel bezig. De sociale focus is dus
een onderdeel van onze langetermijnvisie. Die uit zich onder meer
in de Technische Assistentie die
wij verlenen. Elk jaar trekken we
50.000 euro uit om microfinancieringsinstellingen (MFI's) die starten of in een overgangsfase zitten,
te ondersteunen in het aanpakken
van bepaalde administratieve, boekhoudkundige of organisatorische
moeilijkheden. Die dienst bieden wij
‘gratis’ aan en levert geen onmiddellijk rendement, maar het zorgt ervoor dat MFI’s goed van start kunnen
gaan, weerbaarder worden en goed
werk kunnen leveren. Daardoor
stijgt op de langere termijn het rendement zowel financieel als sociaal.”
“Onze toekomstvisie uit zich ook in
een aantal deelnemingen die niet per
se op korte termijn renderen. Incofin
cvso investeert onder meer in het Fairtrade Access Fund (FAF). We willen
daarmee wat diversificatie brengen in
het fonds. Met het FAF investeren we
namelijk rechtstreeks in productieeenheden van bijvoorbeeld fairtrade
koffie of bananen, en niet in een financiële instelling. We keren daarmee
voor een stukje terug naar de roots van
het fonds. Het FAF is opnieuw een volledig andere manier van investeren,

waarbij heel wat technische aspecten
een rol spelen. De start in 2012 verliep
dan ook wat moeizamer, ondertussen
loopt alles vlot. Voorlopig situeren de
investeringen met het FAF zich voornamelijk in Midden- en Zuid-Amerika, het is de bedoeling stap voor
stap de groei richting Afrika verder te
zetten.”

Vooruitblik
Een andere regio waar Incofin cvso
voorlopig nog niet actief is, is India.
Tijdens het tweejaarlijks strategisch
seminarie in Cadzand, dat eind 2013
plaatsvond, werd besloten tot de
oprichting van een Indisch investeringsvehikel. “Een primeur voor ons
fonds. In India kan je in de microfinancieringssector enkel investeren met ofwel zeer kleine bedragen,
ofwel net enorm grote. Met Incofin
cvso bespelen wij de markt van de
middelgrote MFI’s en daarom is de
oprichting van een apart vehikel nodig. In 2014 worden alle juridische
stappen ondernomen om die dochterinstelling van Incofin cvso op te
richten in de Indische stad Chennai,
wat opnieuw een grote sprong vooruit voor het fonds zal zijn. Verder zullen we in 2014 vooral de succesvolle
ingeslagen weg verderzetten door
op een duurzame manier te investeren in microfinanciering, met het
sociaal rendement als belangrijkste
doel voor ogen”, besluit Voorzitter
Frans Verheeke.
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Highlights
in 2013
233
nieuwe
aandeelhouders

Strategisch seminarie

Sterke stijging
aandeelhouders en
opgehaald kapitaal

2013 was een succesvol jaar voor Incofin cvso. Voor het
eerst sinds de oprichting van het fonds in 1992 tekenden op jaarbasis meer dan 230 nieuwe aandeelhouders
in. Samen met de bestaande aandeelhouders werd zo
3,1 miljoen euro kapitaal opgehaald, een record in het
bestaan van het microfinancieringsfonds. Het verzamelde kapitaal wordt geïnvesteerd in duurzame
MFI's in ontwikkelingslanden. Negen nieuwe projecten werden zo gefinancierd in 2013 en de teller van
ondersteunde MFI’s staat daarmee op 37 verspreid in
22 landen over de wereld. Op vandaag telt het fonds meer
dan 950 aandeelhouders die investeren met een sociaal
én financieel rendement voor ogen.

Om de twee jaar worden de bakens voor het fonds uitgezet tijdens een strategisch seminarie in Cadzand. Hierbij
verzamelen de leden van de Raad van Bestuur van Incofin cvso voor een aantal presentaties en vergaderingen
tijdens een boeiende tweedaagse. Gedurende de voorbije
editie, eind 2013, werden een aantal doelstellingen voor
het fonds voor de komende twee jaar bepaald:
•

Het Fairtrade Access Fund, een fonds waarin Incofin cvso
investeert, kende in 2013 in Zuid-Amerika een gezonde
groei. Van daaruit wil het fonds een uitbreiding naar Afrika
doorzetten in 2014.

•

De oprichting van een Indisch vehikel (Non Bank Financial
Company of “NBFC”), dat gefinancierd zal worden door
Incofin cvso en van waaruit leningen aan Indische MFI’s ver-

Getuigenis van vennoten:

strekt kunnen worden. Momenteel zijn enkel kapitaalsparticipaties mogelijk binnen de Indische wetgeving, nochtans

‘Wij willen via Incofin cvso onze betrokkenheid
bij de ontwikkeling van landen in het Zuiden
een concrete en consistente invulling geven”

is de vraag naar vreemd vermogen bij MFI's groot.
•

De veelbelovende toekomst van microfinanciering wereldwijd ondersteunen met focus op verdere verdieping en
professionalisering van de MFI's in rurale gebieden waarin

“Dankzij het contact met de medewerkers van Incofin en hun blijk van onvermoede professionaliteit werd het concept
van microfinanciering actueler en duidelijker voor ons. Met onze investering in
Incofin cvso willen we onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van landen in
het Zuiden een concrete en consistente
invulling geven. Wij zijn ervan overtuigd dat structurele ondersteuning ter
plekke, vooral door professionelen, een
draagvlak verdient op lange termijn.”
Lieve en Herman Stiens-Benoot

Incofin cvso investeert.

Lancering Incofin
op Twitter
Na de lancering van de Facebook-pagina in 2012 werd
in 2013 ook een Twitter-kanaal opgericht, zodat via verschillende sociale media nieuws over Incofin cvso en
microfinanciering tot bij het brede publiek wordt gebracht.
Ook werd de LinkedIn-pagina stevig onder handen genomen. De sterke groei van het aantal volgers bij alle drie de
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Impact van Technische Assistentie
Incofin cvso voorziet sinds 2011 jaarlijks een enveloppe van
50.000 euro voor Technische Assistentie (TA) projecten (zie p.20
in dit magazine). Daarbij gaat de voorkeur naar ondersteuning van
kleine, net opgestarte MFI’s. In januari 2013 werd het project met FIE
Gran Poder uit Argentinië succesvol afgerond. De drie belangrijkste
gebieden waar het TA-project ondersteuning bood waren Human
Resources, Institutionele Positionering en Risk Management. In alle
drie de gebieden werden erg positieve resultaten opgetekend:
•

Een vooruitgang in het opstellen van een risk management model en
rapportering.

•

Ethisch beleggen is de jongste tijd aan een
sterke opmars bezig. Ook de Belgische media
besteedden het voorbije jaar ruime aandacht
aan duurzame beleggingsproducten zoals die
van Incofin cvso. Zo bracht De Standaard een
boeiend interview met Frans Verheeke, Voorzitter van Incofin cvso, en Loïc De Cannière,
CEO van Incofin IM.

De presentatie van een rapport met relevante aanbevelingen om het
personeelsverloop te verminderen.

•

Media-aandacht voor
Incofin cvso en ethisch
beleggen

Een reeks van aanbevelingen om het bedrijfsimago en institutionele
positionering van FIE Gran Poder te verbeteren op korte en middellange termijn.

kanalen bewijst dat er steeds
meer interesse is in duurzame investeringen en dat Incofin cvso
via sociale media een groot en
gediversifieerd publiek aanspreekt. Wilt u ook op de hoogte blijven van nieuwe investe-

Verder berichtten Test-Aankoop Invest, De Tijd
en haar zusterkrant L’Echo over de goede jaarcijfers van het fonds en publiceerde Trends/
Trend-Tendances een uitgebreid artikel over
‘impact investing’. Ook Kanaal Z, Radio 2,
Netto, La Libre Belgique, De Morgen, Gids voor
de Beste Belegger, Tertio en MO* hadden aandacht voor Incofin cvso.

ringen, nieuws over microfinanciering en interessante artikels?
Dat kan via
www.facebook.com/incofin
www.twitter.com/incofin
www.linkedin.com/company/
incofin-investment-management

Loïc De Cannière gaf onder meer een TV-interview
bij Kanaal Z.
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Nieuwe
investeringen

In augustus 2012 bedroeg het totale
uitgeleende bedrag van alle aangesloten financiële instellingen bij de
AMFA 650 miljoen dollar, verspreid
over 380.000 micro-ondernemers.

Juli

Incofin cvso investeert in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) via leningen en participaties.
In totaal is het fonds verbonden aan 37 MFI’s in

Contactar

22 landen en helpt het zo de toekomst van bijna
2,5 miljoen micro-ondernemers te verbeteren.
In 2013 werd geïnvesteerd in 9 nieuwe projecten
over de hele wereld.
Mei

sindsdien een mooie groei, mede
dankzij de actieve steun van de overheid en Nationale Bank van Kirgizië.

Kompanion
Kirgizië

Finance for
Development

K

ompanion is met meer dan
100.000 klanten en 151 lokale
afdelingen in erg afgelegen gebieden de op een na grootste MFI in
Kirgizië. In 2011 tekenden een klant
en medewerker van de MFI present
op de Jaarvergadering van Incofin
cvso. Het fonds kende in 2013 een
lening toe van 2 miljoen dollar aan
de Kirgizische MFI. De toekomst van
Kompanion is veelbelovend, want in
2014 staat een verdere transformatie van een Non-Banking-FinancialInstitution (NBFI) naar een commerciële bank op de agenda. De
microfinancieringssector in Kirgizië
werd rond 1995 opgestart en kende

Azerbeidzjan

I

n mei 2013 werd de investering van
1 miljoen dollar door Incofin cvso
in Finance for Development (FinDev)
goedgekeurd. Deze NBFI, die actief is in Azerbeidzjan, vergrootte
zijn rurale focus met de opening
van nieuwe kantoren en toont een
sterke sociale toewijding in zijn
activiteiten. FinDev is een middelgrote speler in de microfinancieringsmarkt in Azerbeidzjan en
is verbonden aan de Azerbaijan
Micro-Finance Association (AMFA).

Colombia

C

ontactar telt meer dan 20 jaar
ervaring in het verlenen van
microkredieten in landelijke gebieden van het zuidwestelijke deel
van Colombia. Daarbij wordt veel
aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
en het milieu. In juni werd door
Incofin cvso een nieuwe lening van
1,1 miljoen euro toegekend aan
Contactar. Vandaag bedient de instelling bijna 60.000 klanten waarvan meer dan 80% wonen en werken
in landelijke gebieden. Naast financiële dienstverlening biedt Contactar
ook een groot aanbod aan diensten
en Technische Assistentie aan microondernemers, zoals financiële educatie en programma’s die gericht zijn op
het bevorderen van de gezondheid.

ProMujer
Nicaragua

O

ndanks een crisis in 2009 en
2010, toont de microfinancieringssector in Nicaragua opnieuw
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positieve signalen van herstel. Dankzij haar sterke operationele capaciteiten en een toegewijd managementteam, was ProMujer als een
van de sterke entiteiten in de markt
in staat om de crisis te weerstaan.
De investering van 1 miljoen dollar door Incofin cvso zal de verdere
groei van ProMujer ondersteunen
en de organisatie helpen om haar financieringsbronnen te diversifiëren.

Augustus

6 filialen verspreid in het Westen
van Azerbeidzjan is de instelling
voornamelijk actief in landelijke gebieden met weinig andere financiële
dienstverleners aanwezig. Er werken
gemiddeld 5 tot 10 loan officers per
filiaal die verantwoordelijk zijn voor
de opvolging van de in totaal meer
dan 18.000 eindklanten waarvan er
58% in afgelegen gebieden werken.
De MFI richt zich dan ook voornamelijk op kleine micro-ondernemers die
nood hebben aan kleine kredieten.

November

de microfinancieringssector in vergelijking met andere landen in Centraal-Amerika minder is ontwikkeld.
Dit heeft tot gevolg dat organisaties
zoals Coocique hun klantenbestand
moeten verbreden en ook kleine en
middelgrote ondernemingen moeten aanspreken. Opgericht in 1965
en met 17.342 klanten is het een van
de grootste coöperaties in de microfinancieringsmarkt in het land.
Incofin cvso kende een lening toe
van 2 miljoen dollar aan Coocique
en vergroot met deze transactie de
diversiteit van de leningportefeuille
in Latijns-Amerika en de Caraïben.

Advans
Congo DRC

Movimiento Manuela
Ramos

Tadzjikistan

A

dvans Congo werd opgericht
in 2009 en is een ambitieuze
nieuwe financiële dienstverlener in
een land waar de concurrentie nog
beperkt is. De instelling toont een
sterke groei dankzij een unieke positionering en een veilig risicoprofiel,
ondanks de uitdagende omgeving
waarin ze opereert. Incofin cvso besloot met een lening van 1,5 miljoen
dollar de MFI te ondersteunen om
door te groeien tot een van de belangrijkste spelers in Congo DRC.

I

Eskhata

Peru

M

et net geen 30.000 klanten is
Eskhata Bank een middelgrote
MFI in Tadzjikistan met een prima
reputatie. Ze kent voornamelijk leningen toe aan kleine en middelgrote ondernemingen en focust zich
ook op landbouwleningen. De bank
ontving een lening van 2 miljoen
dollar van Incofin cvso om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag
naar krediet bij micro-ondernemers.

Viator

Coocique

Azerbeidzjan

Costa Rica

ncofin cvso investeerde in 2013 in
Viator, een MFI in Azerbeidzjan,
via een toegekende lening van
1 miljoen dollar. Met een netwerk van

C

oocique is een gezonde spaaren kredietcoöperatie met speciale focus op de sector van microondernemingen in Costa Rica, waar

I

ncofin cvso kende in november
2013 een lening van 650.000 dollar toe aan Movimiento Manuela
Ramos, een NGO actief in Peru. De
lening zorgt voor de ondersteuning
van CrediMujer, het kredietprogramma van Movimiento Manuela Ramos, dat gericht is op arme
vrouwelijke
micro-ondernemers.
CrediMujer bereikt 23.000 vrouwen
met een gemiddeld leningsbedrag
van 303 dollar. De NGO ondersteunt
vrouwen door groepsleningen en individuele leningen en bereikt vrouwen op het platteland via haar kantoren in 8 departementen van Peru.
De NGO blijft de focus leggen op
financiële inclusie van vrouwen.
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Incofin
de wereld
rond

22

Landen met
investeringen
Incofin cvso
Argentinië – Armenië – Azerbeidzjan – Bolivia –
Burkina Faso – Cambodja – Colombia – Congo DRC
– Costa Rica – Ecuador – Georgië – Guatemala –
Haïti – Kazachstan – Kirgizië – Mexico – Mongolië –
Nicaragua – Nigeria – Peru – Tadzjikistan – Tanzania

5

Landen met
kantoren
Incofin IM
België Antwerpen – Colombia Bogota – Kenia
Nairobi – Cambodja Phnom Penh – India Chennai*

*Onafhankelijk team dat via een onafhankelijke lokale Indische
vennootschap investeringsadvies levert aan Incofin IM
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Incofin IM per kantoor WERELDWIJD
België

21
India

3

Kenia

1

Colombia

11
Cambodja

1
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Getuigenis

Incofin cvso investeert in een aantal belangrijke MFI's
in Centraal-Azië. Een van die MFI's is Kompanion,
een van de grootste van het land.

Kirgizië - MFI Kompanion
Kirgizië is een erg bergachtig land in het oostelijke deel van CentraalAzië. Het land krijgt vaak te maken met natuurfenomenen zoals
aardbevingen, aardverschuivingen en overstromingen. Het is een arm
land, met voornamelijk een landbouweconomie. Omdat er geen goede
transportinfrastructuur is, is het vanuit heel wat regio’s in Kirgizië moeilijk om
toegang te krijgen tot markten of winkels. De bevolking stamt voornamelijk
af van nomaden en er zijn dan ook nog heel wat nomadische tradities
overgebleven.

Kompanion
De Kirgizische MFI Kompanion
werd 12 jaar geleden opgericht door
het US NGO Mercy Corps. De MFI
heeft een heel sterke sociale missie:

Investeringsmanager
Marcel Gerrits

“Als investeringsmanager bij Incofin
IM zorg ik voor een regelmatige monitoring van Kompanion. Dat gebeurt via kwartaalrapportages die we
analyseren. Daarnaast trek ik meer“De groei van micro-ondernemingen
dere keren per jaar naar Kirgizië om
en kleine bedrijven bevorderen en
het stimuleren van sociale entrepre- de MFI's waarin Incofin cvso invesneurs, zodat zij in staat zijn om kan- teert van nabij op te volgen. Bij een
nieuwe lening trekken we een aantal
sen te creëren voor zichzelf en voor
dagen uit om analyses te maken van
anderen.”
de nieuwe MFI via gesprekken met
Cijfers:
alle topmanagers. We bezoeken op
dat moment ook de verschillende
• Portfolio van de MFI: 80 miljoen dollar.
afdelingen van de MFI, spreken met
• 105.000 klanten verspreid over het hele
loan officers, en checken een aantal
land.
dossiers van klanten. Daarnaast gaan
• Kompanion is een van de grootste MFI's
we ook langs bij een aantal klanten.
in Kirgizië.
Dat hele proces heet 'due diligence'.
• Meer dan 100 outlets in het hele land.
Bij Incofin IM bereiden we op ba• Incofin cvso heeft 2 miljoen dollar geïnsis van al die informatie het dossier
vesteerd in Kompanion en in het verlevan de nieuwe MFI voor, dat nadien
den ook Technische Assistentie projecwordt voorgelegd ter goedkeuring bij
ten gefinancierd.
het Investeringscomité.”

MARCEL GERRITS
Investeringsmanager Centraal-Azië
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6

Incofin cvso investeert in 6 landen in CentraalAzië: Georgië, Armenië, Kazachstan,
Azerbeidzjan, Tadzjikistan en Kirgizië.

3

Incofin cvso investeerde in 2013 in drie nieuwe
MFI's: Kompanion uit Kirgizië, Eskhata uit Tadzjikistan en Finance for Development uit Azerbeidzjan.

Micro-ondernemer Ainura

Kirgizië
Het woord 'Kyrgyz' is afgeleid van
het Turks en betekent 'veertig clans'
80% gebergte met toppen boven de
7.000 meter
-

Oppervlakte
199.900 km2
-

Aantal inwoners
5 miljoen
-

Belangrijkste economische
sectoren
Goud
Doorvoer/logistiek
Landbouw
-

Hoofdstad
Bishkek

Micro-ondernemer Ainura (links op
de foto) is al 5 jaar klant bij Kompanion.
Ze startte met een kleine lening van
300 dollar en heeft nu een lening lopen van in totaal 2.000 dollar. Ze gebruikt de lening om vee te houden in
de schuur in haar achtertuin en heeft
momenteel 3 koeien en een aantal

schapen die worden vetgemest en
daarna verkocht, een lucratieve handel. Met de winsten die Ainura dankzij deze activiteiten behaalde, knapte
ze ondertussen haar huis op: het
werd extra geïsoleerd en de buitenmuren werden verstevigd.
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Getuigenis

Incofin cvso investeert in Latijns-Amerika niet alleen in het
Fairtrade Access Fund, maar ook in een aantal MFI’s over het
hele continent. Sinds 2011 investeert het fonds in de MFI Fodemi.

Ecuador – MFI Fodemi
Ecuador, officieel de Republiek Ecuador, grenst in het noorden aan
Colombia, in het oosten en zuiden aan Peru, en in het westen aan de
Stille Oceaan. De kust bestaat uit vruchtbare grond die voornamelijk voor

Ecuador

landbouw wordt gebruikt.

Micro-ondernemer
María Luisa
Pupiales
María Luisa Pupiales maakt
met de hand geborduurde
katoenen hemden die ze verkoopt op
beurzen en exporteert naar Europese landen. Ze heeft momenteel een
vierde lening lopen bij Fodemi, een
microkrediet van 550 dollar, waardoor haar werkkapitaal groter werd
en de verkoop van haar waren steeg.
Hierdoor krijgen haar 4 kinderen
meer ondersteuning en benodigdheden voor hun onderwijs. María Luisa
Pupiales over haar lening: “Ik zorg
ervoor dat ik zelf verantwoordelijkheid opneem voor de bedragen die
Fodemi me leent, omdat ik weet dat
de instelling me helpt met het verder
doen groeien van mijn eigen zaak.”

Micro-ondernemer
María Isabel
Flores Artega
María Isabel Flores Artega
werkt in de landbouw en
plant en oogst sla, kool, bloemkool
en avocado’s die ze nadien verkoopt
op de markten in de nabijgelegen steden. Met het krediet van 1.000 dollar dat ze ontving van Fodemi kocht

Ecuador is genoemd naar de eve-

María agrarische grondstoffen die
haar groenteproductie en inkomsten
deden stijgen. Zo wordt haar droom
om als kleine ondernemer verder te
groeien werkelijkheid.

Fodemi
Fondo de Desarrollo Microempresarial (Fodemi) is een NGO die opgericht werd in Ecuador in 1995 en momenteel een transformatie ondergaat
naar een NBFI. Fodemi ondersteunt
meer dan 50.000 micro-ondernemers met individuele kredieten, solidariteitsgroepen en village banking. De instelling bereikt 8 van de
24 provincies en is voornamelijk
actief in landelijke en half-verstedelijkte gebieden. Over de 15 jaar dat
Fodemi actief is, kende het meer dan
86 miljoen dollar aan leningen toe
aan 142.000 micro-ondernemers.

naar (in het Spaans 'ecuador') die
het land doorsnijdt.
Vier zones: de kust, de Andes, het
Amazonebekken en de
Galapagoseilanden.
-

Oppervlakte
258.608 km2
-

Aantal inwoners
15,5 miljoen
-

Belangrijkste economische
sectoren
Landbouw
Olieproductie
Visvangst
-

Hoofdstad
Quito
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Getuigenis

In Azië is Incofin cvso aanwezig in Cambodja en Mongolië.
In de MFI HKL investeert het fonds sinds 2007, om kleine
ondernemers en landbouwers in Cambodja te ondersteunen.

Cambodja – MFI Hattha Kaksekar Limited (HKL)
Cambodja is een land met een enorm potentieel dat momenteel door
een economisch moeilijke periode gaat. De belangrijkste economische
activiteit is landbouw met als voornaamste gecultiveerde gewassen rijst,
rubber en maïs. Van export is er weinig sprake, de aanwezige industrie
produceert voornamelijk voor binnenlandse consumptie.

Interview CEO
Hout Eng Tong
HKL kent een geschie-

Welke rol speelt Incofin cvso bij de
succesvolle ontwikkeling van HKL?

“HKL ontving een eerste lening van
Incofin cvso in 2007. Vanaf de start
was er een sterke professionele relatot het midden van
tie tussen beide organisaties. In die
de jaren ’90. Hoe heeft u de MFI
periode was het niet eenvoudig voor
zien groeien?
“In mei 1994 begon HKL zijn acti- HKL om aan externe financiering
te geraken. We danken Incofin cvso
viteiten als onderdeel van het Food
voor het vertrouwen dat ze in ons
Security Project van de Canadese
hebben gesteld. De investering is inNGO OCDS/OXFAM Quebec. Het
middels opgetrokken tot 6 miljoen
speelde een rol bij de ondersteuning
dollar. De werking van HKL zoals ze
van mensen op het platteland in de
provincie Pursat via kredietverstrek- vandaag is, zou onmogelijk zijn zonder investeerders als Incofin cvso.”
king. ‘Hattha Kaksekar’ betekent
ook letterlijk ‘een helpende hand
voor boeren’. Als CEO geloofde ik
Hoe ziet u de toekomst van HKL
sterk in het potentieel en missie van
en wat zijn de belangrijkste uitde organisatie en dankzij de goed- dagingen?
keuring van de Nationale Bank van “HKL staat niet alleen voor de tradiCambodja verkregen we in 2007 een
tionele invulling van microfinanciepermanente licentie als MFI. In 2010
ring. Het concept is de laatste jaren
volgde dan de licentie van Microfi- complexer en geavanceerder gewornance Deposit Taking Institution. De
den. Met onze sterke basis en langoede relaties met ervaren interna- getermijnvisie gestoeld op ‘groeien
tionale investeerders zoals Incofin
met de klanten’ zetten we onze incvso zorgen ervoor dat HKL zal blij- spanningen verder voor een contiven groeien en meer kan investeren
nue verbetering van onze diensten
in technologie, zoals mobiel ban- en producten voor tevreden klanten.
kieren en ontwikkeling van produc- De grootste uitdaging is het aanbieten gericht op micro-ondernemers.” den van geschikte producten voor
denis die teruggaat
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elke micro-ondernemer, zodat hij of
zij zijn zakelijke droom kan vervullen. We zetten de noden en wensen
van de klant voorop, ook al vraagt
dit aan onze zijde om meer inspanningen.”

HKL
HKL zet zich in voor een sociale en
financiële duurzaamheid op lange
termijn en het verbeteren van het
inkomen van haar klanten. HKL verstrekt verschillende financiële diensten, in het bijzonder voor vrouwen
en families met een laag inkomen op
het platteland in Cambodja. Er zijn
4 belangrijke diensten die HKL zijn
klanten biedt:
•

Leningen

•

Spaar- en depositorekeningen

•

Lokale geldtransfers en
geldautomaten

•

Mobiel banksysteem (momenteel
enkel SMS-bankieren)
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Getuigenis

In Afrika investeert Incofin cvso in MFI’s die hoofdzakelijk
gefocust zijn op rurale gebieden. Een van die instellingen is
ACEP Burkina.

Burkina Faso – MFI ACEP Burkina
Burkina Faso is volledig door land omsloten en heeft geen zeehavens.
Het is een van de armste landen van de wereld. 80% van de bevolking
is afhankelijk van landbouw. De MFI ACEP Burkina, waarin Incofin cvso
investeert, helpt hen een betere toekomst voor zichzelf en hun familie
uitbouwen.

Burkina Faso betekent ‘land van de

ACEP Burkina
Incofin cvso investeert via een participatie in ACEP Burkina, een MFI
in Burkina Faso die sinds september
2012 operationeel van start ging in
Ouagadougou. De oprichting van
deze MFI werd ingeleid door ACEP
International, een operator die kan
terugvallen op eerdere succesvolle
MFI’s in onder meer Kameroen, Madagascar en Senegal. ACEP Burkina
geniet daardoor van de knowhow,
ervaring en methodologieën zoals
die in andere MFI’s binnen het netwerk van ACEP succesvol worden
toegepast.

Burkina
Faso
eerlijke mensen’. Het land heeft een

Het gemiddelde bedrag per uitgekeerde lening bedroeg CFA-frank
1.561.532 (2.377 euro).
Met de investering in dit project wil
Incofin cvso bijdragen tot de economische ontwikkeling van Burkina
Faso en de groei van de activiteiten
van kleine ondernemers die geen
toegang hebben tot bankkredieten,
stimuleren via een duurzame MFI in
een van de minst ontwikkelde landen in West-Afrika.

prachtige natuur, met de watervallen van Banfora, de pieken van
Sindou en het meer van Tengrela.

Oppervlakte
272.967 km²
-

Aantal inwoners
17,8 miljoen
-

Belangrijkste economische
sectoren
Landbouw
Bananen- en cacaoplantages
-

Hoofdstad

Dominiek Deconinck, Incofin IM’s
Director Private Equity, is lid van de
Raad van Bestuur van ACEP Burkina
en volgt in die rol de operaties van
de MFI van nabij op. De methodologie van ACEP draait rond individuele
en flexibele leningen tegen een beperkte kostprijs, de opvolging van de
klanten van dichtbij en een grondig
beheer van de portefeuille. In maart
2013 stond de teller van uitgekeerde
leningen op 102.

Ouagadougou

Aantal uitgekeerde
leningen:

102

Gemiddeld bedrag
lening:

€2.377
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Incofin cvso investeert in 7 MFI’s op het Afrikaanse continent: ACEP Burkina, Finca Congo,
LAPO, ABN Microfinance, Akiba Commercial
Bank, Finca Tanzania en Advans.

1

Incofin cvso investeerde in 2013 in 1 nieuwe
MFI in Afrika: Advans uit de Democratische
Republiek Congo.

Micro-ondernemer
Haruna
Haruna is een van de klanten van
ACEP Burkina. Hij is kleermaker
en modeontwerper en een fiere
Burkinabé. Haruna heeft sinds 2013
een lening lopen van 3.044 euro.
Haruna is al meer dan 15 jaar actief
in de confectie, maar leende nooit
eerder geld van lokale banken wegens de ongunstige kredietvoorwaarden. Hij koos ACEP Burkina voor de
prima klantenservice en klantvriendelijke kredietvoorwaarden. Vooral
de mogelijkheid om snel en eenvoudig een lening aan te vragen en de
afwezigheid van voor hem onmogelijke onderpanden voor de lening.
Met de lening heeft Haruna zijn zaak
doen groeien en biedt hij momenteel
werk aan 15 mensen. In zijn atelier
worden kledingstukken op aanvraag
ontworpen alsook stukken voor zijn
showroom. Hij gebruikt de opbrengsten en de lening bij ACEP Burkina
om verschillende types stof aan te
kopen in Mali en Benin om zo de
laatste modetrends van nabij op te
volgen.
Haruna heeft sinds 2013
een lening lopen van

€ 3.044

17

18

Jaarmagazine 2013 Incofin cvso

Focus op

Fairtrade Access Fund
en Incofin cvso
Het Fairtrade Access Fund stimuleert eerlijke handel met kleine boeren uit het Zuiden en
stelt hen in staat om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. Incofin cvso wil met de
investering in het Fairtrade Access Fund een extra stimulans geven aan de inspanningen om
bestaande handel met het Zuiden te veranderen ten gunste van boeren en landarbeiders.

Incofin cvso
Grameen Foundation
Fairtrade International

Het Fairtrade Access Fund, opgericht in 2012 in samenwerking met Fairtrade International en Grameen Foundation, investeert in kleine, goed geleide boerencoöperaties
en -associaties van landbouwers die Fairtrade-gecertificeerd zijn of het certificaat hebben aangevraagd. Dankzij
de investeringen zijn ze in staat hun boerderijen te vernieuwen, gebruik te maken van nieuwe technologieën en
installaties, kunnen ze toegang krijgen tot de Fairtrademarkt met zijn waarborgen voor onder meer een eerlijke
prijs en kunnen ze trainingen krijgen om plantenziekten
zoals koffieroest aan te pakken.
Het fonds begon zijn activiteiten in Latijns-Amerika, waar
50% van de Fairtrade-gecertificeerde producten worden
gemaakt en zal in een tweede fase uitbreiden naar Afrika
en Azië. Het is een uniek internationaal samenwerkingsverband tussen gerenommeerde partners. Incofin cvso
investeerde bij de opstart 750.000 dollar in het Fairtrade
Access Fund. Inmiddels stapten ook andere grotere partijen zoals Starbucks en Kf W in het fonds.
In 2013 investeerde het fonds in 5 landen in ZuidAmerika waaronder Nicaragua, Peru en Honduras (zie
kaart op de rechterpagina) en bereikte het zo ongeveer

Fairtrade Access Fund

Boerencoöperaties en-associaties
van landbouwers

28.810 boeren die samen meer dan 70.000 hectare land
bewerken (koffie, suikerriet, honing en cacao).
Er worden 3 types van leningen verstrekt:
Trade Finance Loans

Deze leningen laten de coöperaties toe om geproduceerde
goederen zoals koffie op te kopen van de leden en verder
te distribueren op de internationale markten.
Working Capital Loans

Deze leningen zorgen ervoor dat de coöperaties voldoende liquide middelen voorhanden hebben in periodes
waar de nood hoog is, bijvoorbeeld tijdens de piek van
het oogstseizoen of wanneer er zaaigoed moet worden
aangekocht bij start van het oogstseizoen.
Long Term Loans

Deze leningen stellen de coöperaties onder meer in staat
om infrastructuurwerken uit te voeren, de relaties met de
leden en spelers op internationale markten te verbeteren
en productkwaliteit na te streven door in te zetten op innovatie.

Honduras
Nicaragua

Het Fairtrade Access Fund draagt bij tot de
PERU

ondersteuning en groei van coöperaties. Een

Paraguay

Chili

mooi voorbeeld uit de praktijk is UCA San
Juan uit Nicaragua.

Het Fairtrade Access Fund (FAF)

oogst in 2013/2014 van Fairtrade-

kende

een

lening

toe

van

De coöperatie UCA San werd opge-

gecertificeerde koffie bij de leden

richt 9 september 1992 met 11 coö-

1.050.000 dollar aan de coöpera-

van de organisatie ondersteunen.

peraties aan de basis. Momenteel

tie Union San Juan del Río Coco

De tweede lening wordt opgesplitst

werkt de organisatie als een unie

(UCA San), meteen de derde inves-

in twee delen. Een eerste deel

van acht coöperaties, die 420 kleine

tering van het fonds in 2013 in Ni-

wordt besteed aan de aankoop

koffieproducenten (< 4.7 hectare

caragua. UCA San heeft meer dan

van moderne machines ter uitbrei-

per lid) bij elkaar brengt, van wie

20 jaar ervaring in de koffiesector

ding van de bestaande infrastruc-

100 vrouwen en 320 mannen. Som-

en ontving verschillende certifice-

tuur in het pand 'Droge Molen' van

mige leden van de organisatie wonen in de zogenaamde 'Majaste' in

ringen over de jaren heen. De or-

UCA San. Een tweede deel wordt

ganisatie groeide uit tot een goed

toegewezen aan kredietverlening

San Juan del Rio Coco Natural Re-

gepositioneerde lokale speler in de

voor revalidatie (verjonging) van

serve.

internationale koffiemarkt. De lening

287 hectare van landbouwbedrijven

is opgedeeld in een ‘trade finance

getroffen door koffieroest, een ge-

loan’ en een ‘long term loan’. De

vreesde vijand voor vele koffieboeren

eerste lening zal de aankoop van de

in Zuid-Amerika.
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Aandacht
voor Technische
Assistentie
Om de impact, duurzaamheid en
return van de investeringen te vergroten, voorziet Incofin cvso jaarlijks een budget voor het verlenen
van Technische Assistentie (TA). Het
voornaamste doel van TA is het verbeteren van de algemene ontwikkeling van de MFI's waarin wordt geïnvesteerd. Het fonds ondersteunt de
MFI’s onder meer op het domein van
risicomanagement en social performance management. Het helpt de instellingen ook in hun transformatie
van een niet gereguleerde ngo naar
een gereguleerde NBFI.

In 2013 bood het fonds TA aan zeven
MFI’s in zes verschillende landen:
• FIE Gran Poder (Argentinië)
• Kamurj (Armenië)
• Viator (Azerbeidzjan)
• Advans Banque Congo (DRC Congo)
• Espoir (Ecuador)
• Fundacio (Ecuador)
• Credit Mongol (Mongolië)

In 2014 worden twee nieuwe TA projecten opgestart en zullen vijf van
de bovenstaande projecten afgerond
worden.

Op die manier dragen de TA activiteiten van het fonds bij tot een verdere professionalisering van de sector
en werken ze als een katalysator voor
een betere toegang van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden tot
financiële diensten.

Voorbeeldcase - Kamurj Armenië
Aantal klanten:

+16.000
Portfolio groei:

46%

Toename klanten:

11%

Begin 2013 werd een TA project opgestart voor de

vraagt om een versterking en verdere uitbouw

MFI Kamurj in Armenië, met als doel de strategie

van het strategisch kader voor risicomanagement.

voor risicomanagement te versterken en verbete-

Een internationale consultant en een team van

ren. Kamurj is de derde grootste Universal Credit

twee lokale consultants hebben met Kamurj sa-

Organization (UCO) in Armenië en heeft al meer

mengewerkt om dat kader verder uit te bouwen.

dan 16.000 klanten, voornamelijk in rurale gebie-

Een set van strategieën en nieuwe procedures

den.

werd hierbij uitgewerkt. De Raad van Bestuur en

De transformatie en professionalisering van de

betrokken bij dit proces.

het management van de instelling werden nauw
instelling, gecombineerd met het sterke seizoensgebonden karakter van de kredietverlening,
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Social
Performance
Management
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Incofin cvso en fondsenadviseur
Incofin

Investment

Management

(IM) willen verder gaan dan waar
andere duurzame fondsen stoppen.
Het fonds waakt nauw over de sociale component van de investerin-

4

De ECHOS©-vragenlijst wordt door
de investeringsmanagers ingevuld
tijdens een on-site audit. Enkel die
MFI’s met een score hoger dan 50%
komen in aanmerking voor financiering.

1. de mate waarin een MFI haar sociale
doelstellingen in de praktijk omzet
2. maatschappelijk bereik en bijdrage aan
de maatschappij

gen om investeerders het beloofde

3. niveau en kwaliteit van de dienstverle-

Om de sociale performantie te meten en na te gaan hoe de MFI waarin
wordt geïnvesteerd daadwerkelijk
het verschil maakt voor de levenskwaliteit van haar stakeholders, van
haar medewerkers tot haar klanten,
ontwikkelde Incofin IM een eigen
tool: ECHOS©.

Vanuit de overtuiging dat Social
Performance Management (SPM)
ontegensprekelijk bijdraagt tot de
hele microfinancieringssector, publiceert Incofin IM elke twee jaar
een Social Performance Report.
Hiermee wenst Incofin IM de 'double bottom line approach' te promoten, zowel intern bij de werknemers
als extern bij MFI's en actoren in de
microfinancieringssector.

ECHOS© berekent die score van een
MFI door middel van een vragenlijst, toegespitst op 43 indicatoren
gegroepeerd onder 5 dimensies.

Verder is Incofin IM nauw betrokken bij sectorinitiatieven met onder
andere een bestuursmandaat bij de
Social Performance Task Force en

financiële én sociale rendement te
bieden.

Debat

3

ning, met respect voor de Client Protection Principles
4. omgang met de eigen medewerkers
5. omgang met het milieu, en toepassing
van de principes van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

is het lid van de adviesgroep van
de Principles for Investors in Inclusive Finance. Incofin IM is tevens stichtend lid van het Global
Impact Investing Network (GIIN),
een non-profit organisatie met doel
de omvang en doeltreffendheid van
impact investing te verhogen.

- Microfinanciering werkt

Incofin wilde de stelling “Microfinanciering werkt”

i n Ca m b o d j a , ge fi n a n c i e r d d o o r I n c o fi n ,

aan een realiteitstest onderwerpen tijdens een

BlueOrchard Finance en Oikocredit. Sprekers,

boeiende avond met verschillende sprekers uit

panelleden en het publiek gingen daarna in

binnen- en buitenland. Het debat, dat plaatsvond

debat over microfinanciering als instrument in

op 11 februari 2014, werd aangevat met een

de strijd tegen armoede, onder leiding van MO*

over zicht van twee leer r ijke impacts tudies

hoofdredacteur Gie Goris.

over micro - ondernemers in Cambodja: het
Change Study Report 2012, dat de evolutie van
het armoedeprofiel van micro-ondernemers
analyseer t en een onderzoeksrappor t over
over-indebtedness bij micro - onder memer s
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