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WOORD VOORAF 
Frans Verheeke – Voorzitter

“We investeren
van Mongolië tot 
in Ecuador”
 

Voorzitter Frans Verheeke blikt trots terug op de voorbije 25 jaar. Trots, en 

tegelijk ook verwonderd dat Incofin zo ver geraakt is. “We zijn begonnen 

zonder businessplan, zonder marktverkenning. Maar ik wilde iets doen in 

en voor de ontwikkelingslanden dat duurzaam is.”

Met een kapitaal van 39 miljoen EUR 
breekt Incofin na 25 jaar alle records 
wat kapitaalaangroei betreft. Incofin 
is een bekende speler geworden in de 
wereld van de microfinanciering. “In 
het begin moesten we op zoek gaan 
naar instellingen waar we in konden 
investeren. Nu vinden ze ons”, zegt 
Frans Verheeke.

Op zoek naar 
impact
“We zijn begonnen in 1992 en een jaar 
later hadden we al ons eerste filiaal in 
Tanzania. We pakten van alles aan die 

eerste jaren: van een spijkerfabriek 
over een leerlooierij van ezelsvellen 
tot babyvoeding. We investeerden en 
investeren nog altijd in projecten en 
instellingen die economisch rendabel 
zijn, maar tegelijk ook sociaal zeer 
relevant, het moet vooral de lokale 
bevolking ten goede komen.”

In 2002 verandert Incofin de strate-
gie, na een seminarie in Cadzand. 
Dit zal cruciaal zijn voor de toekomst 
van Incofin, vanaf dan wordt er 
geïnvesteerd in microfinancierings-
instellingen. “Op die manier kon-
den we meer impact hebben op de 
projecten. We zorgen ervoor dat de 

microfinancieringsinstelling gezond 
is, we begeleiden die. En zo kunnen 
we veel meer projecten ondersteunen.” 

Bakkerijen en 
motorfietsen
Sinds enkele jaren investeert Incofin in 
Oost-Timor, een van de armste landen 
ter wereld dat verscheurd werd door 
een burgeroorlog. “En toch zijn wij 
daar. Dat is een project waar ik heel 
fier op ben. Het gaat over leningen 
voor initiatieven als een bakkerij of 
een herstelplaats voor motorfietsen. 
We verlenen daar ook Technische 
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“Ik zoek aandeel-
houders die sociaal 
bewogen zijn”

Assistentie. Dit wil zeggen dat we spe-
cialisten betalen die bijstand geven 
aan de microfinancieringsinstelling. 
We ondersteunen deze zo goed moge-
lijk, zo maken we die instelling sterker. 
En op die manier wordt het voor ons 
ook veiliger.” Ook Colombia staat dit 
jaar in de kijker. “Dat is een land met 
zeer veel mogelijkheden”, zegt Frans 
Verheeke. “En ze hebben daar hele 
goeie koffie”, knipoogt de voorzitter.

In de loop der jaren kon Incofin 
steeds meer particulieren aantrekken 
als investeerder. “Ik ben op zoek naar 

een publiek dat iets structureels wil 
doen voor de ontwikkelingslanden, 
met oog voor zowel het sociale als het 
financiële aspect. Mensen die sociaal 
bewogen zijn en niet zomaar voor de 
meest renderende belegging gaan.” 
Incofin organiseert dit jaar een bevra-
ging bij zijn de aandeelhouders, om te 
weten wat hen drijft. “Op die manier 
willen we onze aandeelhouders beter 
leren kennen.”

Koers bewaken
Sinds de oprichting is Frans Verheeke 
voorzitter van Incofin. “Als voorzitter 
moet ik de koers bewaken. En ik ben 
een klankbord voor de medewerkers”, 
vertelt hij. “Ik heb ervaring in veel van 
die landen, je moet telkens een mini-
mum aan kennis hebben hoe een land 
in elkaar zit. Dat vind ik nog steeds 

enorm boeiend, omdat je een breed 
spectrum leert kennen van menselijke 
activiteiten.”

Incofin heeft doorheen de jaren altijd 
goed standgehouden, ondanks de 
financiële crisis van de laatste jaren. 
“We hebben een goede rendabiliteit 
waardoor we tegelijk buffers konden 
opbouwen. We zijn heel voorzichtig, 
we hebben verzekeringen tegen poli-
tieke risico’s en tegen wisselkoers-
schommelingen. Vroeg of laat gebeurt 
er waarschijnlijk iets, maar dan zijn 
wij voorbereid. En dan hopen wij toch 
nog altijd een dividend te kunnen uit-
keren.”
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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. 

Het doel van het fonds is ondernemende mensen op weg helpen om zelf 

aan de slag te gaan en hun levensomstandigheden te verbeteren. 

Incofin cvso 
investeringsketen
In 2016 werd voor 6,9 miljoen EUR aan nieuw kapitaal opgehaald. Op 31 

december 2016 beschikte Incofin cvso hierdoor over een aandeelhouders- 

kapitaal van 39,0 miljoen EUR, gestort door 1.791 aandeelhouders.  

Bovendien heeft Incofin cvso toegang tot leningen. Deze beide bronnen 

financieren een totale investeringsportefeuille van 60 miljoen EUR. Incofin 

cvso investeert dit bedrag in MFI’s die kleine ondernemers via financiële 

diensten een betere toekomst bieden. Het fonds genereert op die manier 

een sociaal én financieel rendement. Incofin cvso investeerde in 2016 in 

27 landen. Via 49 MFI’s bereikte het fonds 3.394.698 micro-ondernemers, 

waarvan 73% vrouwen zijn. Het gemiddelde leningsbedrag in 2016  

bedroeg 3.892 EUR.

6
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totale investeringsportefeuille

 MFI’s

micro-ondernemerswinst
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Interview Guido Lamote –  
Ere-bestuurder en medeoprichter 
Incofin

De 25e verjaardag van Incofin is een 
gelegenheid om terug te kijken naar 
het prille begin. Vanwaar komen de 
ideeën? Hoe is Incofin tot stand geko-
men? Aan het woord is Guido Lamote, 
één van de oprichters van Incofin. 

Het ontstaan
Incofin is ontstaan vanuit twee verschil-
lende richtingen: enerzijds de ngo’s en 
anderzijds het bedrijfsleven. Guido 
Lamote was zelf jarenlang actief in de 
ngo ACT, een ngo die zich inzette om 
de plaatselijke economie in het Zuiden 
te laten groeien. Hun projecten werden 
goed ontvangen en hadden een mooi 
slaagpercentage. Om de duurzaamheid 
van de projecten te verzekeren, groeide 
binnen deze ngo het besef dat ze een 
andere expertise nodig hadden, name-
lijk directe kennis uit het bedrijfsleven, 
en dat ze afstand moesten nemen van 
de traditionele ngo-structuur van giften. 
Ongeveer tegelijkertijd groeide binnen 
een aantal bedrijven in België het besef 

dat er nood was aan ‘ontwikkelings- 
samenwerking’ tussen bedrijven in het 
Noorden en bedrijven in het Zuiden. 

Hierdoor ontstond het plan om iets 
nieuws op te richten: “Het idee was om 
een instelling op te richten die op een vrij 
zakelijke, maar ook technische manier 
kleine bedrijven in het Zuiden helpt met 
advies, financiering en diensten zoals 
boekhouding enz. Daarom gingen wij 
in België op zoek naar contacten binnen 
het bedrijfsleven.” 

Zo ontstond een samenwerking met 
VDK Spaarbank, via de voorzitter Frans 
Verheeke, en werd in 1992 Incofin 
opgericht vanuit het idee dat de samen-
werking en wederzijdse inbreng tussen 
ngo’s en het bankwezen moest moge-
lijk zijn. Volgens Guido Lamote was 
deze samenwerking een groot succes: 
“Zeker omdat de geschiedenis van VDK 
Spaarbank eigenlijk heel gelijkaardig 
is ontstaan: zij zijn gegroeid vanuit de 
sociale bewegingen. Hun geschiedenis 
ligt heel dicht bij die van de ngo’s en 
dat klikte eigenlijk zeer goed.”

De eerste  
stappen en  
een tweede 
adem
In het begin werden een aantal projec-
ten vanuit de ngo ACT overgedragen 
naar Incofin. In deze projecten was 
microfinanciering een onderdeel maar 
nog niet de hoofdzaak. Toch bleek die 
omschakeling niet zo simpel: “We 
hebben moeten vaststellen dat het 
niet evident was om in het Zuiden 
om te schakelen van een ngo werkend 
met giften, naar de ingesteldheid van 
werken met een normale financiering. 
We hebben echt wel onderschat hoe 
moeilijk het was om een tweesporen-
beleid tot stand te brengen en deze 
twee sporen op een gezonde manier 
te laten samenwerken.” 

In 2000 is beslist om afstand te doen 
van de giften en zo een tweede start 

“Ontwikkeling moet
groeien vanuit het 
enthousiasme van
de mensen”
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te nemen. Guido Lamote bevestigt 
dat dit een belangrijk moment in de 
geschiedenis van Incofin was: “Op dat 
moment zijn deze twee sporen duide-
lijk gescheiden en is Incofin zich sterk 
gaan focussen op microfinanciering. 
Dat is zeker een goede keuze geweest 
en is ook een succesverhaal geworden.”

Eigenheid  
van Incofin
Al van bij het begin draait de missie 
van Incofin om ontwikkelingssamen-
werking. De ere-bestuurder benadrukt 
dat ontwikkeling geen invoerproduct is 
maar moet groeien vanuit de ambitie 
en de talenten van de mensen in het 
Zuiden: “De basis van het succes is 
dat we kunnen werken en middelen 
geven aan mensen in het Zuiden die 
hun eigen talenten ten dienste stellen 
van de samenleving in zijn geheel.”

In België bewijst Incofin dat heel wat 
mensen geëngageerd zijn en achter 
het idee van een rechtvaardige wereld 
staan. Net die openheid is het grote 
pluspunt van Incofin, bevestigt Guido 
Lamote: “Incofin heeft nooit op een 
eiland gewerkt maar heeft echt alle 
deuren opengegooid. Op die manier 
is het mogelijk voor vele anderen om 
ook op de kar te springen, al hebben 
ze misschien niet de ambitie om daar 
veel energie in te investeren.”

Ook voor de toekomst ziet de ere- 
bestuurder nog heel wat mogelijk- 
heden voor Incofin: “Je kan er nooit 
van uitgaan dat een bepaalde organi-
satie of een bepaald idee in de loop 
van 25 jaar niet grondig herdacht, ver-
nieuwd of uitgebreid moet worden. 
Nu, dat is wat Incofin heeft gedaan en 
wat ook in de toekomst zal gebeuren.” 
Incofin gaat dus een mooie toekomst 
tegemoet!
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Incofin in de wereld
Incofin cvso investeerde het afgelopen jaar in 12 nieuwe MFI’s. 

De teller staat nu op 49 MFI’s in 27 landen. De totale investerings- 

portefeuille bedraagt momenteel 60 miljoen EUR. 
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Ivoorkust
Microcred Côte d’Ivoire

Haïti
Acme 

Burkina Faso
ACEP Burkina SA

Congo, DRC
I-Finance

Argentinië  
FIE Gran Poder

Bolivië 
Banco FIE

Peru
Confianza SAA

Pacifico

ProEmpresa

Fundeser

MiCrédito

Finca Nicaragua

ProMujer Nicaragua

Nicaragua

Ecuador
Banco D-Miro

COAC Jardin

Espoir

Maquita Cushunchic

AMC

Enlace

Optima Servicios 
Financieros

SAC Integral

Sonsonate

El Salvador

Agudesa 

Guatemala

Costa Rica
Mucap

Colombia
Opportunity Int

ProMujer Mexico

Vision Fund Mexico 

Mexico
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Nigeria
Lapo 

Cambodja
First Finance

HKL 

Kredit Cambodia

LOLC

Samic

Vision Fund Cambodia

Oost-Timor
KIF 

Tanzania
Akiba Commercial Bank

Filipijnen
One Puhunam

NPFC

Mongolië
Credit Mongol 

TenGer Financial Group

Kazachstan
Asian Credit Fund

Credo

Crystal

Lazika Capital

Georgië

Palestina
Faten

Azerbeidzjan
Azercredit

Armenië
Kamurj

Pakistan
Kashf Foundation

Kirgizië
Kompanion

nieuwe investeringen in 2016

bestaande investeringen
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Jaarlijks reserveert Incofin cvso een 
budget van 50.000 EUR voor techni-
sche ondersteuning van de financiële 
instellingen in portefeuille. Na zes 
jaar heeft Incofin zo al 300.000 EUR 
gebruikt voor Technische Assistentie. 
Met dit bedrag werden twaalf micro-
financieringsinstellingen gesteund,  
verspreid over alle regio’s waarin 
Incofin actief is. Aangezien van de 
gesteunde instellingen een cofinan-
ciering verwacht wordt, kon Incofin de 
instellingen ondersteunen met inter-
venties ter waarde van bijna een half 
miljoen EUR. De technische projecten 
worden door gespecialiseerde consul-
tants uitgevoerd, die Incofin selecteert 
in functie van hun expertise en kennis 
van de omgeving (taal, markt, produc-
tengamma). 

In de afgelopen zes jaar vonden de 
belangrijkste interventies plaats op 
het vlak van risicomanagement (33% 
van de ingezette middelen), beheer van 
sociale performantie (19%) en trans-
formatie van financiële instellingen 
(20%).

Opmerkelijke nieuwe projecten van 
2016 betroffen Faten in Palestina (HR 
beleid en sociale performantie) en 
Promujer in Nicaragua (risicomanage-
ment en verbetering van de operatio-
nele efficiëntie). 

Een zeer opmerkelijke transactie van 
2016 is de verkoop door Incofin cvso 
van een deel van de participatie in 
Banco FIE uit Bolivië. Incofin is sinds 
2007 aandeelhouder in deze financiële 
instelling en heeft als aandeelhouder 
de groei van de bank ondersteund. 
Banco FIE is inmiddels uitgegroeid 
van een instelling met 56.000 klanten 
in 2007 tot één van de grootste lokale 
financiële instellingen van het land 
met 1 miljoen klanten. In dezelfde 
periode nam de leningenportefeuille 
toe van 73 miljoen USD (2007) tot 1,3 
miljard USD vandaag. In 2010 ontving 
FIE (voorheen FFP FIE) de banklicen-
tie, waardoor de instelling meer dien-
sten aan haar klanten kon aanbieden. 
Incofin heeft in 2016 besloten zijn 
participatie aan de bestaande aandeel-
houders gedeeltelijk te verkopen. 

Net als in 2015, bleef Incofin cvso ook 
in 2016 verder groeien. De portefeuille 
steeg met 15% en bedroeg op het einde 
van het jaar 60,1 miljoen EUR. 

Opnieuw vonden talrijke investeerders, 
vooral particulieren, hun weg naar 
Incofin. Het kapitaal van de vennoot-
schap nam met 6,9 miljoen EUR toe. 
Met 300 extra aandeelhouders kwam 
het aantal op 1.791. Het eigen vermo-
gen groeide met 21,8% aan tot 44,5 
miljoen EUR.

Incofin behaalde in 2016 een mooie 
nettowinst van 1,9 miljoen EUR. Dit 
stemt overeen met een rentabiliteit op 
het gemiddeld onderschreven kapitaal 
van 5,3%. Van deze winst wordt een 
bedrag van ongeveer 0,9 miljoen EUR 
als dividend aan de aandeelhouders 
uitgekeerd (2,5% op het onderschreven 
kapitaal). Het saldo wordt gereserveerd 
en geherinvesteerd in de klanten van 
Incofin.

De 49 financiële instellingen waarin 
Incofin investeert, bereikten in 2016 
ongeveer 3,4 miljoen klanten wereld-
wijd. In 2015 waren dit nog 2,9 mil-
joen klanten via 43 instellingen.

Zes jaar  
technische 
ondersteuning 
van financiële 
instellingen  
in portefeuille

Gedeeltelijke 
verkoop van 
participatie  
in Banco FIE  
in Bolivië

Stabiele groei 
van Incofin cvso

Hoogtepunten 2016
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Incofin is één van de stichtende aan-
deelhouders van het Fairtrade Access 
Fund, dat financiering verstrekt aan 
boerenorganisaties met het fair trade 
label. Dit fonds is in 2016 op kruis-
snelheid gekomen: het heeft een 
omvang van 30 miljoen USD bereikt 
en was voor het eerst sinds zijn oprich-
ting in 2012 winstgevend. Het fonds 
heeft ondertussen voor 82 miljoen 
USD aan leningen toegekend aan 38 
organisaties die samen met meer dan 
188.000 boeren werken. Deze organi-
saties zijn verspreid over zestien lan-
den en zijn actief in tien verschillende 
gewassen (onder andere koffie, cacao, 
quinoa).

In 2004 stond Incofin mee aan 
de wieg van de oprichting van 
Impulse Microfinance Investment 
Fund, een institutioneel investe-
ringsfonds dat naar aanleiding van 
het VN Internationaal Jaar van het 
Microkrediet werd opgericht. Het 
fonds nam een reeks kapitaalpartici-
paties in microfinancieringsinstellin-
gen en kende ook leningen toe. Het 
fonds werd in 2004 opgericht als een 
gesloten fonds met een looptijd van 
twaalf jaar. Dit betekent dat Impulse 
Microfinance Investment Fund in 2016 
werd afgesloten en dat de investeerders 
terug uitbetaald werden. De resulta-
ten van het fonds waren uitstekend. 
In totaal werden 143 investeringen 
in 29 landen verricht, waarvan vier 
grote kapitaalsparticipaties in finan-
ciële instellingen (India, Bolivia,  
El Salvador, Nigeria). Het fonds inves-
teerde over zijn volledige looptijd 142 
miljoen EUR en de investeerders ont-
vingen een gemiddeld rendement van 
5% per jaar op het ingezette kapitaal.

Fairtrade  
Access Fund  
op kruissnelheid

Uitbetaling 
Impulse 
Microfinance 
Fund aan  
investeerders
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Nieuwe klanten in de  
Incofin cvso portfolio

  EL Salvador
AMC
Kantoren: 14 
Werknemers: 149 
Klanten: 13.023

AMC is een MFI met een ngo-statuut 
met meer dan vijftien jaar ervaring in 
het voorzien van financiële dienstle-
ningen aan kleine ondernemers in El 
Salvador. De instelling is gefocust op 
productieve leningen, waarbij ze ver-
schillende types van producten aan-
biedt om zo te voldoen aan de eisen 
van hun doelmarkt (kmo’s, landbou-
wers, jonge ondernemers, groepsfinan-
ciering voor vrouwen). De portefeuille 
wordt verder aangevuld met diverse 
spaarproducten, geldtransferten en 
leningen voor verbouwingen. AMC is 
aanwezig over heel El Salvador, maar 
voornamelijk in de oostelijke regio. De 
lening van Incofin cvso ondersteunt de 
groeiplannen van AMC.

Enlace
Kantoren: 11 
Werknemers: 250 
Klanten: 44.090

Enlace is een Salvadoraanse MFI die 
haar activiteiten begon in 2002 met het 
aanbieden van financiële diensten aan 
kleine ondernemers. De instelling heeft 
een uitgebreid portfolio van lenings-
producten (voor groepen, individuele 
klanten en landbouwbedrijven). In lijn 
met de confessionele achtergrond van 
Enlace, voert de instelling sociale pro-
gramma’s uit die ontwikkeld werden 
in de gemeenschappen waar Enlace 

actief is. Momenteel worden meer dan 
44.000 klanten bediend, van wie een 
meerderheid vrouwen (80%).

  Cambodja
First Finance
Kantoren: 4 
Werknemers: 75 
Klanten: 2.299

First Finance werd opgericht in 2006 
en is de eerste en enige instelling in 
Cambodja die microhypotheken 
aanbiedt. De sociale missie van het 
bedrijf is zeer relevant voor Cambodja, 
waar men de economische stabiliteit 
van Cambodjaanse families met lage 
inkomens wil versterken door hen de 
mogelijkheid te bieden om een eigen 
woning te bezitten. First Finance richt 
zich op financieel uitgesloten en achter- 
gestelde klanten in (rand)stedelijke 
gebieden, en streeft naar een evenwicht 
tussen de behoefte aan winstgevend-
heid en het verstevigen van de sociale 
fundamenten van het bedrijf. 

De instelling heeft een totale porte- 
feuille van 19 miljoen USD, een klanten- 
bestand van 1.595 klanten, van wie 
97% voor het eerst huiseigenaar zijn. 
Met het krediet van 1 miljoen USD van 
Incofin cvso, was First Finance in staat 
haar portefeuille verder uit te breiden.  

  Nicaragua
Fundeser
Kantoren: 23 
Werknemers: 320 
Klanten: 20.352

Financiera Fundeser is een voor-
aanstaande landelijke Non-Banking 
Financial Institution uit Nicaragua. 
Het is een innovatieve financiële 
instelling met een sterke sociale focus 
en een lokale achtergrond. De missie 
van deze instelling is om in de eerste 
plaats de agrarische sector te onder-
steunen, meer bepaald de kleine boe-
ren op het platteland. De instelling wil 
bijdragen tot de vooruitgang van dui-
zenden Nicaraguaanse families door 
het aanbieden van gespecialiseerde 
financiële diensten voor kleine lande-
lijke ondernemers in de productie-, de  
commerciële en de rundveesector. 

Financiera Fundeser startte haar acti-
viteiten in oktober 2014, nadat alle 
goedkeuringen verkregen waren van de 
Financiële Toezichthouder. Financiera 
Fundeser is een spin-off van Fundeser 
en heeft drie andere investeerders: RIF 
II, ASN Novib (beheerd door Triple 
Jump) en KCD (beheerd door Bank in 
Bistum Essen). Momenteel fungeert 
Fundeser enkel in een beperkt gedeelte 
van zijn potentiële markt maar door de 
lening van Incofin cvso zal de instel-
ling verder kunnen groeien. 
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MiCrédito
Kantoren: 10 
Werknemers: 98 
Klanten: 7.036

MiCrédito is een vrij kleine nichespeler 
in Noordwest-Nicaragua die op 1 juli 
2004 als ngo in Managua werd opge-
richt. Het huidige managementteam en 
zijn partner, de Mennonite Economic 
Development Associates (MEDA),  
een Canadese religieuze organisatie 
die werkt in ontwikkelingslanden, 
zijn al sinds 1990 betrokken met 
microfinanciering in Nicaragua via 
Fundacion CHISPA. Op het moment 
van de oprichting van MiCrédito in 
2004 had het CHISPA 10 bijkantoren, 
70 werknemers en een portfolio van 
ongeveer 2 miljoen USD. 

MiCrédito is dus een spin-off van het 
CHISPA programma dat zich specifiek 
richt op de achtergestelde landelijke 
markt in Nicaragua. Via de lening wil 
Incofin cvso de instelling verder onder-
steunen in haar groei.

  Pakistan
Kashf Foundation
Kantoren: 188 
Werknemers: 2074 
Klanten: 230.308

Kashf Foundation (KF) werd in 2007 
opgericht als naamloze vennootschap. 
De stichting heeft een vergunning als 
non-profit organisatie onder artikel 42 
van de Company’s Ordinance, 1984. KF 
spant zich in voor armoedebestrijding 
en economische versterking van de 
vrouwen door hen microkredieten te 
verstrekken. De instelling biedt ook 
niet-financiële diensten aan in de 
vorm van trainingen, zowel voor de 
klanten als voor het personeel. De 
Maatschappelijke Zetel van KF ligt in 
Lahore, maar de instelling opereert via 
188 bijkantoren verspreid over de vier 
provincies van Pakistan. De aanwezig-
heid in landelijke gebieden blijft echter 
beperkt omdat de meeste bijkantoren 
zich in stedelijke gebieden bevinden. 

KF heeft een aanzienlijk portfolio 
opgebouwd om de operationele kosten 
te ondersteunen. Ondanks haar groei 
is deze instelling in staat geweest de 
kwaliteit van activa te behouden. Dit is 
te merken aan de lage achterstalligheid 
van betalingen. Sinds maart 2016 is de 
kredietportefeuille aanzienlijk gegroeid 
dankzij het openen van enkele nieuwe 
bijkantoren. 

  Ivoorkust
Microcred Côte d’Ivoire
Kantoren: 14 
Werknemers: 491  
Klanten: 26.508

Microcred Côte d’Ivoire (MCCI) is 
de toonaangevende Non-Banking 
Financial Institution in Ivoorkust, en 
vertoont een sterke groei in zowel ste-
delijke als landelijke gebieden. De MFI 
profiteert op dit moment van de sterke 
economische groei in Ivoorkust nu dit 
land zich hersteld heeft van de recente 
politieke crisis en de slabakkende eco-
nomie. 

Per 31 december 2016 heeft de MFI 
een kredietportefeuille van 107 mil-
joen USD. De MFI wordt ondersteund 
door een ervaren internationaal net-
werk met gereputeerde internationale 
en lokale aandeelhouders. MCCI 
gebruikt de beste internationale prak-
tijken voor microfinanciering en kan 
als lid van de MicroCredgroep gebruik 
maken van de middelen en technische 
capaciteit van dit internationaal net-
werk. 
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De aangeboden producten omvatten 
zowel individuele leningen als spaar-
producten en de instelling beschikt 
over een goed ontwikkeld ‘Social 
Performance’-kader. 

  Filipijnen 
One Puhunan
Kantoren: 110 
Werknemers: 1.080 
Klanten: 135.564

One Puhunan kreeg een lening van  
1 miljoen USD van Incofin cvso om 
de groei van haar kredietportefeuille 
te helpen financieren. 

One Puhunan wil een toonaangevende 
leider van gespecialiseerde financiële 
diensten zijn voor kleine ondernemers 
in de Filipijnen. Hun doelstelling is 
om tegen 2020 circa 1 miljoen gezin-
nen te bedienen. Na twee jaar activitei-
ten heeft de MFI haar portfolio tot een 
indrukwekkende 14,7 miljoen USD 
laten groeien door het bedienen van 
135.564 klanten via 110 bijkantoren 
verspreid over de Filipijnen. 

One Puhunan richt zich op bevolkte 
gebieden van achtergestelde zelfstan-
digen die eigenaar of co-eigenaar zijn 
van een bestaand bedrijf. Deze klanten 
verdienen tussen twee en zeven USD 
per dag. De missie van One Puhunan 
is het bevorderen van de economische 
vooruitgang van deze kleinschalige 
ondernemers door gespecialiseerde 
financiële diensten aan te bieden op 
een eerlijke, transparante, efficiënte en 
duurzame manier.

  Colombia
Opportunity International
Kantoren: 12 
Werknemers: 258 
Klanten: 12.083

In 1976 stichtten twee visionaire lei-
ders, Al Whittaker en David Bussau, elk 
een eigen organisatie omdat ze wilden 
reageren op de honger en armoede die 
mensen wereldwijd teistert. In verschil-
lende continenten zochten ze naar een 
oplossing dat het leven van de mensen 
zou veranderen zonder afhankelijkheid 
te willen creëren. 

Later fuseerden hun organisaties, 
verenigd door hetzelfde doel, tot 
Opportunity International. In 1988 
werd Opportunity International 
geboren en in 2012 stichtten ze een 
dochtermaatschappij in Colombia. 
Momenteel bedient Opportunity 
International dankzij een verschei-
denheid aan programma’s 12 miljoen 
mensen in Afrika, Azië, Oost-Europa 
en Latijns-Amerika met een brede 
selectie aan financiële diensten en 
businesstrainingen. Microfinanciering 
vertegenwoordigt een belangrijk deel 
van de verschillende activiteiten van 
dit netwerk.

  Mexico
ProMujer Mexico
Kantoren: 31 
Werknemers: 298 
Klanten: 39.447

Deze instelling is deel van het 
ProMujer netwerk dat aanwezig is in 
landen zoals Mexico, Nicaragua, Peru, 
Bolivia en Argentinië, en focust zich 
op de voorziening van financiële dien-
sten (voornamelijk groepsleningen), 
financieel onderwijs en andere onder-
steunende diensten (zoals gezond-
heidsconsultaties) voor vrouwen aan 
de basis van de piramide. 
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In Mexico is ProMujer actief sinds 
2001, en bereikt ze ondertussen 
ongeveer 40.000 vrouwen zowel via 
financiële diensten als via trainings-
programma’s (financieel onderwijs, 
vrouwenemancipatie, gezondheid) en 
basisgezondheidszorg. 

Na enkele jaren van beperkte groei wil 
ProMujer Mexico haar groei versterken 
met het krediet dat ze ontving van 
Incofin cvso.

Vision Fund Mexico
Kantoren: 15 
Werknemers: 264 
Klanten: 32.328

Deze instelling maakt deel uit van het 
Vision Fund (World Vision) netwerk 
dat aanwezig is in Latijns-Amerika, 
Afrika, Azië, Oost-Europa en het 
Midden-Oosten. Vision Fund Mexico 
(VFM) is een instelling met meer dan 
twinting jaar ervaring met een focus 
op groepsleningen. Er zijn meer dan 
32.000 klanten, van wie de grote meer-
derheid (+80%) vrouwen afkomstig uit 
landelijke gebieden en uit de laagste 
sociale segmenten. 

Naast het voorzien van leningen doet 
VFM ook een aanzienlijke inspanning 
om de bestaande financiële diensten te 
verenigen met trainingen aan klanten 
in verband met financiële geletterdheid 
en ondernemingschap. 

  Costa Rica
MUCAP
Kantoren: 36 
Werknemers: 335 
Klanten: 14.890

Deze instelling werd opgericht in Costa 
Rica op 21 september 1970 en heeft 
meer dan twinting jaar ervaring met 
een sterke focus op sociale huisvesting. 
Sinds haar oprichting heeft MUCAP 
geprobeerd om door het promoten van 
spaarproducten en het aantrekken van 
lokale en internationale investeringen, 
het huisvestingsprobleem in het land 
op te lossen. Via de aangeboden pro-
ducten en diensten en via haar netwerk 
van 36 kantoren probeert MUCAP een 
oplossing te bieden voor huisvesting 
voor duizenden families. 

De lening van Incofin cvso zal ervoor 
zorgen dat de instelling verder kan 
groeien.
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1992 1993
1995

1996
1997

1992 - 27 augustus
Incofin wordt opgericht door VDK 
Spaarbank NV, ACT vzw en Disop vzw.

Het beginkapitaal bedraagt 5.000.000 
BEF (123.946 EUR).

In de brochure van 1992 staat: “Het 
is de bedoeling van VDK Spaarbank, 
ACT en DISOP om met Incofin te 
participeren in het risico dat lokale 
partners en kleine ondernemers in de 
derde wereld nemen. Incofin wil meer 
KMO’s de mogelijkheid bieden om van 
start te gaan en hen tegelijk een betere 
slaagkans geven. Incofin wordt mede-
aandeelhouder, dus het risico wordt 
gezamenlijk genomen.”

1993 
Oprichting ‘lokale werkmaatschap-
pijen’ Incofin Tanzania, Incofin Guinée 
en Incofin El Salvador.

Incofin richt een bedrijvencentrum 
op in Arusha (Tanzania) dat een 
kredietfonds uitbouwt. Dit kre-
dietfonds wordt later ingebracht in 
Akiba Commercial Bank, en legt de 
basis voor de opening van een nieuw 
filiaal in Arusha. Vandaag is Akiba 
Commercial Bank één van de belang-
rijkste microfinancieringsbanken van 
Tanzania. 

1995 
Oprichting ‘lokale werkmaatschappij’ 
Incofin Guatemala.

Incofin Guatemala richt het micro-
kredietprogramma Fundea op, dat 
vandaag is uitgegroeid tot één van de 
grootste microfinancieringsinstellingen 
van Guatemala.

1996 
Oprichting ‘lokale werkmaatschappij’ 
Incofin Uganda.

In 1997 richt Incofin Uganda o.m. het 
landbouwbedrijf Naseco op, vandaag 
één van de grootste zadenbedrijven 
van Oost-Afrika.

1997 
Oprichting ‘lokale werkmaatschappij’ 
Incofin Paraná Participaçoes (Brazilië).

2000 
Een belangrijk jaar waarin een nieuwe 
koers wordt uitgezet.

Nieuwe aandeelhouders treden toe en 
het kapitaal groeit tot 19 miljoen BEF 
(471.200 EUR). Er wordt een samen-
werking met Company Partnership 
Plan opgestart.
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2001 2002

2003 2004

2000

2005

Aanwerving van een Manager Noord 
(Mieke Winne) en een Manager Zuid 
(Loïc De Cannière), die vanaf 2001 
Gedelegeerd Bestuurder wordt.

De  kantoren  ve rhu izen  naa r 
Sneeuwbeslaan 20 in Antwerpen.

2001
Promotiecampagne om vers kapitaal 
aan te trekken bij investeerders. Het 
kapitaal verdubbelt tot 36.308.972 
BEF (900.075 EUR).

Incofin wordt mede-oprichter van 
Ex-Change (een vereniging voor uit-
zending van experten) en neemt er het 
secretariaat van waar.

Geert Peetermans en Rita Van den 
Abbeel versterken het Incofinteam dat 
nu uit vier personen bestaat. 

2002
De Raad van Bestuur organiseert voor 
het eerst een strategische meeting van 
twee dagen in Cadzand. Deze zullen 
voortaan om de twee à drie jaar plaats 
vinden. Er vinden er tussen 2002 en 
2017 zeven seminaries van de Raad 
van Bestuur plaats.

2003
Om de drempel voor particuliere 
investeerders te verlagen, geeft Incofin 
gesplitste aandelen uit ter waarde van 
1/20 van een groot aandeel. De opera-
tie trekt op een jaar tijd 70 particuliere 
aandeelhouders aan.

Drie aandeelhouders (Volksvermogen, 
VDK Spaarbank, VKW (nu Etion)) én 
BRS beslissen om Incofin cvso gedu-
rende vijf jaar (2003-2007) structureel 
te steunen. Ook de Stichting Gillès 
steunt Incofin.

Incofin neemt een participatie in Akiba 
Commercial Bank (Tanzania) en hevelt 
het kredietfonds van Incofin Tanzania 
over naar de bank. De bank telt op dat 
moment 23 865 klanten.

Incofin verstrekt als één van de eerste 
externe investeerders een lening aan 
Centre Nako Diabaté in Guinée, van-
daag het grootste private opleidings-
centrum in Guinée Conakry. 

Incofin neemt een participatie in de 
MFI Confianza in Peru, dat vandaag 
onder de naam Financiera Confianza 
één van de grootste microfinancierings-
banken van het land is (met participa-
ties door BBVA en IFC). De instelling 
heeft op dat moment 9.705 klanten. 
Vandaag is dat aantal gegroeid tot 
207.000 klanten.
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2006
20112007

2008 2009
2010

2004
Incofin verstrekt als allereerste externe 
investeerder een waarborg aan de MFI 
Wasasa in Ethiopië, vandaag één van 
de grootste MFI’s (microfinancierings-
instellingen) van het land.

Incofin richt Impulse Microfinance 
Investment Fund op, een afzonderlijk 
door Incofin beheerd investeringsfonds 
dat met leningen en risicokapitaal in 
MFI’s investeert. Het richt zich tot 
institutionele investeerders. Het fonds 
wordt voor twaalf jaar opgericht en 
bereikt in verscheidene stappen een 
omvang van 47 miljoen EUR.

2005
Incofin investeert in Lapo in Nigeria.

2006
Incofin neemt een participatie in FIE 
Gran Poder (Argentinië).

2007
Incofin lanceert samen met EIB, IFC, 
FMO en BIO het investeringsfonds 
Rural Impulse Fund I. Het fonds heeft 
een omvang van 38 miljoen USD.

Incofin keert voor het eerst een divi-
dend uit van 1% van het aandelenka-
pitaal. In de volgende jaren stijgt het 
dividend gestaag naar 2,5%, een peil 
dat sinds 2012 ongewijzigd bleef.

2008
Crisisjaar in de financiële sector.

Incofin cvso houdt stand. 

2009
Incofin investeert in ACME in Haiti. 
Op 2 januari 2010 teistert een hevige 
aardbeving het eiland. Incofin organi-
seert een grote sponsoractie om ACME 
en zijn klanten er bovenop te helpen. 
De actie, gesteund door de Vlaamse 
regering, brengt 171.000 EUR op. 

Incofin cvso richt samen met het 
management de afzonderlijke fond-
senbeheerder Incofin Investment 
Management (Incofin IM) op. 
Voortaan wordt de investeringsporte-
feuille van Incofin cvso door het team 
van Incofin IM beheerd.

Vanaf 2009 komt Incofin cvso in aan-
merking voor de toekenning van een 
belastingsvermindering aan particulie-
ren die op aandelen van Incofin cvso 
inschrijven. Dit regime doet het aan-
deel van particulieren én het kapitaal 
van Incofin cvso fors toenemen.
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2017

2012 2014

2015 2016

De investeringen van Incofin in 
Nicaragua beleven moeilijke tijden.  
De Nicaraguaanse MFI’s hebben terug-
betalingsproblemen door de opkomst 
van de ‘Movimiento de No Pago’, een 
krachtige debiteurenbeweging. Toch 
komt Incofin cvso goed uit deze crisis.

2010
Lancering van Rural Impulse Fund II 
door Incofin IM, een fonds met een 
omvang van 120 miljoen EUR. 

2011
Incofin cvso maakt voor het eerst een 
enveloppe van 50.000 EUR vrij voor 
Technische Assistentie: hiermee kun-
nen MFI’s ondersteund worden die 
op zoek zijn naar expertise om hun 
producten en processen te verbeteren. 

2012
Op 25 april 2012 viert Incofin cvso zijn 
20-jarig bestaan in aanwezigheid van 
Prinses Mathilde in De Bijloke in Gent.

Incofin cvso investeert als stichtend lid 
in het Fairtrade Access Fund.

2014
Incofin cvso participeert als mede- 
oprichter in FPM SA, een Congolees 
investeringsfonds voor Congolose 
MFI’s en financiële instellingen.

2015
Incofin cvso kent een succesjaar: er 
komen 360 nieuwe aandeelhouders 
bij en het kapitaal groeit aan met 6,9 
miljoen EUR.

Het balanstotaal van Incofin over-
schrijdt voor het eerst 50 miljoen EUR. 

Lancering van investeringsfonds agRIF 
door Incofin IM.

2016
Incofin cvso verkoopt een aantal 
kapitaalsparticipaties (Banco FIE in 
Bolivia en Akiba Commercial Bank 
in Tanzania) met meerwaarde, waarin 
het meer dan tien jaar een belangrijke 
aandeelhouder was.

2017
Incofin bestaat 25 jaar!
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Geert Peetermans –  
Chief Investment Officer

Chief Investment Officer Geert Peetermans blikt met plezier terug op de 

afgelopen jaren bij Incofin. In deze periode is er binnen de organisatie 

heel wat veranderd en ook naar de toekomst toe voelt hij aan dat Incofin 

zich op een cruciaal moment bevindt. 
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De evolutie die Incofin heeft doorlopen 
was voor Geert Peetermans duidelijk 
voelbaar aan de inhoud van zijn job: 
“Ik ben 15 jaar geleden bij Incofin 
begonnen toen we nog een zeer kleine 
ploeg waren van drie personen. In het 
begin was ik vooral bezig met het 
ontwikkelen van de investeringsacti-
viteiten. In de loop van de jaren ben ik 
dan leidinggevende geworden over een 
team en zijn er ook regionale kantoren 
bijgekomen die aan mij rapporteren.” 
Die regionale kantoren zijn een groot 
pluspunt bevestigt de Chief Investment 
Officer: “Deze mensen zitten dicht bij 
onze klanten, binnen dezelfde tijd- 
zones en kunnen dus heel frequent 
met hen contact hebben.” 

Een ander pluspunt van de groei van 
Incofin is dat meer gespecialiseerde 
mensen aangenomen kunnen wor-
den: “Nu hebben wij juristen in dienst, 
investment managers die commercieel 
ingesteld zijn, mensen die het risico 
helpen inschatten,… Vroeger was dat 
allemaal geconcentreerd bij enkele 
personen die het volledige plaatje 
moesten bekijken.”

Wikken  
en wegen
Door deze groei kunnen ook grotere 
projecten aangenomen worden. Bij 
alle projecten blijft zowel het sociale 
als het financiële aspect zeer belangrijk, 

benadrukt Geert Peetermans: “Een 
instelling moet zowel duurzaam zijn 
en een bepaalde rentabiliteitsvereiste 
halen als aan sociale vereisten beant-
woorden. We hebben voor beide een 
scoringmodel ontworpen. Voor het 
financiële is dat vrij evident: we kijken 
naar de balansstructuur, de winstge-
vendheid… Voor het sociale is dat 
anders: we bekijken of er producten 
ontwikkeld worden die voldoen aan 
de behoeften van hun cliënteel, we 
kijken naar de organisatie op vlak van 
personeel, naar de bescherming van 
de klant tegen misbruiken…” Al deze 
elementen worden dus afgewogen voor 
een investering wordt aangegaan. Dit 
selectieproces heeft zich de voorbije 
jaren ook verder ontwikkeld. Eén van 
de belangrijkste verbeteringen op dit 
vlak was toch wel de oprichting van de 
regionale kantoren in India, Zuidoost-
Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 

Liefde voor Peru
Er is in die 25 jaar voor Geert 
Peetermans toch één project dat hem 
in het bijzonder is bijgebleven, name-
lijk de instelling Financiera Confianza 
uit Peru: “Dit is eigenlijk een typisch 

Incofinverhaal. We hebben deze instel-
ling zeer vroeg gedetecteerd en er onze 
eerste investeringen gedaan. In de loop 
van de jaren hebben we de instelling 
verder ondersteund en helpen uitbou-
wen tot een grote en stabiele speler op 
de markt.”

Nieuwe wegen 
bewandelen
In de voorbije 25 jaar zijn heel veel 
goede dingen gerealiseerd met dank 
aan de formule van microfinanciering. 
Maar Geert Peetermans benadrukt dat 
dit niet noodzakelijk de weg is die 
Incofin ook in de toekomst zal blijven 
volgen: “We hebben in de formule van 
microfinanciering heel veel bereikt en 
we zijn nu toch op een punt van min-
der sterke groei gekomen. Maar we stel-
len vast dat we de expertise die we in 
microfinanciering hebben opgebouwd 
ook naar andere domeinen kunnen 
verleggen. Wanneer we rondlopen in 
die opkomende landen heeft iedereen 
altijd de dag van morgen voor ogen. 
Er is altijd nog wat te doen en dat is 
intussen ook de visie van onze mede-
werkers geworden. Dat biedt heel wat 
mogelijkheden en potentieel.”

“ Er is nog zo veel  
te doen.”

“We willen nog veel
grenzen verleggen”
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Incofin Colombia geeft 
kleine koffieboeren een boost

Ons bezoek aan Colombia begint in het drukke Bogota, waar zich het 

Latijns-Amerikaanse kantoor van Incofin bevindt. Hier begint een repor-

tagereis die ons zal tonen hoe de investeringen van Incofin werkelijkheid 

worden op het terrein. Goed 4 uur rijden van Medellín, in het noordelijke 

Andesgebergte, wacht ons de Cooperativa de Caficultores de Andes. We 

gaan er praten met directeur Juan David Rendón en zijn medewerkers, 

maar ook met een aantal koffietelers die zich - mede dankzij Incofins 

investeringen in de coöperatieve – van generatie op generatie een weg 

banen van armoede en onderontwikkeling naar een succesvolle, duur-

zame manier van ondernemen. 

In de voorbije kwarteeuw zijn de acti-
viteiten van Incofin uitgewaaierd in 
alle windrichtingen. De organisatie 
realiseert vandaag investeringen en 
geeft adviezen over de hele wereld. 
Om al die activiteiten beheersbaar te 
houden, werden lokale vestigingen 
opgericht. Eén daarvan bevindt zich in 
Colombia, dat zo evolueerde van een 
‘ver land’ naar een vaste standplaats 
voor Incofin cvso. Vanuit Bogota rei-
zen de twaalf medewerkers van het 
Incofinkantoor heen en weer over het 
hele Amerikaanse continent, ten zuiden 
van de evenaar. Ze zoeken naar oppor-
tuniteiten, begeleiden lopende inves-
teringen en bieden waar nodig ook 
technisch advies. Het hoeft daarbij niet 
altijd om microfinanciering te gaan, 
zo vertelt David Dewez, die er bij was 
toen Incofin alle activiteiten nog van-
uit België aanstuurde. Hij is intussen 
verantwoordelijk voor de activiteiten 
van Incofin in dit deel van de wereld.
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David Dewez en Lia Gonzalez van Incofin Colombia  
samen met Juan David Rendón van Cooperativa de Caficultores de Andes

David Dewez
“Ik ben intussen tien jaar in dienst 
bij Incofin”, vertelt David Dewez. Hij 
is van gemengde afkomst, half Belg, 
half Boliviaan. “Een voordeel in mijn 
werkgebied. Ik spreek vloeiend Spaans, 
maar ook Frans, wat Nederlands, 
Engels uiteraard, en kan zo overal in 
direct contact treden met de uiteenlo-
pende klanten en partners die Incofin 
heeft in dit deel van de wereld. Zelfs 
binnen het kantoor hier in Bogotà 
is multinationaliteit een belangrijke 
factor. Onder de twaalf medewerkers 
zijn er liefst vier nationaliteiten door 
elkaar gemengd, er is een Nederlander 
bij, iemand uit Honduras, Ludovica 
komt uit Italië,…” 

Sprekende  
cijfers
Met twaalf mensen de halve wereld 
bewerken, is geen sinecure. David 
Dewez: “Je moet weten dat wij met het 
Latijns-Amerikaanse deel van de wereld 
instaan voor zo’n 40% van de wereld-
wijde omzet van Incofin cvso. Maar 
in termen van aantal investees, dus 
cliënten waarin geïnvesteerd wordt, 
gaat het om 60% van het totaal! De 
gemiddelde investering per organisatie 
bedraagt zo’n 2 miljoen USD. In Azië 
en Centraal-Europa ligt dat cijfer eerder 
rond de 3 miljoen. Wie bovenstaande 
elementen bij elkaar optelt, weet dat 
wij hier in Latijns-Amerika bijzonder 
hard werken, en een mooie bijdrage 
leveren aan Incofins resultaten.”

Fairtrade 
Access Fund 
(afgekort “FAF”) werd in 2012 
opgericht om financieringen aan 
boerencoöperatieven met het 
fairtrade label te verstrekken. Het 
fonds wil de toegang van kleine 
boeren tot de afzetmarkten ver-
beteren en ook langetermijnin-
vesteringen van de coöperatieven 
(in infrastructuur, machines, aan-
plantingen) financieren. Incofin 
cvso was medeoprichter en 
investeerde 750 miljoen USD in 
het startkapitaal. Het fonds heeft 
een omvang van 30 miljoen 
USD en kende reeds leningen toe 
aan 38 organisaties, waaronder 
Cooperativa de Caficultores de 
Andes.
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Micro-
financiering en 
agrofinanciering 
“In Colombia en de omringende lan-
den uit de regio is microfinanciering 
niet noodzakelijk de norm”, zo vertelt 
David. “We bezoeken de komende 
dagen een typisch voorbeeld van onze 
activiteiten in deze contreien. De kof-
fiecoöperatieve van Andes, eigenaar 
van het koffiemerk delosAndes, krijgt 
investeringen van Incofin via de tussen-
stap van het Fairtrade Access Fund. Van 
dat fonds is Incofin IM de beheerder, 
en Incofin cvso een van de stichtende 
leden (naast Grameen Foundation 
en Fairtrade International). De lij-
nen zijn dus niet lang. Zolang wij 
tijdens voorafgaande gesprekken en 

bij tussentijdse controles vaststellen 
dat de investeringen die wij hier voor 
Incofin begeleiden, bijdragen aan een 
beter leven en meer ontwikkelings-
kansen, maken we er geen groot punt 
van of ze dienen voor microkredieten 
dan wel voor andere vormen van steun 
die het leven van de kleine boeren en 
ondernemers kunnen verbeteren. Het 
eindresultaat – wat wij in het jargon de 
impact noemen, dus het directe effect 
op levenskwaliteit en mogelijkheden 
voor groei en ontwikkeling – bepaalt of 
een organisatie voor Incofin een goede 
investering is. De investeringsvorm zelf 
is geen belangrijk criterium. Sommige 
dossiers van Incofin Colombia zijn 
daarom microfinancieringsdossiers, 
andere zijn agro-investeringen, vaak 
nog gecombineerd met technische 
assistentie. Voor alle types worden de 
interne procedures en regels uiteraard 

wel zeer strikt gevolgd, geheel zoals 
Incofin het altijd en overal ter wereld 
doet om zijn risico’s te controleren en 
zijn rendementen veilig te stellen.”

Uiteenlopende 
mix
De uiteenlopende mix van activitei-
ten van het Colombiaanse kantoor 
van Incofin weerspiegeld zich mooi 
in de interne structuur. Er is een agro- 
financieringsteam, een microfinan-
cieringsteam, iemand is specifiek 
bezig met equity (wanneer Incofin een 
aandelenparticipatie verwerft in een 
partner)… Iedereen is voortdurend 
onderweg. “we reizen allemaal 30 tot 
40 procent van onze tijd”, weet David 
Dewez. “Dat is soms zwaar, maar we 
zijn niet alleen bezig met financiering 
maar ook met sociale impact, en dat 
is de grote motivator voor iedereen 
die hier werkt. Let wel, het financiële 
aspect blijft belangrijk. Wij zijn geen 
ngo. Een correcte winstmarge is voor 
iedere partij in de ketting belangrijk 
als drijfveer. Incofin wil rendement 
halen, partners zoals de Cooperativa 
de Caficultores de Andes ook, en de 
boeren en micro-ondernemers aan het 
einde van de keten evenzeer. Niemand 
werkt voor niets, en ondernemers met 
potentieel willen vooral winst halen 
aan het einde van de rit. Die entrepre-
neurial spirit verklaart bij uitstek het 
succes van microfinanciering en direct 
impact investing tegenover klassieke 
ontwikkelingssamenwerking!”

Agrofinanciering 
heeft potentieel
David Dewez gelooft dat impact inves-
ting vooral in Latijns-Amerika heel 
veel potentieel heeft. Incofin onder-
vindt in dit werelddeel behoorlijk wat 
concurrentie in de klassieke microfi-
nanciering. In agrofinanciering is dat 
heel wat minder. “Een behoorlijk aan-
tal spelers zoals grote banken doen 
tegenwoordig aan microfinanciering. 

Het directe effect op levenskwaliteit en 
mogelijkheden voor groei en ontwikkeling 
bepalen of een organisatie voor Incofin  
een goede investering is.
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Hoewel ik mij de vraag stel of zij echt 
allemaal dezelfde dubbele doelstel-
ling hanteren als wijzelf. Incofin wil 
financieel rendement steeds koppe-
len aan sociaal rendement – ieder-
een moet beter worden van onze 
investering, tot en met de kleine 
producent toe. Wij spreken in dat 
verband van een double bottom line. 
Monetaire winst maken is maar één 
van de beoogde resultaten. Daarom 
juist maak ik weinig onderscheid 
tussen agrofinanciering en microfi-
nanciering. Als je beide naast elkaar 
zet, zie je niet zoveel verschil. Of de 
tussenpersoon nu een MFI is of een 
coöperatieve zoals de Cooperativa de 
Caficultores, maakt aan het einde van 
de rit voor de kleine boer of onderne-
mer relatief weinig uit.”

Lia Gonzalez
Lia Gonzalez is verantwoordelijk 
voor het agro-investment team bij 
Incofin Colombia. Haar focus ligt bij  
coöperatieven zoals de Cooperativa de 
Caficultores de Andes, die we in het 
kader van dit jaarverslag bezochten. 
“Ik begeleid voor Incofin vaak lenin-
gen aan organisaties, zoals coöperatie-
ven, die op hun beurt samenwerken 
met kleine producenten. Het leuke 
daaraan is dat ik in mijn job direct 
in contact kom met de mensen aan 
het einde van de investeringsketting”, 
vertelt Lia. “In een van mijn vorige 
functies, bij de Clinton Foundation, 
was ik vaak nog vanuit een finan- 
cieel-technisch standpunt aan het werk 
achter een bureau. Bij Incofin trek ik 
letterlijk het veld in, ik zie alle spelers 
in een sector, en ontwikkel relaties 
met alle niveaus – van de CEO van de 
investment partner tot en met de kleine 
producenten die het veld bewerken. 
Zo leer je wat impact investing echt 
betekent!”

Colombia…  
Veilig en volop  
in ontwikkeling
Colombia wordt achtervolgd door een paar hard-
nekkige vooroordelen, weet David Dewez. “Sinds 
de war on drugs van de Amerikaanse president 
Nixon, heeft dit land vele jaren van oorlog en 
vernieling gekend. De gevolgen hebben dit land 
zwaar geteisterd, drugshandel enerzijds en de 
guerilla-oorlog van het FARC anderzijds, waren 
direct verbonden met de bemoeienissen van de 
VS. Gelukkig zijn we de laatste tien, vijftien jaar 
in een ander Colombia terechtgekomen. Dit land 
is nu een van de veiligste van de regio. Toeristen 
kunnen zich vrij bewegen, en de economische 
ontwikkeling is intussen verder gevorderd dan in 
vele andere landen die ons omringen. We zijn onze 
reputatie uit het verleden helaas nog niet volledig 
kwijt, maar dat is ten onrechte.” De cijfers geven 
David Dewez alvast gelijk: Colombia is volop 
in ontwikkeling en ook het toerisme ontwikkelt 
zich met rasse schreden. Meer en meer mensen 
ontdekken Colombia als een prachtig land, ter-
wijl de Colombianen zelf zich als harde werkers 
laten opmerken en hun land in sneltempo richting 
vooruitgang stuwen. De groei van de economie flirt 
al jaren met een gemiddelde van zo’n 3%. Voor 
2017 wordt 2,4% voorspeld, voor 2018 zelfs 3,1%.
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Koffie in Andes  
(Antioquia) – een kwestie  
van generaties
De Cooperativa de Caficultores de 
Andes stelt zich een dubbel doel 
voorop. “Wij willen onze leden en hun 
familie helpen groeien én tegelijk onze 
regio ontwikkelen”, zegt CEO Juan 
David Rendón. “We garanderen mini-
mumprijzen, investeren in technische 
ontwikkeling én in de opleiding van 
onze leden – met name van de jongere 
generaties.” Dat laatste aspect is zeer 
belangrijk voor Juan David. “Ik ben 
zelf een telg van een familie die vier 
generaties koffieboeren overspant”, 
zegt hij. “Ik weet dus goed wat het 
betekent als je zonen of dochters niet 
voor de opvolging kunnen zorgen. Dan 
gaat al het werk wat voorheen verzet 
werd, eigenlijk verloren. Daar vechten 
wij tegen, want het vormt een verar-
ming voor onze streek. Als de jongere 
generatie niet verder werkt op wat hun 
ouders opbouwden, stopt alles en is er 
geen verdere ontwikkeling meer moge-
lijk. Met ons opleidingsprogramma 

Nueva Generación hebben wij een pro-
gramma dat specifiek jonge generaties 
helpt opleiden (met geldelijke steun)  
en klaarstoomt voor de opvolging 
van de boerderijen van hun ouders. 
Het is de bedoeling dat die opleiding 
meteen ook een professionalisering 
teweegbrengt. Daarvoor is er een ander 
programma, Cafeteros Contectados. 
De zonen en dochters van de hui-
dige koffieproducenten moeten zich 
bekwamen in allerlei aspecten van het 
ondernemerschap én op technisch vlak 
rond alles wat met de koffiecultuur te 
maken heeft. Wij willen dat ze het 
voortouw nemen in de ontwikkeling 
van een ondernemerschap dat ook op 
wetenschappelijke inzichten en tech-
nologische knowhow gebaseerd is.”

Andes
Medellín
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GROOTTE VAN DE GEMIDDELDE BOERDERIJ

2 à 3 hectaren

AANTAL COÖPERANTEN

3.600

PERCENTAGE VROUWELIJKE LEDEN

30%

KLANTEN VAN DE COÖPERATIEVE 

Diverse 
nationaliteiten 

Europeanen zijn geïnteresseerd in een goede prijs-kwaliteits- 
verhouding. Japanners (een belangrijke markt) willen echt  
goede koffie, met zo weinig mogelijk toegevoegde chemicaliën,  
zij zijn de meest veeleisende klanten.

TOTAALOPPERVLAK IN BEHEER VAN DE COÖPERATIEVE

1.500 km²

TOTAAL AANTAL JONGEREN OPGELEID 
IN INTERNE OPLEIDINGSPROGRAMMA’S  
OVER DE VOORBIJE 12 JAAR

Voor een totaalinvestering van 4.900 miljoen Colombiaanse pesos 
(ongeveer 1,6 miljoen EUR)

MINIMALE PRODUCTIE OM LID TE KUNNEN WORDEN

1.500 kilo koffie per jaar 
(ook min of meer het minimum om een menswaardig bestaan  
te garanderen aan de koffieteler en zijn familie)

De Cooperativa in cijfers

29

914
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We bezoeken Lucia del Socorro Sierra 
en haar zoon Daniel Alejandro Serna 
in hun boerderij hoog in de bergen 
boven Andes, bij het gehuchtje Vereda 
Hoyo Grande. Voor hen is het thema 
van de opeenvolging van generaties 
een zeer tastbaar gegeven. Daniel en 
zijn mama Lucia zijn klein begon-
nen… “Mijn man bouwde deze finca 
(boerderij) dertig jaar geleden zelf. Ik 
ben er trots op dat we hier vandaag, 
zoveel later, nog steeds wonen en 
dat we het goed stellen”, zegt Lucia. 
Van haar twee dochters is er een met 
een koffieteler getrouwd. Maar haar 
eigen boerderij wordt in de praktijk 
gerund door haar zoon Daniel (27). 
Ze is daar heel gelukkig mee, want 
zo kan ze hier blijven wonen en ziet 
ze haar toekomst verzekerd. Dat de 
zaak in de familie blijft, is belangrijk, 
temeer het steeds moeilijker wordt 
om seizoenarbeiders te vinden die 
kunnen instaan voor het oogsten 
van de rijpe koffiebonen. De steile 
hellingen waarop de koffieplantages 
liggen, zijn nauwelijks machinaal te 
bewerken, alles gebeurt nog met de 
hand. De koffieboeren die we rond 
het dorpje Andes bezoeken, ervaren 
allemaal dat de zoektocht naar arbei-
ders moeilijker en moeilijker wordt. 
Een van de redenen is de opwarming 
van het klimaat. Vroeger was de oogst 
meer gespreid, tussen lagergelegen ter-
reinen waar de koffiebonen eerder rijp 
waren en hogergelegen gebieden kon 
het verschil in oogsttijd wel een tot 
anderhalve maand bedragen. Vandaag 
liggen de oogstmomenten veel korter 
opeen, omdat ook hooggelegen gebie-
den steeds vroeger afrijpen.

De klimaatopwarming is hier een zeer 
tastbaar gegeven, kleine koffieboeren 
worden er dagelijks mee geconfron-
teerd. De stijging van de gemiddelde 
temperatuur brengt ook meer plagen 
mee. Het zijn concrete uitdagingen 
waar de coöperatieve op inspeelt door 
allerlei vormen van steun en vooral 
opleiding te voorzien.

Daniel nam de boerderij in handen 
na zijn studies en is intussen al zo’n 
vijf jaar verantwoordelijk voor de 
uitbating. Het is best wel een mooie 
lap grond die de twee generaties hier 
bewerken, zo’n 10 hectare. Er groeit 
koffie (het oogstseizoen is net voor-
bij) en tussen de koffie staan bomen 
en bananenplanten. De bananen 
dienen om de koffieplanten van wat 
schaduw te voorzien, maar vooral 
ook om tussen de koffieoogsten door 
een alternatieve bron van inkomsten 
te hebben. De bomen hebben vooral 
met de noodzakelijke beschaduwing te 
maken. “Onderzoek heeft aangetoond 
dat de koffieplanten voordeel hebben 
bij wat schaduw”, zegt Daniel. Dat 
weet hij omdat hij bij de Cooperativa 
de Caficultores de Andes een oplei-
dingsprogramma volgde waar zulke 
zaken aan bod komen. Hij kreeg 
financiële steun bij zijn studies, en 
zit nu nog altijd in een programma 
dat Cafeteros Conectados heet. Daar 
wordt gebruik gemaakt van moderne 
technologie, zelfs van tablets. Dit is 
het praktische luik van wat Incofin 
Technische Assistentie noemt. Incofin 
helpt bij de financiële en organisato-
rische kanten. Of het nu gaat om de 
infrastructuurwerken, om het opzetten 

van informatiseringsprojecten of oplei-
dingsprogramma’s, Incofin is niet zelf 
betrokken bij de praktische implemen-
tatie. “Wij helpen met de organisatie”, 
zegt Incofin daarover. “Het is werk aan 
de tekentafel, en op die tafel liggen 
vooral financiële perspectieven. Maar 
organisaties zoals de Cooperativa gaan 
vervolgens met onze inzichten naar 
partners en leveranciers die in staat zijn 
om de nodige kennis aan te leveren of 
werken uit te voeren. 

De groei van de boerderij van Daniel 
en zijn moeder is stapsgewijs gegaan. 
“Beetje bij beetje, we kochten lapje 
per lapje grond bij”, vertelt hij. Hij 
leerde – alweer met de hulp van de co- 
operatieve – dat je een minimum 
schaalgrootte nodig hebt om een 
menswaardig bestaan uit te bouwen 
en boven de armoedegrens te blijven. 

Koffieboeren  
van moeder op zoon 

Lucia Sierra Cifuentes  
en Daniel Alejandro 
Serma

Lucia Sierra Cifuentes en Daniel Alejandro Serma
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Het blijft kleinschalig, de twee kunnen 
hun land letterlijk overschouwen vanop 
het dak van hun boerderij. Afstanden 
zijn hier belangrijk, want er is nauwe-
lijks machinaal transport voorhanden. 
Wie zich tot in het dorp Andes wil bege-
ven om de geoogste koffie te verkopen, 
zou met de middelen die voorhanden 
zijn (een ezel, een paard, of voor wie 
minder geluk heeft te voet) al gauw een 
halve dagreis of meer nodig hebben. 
Daarom heeft de Cooperativa geïn-
vesteerd in gedecentraliseerde locaties 
– puntos de compra – waar ze de ruwe 

koffie van de boeren opkopen. “Dat is 
het mooiste voorbeeld van de double 
bottom line gedachte waarover we het 
eerder hadden”, zegt David Dewez. “De 
typische redenering van een ‘gewoon 
bedrijf’ zoals een koffiemultinational 
zou zijn om één centraal gelegen maga-
zijn te voorzien. De boeren moeten zich 
dan maar verplaatsen, hoewel hen dat 
misschien dagen werk kost of een hap 
uit de marge neemt omdat ze transport 
moeten inhuren. Meer winst voor de 
multinational, minder of geen winst 
voor de boer is het gevolg. Maar de 

coöperatieve doet het anders. Zij vinden 
het sociale aspect even belangrijk als het 
financiële, en gaan voor de oplossing 
die beter is voor de boeren, hoewel het 
een stuk efficiëntie en dus winstmarge 
kost.” “Dat is precies het soort zaken 
waar wij naar kijken vooraleer we 
beslissen om organisaties van finan-
ciering te voorzien”, vult Lia Gonzalez 
aan. “Willen ze op de kap van de kleine 
producent zo rijk mogelijk worden? 
Of gaan ze voor een evenwicht tussen 
sociale en bedrijfsmatige winst? Alleen 
in het laatste geval zal Incofin tot een 
investering of kredietverlening willen 
overgaan. Winst is niet alles, het leven 
en comfortniveau van de lokale produ-
cent is ook een belangrijke factor. Dat is 
impact investing, investeren met directe 
impact – tastbare gunstige gevolgen – 
voor de betrokken kleine ondernemers 
aan het einde van de ketting.”

De Cooperativa heeft geïnvesteerd  
in gedecentraliseerde locaties waar ze  
de ruwe koffie van de boeren opkopen.

Lucia Sierra Cifuentes en Daniel Alejandro Serma
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Manuel Felipe en Juan Camilo Díaz

Camilo werkt elke dag van 6 uur ’s 
ochtends tot 6 uur ’s avonds. “El campo 
es muy duro”, zo weet hij, het leven op 
het platteland is zwaar. Maar hij ziet er 
gelukkig uit, want hij heeft zijn eigen 
toekomst in handen genomen door te 
investeren in koffielanderijen vlakbij 
die van zijn ouders. Vermoedelijk zal 
hij later de gronden van zijn vader en 

moeder overnemen. Vandaag bewer-
ken ze die gronden in elk geval reeds 
samen.

Het duurt meer dan een uur om de 
boerderij van Camilo en zijn vader 
Manuel Felipe te bereiken vanuit het 
dorpje Andes. Met een 4x4, wel te ver-
staan. De mensen die we onderweg 

tegenkomen, doen er vele uren over. 
Ook zij die naast hun ezel of paard 
lopen, want dat lastdier draagt een 
paar zakken koffie voor de verkoop. 
In dit gebied is de Cooperative de 
Caficultores de Andes er voorlopig 
nog niet in geslaagd om een dichter-
bijgelegen aankooplokaal te stichten. 
Maar er is hoop. Er zijn vergevorderde 

Koffieboeren van vader op zoon 

Juan Camilo Díaz volgt zijn  
vader Manuel Felipe op
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plannen voor een verwerkingsfabriek, 
die de ontsluiting van dit deel van 
het grondgebied rond Andes in een 
stroomversnelling zal brengen. Dat het 
een regio met potentieel is, is duidelijk 
zichtbaar. Onderweg naar de boerde-
rij van Camilo en Felipe komen we 
maar liefst twee schooltjes tegen… De 
plaatselijke jeugd is talrijk aanwezig. 
Opvallend detail: allemaal, zonder uit-
zondering, hebben ze een rugzak van 
het hippe Colombiaanse merk Totto 
met het logo van de Cooperativa erop. 
De organisatie deelt de rugzakken uit 
aan alle boeren die met hen samen-
werken én die kinderen hebben. Een 
duidelijke verwijzing naar een van de 
grote problemen die zich ook in dit 
deelgebied rond Andes laten voelen: 
de opvolging van generaties.

Camilo is een van de uitzonderingen 
die ervoor koos om net als zijn ouders 
in de koffieteelt actief te blijven. “Ook 
ik heb lange tijd getwijfeld”, zo vertelt 
hij. “Mijn vrienden verdienden wat 
bij en gaven dat zakgeld aan leuke 
dingen – kleren, muziek… Ik kon dat 
niet doen, want wat ik kon verdienen 
door op het land te gaan werken moest 
ik sparen om mijn eigen grond bijeen 
te kopen. Het is voor een tiener niet 
gemakkelijk om nee te zeggen tegen de 
verlokkingen van de moderne tijd als 
zijn vrienden daar wel aan toegeven”, 
zegt hij. Gelukkig had hij de steun van 
zijn ouders. Vooral zijn moeder María 
Díaz maakte hem duidelijk wat er zou 
gebeuren als hij zelf geen grond kon 
kopen. Dan zou hij in de toekomst de 
zekerheid van de koffieteelt moeten 
ruilen voor het twijfelachtige bestaan 
in de grote stad. “Vele van mijn vroe-
gere vrienden zijn inderdaad niet 
verdergegaan in de voetstappen van 
hun ouders en grootouders”, vertelt 
Camilo. “Ze namen de boerderijen 
van hun ouders niet over, kochten voor 
zichzelf geen grond. Ze vertrokken een 
voor een naar de grootstad – Medellín, 
de tweede stad van Colombia, op vier 
uur rijden van Andes. Helaas onder-
vonden ze daar bijna allemaal dat het 
niet gemakkelijk is om in de groot-
stad een bestaan op te bouwen. Ons 
opleidingsniveau is niet zo hoog, en 
er zijn vele gegadigden voor de weinige 
beschikbare jobs in de stad. Een paar 

keerden intussen terug naar Andes, 
teleurgesteld. Zij hebben nu jaren 
achterstand. Ikzelf bebouw intussen 
mijn eigen land, naast dat van mijn 
ouders gelegen. We helpen elkaar als 
het nodig is. Zo steunt de jonge gene-
ratie de oudere en omgekeerd.”

“ Het is voor een tiener 
niet gemakkelijk om 
nee te zeggen tegen 
de verlokkingen van 
de moderne tijd als 
zijn vrienden dat wel 
doen.”
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Angelo Soares

De wederopbouw van Oost-Timor, 
in goede en slechte tijden

KIF was oorspronkelijk een microkredietprogramma van de internatio- 

nale ngo Save the Children. Na amper een jaar werd KIF – dat toen nog 

TRM heette – omgevormd naar een ngo zodat de instelling het micro-

kredietprogramma kon overnemen en op een duurzame manier micro-

financiering kon aanbieden. Vandaag is KIF de grootste microfinancie-

ringsinstelling van Oost-Timor. Met dank aan de onverzettelijkheid van 

CEO Angelo Soares. 

KIF – voluit Kaebauk Investimentu No 
Finansas – wordt sinds 2006 geleid 
door Angelo Soares. Hij was erbij van 
bij de start in 2001. Na een jaar werd 
hij gepromoveerd tot filiaalhouder om 
in 2004 regiomanager te worden. In 
2006 kreeg hij als kersverse Executive 
Director meteen een crisis van formaat 
op zijn bord. 

“KIF en Oost-Timor, als een onafhan-
kelijke natie, zijn even oud. Toen wij 
startten, lag het land in puin. Oost-
Timor heeft nauwelijks industrie, 
een zwakke infrastructuur, weinig 
geschoolde werkkrachten en een hoge 
werkloosheidsgraad. In afgelegen 
gebieden zijn landbouw, visvangst en 
kleine handeltjes de enige manieren 
voor armere gezinnen om een inko-
men te verwerven. Van de 1,2 miljoen 
inwoners heeft het merendeel geen 
toegang tot het financieel systeem. We 
hebben ons al altijd tot doel gesteld 
om het leven van de arme bevolking 
te verbeteren. Met onze leningen kun-
nen ze een eigen zaak opbouwen en 
op eigen benen staan. Een duurzame 
aanpak is daarbij heel belangrijk.”
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“Maar in 2006 brak er een burgeroor-
log uit. De microfinancieringssector 
kwam in grote problemen: dertien 
microfinancieringsinstellingen leg-
den de boeken neer of moesten hun 
activiteiten aanzienlijk inperken. De 
internationale organisaties die ons 
toen steunden, trokken zich terug. Ik 
kreeg het advies om alle lonen uit te 
betalen en onze activiteiten te staken. 
Maar ik vond dat wij net in deze cri-
sissituatie de mensen niet in de steek 
konden laten.” 

Angelo en zijn team bleven op post. 
Hij analyseerde het beschikbare 
jaarbudget en schrapte alle uitgaven 
die niet strikt noodzakelijk waren. 
Iedereen stond gedurende twee jaar 
ook een vierde van zijn loon af. Zijn 
doortastend optreden hielp KIF door-
heen deze woelige periode. Toen de 
rust was weergekeerd, kwam er weer 
hulp van buitenaf. Angelo Soares kreeg 
in 2009 Subhash Jindal aan zijn zij. 

“Toen eind 2010 de Other Deposit 
Taking Institution (ODTI) wet van 
kracht werd, werd dit ons doel. Van 
2011 tot 2015 hebben we een hele 
transformatie doorlopen, met de steun 
van externe partners waaronder de 
fondsen RIF II en Incofin cvso, beheerd 
door Incofin IM. Op 1 december 2015 
was de transformatie afgerond: we 
waren voortaan niet langer een ngo 

maar een naamloze vennootschap. 
En we hebben van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om onze naam te ver-
anderen in KIF, waarbij de K verwijst 
naar Kaebauk, een typische Timorese 
kroon die ook te zien is in ons logo. 
De naam werd officieel ingevoerd in 
maart 2016.” 

Sinds 23 augustus 2016 is KIF de enige 
financiële instelling in Oost-Timor die 
als ODTI is erkend. Vol trots toont 
Angelo Soares ons de gedenkplaat: “We 
vallen nu onder de supervisie van de 
Centrale Bank en moeten aan strengere 
regels voldoen. Voor onze klanten is 
dit een bijkomende garantie op een 
transparante dienstverlening. Het 
vormt meteen ook een aanzet tot een 
uitbreiding van onze diensten.”

“ We vallen nu onder 

de supervisie van  

de Centrale Bank  

en moeten aan  

strengere regels 

voldoen. Voor onze 

klanten is dit een 

bijkomende garantie 

op een transparante 

dienstverlening.” 

Kerncijfers KIF 

Netto winst 2016 $ 0,94 mio

Leningenportefeuille $ 13,37 mio

Balanstotaal $ 16,85 mio
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Financiële inclusie

Toegang tot financiële  
diensten voor uitgesloten  
mensen en regio’s. 

Voeding

Toegang tot voeding,  
duurzame landbouw 
en lokale markten.

Werkgelegenheid

Toegang tot onderwijs,  
werkgelegenheid  
en ondernemerschap. 

Huisvesting

Toegang tot huisvesting,  
grond, water en sanitaire  
voorzieningen.

Strategie en aanbod KIF

KIF verschaft zowel individuele als 
groepskredieten die al naarge-
lang de bestemming een andere 
naam krijgen. Meest voor de hand 
liggend zijn de leningen om een 
winkel of een bedrijf te ondersteu-
nen. Maar er zijn ook landbouw-
leningen; typisch daaraan is dat 
terugbetaling pas vereist is na de 
oogst, als er nieuwe inkomsten 
zijn. Sommigen lenen om een 
opleiding te kunnen volgen; een 
lening kan het verschil maken tus-
sen wel of geen universitair onder-
wijs. Er zijn ook huisvestingsleningen 
tot 5000 USD. Ze zijn bedoeld om 
een bestaand huis af te werken of 
meer comfort te voorzien, bij voor-
beeld door de installatie van een 
waterleiding.
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Dina Pons

“ Incofin cvso was de 
eerste investeerder 
in het toenmalige 
TRM. Wij zagen 
potentieel op het 
moment dat 
niemand anders de 
stap durfde te  
zetten.”

Incofin voorloper in Azië

Als we Dina Pons en haar collega’s 
Dannet Liv en Beatriz de la Peña in 
Dili ontmoeten, komen ze rechtstreeks 
van een conferentie in Indonesië. Ze 
verdelen hun tijd tussen hun kan-
toor in Cambodja en de zes andere 
Aziatische landen – Mongolië, China, 
de Filipijnen, Oost-Timor, Indonesië 
en sinds kort ook Myanmar – waar 
Incofin actief is.

Dina Pons is investeringsmanager 
voor Oost-Azië en Social Performance 
Management Coördinator. Ze startte 
bij Incofin in 2011. Drie jaar later 
ruilde ze Antwerpen voor Phnom 
Penh. Ze beheert een portfolio van 
100 miljoen USD in de regio; een 
vijfde daarvan is afkomstig van Incofin 
cvso. Dina Pons: “Incofin gaat altijd 
en overal voor de lange termijn. We 
investeren al meer dan tien jaar in het 
Cambodjaanse HKL. In 2006 was dat 
een eenvoudige kredietinstelling. Maar 
sindsdien hebben zij met onze steun 
een hele weg afgelegd. HKL heeft nu 
de ambitie om een commerciële bank 
te worden. 

“In de Filipijnen en Oost-Timor was 
Incofin de allereerste commerciële 
investeerder. In Oost-Timor zagen we 
potentieel in het toenmalige TRM, 
op een moment dat niemand anders 
de stap durfde te zetten. Ze vonden 
de instelling niet matuur genoeg om 
een lening aan te gaan. Maar Incofin 
biedt bovenop de leningen ook tech-
nisch advies. Doordat wij deze stap in 

een vroeg stadium zetten, verhoogde  
hun kredietwaardigheid en konden ze 
andere kredietverleners aantrekken. 
Vandaag is KIF – de nieuwe naam 
voor TRM – uitgegroeid tot de grootste 
microfinancieringsinstelling van Timor. 
Bovendien zijn ze nu ook de allereerste 
Other Deposit Taking Institution (ODTI). 
Dit zal hen toelaten om verdere stappen 
in hun ontwikkeling te zetten.
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Subhash Jindal

Micro- 
krediet  
tot in  
de verste  
uithoeken

Subhash Jindal heeft als adviseur bij transformaties in de microfinancierings- 

wereld een lange staat van dienst en was een welgekomen aanwinst voor 

het team in 2009. Na jaren van voorbereidende werken verkreeg KIF zijn 

ODTI-vergunning en ziet hij KIF nu in een ware stroomversnelling komen. 

 

“2016 was een fantastisch jaar in ver-
schillende opzichten. Eerst en vooral 
hebben we vorig jaar vijf nieuwe kan-
toren geopend. We hebben nu in totaal 
twintig filialen en vier bijkantoren. 
Geen enkele andere financiële instel-
ling in Oost-Timor heeft zo’n dekking. 
De meeste zijn actief in Dili of hoog-
stens in enkele districten daarbuiten. 
Maar wij zitten overal.“

“We richten ons vooral tot rurale 
gemeenschappen. Dat is niet zo 
eigenaardig als je weet dat het ste-
delijke gebied zich beperkt tot Dili. 
84% van onze klanten leven op het 
platteland. Dankzij onze ruime sprei-
ding hebben we meer dan 11.300 
klanten, dat is het hoogste aantal dat 
een financiële instelling in Oost-Timor 

kan voorleggen. Desondanks hebben 
er nog altijd heel veel mensen geen 
toegang tot een financiële instelling.”

Subhash Jindal komt op dreef: “Per 
maand wordt er 1,4 miljoen USD 
geleend. Onze leningen starten bij 
100 USD en gaan tot 20.000 USD, met 
een gemiddelde van 1.400 USD. Hoe 
laag of hoe hoog de lening ook is, de 
maandelijkse aflossing mag nooit meer 
dan 50% van het inkomen bedragen.”

KIF waakt erover dat de helft van zijn 
leningen onder de 1.000 USD blijft, 
om de toegankelijkheid te verhogen. 
Want wie met een microkrediet in staat 
is om zijn eigen job en inkomen te cre-
eren, wordt financieel onafhankelijker 
en krijgt meer beslissingsmacht. 
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LAUTÈM

ATAURO

BOBONARO

BATUGADE

LIQUIÇA DILI-A 

BAUCAU
MANATUTODILI-B 

OECUSSI-AMBENO

PUNE

LAUTEM

UATUCARBAU

MANUFAMI

MAUBISSI

LACLUBAR

ZUMALAI

AINARO

FATUBERLIHU

FILIAAL

NIEUWE FILIALEN

BIJKANTOOR

VIQUEQUE

COVA-LIMA

ERMERA

ATSABE

AILEU

Aanwezigheid van KIF in Oost-Timor

“Dat is ook de reden waarom we ons 
in het verleden exclusief tot vrouwen 
richtten. Want als zij een economische 
bijdrage leveren voor het gezin, krijgen 
ze meer inspraak. We merken ook dat 
bij groepsleningen vrouwen betere 
resultaten voorleggen dan mannen. 
Toch hebben we beslist om mannen 
niet langer uit te sluiten, omdat som-
mige bedrijfjes door mannen worden 
gerund, zonder dat hun echtgenote 

een bijdrage levert. De zaken van deze 
mannen dragen net zoals bij vrouwen 
bij tot het welzijn van hun gezin. 
Vandaag zijn 17% van onze klanten 
mannen.”

Nieuw statuut, 
nieuwe rol 
Op 23 augustus 2016 werd KIF offici-
eel de allereerste Other Deposit Taking 
Institution (ODTI) van Oost-Timor. 
De vergunning wordt uitgereikt door 
de Centrale Bank. Om de laatste stap-
pen te zetten voor de overgang van 
ngo naar ODTI, voorzag Incofin cvso 
35.000 EUR. Subhash Jindal: “Incofin 

is onze grootste investeerder. Ze voor-
zien niet enkel fondsen, maar helpen 
ons ook met technisch advies. Door 
ons te steunen bij deze transformatie, 
werkt Incofin mee aan onze toekomst. 
Want met ons nieuwe statuut is er een 
nieuwe rol voor KIF weggelegd.”

Uit onderzoek blijkt dat armoede wordt 
bestendigd daar waar geen of weinig 
toegang tot financiële diensten bestaat. 
De Centrale Bank van Oost-Timor wil 
dat er een financiële infrastructuur 
wordt uitgebouwd, ook in afgelegen 
gebieden. Maar de overheid realiseert 
zich dat een traditionele bank zijn dien-
sten niet zal aanbieden in de moeilijk 
bereikbare gebieden. En al zeker niet 
op een duurzame wijze. Daarom is alle 
hoop op MFI’s gevestigd. 

“ 84% van onze  
klanten leven  
op het platteland.”
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“Aangezien KIF de allereerste ODTI 
van het land is, zijn alle ogen op ons 
gericht. Er wordt van ons verwacht 
dat wij ook op het vlak van financiële 
inclusie een voorloper zijn. Die rol is 
ons op het lijf geschreven is, want wij 
zijn ervan overtuigd dat financieel en 
sociaal rendement hand in hand moe-
ten gaan.”

Met zijn 230-koppige team heeft 
KIF toegang tot de meest afgelegen 
gebieden. En het bedrijf is financieel 
gezond: “We kennen de markt door 
en door en zagen in 2016 onze activa 
toenemen van 13 naar 16,5 miljoen 
USD, een stijging van maar liefst 
20%. We gaan een half miljoen USD 
investeren in de ontwikkeling van 
een gloednieuwe ICT-infrastructuur. 
Concreet gaat het om de invoering van 
mobiel bankieren, internetbankieren, 
geldautomaten,… Door in te zetten op 
moderne technologie willen we nog 
meer mensen bereiken op een kosten- 
efficiënte manier. Die uitbreiding zal 
in een eerste fase niet echt winstgevend 
zijn, maar het is een opportuniteit om 
het land vooruit te helpen. Ons plan 
bestaat erin om in het derde kwartaal 
te starten in Dili, in het hoofdkan-
toor. Aansluitend wordt er een filiaal 
bij betrokken. Na de nodige tests en 
aanpassingen zullen we dit bij al onze 
vestigingen toepassen. Onze prognose 
is om binnen vijf jaar drie maal zo 
groot te zijn.”

17% MANNEN

Medewerkers KIF

Wie neemt een lening?

Waar?

16% STAD

2% EXPATS

84% PLATTELAND

83% VROUWEN

98% TIMOREZEN
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Een jong en ongerept 
land met mogelijkheden 
Oost-Timor is een van de kleinste, arm-
ste en minst ontwikkelde landen ter 
wereld. Het werd pas onafhankelijk in 
2002, na 400 jaar Portugees koloniaal 
bewind, 24 jaar Indonesische bezet-
ting en 2,5 jaar onder internationaal 
toezicht van de Verenigde Naties. Van 
2006 tot 2008 waren er onlusten. 

“Oost-Timor is nooit royaal bedeeld 
geweest door de geschiedenis. Zo’n 
jarenlange achterstand wis je niet in 
een hamdomdraai uit”, zegt Dina 
Pons, investeringsmanager voor Oost-
Azië. “Maar de rust is hier terugge-
keerd, er is weer hoop op een betere 
toekomst. Elke keer dat ik hier kom, 
zie ik vooruitgang. De infrastructuur 
– wegen, gebouwen, hotels – is nu al 
stukken beter dan drie jaar geleden. 
Het land is nog steeds arm, maar wie 
een authentieke ervaring zoekt weg van 

de gebaande paden, vindt in Dili een 
passende bestemming. In het noorden 
en rond het eiland Atauro zijn er onge-
repte koraalriffen. Er wordt meestal 
dicht bij de kust gedoken, waardoor je 
ook met een snorkel al heel wat moois 
kunt zien. In september en oktober kan 
je walvissen spotten in de Straat van 
Wetar. Er zijn schitterende zandstran-
den die er nu nog bijna verlaten bij lig-
gen. Het binnenland is zeer groen met 
wouden, koffieplantages en bergen. Er 
is zelfs een jaarlijkse fietswedstrijd – de 
Tour de Timor – en een marathon – de 
Dili ‘City of Peace’ Marathon’. Het land 
heeft zijn eerste stappen gezet om zijn 
toeristische potentieel uit te spelen. Nu 
is er verdere ontwikkeling nodig om 
meer bezoekers aan te trekken.”

Oppervlakte

14.919 km²

Hoofdstad

Dili

Aantal inwoners

1,2 miljoen

Officiële landstalen

Portugees en 
Tetun

Tetun

Dit is de lokale taal.  
Ze is in behoorlijke 
mate beïnvloed door 
het Portugees, wat te 
zien is aan het grote 
aantal leenwoorden. 
Ook heeft de taal 
Maleisische invloeden, 
voortvloeiend uit de 
handelscontacten.
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“In 2000 ben ik met een kruideniers-
winkel gestart. Je kon er ook terecht 
voor een snack en we boden een taxi-
dienst aan. De zaken gingen goed en 
met het geld dat we verdienden, koch-
ten we het pand waarin onze winkel 
was gevestigd. De overige ruimtes 
verhuurden we. Het was goed om 
ook inkomsten uit verhuur te kunnen 
puren, want er kwamen meer en meer 
winkeltjes bij, de concurrentie nam toe 
en onze inkomsten vielen terug.” 

“In 2004 stapte ik samen met de buren 
in een groepslening van Kaebauk, ik 
kreeg 50 USD. Met dit geld kon ik extra 
voorraad kopen voor de winkel, zoals 
sigaretten en suiker. Maar ook bloem, 
waarmee we broodjes bakten om te 
verkopen. Die eerste lening was een 
belangrijke stimulans voor mijn zaak 
en dus zette ik de stap naar een indi-
viduele lening. Elke keer verhoogde ik 
het bedrag: van 50 naar 65, 80, 100, 

120,… Ik koos voor die bescheiden 
bedragen omdat ik een vertrouwens-
relatie met Kaebauk wilde opbouwen.“

“Ondertussen leen ik veel meer. 
Vandaag loopt er een lening van 
15.000 USD; de zaken gaan zodanig 
goed dat ik alles op tien maanden wou 
afbetalen, maar Kaebauk laat dat niet 
toe. Ze vinden dat de aflossingen goed 
moeten gespreid worden en voorzien 
een terugbetaalperiode van minimum 
twaalf maanden.” 

“Een deel van het geleende geld 
gebruikte ik voor de bouw van ons 
eigen huis. En uiteraard ook voor de 
aankoop van twee fotokopieermachi-
nes, papiervoorraad en toners.” 

“We hebben veel individuele klanten, 
maar de grote afname komt van de 
universiteit en van middelbare scho-
len. In Oost-Timor zijn er weinig goede 

handboeken. De docenten stellen zelf 
een bundel samen en die printen of 
fotokopiëren wij in grote oplages.” 

“De fotokopieermachines lieten ons 
toe om ons aanbod te diversifiëren 
en ons inkomen omhoog te krikken. 
Vandaag wordt bijna de helft van de 
omzet gegenereerd door de fotoko-
pieën, de andere helft komt van de ver-
huur van vastgoed. Dankzij de lening 
hebben we nu meer kapitaal en alle 
vertrouwen in de toekomst. Twee van 
mijn vier kinderen wonen nog thuis en 
helpen mee in de zaak. Maar we heb-
ben plannen voor een bijkomende ves-
tiging die zij zullen uitbaten. We willen 
er drie activiteiten onderbrengen: een 
kruidenierswinkel, een fotokopieer-
centrum en herstelplaats voor auto’s 
en moto’s.”

Juliana runt een winkeltje 
waarin twee fotokopieer-
machines de hoofdrol 
opeisen. We spreken  
haar op het dak van  
haar woning. 

Juliana Uma Dato (58) 
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“Voor ik met deze bakkerij begon, 
werkte ik in een wasserij. Dat was 
zwaar werk en ik verdiende slechts 60 
USD per maand. Het was onmogelijk 
om iets opzij te zetten. Uit financiële 
noodzaak begon ik een nevenactiviteit: 
ik maakte’s nachts deeg, bakte brood, 
verkocht het in de vroege ochtend en 
ging dan werken in de wasserij.” 

“Mijn brood had succes want mensen 
kochten het rechtstreeks bij mij, maar 
ook winkels waren vragende partij. Ik 
deed al het werk met de hand. Dus ik 
stapte op mijn baas af en vroeg of hij 
me geld kon lenen voor een machine. 
Dat zag hij eerst niet zitten, want hij 
was ervan overtuigd dat ik de lening 
nooit zou kunnen aflossen met mijn 
maandloon van 60 USD. Uiteindelijke 
gaf hij mij het geld, maar hij hield 
gedurende een langere periode een 

deel van mijn loon in. Deze manier 
van lenen was uiteraard geen lang 
leven beschoren.” 

“Ik stopte mijn activiteiten in de was-
serij in 2006 en begon voor eigen 
rekening. Maar de bakkerij groeide niet 
zoals ik het wenste.” 

“Drie jaar geleden kwam ik in con-
tact met Kaebauk door toedoen van 
een vriendin die ook bij hen leent. Ik 
ging naar een kantoor om informa-
tie in te winnen. Ik heb sindsdien al 
drie leningen afgesloten. Ik leende 
achtereenvolgens 5.000, 10.000 en 
20.000 USD. De eerste leningen 
waren bestemd voor de bakkerij, om 
voorraad in te slaan, lonen te betalen, 
maar ook om materiaal te kopen, 
zoals schalen en een oven. Om het 
brood te vervoeren kocht ik eerst een 

fiets, dan een motor, nu heb ik een 
auto. De laatste lening heb ik gebruikt 
om een winkel op te starten die wordt 
uitgebaat door mjin man.” 

“Ik ben heel tevreden met de gang van 
zaken. Mijn leven is enorm veranderd. 
Ik heb nu een eigen huis. Vandaag bak 
ik niet meer echt zelf, ik ben eerder de 
manager van de bakkerij. Ik heb acht 
medewerkers. Zij hadden tevoren geen 
job, ze hebben hier geleerd hoe ze 
brood kunnen maken.” 

“Ik kom uit een arme familie en ben 
zelf nauwelijks naar school geweest. 
Door de keuzes die ik gemaakt heb zul-
len mijn drie zonen in betere omstan-
digheden kunnen opgroeien en wel de 
mogelijkheid hebben om te studeren.”

Bernadette runt een 
bakkerij in het centrum 
van de hoofdstad Dili. 

Bernadette Bian (34) 
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Na zijn studies werkte Edison een 
aantal jaren bij het Ministerie voor 
Bosbeheer. Hij had er werkzekerheid, 
maar het loon was laag. In 2007 ruilde 
hij zijn job bij de overheid voor een 
eigen zaak. 

“Ik had goede connecties met Astra, 
de grootste distributeur en producent 
van auto’s, auto- en motoronderdelen 
in Indonesië en startte een winkel met 
onderdelen. Omdat er in Oost-Timor 
heel veel motorfietsen rondrijden, zag 
ik hierin potentieel. Het herstellen 
van moto’s was een soort van logisch 
gevolg, want wij beschikten over ver-
vangstukken en er waren nauwelijks 
plaatsen voor onderhoud.” 

“Ik heb verschillende jaren op eigen 
kracht gewerkt. Drie jaar geleden 
kwam ik via een vriend in contact 
met Kaebauk; ik was ervan over-
tuigd dat hun tussenkomst de groei 
van mijn bedrijf konden versnellen. 
Ik leende 5.000 USD om meer voor-
raad in te slaan. Met goed resultaat, 
dus leende ik in 2015 dubbel zoveel. 
Nu heb ik een derde lening voor een 
bedrag van 15.000 USD. Met dit geld 
heb ik in een andere wijk in Dili een 
tweede zaak gestart. Tot nu toe was 
ik enkel een kleinhandelaar, maar 
nu ben ik ook leverancier geworden 
van andere, kleinere winkels met 
motoronderdelen.” 

“Ik stel 35 mensen te werk; vijf ver-
kopers en dertig mecaniciens. Tien 
daarvan zijn Indonesisch, zij zijn in 
eigen land opgeleid tot mecaniciens en 
leren de Timorezen hoe ze de motoren 
kunnen herstellen. Ikzelf leg me toe op 
sales & marketing. Ik promoot onze 
diensten onder andere bij ministeries, 
omdat zij over een vloot van motor-
fietsen beschikken.” 

“Per dag draaien we ongeveer 1000 
USD omzet. Na aftrek van alle kosten 
en lonen, blijft er 7000 à 8000 USD 
per maand over. Daarvan gaat elke 
maand 1.500 USD op aan schoolgeld, 
want we willen dat onze kinderen een 
gedegen opleiding krijgen; ze volgen 
les aan de Internationale School. Nu 
we twee winkels bezitten, kunnen onze 
kinderen later de zaak overnemen.” 

Edison heeft twee 
herstelplaatsen voor 
motorfietsen.

Edison da Costa Perella (42) 
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Eduardo was al visser voordat Oost-
Timor onafhankelijk werd. Hij vormt 
een tandem met zijn echtgenote die 
de vis verkoopt. De wuivende palm-
bomen en de azuurblauwe zee vormen 
een idyllisch plaatje, maar deze men-
sen leiden een hard leven. 

Eduardo gaat elke dag vissen, als het 
weer het toelaat. Hij vist van 2 uur ’s 
nachts tot 10 uur ’s ochtends. Daarna 
is het de beurt aan Olivia om de vis 
aan de man te brengen: “Onze inkom-
sten schommelen tussen 30 en 150 
USD per dag. Als de vangst beperkt 
is, verkoop ik de vis direct aan de 

eindgebruiker. Maar op goede dagen 
schakel ik andere handelaars in. Zij 
nemen de vis bij ons af en verkopen 
hem verder. Voor de verkoop rijgen we 
de vissen op ringen die we maken van 
palmbladeren. Een ring met acht vissen 
kost twee USD.”

In 2010 organiseerde de dorpsoverste 
een bijeenkomst met Kaebauk. Olivia 
stapte samen met zeven anderen in 
een groepslening, ze leenden samen 
150 USD: “Ik gebruikte het geld voor 
netten en de boot. Ondertussen ben 
ik overgeschakeld op een individuele 
lening, het is nu al de vijfde.”

Met het geld kon het koppel zijn 
huis verbouwen, en huisraad en een 
motorfiets kopen. De leningen hebben 
ook het gezinsleven ten goede veran-
derd: “Mijn man en ik kunnen niet 
lezen of schrijven. We hebben zeven 
kinderen tussen 7 en 28 jaar. Dankzij 
de leningen kunnen zij naar school. 
Onze oudste zoon studeert sinds twee 
jaar Economie aan de universiteit. 
Wij hopen dat zij later allemaal goed 
terecht komen en een minder zwaar 
leven zullen hebben.” 

Olivia verkoopt de vis die 
haar man Eduardo vangt.

Olivia de Jesus Pereira (38) en Eduardo da Costa Gonçalves (44)
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Interview met Loïc De Cannière – 
Managing Director

Een veelbelovende
toekomst
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“ Wij helpen hard-
werkende mensen  
hun toekomst te 
verbeteren.”

De voorbije twee jaar kende Incofin 
een opmerkelijke groei en slaagde het 
erin een stabiel dividend van 2,5% 
uit te keren. “Dit is zeer aantrekke-
lijk en daarnaast beantwoordt Incofin 
ook aan een aantal eisen die mensen 
na de bankencrisis aan impactfond-
sen zijn gaan stellen: waarachtig-
heid, robuustheid en authenticiteit”, 
bevestigt Loïc De Cannière, Managing 
Director van Incofin. Deze positieve 
resultaten maken hem ook enthou- 
siast over de toekomst, waar nog veel 
opties openliggen. 

Impact
Al van bij het begin is het doel van 
Incofin om een positieve en langdurige 
impact te bekomen in de landen waar 
het actief is. Hierbij is het belangrijk 
dat die impact vanuit de ondernemers 
ter plaatse groeit. Loïc De Cannière 
bevestigt dat deze mensen zich enorm 
inzetten: “Wij werken met een onge-
lofelijk dynamische laag van de bevol-
king. Mensen die verschrikkelijk hard 
moeten werken om een minimale 
levenskwaliteit te bereiken en die niet 
kunnen terugvallen op sociale zeker-
heid. Zij zijn niet afhankelijk van toe-
lagen van de overheid, maar willen 
hun eigen toekomst en die van hun 
kinderen verbeteren door actief bezig 
te zijn.” Juist omdat deze mensen zo 
hard werken, maken ze er een punt van 
om hun lening terug te betalen om op 
die manier opgenomen te worden in 
het financiële en economische systeem. 

Pioniersrol
Naast die impact, die vervat zit in het 
DNA van Incofin, spelen zij wereld-
wijd ook vaak een pioniersrol. Zo was 
Incofin de eerste externe investeerder 

in Lapo (Nigeria), waardoor deze 
instelling ook geloofwaardig werd 
voor andere investeerders. Bij de eer-
ste investering in 2005 was Lapo een 
kleine instelling met 40.000 klanten, 
maar dankzij de externe investeringen 
is het vandaag de grootste microfi-
nancieringsbank van het land met 2,3 
miljoen klanten. 

In Oost-Timor was Incofin de aller-
eerste buitenlandse investeerder in de 
sector. 

Incofin is ook aanwezig op cruciale 
plekken: “We waren - en zijn nog altijd 
- in Haïti vlak voor de aardbeving, we 
hebben die aardbeving meegemaakt 
en een hele solidariteitsactie opgezet. 
Incofin cvso zit ook in Palestina, bij 
Faten.”

Verder is Incofin ook een loyale par-
tij, die blijft, ook als het minder goed 
gaat. Loïc De Cannière verduidelijkt: 
“We zijn ook al lang investeerder in de 
Kenia Women Microfinance Bank. Na 
de verkiezingen van 2007-2008 was er 
een grote stammentwist in Kenia met 
veel doden. Onze mede-investeerders 
hebben op dat moment onmiddellijk 
hun geld gerepatrieerd, maar wij heb-
ben gezegd dat we in het management 
geloofden, dat het wel over zou gaan, 
dat we aan boord zouden blijven en 
we geen paniek wilden creëren.”

Tot slot biedt Incofin sinds zes jaar 
ook Technische Assistentie. Voor Loïc 
De Cannière is het duidelijk waarom 
dit een belangrijke stap was: “We 
investeren elk jaar 50.000 EUR in 
die assistentie, die niet naar de aan-
deelhouders gaat maar wel naar onze 
microfinancieringsklanten, om hun 
processen te verbeteren. Dat is een 
heel sociale aanpak, dat wil zeggen 
dat we financiële return niet voorop-
plaatsen maar echt gaan kijken naar 
wat goed is voor onze klanten. Naast 
een financieel dividend, biedt Incofin 
zo ook een ‘impact dividend’.” 

Sleutelmoment
Om deze pioniersrol te behouden is 
Incofin ook aan het uitkijken naar 
andere competenties buiten micro-
financiering. Microfinanciering is 
immers niet de enige manier om 
impact te hebben. Zo is er gestart met 
het ondersteunen van landbouwprojec-
ten en ligt op die manier de weg open 
om in de toekomst andere kanalen te 
verkennen. Maar ook binnen microfi-
nanciering is er nog veel ruimte voor 
verbetering en verdieping, het gaat nu 
niet meer over het bereiken van zo 
veel mogelijk mensen maar over hoe 
die mensen op een betere manier te 
bereiken. 

Loïc De Cannière ziet de toekomst 
dus positief in: “We hebben nog veel 
ambities en er zijn nog veel noden op 
het terrein. We blijven zinvol investe-
ren met een positieve impact voor de 
uiteindelijke gebruiker. Er is nog veel 
ruimte om daarin te groeien. En daar 
zijn we mee bezig, stapje per stapje.”
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De plannen van Incofin cvso  
voor de volgende generaties
De voorbije 25 jaar heeft Incofin zich 
in het domein van de microfinancie-
ring tot een voortrekker ontpopt. Om 
de twee jaar komt een delegatie van 
bestuurders, vertegenwoordigers en 
managers van Incofin samen voor een 
seminarie in Cadzand. Daar denken 
ze na over de toekomst en de strategie 
voor de komende jaren.

Investerings-
strategie
Incofin heeft een grote expertise 
opgebouwd op het gebied van micro-
financiering en ruimere financiële 
dienstverlening. Dat biedt interessante 
mogelijkheden voor investeringen in 
microfinancieringsinstellingen (MFI’s) 
die actief zijn in gespecialiseerde seg-
menten zoals onderwijs, huisvesting, 
landbouw en kleine ondernemingen. 
Bij de evaluatie van dergelijke investe-
ringsdossiers zal de duurzame impact 
van deze MFI’s altijd centraal staan.

Door de verkoop van een aantal 
aandelenparticipaties zal Incofin het 
komende jaar met verhoogde aandacht 
naar de heropbouw van de portefeuille 
kijken. Dankzij deze participaties 
verwierf Incofin bij deze groeiende 
microfinancieringsinstellingen een 
grotere impact en betrokkenheid, in 

combinatie met een mooi financieel 
rendement op het moment van de 
verkoop.

Impact
Sociale impact heeft altijd centraal 
gestaan. Dat wil Incofin duidelijk in 
de verf zetten. Daarbij bestaat de eer-
ste stap uit een weldoordachte selectie 
van de investeringen, gevolgd door een 
nauwgezette monitoring. Maar ook 
de Technische Assistentie – telkens in 
co-investering met de betrokken onder-
neming – vormt een unieke troef die 
Incofin nog sterker zal uitspelen. Het 
budget voor Technische Assistentie 
wordt daarom verhoogd en de projec-
ten zullen zich richten op een aantal 
actiepunten, zoals de ontwikkeling van 
aangepaste producten en alternatieve 
distributiekanalen, of de versterking 
van de ondernemingen die bepaalde 
Sustainable Development Goals (SDG’s) 
helpen realiseren.

Communicatie
In 2017 lanceert Incofin cvso een 
nieuwe website en wil het meer aan-
wezig zijn op sociale media, om doel-
gerichter en frequenter te communice-
ren over de ondernemingen waarin het 

investeert. Incofin startte een bevraging 
bij zijn aandeelhouders, om beter in te 
spelen op hun wensen en hun betrok-
kenheid te verhogen. Tegelijk streeft 
Incofin ernaar om nieuwe enthousiaste 
aandeelhouders en sympathisanten 
aan te trekken.
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Kerncijfers in k€

Portefeuille per land 

   Portefeuille k€

     

Portefeuille per MFI 

   Portefeuille k€      

Cambodja

Ecuador

El Salvador

Nicaragua

Peru

Bolivië

Georgië

Costa Rica

Mexico

Pakistan

Kirgizië

Filipijnen

Mongolië

Ivoorkust

Argentinië

Haïti

Kazachstan

Colombia

Oost-Timor

Tanzania

Palestijnse 
bezette 

gebieden

Guatemala

Armenië

Burkina Faso

Nigeria

Azerbeidzjan

Congo, DRC

8.000 9.000 10.000

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Banco FIE
LOLC

Mucap
Jardín Azuayo

HKL
Financiera Confianza

Kashf
Kompanion

Maquita
Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico

MiCrédito
Finca Nicaragua

Apoyo MFI El Salvador
Banco D-Miro

Lazika
Vision Fund Mexico

TenGer
MC Cote d’Ivoire

AMC de RL
FIE Gran Poder

Kredit Cambodja
ProMujer Nicaragua

Caja de Crédito de Sonsonate
Credo

ProMujer Mexico
Espoir

Enlace
First Finance

One Puhunan
Vision Fund Cambodja

Crystal
Acme

Asian Credit Fund
Opportunity International

Samic
Optima Servicios Financieros

KIF
Akiba
Faten

Agudesa
Kamurj

NPFC
Fundeser

Financiera  ProEmpresa
ACEP Burkina Faso

Lapo
Azercredit

Credit Mongol
i-Finance

2016 2015

Balanstotaal 63.694 59.014

Portefeuille 60.122 52.179

Deelnemingen 12.068 15.419

Achtergestelde leningen 8.596 1.772

Leningen 39.458 34.988

Gemiddeld investeringsbedrag in MFI’s 1.001 1.144

Gemiddeld leningbedrag aan MFI’s 961 842

Eigen vermogen 44.564 36.582

Kapitaal 39.017 32.088

Schuldfinancieringen 17.565 21.150

Beschikbaar (niet-opgevraagd) 16.685 6.100

Financieringsgraad 39% 58%

Algemene provisie (achtergestelde) leningenportefeuille 1.244 1.410

% van balanstotaal 1,95% 2,39%

Rendement 2016 2015

Rendement achtergestelde leningenportefeuille (IRR) 8,32% 8,50%

Rendement leningenportefeuille (IRR) 6,36% 6,94%

Gewogen gemiddelde financieringslast 2,93% 3,05%

Dividend 2,50% 2,50%

MFI performantie 2016 2015

Portefeuille MFI’s (M EUR) 5.455 4.286

Gemiddeld leningbedrag (EUR) 3.892 1.141

Totaal aantal bereikte klanten 3.394.698 2.908.547

% vrouwen 73% 71%

Portfolio at risk – 30 days (PAR30) 6,23% 3,60%

# MFI’s 49 43

# landen 27 23
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 · Miguel Van Hoof - Bestuurder Wereld Missie Hulp

 · Ann Van Impe - Compliance Officer VDK Spaarbank

 · Bart Vannetelbosch - Beheerder Sociaal fonds Arbeiders Voedingsnijverheid

 · Henri Vansweevelt - Voormalig vice-president Bekaert groep

 · Frank Vereecken - Directeur VDK Spaarbank

 · Koenraad Verhagen - Adviseur investeringen microfinanciering 

 · Pieter Verhelst - Adviseur Europees & Internationaal Beleid MRBB

 · Luc Versele - Voorzitter Crelan

 · Dirk Vyncke - Erevoorzitter Vyncke

 · Vic Van de Moortel - General Manager Coporate Sustainability KBC Group

 · Francis Deknudt - Zaakvoerder Deknudt Mirrors

 · Klaartje Vandersypen - Particulier

 · Patrick Vandenberghe  - Voorzitter ACV Bouw-Industrie & Energie

ERE-BESTUURDERS

 · Jan Bevernaege - Bestuurder Volksvermogen 

 · Erik Bruyland - Voormalig Senior journalist bij Trends

 · Frank Lambert - Voorzitter Antwerp Management School Fonds voor 

duurzaam en innovatief ondernemen

 · Guido Lamote - Voormalig CEO Trias

 · Walter Vandepitte - Erevoorzitter Group AVEVE

 · Roland Van der Elst - Voormalig hoogleraar EHSAL

Bestuurscomité
Het Bestuurscomité is verantwoordelijk voor de voorbereiding 

en opvolging van de actuele en de langetermijnstrategieën, ob-

jectieven en plannen, budgetten en de opvolging van de algeme-

ne aangelegenheden van de vennootschap. Het Bestuurscomité 

heeft in 2016 drie keer vergaderd. 

Het Bestuurscomité is op de volgende manier samengesteld:

 · Frans Verheeke (Voorzitter)

 · Willy Bosmans

 · Jos Daniëls

 · Eric Delecluyse

 · Yvan Dupon

 · Paul Steppe (tot 20/09/2016)

 · Leen Van den Neste

 · Ann Van Impe

Het mandaat van het Bestuurscomité is onbezoldigd.

Deugdelijk bestuur

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders komt jaarlijks 

bijeen op de laatste woensdag van april. In 2016 was dit op 

27 april 2016.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft in 2016 driemaal vergaderd. 

Tijdens deze vergaderingen werden de financiële cijfers, het 

jaarlijks budget en de algemene werking van Incofin cvso be-

sproken. 

Voor hun mandaat ontvangen de leden van de Raad van 

Bestuur geen bezoldigingen en voordelen in natura van welke 

aard ook. 

De samenstelling van de Raad van Bestuur per eind 2016 is 

de volgende:

VOORZITTER    

 · Frans Verheeke - Voorzitter Volksvermogen 

BESTUURDERS    

 · Willy Bosmans - Particulier

 · Benoît Braeckman - Voormalig hoofd patrimoniumbeheer Electrabel

 · Erik Brijs - Vice-president Accounting & Control Umicore

 · Jos Daniëls - Erevoorzitter Raad van Bestuur KBC verzekeringen

 · Frank De Leenheer - Investor Relations & Corporate Communications 

Manager Gimv

 · Alfons De Potter - Vice-voorzitter ACV bouw industrie & energie 

 · Johan De Schamphelaere - Bestuurder VDK Spaarbank

 · Rein De Tremerie - Algemeen secretaris ACV-CSC Metea

 · Frank Degraeve - Verantwoordelijke grote ondernemingen Crelan

 · Eric Delecluyse - Voormalig voorzitter ACV Voeding en Diensten

 · Yvan Dupon - Particulier

 · Michiel Geers - Algemeen secretaris Volksvermogen

 · Tony Janssen - Voormalig Voorzitter ACV Metaal en Europese 

Metaalbond

 · Mark Leysen - Voorzitter Vanbreda Risk & Benefits

 · Philip Leysen - Bestuurder Tradicor

 · Greet Moerman - Beheerder Sociaal fonds Bedienden Voedingsnijverheid

 · Guy Pourveur - Bestuurder van vennootschappen

 · André Sarens - Directeur beheer Netparticipaties Electrabel

 · Frans Samyn - Voorzitter Tabor

 · Ignace Schatteman - Intern Auditor VDK Spaarbank

 · Marc Timbremont - Voormalig algemeen directeur Huisvesting Het Volk

 · Anne Van Autreve - Vlaamse overheid, Departement Internationaal 

Vlaanderen, Afdelingshoofd

 · Herman Van de Velde - Voorzitter VKW

 · Peter Van den Brock - Voormalig Directeur a. D. Pax-Bank, Vorstand 

Pax-Bank-Stiftung

 · Leen Van den Neste - Voorzitter Directiecomité VDK Spaarbank
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Investeringscomité
Het Investeringscomité staat in voor de uitvoering van het inves-

teringsbeleid van de vennootschap, zoals bepaald in de inves-

teringsrichtlijnen. Het Investeringscomité is samengesteld uit 

leden van de Raad van Bestuur die gespecialiseerd zijn in finan-

ciële zaken en ontwikkelingsproblematiek. Het Comité heeft in 

2016 tien keer vergaderd.

De leden van het Investeringscomité zijn:

 · Frans Verheeke (Voorzitter)

 · Johan De Schamphelaere

 · Tony Janssen

 · Michiel Geers

 · Peter van den Brock

 · Ignace Schatteman

 · Pieter Verhelst 

 · Frank Degraeve

Het mandaat van het Investeringscomité is onbezoldigd.

Auditcomité
Het Auditcomité houdt toezicht op de procedures en de proces-

sen van de vennootschap, alsook op alle aspecten die betrekking 

hebben op de risico’s en het beheer ervan. Het Auditcomité is 

samengesteld uit leden van de Raad van Bestuur en vergaderde 

in 2016 driemaal. 

De leden van het Auditcomité zijn:

 · Frans Samyn (Voorzitter)

 · Marc Timbremont

 · Henri Vansweevelt

Het mandaat van het Auditcomité is onbezoldigd.

Commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Maurice 

Vrolix, werd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

van 30 april 2014 benoemd als commissaris van Incofin cvso en 

dit voor 3 jaar.

Achteraan vlnr: Miguel Van Hoof, Michiel Geers, Vic Van de Moortel, Frank Vereecken, Koenraad Verhaegen, Frans Samyn, Ignace Schatteman 
Midden vlnr: Eric Delecluyse, André Sarens, Tony Janssen, Marc Timbremont, Henri Vansweevelt, Johan De Schamphelaere, Francis Deknudt
Vooraan vlnr: Frank De Leenheer, Willy Bosmans, Anne Van Autreve, Frans Verheeke, Ann Van Impe, Peter van den Brock 59

25  Financieel Verslag  |  Incofin Jaarverslag 2016



Jaarrekening per 31.12.2016 in k€

Balans 
Activa 12/2016 12/2015

Deelnemingsportefeuille 12.068 15.419

Aanschaffingswaarde 9.587 11.457

Stockdividenden 3.637 4.944

Waardevermindering -1.156 -981

Achtergestelde leningenportefeuille 8.489 1.746

Achtergestelde leningenportefeuille > 1 jaar 8.065 1.772

Achtergestelde leningenportefeuille < 1 jaar 531

Algemene provisie -107 -27

Leningenportefeuille 38.321 33.604

Leningenportefeuille > 1 jaar 23.210 17.640

Leningenportefeuille < 1 jaar 17.565 18.546

Waardevermindering -1.317 -1.199

Algemene provisie -1.137 -1.384

Vlottende activa 1.320 1.477

Overige vorderingen 416 903

Overlopende rekeningen 899 574

Liquide middelen 3.496 6.768

Activa 63.694 59.014

Passiva 12/2016 12/2015

Eigen vermogen 44.564 36.582

Kapitaal 39.017 32.088

Reserves 1.262 1.165

Overgedragen resultaat 4.284 3.329

Vreemd vermogen 17.565 21.150

Schuldfinancieringen > 1 jaar 15.565 14.065

Schuldfinancieringen < 1 jaar 2.000 7.085

Kortlopende schulden 1.565 1.282

Overige schulden 276 274

Dividenden 884 681

Voorziening Technische Assistentie (TA) 119 87

Overlopende rekeningen 287 240

Passiva 63.694 59.014

Resultatenrekening 
Resultatenrekening 12/2016 12/2015

Bedrijfsopbrengsten 4.420 3.238

Deelnemingsportefeuille 1.643 978

Cash dividenden 244 181

Stock dividenden 650 1.032

Meerwaarde/(minwaarde) verkoop 924

Waardeverminderingen -174 -235

Achtergestelde leningenportefeuille 313 24

Interesten 385 49

Upfront Fees 9 1

Algemene provisie -81 -27

Leningenportefeuille 2.615 1.977

Interesten 2.356 2.210

Upfront Fees 131 133

Waardeverminderingen -118 -1.204

Terugname algemene provisie 652 382

Algemene provisie -406 -363

Andere opbrengsten -152 1.079

Operationele kosten -1.665 -1.461

Beheersvergoeding Incofin IM -1.222 -1.034

Verzekering portefeuille -149 -171

Bijdrage Technische Assistentie (TA) -50 -15

Bijkomende voorziening TA -50 -50

Terugneming voorziening TA 18 35

Onkosten TA -18

Communicatie -130 -112

Overige diensten en goederen -113 -129

Netto operationeel resultaat 2.754 1.777

Financiële resultaten -665 -538

Interesten -618 -561

Diverse -47 22

Resultaat voor belastingen 2.089 1.239

Vennootschapsbelasting   

Roerende voorheffing interesten -154 -153

Resultaat na belastingen 1.936 1.086
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Toelichtingen

Financieringsstructuur 
Kapitaal
In 2016 steeg het aandeelhouderskapitaal met k€  6.930 tot  
k€ 39.017, een stijging met 22% ten opzichte van 2015. Dit kapi-
taal wordt vertegenwoordigd door 1.791 aandeelhouders.  

Evolutie kapitaal

   Gestort kapitaal k€            #Aandeelhouders

Overzicht aandeelhouders

Aandeelhouders met meer dan 1% van het kapitaal

Wereld-Missiehulp vzw 1.562 4,0%

Volksvermogen 1.510 3,9%

ACV Metea 1.263 3,2%

VDK spaarbank 1.146 2,9%

Congrégation Hospitalière des Soeurs de la Charité de J.M. 1.003 2,6%

Anoniem 1.003 2,6%

Vlaamse overheid - Departement Internationaal Vlaanderen 1.000 2,6%

Sociaal Fonds Bedienden Voedingsnijverheid 727 1,9%

BRS VZW 562 1,4%

ACV bouw - industrie & energie 521 1,3%

Crelan NV 521 1,3%

ACV Voeding en Diensten 521 1,3%

Gimv 521 1,3%

Tradicor 469 1,2%

de Kade vzw 437 1,1%

Umicore 398 1,0%

Overige aandeelhouders 25.854 66,3%

Cashflow 
Cashflow 2016

Operationele cashflow 

EBIT 2.754

Overige cash resultaten -200

Niet cash resultaten -491

Deelnemingsportefeuille -476

Waardevermindering 174

Stockdividenden -650

Achtergestelde leningenportefeuille 81

Algemene provisie 81

Leningenportefeuille -128

Algemene provisie 406

Terugname algemene provisie -652

Waardevermindering 118

Technische Assistentie (TA) 32

(Toename)/afname vlottende activa/passiva 207

Cashflow op resultaatsbasis 2.270

Investeringscashflow  

(Toename)/afname deelnemingsportefeuille 3.827

(Toename)/afname achtergestelde leningenportefeuille -6.824

(Toename)/afname leningenportefeuille -4.589

Vrije cashflow -5.315

Financiële cashflow  

Toename/(afname) kapitaal 6.930

Betaalde dividenden -683

Toename/(afname) schuldfinancieringen -3.585

Betaalde interesten schuldfinancieringen 2015 -642

Toename/(afname) te betalen interesten 23

Netto cashflow -3.271

Liquide middelen vorige periode 6.768

Liquide middelen huidige periode 3.496
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Schuldfinancieringen

 > 1 jaar < 1 jaar Boekwaarde

12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 12/2016

ACV Metea 1.000 1.000 1.000 -1.000 2.000 1.000

Belfius  3.000 3.000 2.250 -2.250 2.250 3.000

Bank Für Kirche und Caritas 5.000 5.000  5.000 5.000

Hefboom  500 -500 500

ING 500 500 1.000 500 -500 1.000 1.000

KBC 2.565 2.565 1.935 -1.935 4.500 2.565

LBC 500 500  500 500

VDK 4.500 -2.000 2.500 900 1.100 2.000 5.400 4.500

14.065 1.500 15.565 7.085 -5.085 2.000 21.150 17.565

Financieringsgraad

12/2016

Eigen vermogen 44.564

Schuldfinancieringen 17.565

Financieringsgraad (max 100%) 39,4%

Max verhoging schuldfinancieringen 26.999

Beschikbare kredieten 16.685

Portefeuilleoverzicht 
Deelnemingsportefeuille in k€

MFI
Datum 
Investering Valuta Land Aanschafwaarde Stockdividenden

Waarde - 
verminderingen Boekwaarde

12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 12/2016

ACEP Burkina SA 25/09/2009 XOF Burkina Faso 244 107 351 244 351

Acme 14/07/2009 HTG Haïti 782 782 782 782

Akiba Commercial Bank 30/04/2008 TZS Tanzania 530 530 60 60 591 591

Banco FIE 28/08/2008 BOB Bolivië 2.463 -1.108 1.356 4.353 -1.316 3.037 6.816 4.392

Financiera Confianza SAA 1/05/2013 PEN Peru 2.516 2.516 2.516 2.516

FIE Gran Poder 11/08/2009 ARS Argentinië 1.189 1.189 466 466 -981 -174 -1.156 674 500

Financiera ProEmpresa 25/08/2010 PEN Peru 284 284 64 9 73 348 357

MFI portefeuille   8.008 -1.001 7.007 4.944 -1.307 3.637 -981 -174 -1.156 11.971 9.488

Impulse 16/11/2005 EUR 1.000 -869 131 1.000 131

Incofin IM 23/07/2009 EUR 395 395 395 395

Fair Trade Fund 3/09/2012 USD 583 583 583 583

MFX LLC 25/06/2009 USD 355 355 355 355

Rural Impulse Fund 15/10/2008 USD 1.037 1.037 1.037 1.037

FPM SA 7/10/2014 USD 79 79 79 79

Fondsenportefeuille 3.449 -869 2.580 3.449 2.580

Deelnemingsportefeuille 11.457 -1.870 9.587 4.944 -1.307 3.637 -981 -174 -1.156 15.419 12.068

Achtergestelde leningenportefeuille

MFI
Datum 
Investering Valuta Land > 1 jaar < 1 jaar

Waarde - 
verminderingen Boekwaarde

12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 12/2016

Bestaande achtergestelde leningen 1.772 1.772 1.772 1.772

Finca Nicaragua 26/08/2015 USD Nicaragua 1.772 1.772   1.772 1.772

Nieuwe achtergestelde leningen 6.293 6.293 531 531 6.824

HKL 7/7/2016 USD Cambodja 1.344 1.344 1.344

LOLC 4/15/2016 USD Cambodja 2.124 2.124 531 531 2.655

MUCAP 12/20/2016 USD Costa Rica 2.825 2.825 2.825

Totaal portefeuille 
achtergestelde leningen

1.772 6.293 8.065 531 531 1.772 8.596
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Leningenportefeuille in k€

MFI
Datum  
Investering Valuta Land > 1 jaar < 1 jaar Afschrijving Boekwaarde

12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 12/2016

MFI portefeuille 17.640 5.570 23.210 18.546 -981 17.565 -1.199 -118 -1.317 34.988 39.458

Bestaande leningen   17.640 -10.591 7.049 4.229 7.525 11.754 -1.199 -118 -1.317 20.670 17.486

Agudesa 12/2/2015 GTQ Guatemala 497 -497 497 497 497 497
Asian Credit Fund 7/25/2014 KZT Kazachstan 324 -324 324 324 324 324
Azercredit 7/29/2012 USD Azerbeidzjan 908 -543 366 -908 543 -366
Banco D-Miro 12/7/2015 USD Ecuador 1.378 1.378 1.378 1.378
COAC Jardin 6/23/2015 USD Ecuador 2.727 2.727 2.727 2.727
Credit Mongol 9/30/2015 EUR Mongolië 291 -270 21 -291 270 -21
Credo 3/30/2015 USD Georgië 878 -878 909 909 878 909
Crystal 9/30/2014 USD Georgië 785 -785 785 785 785 785
Faten 12/9/2015 USD Palestina 525 -525 394 130 524 919 524
HKL 8/7/2015 USD Cambodja 1.369 -6 1.364 1.369 1.364
I-Finance 11/16/2015 USD Congo. DRC 465 -465 465 466 931 -931 -931 929
KIF 12/24/2014 USD Oost-Timor 613 -613 204 409 613 818 613
Lapo 9/9/2013 NGN Nigeria 464 -180 284 464 284
Lazika Capital 2/11/2015 USD Georgië 1.322 -661 661 661 661 1.322 1.322
LOLC 12/20/2014 USD Cambodja 1.218 -1.218 1.218 1.218 1.218 1.218
Maquita Cushunchic 2/27/2015 USD Ecuador 442 -442 442 442 442 442
Optima Servicios  
Financieros 5/7/2015 USD El Salvador 227 -227 227 227 455 227

Pacifico 6/29/2015 USD Peru 455 -455 455 455 909 455
ProMujer Nicaragua 12/9/2015 NIO Nicaragua 918 2 919 918 919
Samic 6/9/2015 USD Cambodja 675 -675 675 675 675 675
Sonsonate 12/24/2015 USD El Salvador 915 -915 915 915 915 915
TenGer Financial Group 12/27/2013 USD Mongolië 1.087 -1.087 1.087 1.087 1.087 1.087
Vision Fund Cambodja 12/30/2014 USD Cambodja 821 -821 821 821 1.642 821

Nieuwe leningen     10.984 10.984 2.823 2.823 13.807

AMC 1/6/2017 USD El Salvador 957 957 957
Asian Credit Fund 8/18/2016 KZT Kazachstan 425 425 425
Enlace 8/25/2016 USD El Salvador 886 886 886
First Finance 5/2/2016 USD Cambodja 884 884 884
Fundeser 6/30/2016 USD Nicaragua 451 451 451
Kashf Foundation 12/8/2016 USD Pakistan 1.869 1.869 1.869
MiCrédito 9/27/2016 USD Nicaragua 1.783 1.783 1.783
Microcred Côte d'Ivoire 1/6/2016 XOF Ivoorkust 1.066 1.066 1.066
One Puhunan 5/3/2016 PHP Filipijnen 834 834 834
Opportunity International 5/3/2016 COP Colombia 748 748 748
Optima Servicios  
Financieros 4/28/2016 USD El Salvador 441 441 441

Pacifico 8/30/2016 USD Peru 886 886 443 443 1.329
ProMujer Mexico 1/7/2016 MXN Mexico 896 896 896
Vision Fund Mexico 3/29/2016 MXN Mexico 661 661 661
Vision Fund Mexico 11/3/2016 MXN Mexico 580 580 580

Hernieuwingen     1.369 1.369 3.250 -1.177 2.073  -291 -291 3.250 3.151

Espoir 6/8/2015 USD Ecuador 900 -900 900
Espoir 6/8/2016 USD Ecuador 890 890 890
FIE Gran Poder 7/28/2014 USD Argentinië 372 -372 372
Fie Gran Poder 7/28/2016 USD Argentinië 448 448 448
Kamurj 10/15/2014 USD Armenië 395 -395 395
Kamurj 12/26/2016 USD Armenië 478 478 478
Kompanion 11/27/2014 USD Kirgizië 1.603 -1.603 1.603
Kompanion 11/28/2016 USD Kirgizië 1.550 1.550 311 311 1.861
Kredit Cambodja 1/27/2014 USD Cambodja 735 -735 735
Kredit Cambodja 1/27/2016 USD Cambodja 460 460 460 460 920
Maquita Cushunchic 8/2/2016 USD Ecuador 1.343 1.343 1.343
Maquita Cushunchic 8/2/2013 USD Ecuador 941 -941 941
NPFC 12/7/2015 USD Filipijnen 459 -459 459
NPFC 12/7/2016 USD Filipijnen 466 466 466
SAC Integral 5/26/2015 USD El Salvador 900 -900 900
SAC Integral 5/28/2016 USD El Salvador 880 880 880 880 1.759

Terugbetaalde leningen       8.012 -8.012 8.012

Asian Credit Fund 9/30/2014 KZT Kazachstan 346 -346 346
Coocique 11/22/2013 USD Costa Rica 739 -739 739
Credo 3/5/2013 USD Georgië 576 -576 576
Credo 6/7/2013 USD Georgië 766 -766 766
Finca Ecuador 2/23/2015 USD Ecuador 882 -882 882
Fubode 9/15/2015 USD Bolivië 894 -894 894
Fundacion Alternativa 12/19/2014 USD Ecuador 403 -403 403
HKL 2/28/2014 THB Cambodja 730 -730 730
HKL 10/27/2014 USD Cambodja 790 -790 790
SEF International 7/23/2014 USD Armenië 372 -372 372
SEF International 6/24/2014 USD Armenië 736 -736 736
Vision Fund Mongolië 12/18/2014 MNT Mongolië 778 -778 778

    Leningenportefeuille 17.640 5.570 23.210 18.546 -981 17.565 -1.199 -118 -1.317 34.988 39.458
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Fondsrichtlijnen
 · Volgens de richtlijnen van het fonds werd de volgende risicospreiding vastgelegd: de boekwaarde per land en MFI mag niet hoger 

zijn dan respectievelijk 15% en 10% van de totale activa van Incofin.

 · Incofin beperkt zijn deelnemingen in microfinancieringsinstellingen en overige fondsen tot maximaal 75% van zijn  

eigen vermogen. 

Boekwaarde per land 
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Compliance

Compliance 
Risicospreiding in portefeuille

Zie grafieken.

Boekwaarde deelnemingsportefeuille 

12/2016

Eigen vermogen 44.564

Max boekwaarde (75%) 33.423

Deelnemingsportefeuille 12.068

Actuele boekwaarde (%) 27%
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Grote MFI’s 
(Portefeuille >     
€ 20 mio) 

Middelgrote MFI’s 
(€ 20 mio > 
Portefeuille > € 5 mio)

Kleine MFI’s 
(€ 5 mio > Portefeuille)

Aantal MFI’s in portefeuille volgens grootte MFI’s

30 17 2

Groot aantal klanten 
(klanten > 20.000) 

Middelgroot 
aantal klanten 
(20.000 > klanten > 
10.000) 

Klein aantal klanten 
(10.000 > klanten)

Aantal MFI’s in portefeuille volgens aantal klanten MFI’s

28 10 11

Groot gemiddeld 
leningbedrag 
(GLB > € 2.000) 

Middelgroot gemiddeld 
leningbedrag 
(€ 2.000 > GLB > € 1.000) 

Klein gemiddeld 
leningbedrag 
(€ 1.000 > GLB > € 500)

Zeer klein gemiddeld 
leningbedrag 
(€ 500 > GLB)

Aantal MFI’s in portefeuille volgens gemiddeld leningbedrag MFI’s

19 12 11 7

Aantal MFI’s in portefeuille per regio

24 12 7 5 1

Leningen Deelnemingen Achtergestelde 
leningen

Incofin portefeuille per product

69 % 16% 15%

Latijns-Amerika  
en de Caraïben 

Zuid-Azië Kaukasus en 
Centraal-Azië 

Afrika  
 

Midden-Oosten  
en Noord-Afrika
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Waarderingsregels

Onverminderd de hierna vermelde specifieke waarderings-

regels, gelden de waarderingsregels zoals deze bepaald worden 

overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van  

30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennoot-

schappen, meer bepaald boek II, titel I, hoofdstuk II met betrek-

king tot de waarderingsregels. Tenzij anders vermeld, verwijzen 

de artikelnummers naar de desbetreffende artikelen van voor-

noemd Koninklijk Besluit van 30 januari 2001.

Activa
Onverminderd de hierna vermelde specifieke waarderingsregels 

wordt elk actiefbestanddeel afzonderlijk gewaardeerd tegen aan-

schaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, 

onder aftrek van de afschrijvingen en waardeverminderingen op 

het betrokken actiefbestanddeel (art. 35, eerste lid).

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden geboekt aan aanschaffings-

waarde, exclusief bijkomende kosten. Ze worden afgeschreven 

over de economische levensduur aan de activa, met name 5 jaar 

voor software.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden geboekt aan aanschaffingswaarde, 

exclusief bijkomende kosten. Ze worden afgeschreven over de 

economische levensduur van de activa, met name:

 · Bureautica       5 jaar

 · Computer        3 jaar

 · Meubilair        10 jaar

Deelnemingen en aandelen

Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aan-

schaffingsprijs, exclusief de bijkomende kosten (art.41, §2). Er 

wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duur-

zame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toe-

stand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap 

waarin de deelnemingen of de aandelen worden aangehouden 

(art. 66, §2 – K.B. 30.01.2001). De deelnemingen en aandelen 

die onder de financiële vaste activa voorkomen worden niet ge-

herwaardeerd (art. 57, §1). Eens tot waardevermindering werd 

overgegaan, zal voor de desbetreffende deelneming opnieuw 

tot waardevermeerdering worden overgegaan tot maximaal 

het niveau van de originele aanschaffingsprijs indien de toe-

stand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap 

(te beoordelen door de Raad van Bestuur) dit verantwoordt. 

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffings-

waarde. Het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de te-

rugbetalingwaarde wordt op lineaire basis pro rata temporis in 

resultaat opgenomen.

Vorderingen op meer en op minder dan één jaar

Onverminderd de bepalingen van de artikels 67, §2, 68 en 73, 

worden vorderingen geboekt tegen hun nominale waarde (art. 

67, §1) op datum van afsluiting van het boekjaar.

Conform artikel 68 worden waardeverminderingen aangelegd, 

zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzeker-

heid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. 

Om rekening te houden met het bijzonder krediet- en valuta-

risico dat ontstaat omwille van de kredietverstrekking aan ri-

sicolanden met een onstabiel economisch en politiek klimaat 

wordt jaarlijks een globale waardevermindering aangelegd van 

1% van de, op basis van de per land gepubliceerde ECA risico-

scores gewogen, uitstaande investeringsportefeuille in de vorm 

van vorderingen. Deze globale waardeverminderingen worden 

aangelegd conform artikel 47 uit het KB Wetboek van vennoot-

schappen vermits het hier gaat om vorderingen met dezelfde 

technische en juridische kwaliteiten.

Het niveau van deze waardevermindering kan aangepast worden 

op basis van historische verliesgegevens. 

Geldbeleggingen en liquide middelen

Worden opgenomen aan hun aanschaffingswaarde of de reali-

satiewaarde op datum van de jaarafsluiting indien deze lager is 

(art. 74).

Passiva 
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Voorzieningen worden aangelegd teneinde naar hun aard dui-

delijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de ba-

lansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag 

echter niet vaststaat (art. 50 – K.B. 30.01.2001).

Schulden op meer en op minder dan één jaar

Onverminderd de overige bepalingen van artikels 77, 67, §2, en 73 

worden schulden geboekt tegen hun nominale waarde (art. 67, §1).

Omrekening van vreemde valuta (Art. 34)
Transacties in vreemde valuta worden geboekt tegen de wissel-

koers die geldt op de datum van de transactie.
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Alle vorderingen en schulden in vreemde valuta worden inge-

dekt tegen mogelijke wisselkoersverschillen via cross-currency 

contracten of forward contracten. Dergelijke vorderingen of 

schulden worden gewaardeerd aan de contractueel afgesproken 

indekkingskoers.

Overige monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden 

omgerekend aan de slotkoers op balansdatum. Winsten en 

verliezen die voortvloeien uit transacties in vreemde valuta en 

uit de omzetting van monetaire activa en passiva in vreemde 

valuta, worden opgenomen in de resultatenrekening. Niet-

monetaire elementen gewaardeerd aan aanschaffingswaarde in 

een vreemde munt, worden omgerekend aan de wisselkoers die 

geldt op datum waarop de aanschaffingswaarde wordt bepaald.

In de financiële resultaten worden de positieve en negatieve 

koersverschillen op netto basis weergegeven.

Verslag van de Raad 
van Bestuur
Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2016 en vragen 

wij u om uw goedkeuring te geven over de jaarrekening zoals die 

werd afgesloten op 31 december 2016. De Raad van Bestuur heeft 

toezicht gehouden op de activiteiten van de vennootschap met 

aandacht voor het specifieke sociale oogmerk ervan.

Per einde 2016 bedraagt het balanstotaal van Incofin cvso k€ 

63.694, dit is een stijging met 7,92% ten opzichte van vorig jaar. 

Het eigen vermogen van Incofin cvso bedraagt op het einde van het 

boekjaar k€ 44.564 in vergelijking met k€ 36.582 per einde boek-

jaar 2015. Het geplaatst kapitaal stijgt met k€ 6.930 tot k€ 39.017 

dankzij de intrede van nieuwe aandeelhouders. 

De Raad van Bestuur van Incofin cvso stelt voor om over boekjaar 

2016 de aandeelhouders een vergoeding van het kapitaal te bieden 

van k€ 884 (zijnde 2,5% dividend). De nieuwe vennoten en de 

vennoten die tijdens het boekjaar hun kapitaal hebben verhoogd 

zullen hiervoor pro rata worden vergoed volgens artikel 34 van de 

statuten.

De schulden in de vorm van leningen op korte en lange termijn 

daalden in de loop van 2016 met k€ 3.585. Per eind 2016 heeft 

Incofin cvso voor k€ 17.565 aan schulden effectief opgenomen, 

zijnde 39% van het eigen vermogen. Daarnaast heeft het fonds 

nog niet-opgenomen kredietlijnen voor een totaalbedrag van k€ 

16.685. Deze kredietlijnen kunnen, zoals bepaald binnen de krijt-

lijnen vastgesteld door de Raad van Bestuur, tot maximaal 100% 

van het volume van het eigen vermogen worden opgenomen.

 

De investeringsportefeuille bedraagt op jaareinde k€ 60.122 en be-

staat uit deelnemingen voor k€ 12.068 en leningen voor k€ 48.054, 

waaronder vier achtergestelde leningen ad k€ 8.596. De leningen-

portefeuille in 2016 bestaat uit 50 leningen aan 43 microfinancie-

ringsinstellingen verspreid over 23 landen.

De daling van de deelnemingsportefeuille met k€ 3.352 tot k€ 

12.068 is hoofdzakelijk te verklaren door de verkoop van 45% 

van de deelneming in Banco FIE in september 2016. Incofin cvso 

realiseerde op deze verkoop een meerwaarde van k€ 924 en een 

rendement van 18,3%. Eind december heeft Incofin cvso ook k€ 

869 ontvangen van Impulse dat sinds 21 december 2016 in veref-

fening is gegaan door het bereiken van de einddatum van het fonds. 

Aangezien nog niet alle activa zijn verkocht, worden er nog bijko-

mende betalingen verwacht. Bijkomend werden (i) stockdividen-

den ontvangen van Banco Fie en Financiera ProEmpresa ad k€ 650 

en (ii) een bijkomende afwaardering geboekt op de deelneming in 

Fie Gran Poder ad k€ 174 naar aanleiding van een nieuwe depreci-

atie van de Argentijnse Peso gedurende 2016. 

De bruto leningenportefeuille, inclusief achtergestelde leningen, 

bedraagt op het einde van het boekjaar k€ 48.054. De algemene 

provisie voor eventuele waardeverminderingen bedraagt per einde 

boekjaar k€ 1.244, zijnde 2,6% van de leningenportefeuille, en 

wordt in mindering gebracht van de bruto leningenportefeuille. De 

leningenportefeuille van de MFI’s waarin Incofin cvso investeert, is 

doorgaans van goede kwaliteit (met een gemiddelde achterstand in 

betalingen (PAR 30) van de MFI-klanten van 3,9%). De MFI’s, waar-

aan Incofin cvso kredieten verstrekt, zijn hun betalingsverplichtin-

gen tegenover Incofin cvso correct nagekomen op een aantal uitzon-

deringen na (iFinance, Espoir, Banco D-Miro en Azercredit).

Op 16 april 2016 heeft een zeer zware aardbeving plaats gevonden 

in Ecuador waardoor de instellingen Espoir en Banco D-Miro ach-

teraf betalingsproblemen hebben ondervonden. De leningen aan 

deze instellingen werden geherstructureerd om beide instellingen 

financieel te laten herstellen. Dankzij de herstructurering van deze 

leningen worden er geen toekomstige betalingsproblemen ver-

wacht, en is bijgevolg geen waardevermindering vereist. 

Medio 2016 is de Congolese instelling iFinance in de problemen 

geraakt door een sterke achteruitgang van zijn portefeuille. De kwa-

liteit van de sterk groeiende portefeuille is op zeer korte tijd ach-

teruit gegaan waardoor de instelling in operationele en financiële 

problemen is terechtgekomen en de inning van de lening onzeker 

is geworden. Incofin cvso heeft beslist om deze vordering ad k€ 931 

volledig af te waarderen. De waardevermindering werd gedekt door 

een terugname van de algemene provisie.

In 2015 heeft Incofin cvso de leningen aan Azercredit en Credit 
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Mongol voor 100% afgewaardeerd. Gedurende 2016 hebben we 

van beide instellingen terugbetalingen ontvangen ten belope van 

63% van het openstaand bedrag, en bijgevolg de waardeverminde-

ring voor hetzelfde percentage teruggenomen. Per einde 2016 heeft 

Incofin cvso nog een vordering openstaan aan Azercredit van k€ 

366 en Credit Mongol van k€ 21.

De vordering van Azercredit was gedekt door een investeringsver-

zekering afgesloten met Credendo. Onder deze verzekering heeft 

Credendo in 2015 een aantal bedragen uitgekeerd ter vergoeding 

van de schade die Incofin heeft geleden als gevolg van de blokkering 

van de bankrekeningen van Azercredit in Azerbeidzjan. Na vrijgave 

van de bankrekeningen van Azercredit in de loop van november 

2015 heeft Credendo op 25 februari 2016 schriftelijk laten weten 

dat zij van mening is dat verliezen die dateren van nà de datum van 

de vrijgave niet meer door de investeringsverzekering gedekt zijn, 

daar zij niet (langer) het gevolg zouden zijn van een politieke ge-

beurtenis. De Raad van Bestuur was van mening dat dit standpunt 

van Credendo onterecht is en heeft bijkomend advies gevraagd en 

onderhandelt verder met Credendo, echter tot op heden zonder ge-

volg. Gedurende 2017 wil de Raad van Bestuur bijkomende stappen 

ondernemen om alsnog tot een oplossing te komen. 

Als Credendo in het gelijk zou worden gesteld, zou de niet–terugbe-

taling door Azercredit van deze openstaande lening (k€ 332) niet 

meer door Credendo vergoed worden. In dat geval kan nog steeds 

beroep gedaan worden op de aangelegde algemene provisie ter af-

dekking van het geleden verlies.

De beschikbare cash bedraagt per einde boekjaar k€ 3.496 en daalt 

met k€ 3.271 ten opzichte van eind 2015. De overige balansposten 

betreffen voornamelijk voorziene interesten op de leningenporte-

feuille ad k€ 899 en overige vorderingen ad k€ 416 (voornamelijk 

Credendo en terug te vorderen BTW). 

Als buitenbalansverplichtingen vermelden wij de contracten 

met KBC Bank en MFX Solutions in de vorm van Cross Currency 

Interest Rate Swaps en termijnverrichtingen ter indekking van de 

wisselkoersrisico’s voor de uitstaande leningen aan MFI’s. Hierbij 

werden alle niet-euro-intresten en kapitaalstromen, voor leningen 

uitgegeven in lokale munt door Incofin cvso ingedekt met een cross 

currency swap. Per einde 2016 heeft Incofin cvso indekkingsproduc-

ten openstaan voor een totaal notioneel bedrag van k€ 48.054 aan 

indekking koers, zijnde 100% van de openstaande leningenporte-

feuille. Het volume aan ingedekte leningen in exotische munten aan 

MFI’s in 2016 bedraagt 15% van de ingedekte leningen. De overige 

85% bestaat uit USD leningen aan MFI’s.

Toelichting bij de resultatenrekening van 
Incofin cvso voor het boekjaar 2016
Incofin cvso sluit het boekjaar af met een resultaat na belastingen 

van k€ 1.936, wat beduidend hoger ligt dan vorig jaar (2015: k€ 

1.086). 

De recurrente financiële resultaten bedragen over het afgelopen 

boekjaar ad k€ 3.444 en bestaan voornamelijk uit (i) ontvangen in-

teresten op MFI leningen ad k€ 2.741, (ii) ontvangen stock dividen-

den ad k€ 650, (iii) ontvangen cash dividenden ad k€ 244, (iv) fee 

inkomsten ad k€ 474 en (v) financieringskosten ad k€ 618. 

De niet-recurrente financiële resultaten ad k€ 750 omvatten de gere-

aliseerde meerwaarde op de verkoop van een deel van Banco FIE ad 

k€ 924 en de bijkomende waardevermindering op FIE Gran Poder 

ad k€ 174.

De waardeverminderingen op vorderingen per einde 2016 betreffen 

een positief resultaat van k€ 48 (in vergelijking met een kost van 

€1.212 vorig boekjaar) en bestaan uit (i) specifieke waardevermin-

dering op iFinance ad k€ 930, (ii) terugname specifieke waardever-

minderingen op Azercredit en Credit Mongol door terugbetalingen 

ad k€ 812 (iii) de opbouw van de algemene provisie ad k€ 486 en 

(iv) de terugname van de algemene provisie ad k€ 652. De opbouw 

van de algemene provisie om mogelijke toekomstige wanbetalin-

gen en valutaschommelingen op te vangen bedraagt 1% van de uit-

staande netto leningenportefeuille (gewogen op basis van de ECA 

risico scores).

De diensten en diverse goederen bedragen k€ 1.566 over boekjaar 

2016 en liggen 10% hoger in vergelijking met het boekjaar 2015. 

De winst van het boekjaar vóór belastingen bedraagt over boekjaar 

2016 ad k€ 2.089 (een stijging met 68,7% in vergelijking met 2015) 

dankzij de goede resultaten van de leningenportefeuille en de ver-

koop van de deelneming in Banco FIE. 

Na aftrek van de roerende voorheffing ingehouden op intresten 

ontvangen uit het buitenland bedraagt de winst van het boekjaar 

k€ 1.936.

Mogen wij u verzoeken de jaarrekening per 31 december 2016 te 

willen goedkeuren. Na goedkeuring stellen wij u voor de winst van 

het boekjaar en de overgedragen winst van vorig boekjaar als volgt 

aan te wenden:
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Te bestemmen winstsaldo 5.264.800 euro

Te bestemmen winst van het boekjaar 1.936.094 euro 

Overgedragen winst van het vorig boekjaar 3.328.706 euro

Toevoeging aan het eigen vermogen  96.805 euro

Toevoeging aan de wettelijke reserve 96.805 euro

Toevoeging aan onbeschikbare reserves 0 euro

Toevoeging aan het kapitaal en uitgiftepremie 0 euro

Over te dragen resultaat 4.284.408 euro

Over te dragen winst 4.284.408 euro

Uit te keren winst 883.587 euro

Vergoeding van het kapitaal 883.587 euro

Risico’s en onzekerheden
Als gevolg van haar activiteit is Incofin cvso onderworpen aan 

een reeks risico’s zoals onder andere kredietrisico’s, landenri-

sico’s, wisselkoersrisico’s en liquiditeitsrisico’s. De Raad van 

Bestuur besteedt de nodige aandacht aan de opvolging van deze 

risico’s en is van oordeel dat de risico’s beperkt zijn en voldoende 

afgedekt zijn.

Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het 

einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na 

het einde van het boekjaar die een mogelijke impact kunnen 

hebben op de cijfers van Incofin cvso per 31 december 2016.

Sociale performantie
Incofin cvso investeert in 49 MFI’s, verspreid over 27 lan-

den. Samen bereiken deze MFI’s 3.394.698 klanten (in 2015: 

2.908.547), waarvan 73% vrouwen. De inschakeling van deze 

lokale intermediairen zorgt voor een zeer groot hefboomeffect 

voor de Incofin cvso-investeringen. De som van de kredietpor-

tefeuilles van de instellingen waarin Incofin cvso investeert, be-

draagt € 5,461 miljard.

De MFI’s uit de portefeuille van Incofin cvso zijn gezonde en 

performante financiële instellingen met uitzondering van de 

eerder vermelde MFI’s waarvoor een waardevermindering werd 

geboekt: ze beschikken over een kredietportefeuille van goede 

kwaliteit (met beperkte achterstallen), ze houden hun algemene 

kosten onder controle en ze zijn rendabel. 

Bestuurders
Gelieve U tevens uit te spreken over de te verlenen kwijting aan 

de Raad van Bestuur en aan alle bestuurders afzonderlijk in ver-

band met de uitoefening van het mandaat gedurende het afge-

lopen boekjaar.

Commissaris
Gelieve U tevens uit te spreken over de te verlenen kwijting aan 

de commissaris in verband met de uitoefening van het mandaat 

gedurende het afgelopen boekjaar.

Ontslag
De heer Paul Steppe heeft op datum van 20 september 2016 - 

naar aanleiding van de overdracht door KBC Bank NV van de 

participatie in Incofin naar BRS Microfinance Coop CVBA – 

zijn ontslag aangeboden als lid van de Raad van Bestuur. BRS 

Microfinance Coop CVBA heeft de heer Vic Van de Moortel voor-

gesteld als nieuw lid van de Raad van Bestuur.

Er wordt voorgesteld om de heer Paul Steppe tot ere-bestuurder 

te benoemen.

De Raad van Bestuur coöpteerde op 20 september 2016 de heer 

Vic Van de Moortel als lid van de Raad van Bestuur in afwach-

ting van de bevestiging van zijn benoeming door de volgende 

Algemene Vergadering.

Benoemingen 
Er wordt voorgesteld om de benoeming van de heer Vic Van de 

Moortel als lid van de Raad van Bestuur te bevestigen, zijn man-

daat zal lopen tot aan de Algemene Vergadering van 2020. 

In juni 2016 verhoogde ACV-CSC Bouw en Industrie zijn be-

staande participatie (100 aandelen) met 100 aandelen. De heer 

Patrick Vandenberghe wordt door ACV-CSC Bouw en Industrie 

voorgesteld als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur 

stelt voor hem te benoemen voor de statutaire periode van zes 

jaar tot aan de Algemene Vergadering van 2023.

De familie Verheeke-Dewilde verhoogde haar bestaande partici-

patie en heeft in de loop van 2016 de drempel van 100 aandelen 

overschreden. De heer Jan Verheeke wordt door de familie voor-

gesteld als lid van de Raad van Bestuur. Een kopie van zijn CV 

werd voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur 

stelt voor hem te benoemen voor de statutaire periode van zes 

jaar tot aan de Algemene Vergadering van 2023.

Herbenoemingen 
Volgende bestuursmandaten vervallen op de dag van de 

Algemene Vergadering dd. 26/04/2017

 · De heer Johan De Schamphelaere

 · De heer Eric Delecluyse

 · De heer Ignace Schatteman
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De Raad van Bestuur stelt voor deze mandaten te hernieuwen 

voor de statutaire periode van zes jaar tot aan de Algemene 

Vergadering van 2023. 

Het mandaat van Deloitte, met vaste vertegenwoordiger de heer 

Maurice Vrolix, vervalt op de dag van de Algemene Vergadering 

d.d. 26 april 2017. De herbenoeming voor een nieuw mandaat 

van drie jaar wordt voorgesteld, aan een vergoeding van 12.050 

euro, indexeerbaar per jaar op basis van de algemene consump-

tie-index.

Verslag van de 
Commissaris
De commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegen-

woordigd door Maurice Vrolix, heeft bij de wettelijke jaarrekening 

een verklaring zonder voorbehoud, met een paragraaf ter bena-

drukking van een bepaalde aangelegenheid afgeleverd. 

De jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 geeft een ge-

trouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de re-

sultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in 

België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.

Risicomanagement

Risico’s eigen aan het 
aanbod en het bezit van aandelen

Risico’s verbonden aan het beleggen in aandelen

Aan een belegging in aandelen van Incofin cvso zijn, zoals bij 

elke belegging in aandelen, economische risico’s verbonden: be-

leggers moeten, bij het afwegen van een investeringsbeslissing, er 

rekening mee houden dat ze hun gehele investering in aandelen 

kunnen verliezen.

Beperkte liquiditeit van de Incofin cvso-aandelen

Er bestaat geen secundaire markt waarop de aandelen van 

Incofin cvso worden verhandeld. Hoewel het mogelijk is voor 

een aandeelhouder om uit te treden conform de daartoe in de 

statuten voorziene procedure, bestaat er een relatief beperkte 

liquiditeit. Bovendien worden de fondsen die worden opge-

haald bij Incofin cvso zo efficiënt mogelijk geherinvesteerd in 

de kernactiviteiten. Deze middelen worden volgens de diverse 

contracten met de MFI’s gedurende een bepaalde tijd aangewend 

als werkkapitaal ter financiering van de micro-ondernemers en 

zijn dus niet onmiddellijk beschikbaar voor uittreding.

Volgens de statuten (artikel 10) kunnen vennoten enkel uittre-

den of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van hun 

aandelen in de eerste zes maanden van het boekjaar, na akkoord 

van de Raad van Bestuur. Ten slotte kunnen de aandelen slechts 

overgedragen worden, mits voorafgaande toestemming van de 

Raad van Bestuur.

Risico’s verbonden aan toekomstige dividendwijzigingen

Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor 

de toekomst en geen enkele garantie wordt gegeven wat betreft 

de toekomstige rendementen. Het dividend kan dalen of stijgen 

tot maximaal 6% zoals bepaald in de wet van 20.07.1955 voor 

coöperatieve vennootschappen erkend door de Nationale Raad 

van de Coöperatie. Incofin cvso maakt geen prognoses of ramin-

gen over de ontwikkeling van het dividendrendement.

Risico’s eigen aan de 
activiteit van Incofin cvso
Incofin cvso is een gespecialiseerde actor in de sector van de mi-

crofinanciering. Incofin cvso investeert rechtstreeks en onrecht-

streeks in MFI’s in ontwikkelingslanden, die microkredieten en 

financiële diensten aan kleine lokale ondernemers verschaffen. 

De investeringsbeslissingen van Incofin cvso worden genomen 

door het Investeringscomité, dat bestaat uit een gekwalificeerd 

team van experts met een ruime expertise op het gebied van fi-

nanciële en juridische aangelegenheden. Zij zijn vertrouwd met 

de sector van de microfinanciering en kunnen de risico’s van een 

investering goed beoordelen. Het Investeringscomité volgt de evo-

lutie en het beheer van alle onderstaande risico’s op de voet.

De richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad 

van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggings-

instellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 

2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) 

nr. 1095/2010 (“Richtlijn) werd omgezet in Belgisch recht door de 

AICB-wet.

Na grondige analyse van de AICB-wet en na afstemming bij de 

FSMA is geconcludeerd dat Incofin cvso onder het toepassingsge-

bied van deze wetgeving valt. De impact van deze wetgeving op 

de activiteiten van Incofin cvso is echter beperkt om de volgende 

twee redenen:

 · Incofin cvso geniet van de minimis-regeling zoals voorzien in 

arikel 106 van de AICB-wet; en 

 · Incofin cvso is een ontwikkelingsfonds bedoeld in artikel 2,  

1° van de wet van 1 juni 2008 en valt daarom onder het 
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uitzonderingsregime uit de AICB-wet zoals voorzien in artikel 

180 §2 2° van de AICB-wet. 

In overeenstemming met artikel 107 van de AICB-wet heeft 

Incofin cvso een kennisgeving gericht aan de FSMA. Incofin cvso 

zal voldoen aan de verplichtingen tot bijwerking van het inschrij-

vingsdossier overeenkomstig Artikel 107 § 2 van de AICB-Wet.

Er is geen verdere impact op de werking van Incofin cvso, noch 

op de relatie met Incofin Investment Management als fondsen-

adviseur.

Kredietrisico’s

Incofin cvso investeert in microfinancieringsinstellingen, die 

op hun beurt kredieten toekennen aan personen, die vaak geen 

reële zekerheden kunnen voorleggen. Incofin cvso werkt ook 

samen met dergelijke microfinancieringsinstellingen en met 

microfinancieringsfondsen. Het valt niet uit te sluiten dat de mi-

crofinancieringsinstellingen waarin Incofin cvso investeert of 

waarmee Incofin cvso samenwerkt, op een gegeven ogenblik in-

solvabel zouden zijn, waardoor de investering van Incofin cvso 

verloren zou kunnen gaan. Incofin cvso beheert dit risico door:

 · het uitvoeren van een rigoureuze financiële analyse;

 · het beoordelen van de bedrijfsplanning;

 · het evalueren van het management en het bestuur;

 · het regelmatig laten rapporteren over de evolutie van de 

activiteiten;

 · een regelmatige opvolging ter plaatse.

Landenrisico’s

Incofin investeert in ontwikkelingslanden, die onderhevig zijn 

aan landenrisico’s. Deze risico’s omvatten het politieke risico 

(bijvoorbeeld oorlog of burgeroorlog) en het transferrisico 

(onmogelijkheid om de geïnvesteerde middelen uit het land 

te recupereren wegens deviezenschaarste of andere overheids-

maatregelen). Om deze risico’s in te dekken, sloot Incofin cvso 

een verzekeringspolis af bij Delcredere-Ducroire, de Belgische 

exportkredietverzekeraar, die de volledige investeringsporte-

feuille van Incofin tegen bovenvermelde risico’s verzekert (met 

een franchise van 10%).

De instelling Azercredit (uit Azerbeidzjan), waarvan in 2014 

de bankrekeningen geblokkeerd werden door een rechtbank in 

Baku wegens onduidelijke motieven, beschikt sinds november 

2015 weer over zijn bankrekeningen, maar de onzekerheid over 

inning van de openstaande vordering blijft bestaan. Het dossier 

werd in 2015 door Delcredere-Ducroire (kredietverzekeraar) 

aanvaard voor indekking van politiek risico.

Incofin diversifieert zijn investeringsportefeuille (bestaande uit 

kapitaalparticipaties en leningen) en spreidt zijn risico’s op een 

voorzichtige wijze op basis van een door het Investeringscomité 

bepaald risicospreidingsbeleid. Dit beleid voorziet dat de bloot-

stelling aan geen enkel land en MFI hoger mag zijn dan respec-

tievelijk 15% en 10% van de totale activa van Incofin cvso.

Marktrisico’s

De investeringen zijn ook blootgesteld aan markt- en omge-

vingsrisico’s die verzekeringstechnisch niet indekbaar zijn. Deze 

risico’s omvatten onder meer de economische omgevingsfacto-

ren, de rechtszekerheid en de kwaliteit van de lokale reglemente-

ring op microfinancieringsinstellingen. Incofin cvso analyseert 

deze aspecten nauwgezet en hanteert daarenboven een gezonde 

geografische spreiding in de samenstelling van de portefeuille 

om dit risico zo veel mogelijk te beperken.

Ondanks de ervaring van de fondsmanager in de microfinancie-

ringsindustrie, is er geen garantie op het identificeren van vol-

doende aantrekkelijke investeringen en het bereiken van de opti-

male spreiding in de portefeuille. Elk contract is het resultaat van 

een negotiatie en het akkoord van zowel het Investeringscomité 

als van de MFI in kwestie is noodzakelijk om de transactie af te 

ronden.

Wisselkoersrisico’s

Incofin cvso beheert actief het wisselkoersrisico door gebruik te 

maken van indekkingstechnieken (zoals cross currency swaps, 

forwards, ...). Het wisselkoersrisico op de participaties in lokale 

munt wordt niet actief ingedekt. In die gevallen wordt verwacht 

dat het rendement op de investering de mogelijke depreciatie 

van de betrokken munt compenseert.

Intrestrisico

Incofin cvso trekt enerzijds schuldfinanciering aan en plaatst 

anderzijds leningen in vreemde valuta bij MFI’s. De intresten 

waaraan deze operaties gebeuren in de loop van de tijd zijn 

onderhevig aan marktinvloeden. Incofin cvso zal steeds ervoor 

zorgen dat de marge tussen de debet– en creditintresten vol-

doende groot blijft om Incofin cvso verder te laten groeien. De 

fondsenadviseur beheert dit risico door (i) vaste rentevoeten te 

gebruiken voor zowel de inkomende als uitgaande transacties 

en (ii) door een “minimum” rendement te bepalen voor alle le-

ningstransacties.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico van het fonds is vrij beperkt gezien de hoge 

liquiditeit en maturiteit van de leningenportefeuille. De be-

schikbare cash (inclusief beschikbare kredietlijnen) en de open-

staande leningen die op vervaldag komen tijdens het komend 

jaar zijn steeds ruim voldoende om aan de nodige financierings-

verplichtingen te voldoen en om eventuele lening defaults op 

te vangen.
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De fondsenbeheerder 
en -adviseur: 
Incofin Investment 
Management

15 jaar Impact 
Incofin Investment Management (IM) is een impact investeerder 

die gelooft dat lokaal ondernemerschap en investeringen gewor-

teld in de dagdagelijkse realiteit van mensen, leiden tot duurzame 

vooruitgang voor economieën in ontwikkeling. Investeren via een 

tweeledige aanpak, waarbij zowel financiële als sociale en milieu-

indicatoren onderdeel vormen van elke investeringsbeslissing, is 

een eerste manier waarop Incofin deze visie realiseert. Een andere 

manier is de holistische aanpak die naar duurzame vooruitgang 

streeft op verscheidene niveaus – vooruitgang van het bedrijf waar-

in geïnvesteerd werd, vooruitgang voor de eindgebruiker van de 

producten en diensten van het bedrijf en vooruitgang in de ecosys-

temen waarin het bedrijf betrokken is. 

De ‘Capital Plus’ aanpak – opbouwen van sterke bedrijven 

Incofin IM streeft in haar participaties verschillende doelstellingen 

na, onder meer: de uitbouw van een meer inclusieve lokale finan-

ciële sector; de ontwikkeling van innovatieve producten; de invoe-

ring van verantwoorde financiële praktijken (zoals onder andere 

de beginselen inzake klantenbescherming); de verbetering van 

diverse processen, zoals kredietverstrekking; en de ondersteuning 

van behoorlijk bestuur. Incofin IM heeft deze specifieke aanpak de 

naam ‘Capital Plus’ gegeven: het gaat om de creatie van meerwaar-

de door een sterke en nabije betrokkenheid bij de investeringen op 

het terrein. Al in een vroeg stadium werken de door Incofin IM 

benoemde bestuurders nauw samen met de instellingen in porte-

feuille, om raakvlakken voor strategische samenwerking te iden-

tificeren. Via de financiële middelen voor Technische Assistentie 

(verschaft door de verschillende fondsen van Incofin IM), kun-

nen klanten profiteren van financiële ondersteuning en expertise 

van externe consultants om zo op een gerichte manier interven-

ties te verrichten die de prioriteiten van het bedrijf ondersteunen. 

Wanneer het bedrijf zijn groeidoelstellingen behaalt, zal Incofin 

IM meewerken door bijkomende investeringen te doen en/of het 

management te ondersteunen om nieuw kapitaal aan te trekken 

om zo de verdere groei te ondersteunen. 

In 2010 was Incofin IM voorloper in de impact-sector met de ont-

wikkeling van één van de eerste scorecards voor de beoordeling 

van de sociale prestaties van klanten. Incofin IM kreeg veel lof 

van CGAP, een richtinggevende stem binnen de sector. Vandaag is 

Incofin opnieuw baanbrekend door de verwezenlijking van een ge-

structureerde, objectieve aanpak om sociaal prestatiemanagement 

te meten, door zich te groeperen met andere gelijkgestemde micro-

financieringsfondsen (MIV), microfinancieringsinstellingen (MFI) 

en andere belanghebbenden, om de lancering te ondersteunen van 

een extern ontwikkeld instrument voor de meting van de sociale 

performantie van de investeringen. Dit instrument kan zowel door 

investeerders als door klanten gebruikt worden. De verschuiving 

van de door Incofin IM ontwikkelde ECHOS© tool naar SPI4 Alinus 

is gebaseerd op de sterke overtuiging dat investeerders een gemeen-

schappelijke taal voor het meten van sociale prestaties moeten han-

teren, naar analogie met hetgeen reeds bestaat voor de meting van 

financiële performantie. Het gebruik van een instrument, erkend 

binnen de sector, om de impact van sociale performantie te meten, 

maakt van Incofin IM een rigoureuse en betrouwbare investeerder, 

omdat het vergelijkingen en benchmarks binnen de sector mogelijk 

maakt. De klanten zullen via dit instrument de mogelijkheid heb-

ben om hun eigen prestaties objectiever te analyseren en kunnen 

ook sneller anticiperen op geïdentificeerde behoeften. Daarnaast 

zal het instrument de transparantie binnen de sector vergroten 

door de beschikbaarheid van meer data en de mogelijkheid om in-

spanningen rond sociale performantie onderling af te toetsen. 

Incofin IM zal de SPI4 score samen met de zelf ontwikkelde CRS 

(Counterparty Risk Score) score gebruiken, zowel bij de toeken-

ning van leningen als bij het nemen van kapitaalsparticipaties. 

CRS evalueert het institutionele risicoprofiel van de klanten, door 

het beoordelen van de risico’s over dimensies zoals onder andere 

land- en marktrisico, eigendom en bestuur, activiteiten, financiële 

prestaties, etc. De scores die deze instrumenten genereren worden 

jaarlijks geactualiseerd en kunnen hierdoor meehelpen om de evo-

lutie van de klanten op het vlak van institutionele, financiële en 

sociale performantie te bestuderen. 

Verhoging van de financiële integratie van kleine boeren en 

landelijke micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Om de impact van Incofin IM’s klanten binnen hun gemeenschap 

beter te begrijpen, verzamelt Incofin IM periodiek data van hun 

activiteiten. Indicatoren zoals het aantal kredietnemers en spaar-

ders, het gemiddelde leningbedrag en het aantal kantoren, worden 

per kwartaal verzameld. Voor Incofin IM’s portefeuille op het vlak 

van landbouwfinanciering, heeft het een op maat gemaakte set van 

indicatoren ontwikkeld die zich focust op duurzaam landgebruik 

en de verkoop aan fairtrade en duurzame waarde-ketens. Tenslotte 

heeft Incofin IM scorelijsten ontwikkeld om de vooruitgang van 

de klanten op te volgen in functie van de specifieke doelen van het 

fonds. De verzamelde gegevens worden gebruikt om te evalueren 

hoe de klanten, waarin werd geïnvesteerd, bijdragen tot de ontwik-

keling van de lokale financiële sector en het verbeteren van het le-

vensonderhoud van de lokale gemeenschap waarin deze klanten 

actief zijn. 
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Ontwikkeling van het systeem waarbinnen  

impactinvesteringen werken

De sector van impactinvesteringen is nog steeds een zeer jonge 

sector, die zijn track record nog steeds moet bewijzen en hiervoor 

parameters dient te ontwikkelen om het succes en de resultaten aan 

te tonen. Incofin IM werkt samen met verschillende organisaties 

binnen de sector om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze pa-

rameters en meetinstrumenten, maar ook met verschillende werk-

groepen om via de implementatie van de bereikte overeenkomsten 

de vooropgestelde doelen te bereiken. 

Incofin IM speelt een actieve rol 

binnen de Social Performance 

Task Force, door het verenigen van 

Microfinancieringsfondsen, Microfinancieringsinstellingen en 

andere belanghebbenden in het bouwen van gemeenschappelijke 

normen waarbij de sociale performantie binnen financiële inclusie 

objectief gemeten kan worden. 

Incofin IM stimuleert de transpa-

rantie binnen de waardeketen van 

de financiële sector door het onder-

steunen van twee initiatieven. Als stichtend lid van de Principles 

for Investors in Inclusive Finance (PIIF) en als lid van de PRI 

(Principles for Responsible Investment), verbindt Incofin zich om 

verantwoordelijke principes toe te passen bij het bestuur van haar 

investeringen en hierover jaarlijks te rapporteren. 

Tegelijkertijd, als één van de eerste onder-

steuners van de Smart Campaign, stimuleert 

Incofin zijn klanten om dezelfde bescherming 

te geven aan zijn eindklanten door deze principes te verankeren in 

de juridische documenten (leningen- of aandeelhoudersovereen-

komst) die deze instellingen bindt aan Incofin. 

Incofin IM heeft ook steeds een 

actieve rol gespeeld binnen de 

Council on Smallholder Agricultural Finance (CSAF), door het 

aanleveren van data, ervaring en diverse middelen om de transpa-

rantie en kennis omtrent de beste toepassingen binnen financiële 

inclusie van de landbouw sector te vergroten. 

Tenslotte is Incofin IM lid van Global Impact 

Investing Network (the GIIN), en verbindt 

zich om met andere gelijkgezinden de schaal-

vergroting en efficiëntie van impactinvesteringen te verbeteren. 

Activa onder beheer
Incofin Investment Management (Incofin IM) beheert en adviseert 

impact-fondsen die streven naar meetbare impact en financieel 

rendement. De vennootschap telt bijna 50 medewerkers en werkt 

vanuit diverse locaties (België, Colombia, Kenia, Congo, India, 

Cambodia). 

De door Incofin IM beheerde en geadviseerde fondsen bedragen 

gezamenlijk 831 M USD (cijfer per 31/12/2016). De tabel hieronder 

verschaft de details.

Fonds/Faciliteit
Manager/
Adviseur Grootte (M USD) Jaar van oprichting Strategie

agRIF Manager 160 2015 Agri en rurale focus

RIF II Manager 135 2010 Rurale focus

Incofin cvso Adviseur 73 2001 Brede focus 

RIF I Adviseur 21 2007 Volledig geïnvesteerd, einde voorzien in 2017

Invest in Visions Adviseur 324 2015 Brede focus

VDK Adviseur 28 2007 Managed account, brede focus, geen nieuwe investeringen meer

Fairtrade Access Fund Adviseur 30 2012 Focus op agri, afzonderlijk team

BRS Adviseur 25 2016 Managed account, brede focus

FPM Adviseur 26 2014 Volledige focus op Congo RDC, lokaal gebaseerd team

Volksvermogen Adviseur 9 2004 Managed account, brede focus

TOTAAL 831
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