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Wij zijn BIO. Wij zijn verantwoordelijke impactinvesteerders die worden aangestuurd door ons streven naar 
zowel economisch als sociaal welzijn in ontwikkelings- en opkomende landen. Het is onze visie en ons 
doel dat iedereen op onze planeet duurzaam in zijn levensonderhoud kan voorzien. Daarom investeren wij 
in ondernemers, financiële instellingen en fondsen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, om hen te helpen 
overleven, bloeien en economische welvaart te brengen in hun eigen gemeenschap.

Impactinvesteren is hoe BIO de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling ondersteunt en er actief 
aan bijdraagt. Wij werken niet alleen: wij zetten solide partnerschappen op met de ondernemingen in onze 
portefeuille en andere betrokken partijen. We hebben een gemeenschappelijke doelstelling: het leven van - 
voornamelijk - de arme bevolking verbeteren.

De mensen in de ondernemingen in onze portefeuille hebben een 
queeste. Als investeerders willen wij die ondernemingen ondersteunen 
om de opportuniteiten te benutten en goed om te gaan met de risico's 
waarmee zij worden geconfronteerd. Wij kijken verder dan onze neus lang 
is. We beperken ons niet tot het zogeheten laaghangend fruit, maar blijven 
altijd - desnoods weken-, maanden- of zelfs jarenlang - nieuwsgierig en 
met open geest uitkijken naar innovatieve oplossingen die we kunnen 
onderzoeken en ontwikkelen voor de doelstellingen en uitdagingen van 
onze klanten. Wij werken samen met onze klanten om een behoorlijk 
levensonderhoud voor iedereen te bereiken.
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De markante feiten van 2019 

BIO heeft geïnvesteerd in Eco Enterprises, een private-
equityfonds dat ondernemingen ondersteunt die actief 
zijn in duurzame sectoren zoals duurzame landbouw, 

aquacultuur en agrobosbouw, gecertificeerde bosbouw, 
ecotoerisme en andere opkomende opportuniteiten, 

met een focus op familiebedrijven en ondernemingen 
die groeien vanuit de gemeenschap en de bedoeling 

hebben een positieve ecologische en maatschappelijke 
impact op de lokale gemeenschappen en ecosystemen te 

bewerkstelligen.

BIO heeft zich aangesloten bij de 
2X Challenge, die instellingen voor 

ontwikkelingsfinanciering oproept de 
handen in elkaar te slaan om samen 
3 miljard dollar aan genderbewuste 

investeringen te doen.

Het team Special Operations van BIO heeft 
noodlijdende klanten intensief begeleid. 

BIO heeft haar eerste investeringen gedaan 
vanuit een nieuwe faciliteit bestemd 

voor projecten met een bijzonder grote 
ontwikkelingsimpact, maar met grote risico's 
en een relatief kleiner verwacht financieel 

rendement: Fairtrade Access Fund en Alterfin.

BIO heeft het SDG Frontier Fund gelanceerd, 
dat particuliere en institutionele beleggers de 

mogelijkheid biedt samen met BIO te investeren in 
private-equityfondsen voor kmo's. 

BIO heeft haar slogan aangepast: 
'Investing in a sustainable future' 

(investeren in een duurzame toekomst) 
om uitdrukking te geven aan ons streven 

naar een duurzaam levensonderhoud 
voor iedereen in de wereld. 
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Ik ben even ambitieus als nieuwsgierig, en ik denk dat dat mijn 
geluk is geweest. En van die twee heeft nieuwsgierigheid mij het 

meeste bijgebracht.
Michael J. Fox

verkenners

rechtstreekse investering in Dornod Shim Agro 

landbouwindustrie, Mongolië
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De publieke en de privésector varen misschien een 
andere koers, maar op het vlak van ontwikkeling 
zitten we nu in hetzelfde schuitje. De huidige 
situatie toont aan dat geen enkele organisatie of 
overheid op onze aarde de wereldwijde crisissen, 
of het nu over gezondheid of klimaat gaat, alleen 
aankan. Hetzelfde geldt voor de uitdaging om tegen 
2030 de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties te halen. Geen enkel land 
kan die in zijn eentje bereiken.

De actieve medewerking van publieke 
en privéspelers is cruciaal om tot een 

duurzame en inclusieve economie  
en maatschappij te komen.

Daarom ben ik bijzonder blij dat het SDG Frontier 
Fund, dat in 2019 werd opgericht, bij zijn eerste 
afsluiting 25,3 miljoen euro heeft opgehaald bij 
negen Belgische particuliere investeerders, naast 
BIO. Het fonds streeft voor latere tranches naar een 
volume van 50 miljoen euro. 

Het SDG Frontier Fund is een zelf beheerd co-
investeringsvehikel dat zal participeren in private-
equityfondsen die op hun beurt investeren in lokaal 
ondernemerschap in Afrika en Azië. Het fonds wordt 

aangestuurd door ons streven om de economische en maatschappelijke voorspoed in de doellanden te 
ondersteunen en bij te dragen aan het duurzame levensonderhoud van de lokale gemeenschappen.

Het fonds is bedoeld om investeerders uit de privésector naar de 'grensmarkten' te leiden (verder 
ontwikkeld dan de echte ontwikkelingslanden, maar te klein, te riskant of te weinig liquide om als een 

opkomende markt te kunnen worden beschouwd; ook wel frontiermarkten genoemd). Op die manier 
kunnen investeerders zich vertrouwd maken met de specifieke kansen en uitdagingen van investeringen 
in grensmarkten, terwijl ze bijdragen aan de DDO en in het bijzonder doelstelling 1 (Geen armoede), 
7 (Betaalbare en duurzame energie), 8 (Eerlijk werk en economische groei), 9 (Industrie, innovatie en 
infrastructuur) en 10 (Ongelijkheid verminderen). 

BIO vormt nu de poort naar een boeiende nieuwe investeringsgrens. Het SDG Frontier Fund werd opgericht 
met het oog op nieuwe partnerships voor ontwikkeling in Afrika en Azië. Het fonds, dat financieel rendement 
combineert met een hoge ontwikkelingsimpact, zal succesvolle bedrijven de kans geven een katalysator te 
zijn voor jobcreatie en lokale ontwikkeling in grenslanden.

Ten slotte wil ik BIO van harte feliciteren met de eerste afsluiting van dit baanbrekende fonds, het eerste 
in zijn soort in België. Het fonds zal een duidelijk merkbaar verschil maken en lokale ondernemers 
ondersteunen om een katalysator te worden voor de ontwikkeling van de gemeenschap en het land waarin 
ze werken.

We zitten in hetzelfde schuitje
Alexander De Croo, vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking  
aan het woord
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De risico's en voordelen van de digitale transitie
We zijn getuige van een ware revolutie op het vlak van (micro-)
financiering: de digitalisering. Door nieuwe producten en kanalen 
worden betere financiële diensten mogelijk en vergroot het bereik. 
Kleine ondernemers kunnen hun rekeningen onderweg beheren, wat 
tot een ongeziene efficiëntie leidt. Er komen nieuwe spelers op de 
markt, wat uitzicht geeft op een scala van potentiële concurrenten en 
partners. Financiële instellingen moeten meesurfen op de digitale golf 
om te kunnen blijven concurreren. Maar door financiële of technische 
beperkingen vallen sommige ondernemingen uit de boot. 

Om de situatie in te schatten, heeft BIO haar portefeuille van financiële 
instellingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika bevraagd. 27 financiële 
instellingen, waaronder microfinancieringsinstellingen (MFI's), niet-
bancaire financiële instellingen en commerciële banken, hebben 
daaraan meegewerkt. Hoewel alle instellingen willen digitaliseren 
en vele daar ook al mee zijn begonnen, heeft 22% er geen apart 
team voor ingezet, heeft 33% er geen budget voor en heeft 40% 
geen digitale strategie. Terwijl zowat de helft van de instellingen over 
beheerinformatiesystemen beschikt die aan externe systemen kunnen 
worden gekoppeld, zal een ongeveer even grote groep matige tot 
zware investeringen moeten doen om daartoe te komen. Meer dan 
10% heeft een systeem dat niet aan andere kan worden gekoppeld.

Het aandeel van commerciële banken die zowat elk type digitaal 

product en kanaal aanbieden, is 
aanzienlijk groter dan dat van 
MFI's, die minder ontwikkelde 
digitale producten en kanalen 
hebben. MFI’s worden afgeremd 
door een gebrek aan expertise, 
verouderde IT-systemen, de 
regelgeving en een gebrek aan 
fondsen om die eerste twee 
problemen aan te pakken. 

Om de digitalisering te 
bewerkstelligen, zullen ze IT-
ondersteuning moeten krijgen 
van investeerders. Daarom 
heeft BIO haar richtlijnen voor 
technische assistentie bijgesteld 
zodat ook de kosten voor product- 
en softwareontwikkeling kunnen 
worden ondersteund en, onder 
specifieke voorwaarden, ook de 
kapitaaluitgaven die nodig zijn 
om die digitale transformatie 
waar te maken. BIO heeft ook het 
duediligenceproces bijgewerkt, 
zodat digitalisering nu expliciet 
wordt vermeld. Bovendien 
promoot het digitale innovatie in 
de financiële sector met gerichte 
investeringen, voornamelijk via 
fondsen.

De eerste bevindingen van 
het onderzoek vindt u op onze 
website. Later volgen nog meer 
publicaties.

Ido Sum, vennoot van TLcom Capital, aan het woord

Banco Solidario is een microfinancieringsinstelling  
in Ecuador waaraan BIO een lening van 10 miljoen 
dollar heeft toegekend. In het verleden heeft BIO al een 
toelage voor technische assistentie verleend wegens 
de te hoge schuldenlast, maar deze keer dient de steun 
voor een haalbaarheidsstudie om de distributiekanalen 
van de bank te bestuderen. Banco Solidario wil immers 
op zoek gaan naar de beste oplossingen voor mobiel 
bankieren of niet-traditionele alternatieven in het kader 
van zijn digitaliseringsstrategie. Alternatieve kanalen 
verkennen kan helpen om een deel van de bevolking te 
bereiken dat voordien nog niet werd bereikt.

BIO heeft 5 miljoen dollar 
aandelenkapitaal geïnvesteerd 
in TIDE - het TLcom Technology 
and Innovation for Developing 
Economies Africa Fund. Dat 
durfkapitaalfonds focust op 
technologische diensten en 
innovatie voor Sub-Saharaans 
Afrika in alle fases van de 
durfkapitaalcyclus. 

De mobiele penetratie bedraagt 
in de meeste grote Afrikaanse 
markten meer dan 70%, waardoor dat platform 
wijder verspreid is dan de meeste nutsdiensten 
zoals banken, elektriciteit of gezondheidszorg. 
Mobiele technologie kan voor heel wat diensten 
aan consumenten en bedrijven de katalysator 
worden voor schaalbaarheid en betaalbaarheid.

Wij investeren niet alleen,  
wij bouwen zaken op. 

Het verschil tussen Afrika en de andere continenten 
is dat de gemeenschap er relatief onvoorbereid is 
om beginnende tech-ondernemers en start-ups 
te ondersteunen. Dit is een jong ecosysteem en 
ondersteuning door mentoren en vakexperts is 
maar moeilijk te vinden. 

Wij besteden in de samenwerking met onze 
bedrijven heel wat tijd aan strategie en 
bedrijfsvoering. Zowel in absolute als in relatieve 
zin is er in Afrika minder kapitaal beschikbaar 

voor technologie, waardoor 
ondernemers extreem gefocust, 
vindingrijk, efficiënt en flexibel 
moeten zijn in de opbouw van 
hun onderneming. Het gebrek 
aan infrastructuur en volgroeide 
industrie schept uitdagingen. 
Zo is het nodig om betrokken 
te zijn in vele delen van de 
waardeketen. Anderzijds is het 
 een schitterende omgeving voor 
technologische innovatie. 

Van die ondernemingen wereldwijde 
succesverhalen maken, dat zal pas echt een impact 
hebben. Zij creëren banen en openen de deur 
naar markten die vroeger niet bediend werden. 
Om verandering teweeg te brengen, moet een 
eerste generatie van technologiebedrijven in 
Afrika worden opgericht. Zo kunnen jongeren 
worden gemotiveerd om hun voorbeeld te volgen 
en te bewijzen dat Afrika net zo goed is om in te 
investeren als andere regio's, wat dan weer meer 
commercieel kapitaal zal aantrekken voor lokaal 
opgerichte ondernemingen.

Klant TIDE Africa LP
Regio Sub-Saharaans Afrika
Sector Investeringsmaatschappijen en 

-fondsen
Subsector Kmo-fonds
Activiteit Digitaal
Instrument Eigen vermogen
Bedrag $ 5 M
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Assertieve en ambitieuze leraren gaan in India niet 
naar staatsscholen. 

In Vietnam zien we iets totaal anders, dat is een 
land van ongebreidelde ambitie. Vietnamese 
ouders betalen zonder verpinken veel geld om 
hun kinderen goed onderwijs te bieden. En vele 
Vietnamese studenten komen uiteindelijk in een 
privéschool terecht, ook al zijn de staatsscholen en 
-universiteiten vaak echt goed. 

Natuurlijk bestaat het risico dat privéonderwijs 
de maatschappelijke ongelijkheid vergroot. Maar 
zolang de gemiddelde burger in de groeimarkten 
zijn regering niet vertrouwt, zullen de privé-
entiteiten floreren. Er moet worden gegarandeerd 
dat zij een aanvulling blijven op staatsscholen, en 
dat die laatste zich dus ook tijdig aanpassen aan de 
moderne tijden.

Sandeep Aneja, managing partner van Kaizen Private Equity, aan het woord

Ik kom uit een gezin dat je min of meer tot de Indiase middenklasse 
kunt rekenen. Ik groeide op in Dehradun, een academisch centrum met 
enkele van de beste privékostscholen, en als gepassioneerd treinfanaat 
werd ik werktuigbouwkundig ingenieur bij de Indiase spoorwegen. 
Later verhuisde ik naar de VS, waar ik naar de universiteit van Delaware 
en de business school in Silicon Valley ging, en waar ik uiteindelijk de 
overstap maakte naar durfkapitaal.

In diezelfde periode begon onze zoon wat gedragsproblemen te 
vertonen. Hij werd van drie kleuterscholen gestuurd en we begonnen 
ons af te vragen wat er aan de hand was. We stelden vast dat van de 
omgang met kinderen eenheidsworst werd gemaakt: aan individuele 
verschillen, sterktes en zwaktes werd geen aandacht geschonken.

Onder meer daardoor zijn we teruggekeerd naar India, waar de 
maatschappij minder veeleisend is. Omdat we onze zoon wilden helpen integreren, hebben we uiteindelijk 
gewoon een school gekocht. Uiteindelijk levert investeren in kennis toch het beste rendement op. We 
hebben een team samengesteld met Jetu Lalvani, die aan het hoofd stond van de Duitse school in Mumbai 
en die nu managing partner is bij Kaizen. Toen dit specifieke project op de klippen liep, hebben we beslist 
om ons eerste investeringsfonds op te richten. Durfkapitaal was nu eenmaal wat ik het best kende. Na 
twee jaar hadden we meer dan 70 miljoen dollar opgehaald. Jetu en ik werkten vervolgens samen aan het 
Onderwijsrapport, wat ons een zekere reputatie als onderwijsconsultants opleverde. 

Bij Kaizen geloven wij dat het onderwijs niet alleen de taak heeft mensen te leren hoe ze meer geld kunnen 
verdienen, meer succes kunnen hebben, makkelijker werk kunnen vinden en waardevoller kunnen zijn, maar 
ook hoe we de wereld beter kunnen maken. 

Kaizen staat voor permanente verbetering.  
Goede dingen ontstaan traag, maar gestaag.

In het ideale geval moet het onderwijssysteem in de kern een openbare dienst zijn: gratis, voor iedereen 
gelijk, van hoge kwaliteit en eigentijds. Maar daar is veel overheidssteun voor nodig, zoals in Singapore 
het geval is. In India – en vele andere landen – heeft het openbare onderwijssysteem in het algemeen een 
achterstand opgelopen. Het lessenpakket is verouderd. Leraars moeten te weinig verantwoording afleggen. 

Klant Kaizen Private Equity II
Regio Azië
Sector Investeringsmaatschappijen en 

-fondsen
Subsector Kmo-fonds
Activiteit Onderwijs
Instrument Eigen vermogen
Bedrag $ 10 M

Investeren in kennis levert het beste rendement op
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Jérémie Gross, senior development officer van BIO, aan het woord

Ik ben nieuwsgierig van aard. In het verleden heb ik meegewerkt aan een aantal 
verschillende impactbeoordelingen voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 
Daarom wilde ik heel graag het impactteam van BIO komen versterken en helpen inzien 
hoe steun aan de privésector tot verandering kan leiden. Nog een reden waarom ik 
geïnteresseerd was in de activiteiten van BIO, is dat ontwikkeling van de privésector een 
van de kerninstrumenten van het moderne ontwikkelingsbeleid is geworden. Ik denk 
graag dat ik hier ben om te garanderen dat we dit instrument zo goed mogelijk inzetten 
en dat het zijn rol volledig kan spelen, zonder dogma's of vooringenomenheid op welke 
manier dan ook. Dat is wat mij elke dag opnieuw inspireert, steeds met het streven om 
ontwikkelingshulp doeltreffender te maken. Het is in die geest dat we het beoordelings-, 
monitoring- en evaluatiekader voor ontwikkelingssteun van BIO proberen te versterken. 
Uiteraard kunnen we de steun van BIO aan het beslissingsproces nog altijd verbeteren.

De veranderingstheorie is tegenwoordig heel trendy, maar trendy of niet, het is een 
van de tools die ons kunnen helpen om na te denken over wat we doen, om beter te begrijpen op welke 
manier de activiteiten van BIO bijdragen aan de ambitie op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 
die ons motiveert. Het is in de andere richting kijken, achteruitdenken, als het ware. Wij beginnen bij de 
uiteindelijke impact die we nastreven, maatschappelijke verandering op lange termijn, en vervolgens 
denken we na over de tussentijdse veranderingen en de basisvoorwaarden die aanwezig moeten zijn om dat 
uiteindelijke doel te kunnen bereiken. Het is uiteraard een collectieve oefening waaraan alle verschillende 
actoren die bij deze verandering betrokken zijn, moeten meewerken. Uiteindelijk zou dat proces moeten 
helpen om de verschillende componenten van een activiteit te verduidelijken, de mechanismen van de 
verandering te verklaren en een licht te werpen op de diepere betekenis van onze acties.

De nieuwe veranderingstheorie van BIO verduidelijkt en structureert ontegensprekelijk haar aanpak van 
ontwikkelingssamenwerking. Ze schept ook verwachtingen voor de nieuwe investeringsstrategie. Intern 
zou dat document ons moeten helpen om nu en in de toekomst grondiger te kunnen nadenken over de 
impact die we teweegbrengen. Door de activiteiten van BIO hopen wij bij te dragen aan de ontwikkeling 
van een inclusieve en duurzame privésector. Die verandering zal er niet vanzelf komen, dus hebben 
wij als organisatie de verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om ze te bewerkstelligen. Die 
veranderingstheorie is allesbehalve perfect, maar ik denk wel dat ze ons kan helpen om de juiste richting 
uit te gaan. Bovendien was het belangrijk om de activiteiten van BIO formeler te integreren in de VN-agenda 
2030 voor duurzame ontwikkeling. Op dit moment is de Belgische ontwikkelingssamenwerking volledig 
opgebouwd rond de DDO, en dus was het tijd om te verduidelijken hoe BIO en haar partners deelnemen aan 
die uitdaging.

Ecologische & sociale duurzaamheid

De ecologische en sociale duurzaamheid verzekeren van de investeringen die BIO doet, is essentieel 
voor onze bijdrage aan duurzame groei. BIO tracht een positieve impact te hebben op degelijke en veilige 
arbeidsomstandigheden, respect voor de mensenrechten en ecologische duurzaamheid. Met investeringen 
kunnen die positieve resultaten worden behaald. Aangezien die ook nadelige effecten kunnen hebben, 
ondersteunen wij enkel bedrijven die de ecologische en maatschappelijke risico's en impact beheren in 
lijn met de internationale normen, of die bereid zijn om er binnen een redelijk tijdsbestek aan te voldoen. 
Daarom omvatten al onze contracten ecologische en maatschappelijke voorwaarden en aanbevelingen.

Waarom moeten ondernemingen blijk geven van bekommernis?
Naast de voor de hand liggende ethische redenen houdt beheer van de ecologische en sociale aspecten 
ook voordelen in, zoals:

• een betere reputatie en een sterker merk;
• meer interesse van klanten en investeerders; 
• minder operationele kosten (door een 

verbeterde grondstofefficiëntie);
• matiging van de kosten van ecologische 

ongevallen (vertraging in vergunningen, boetes 
voor bouwovertredingen, kosten van ongevallen, 
brand, sanering);

• rekrutering en retentie van personeel dankzij 
goede arbeidsvoorwaarden; 

• minder risico's op conflicten met werknemers of gemeenschappen. 

Door een vroege identificatie van ecologische en sociale risico's en opportuniteiten tijdens de due diligence 
kunnen we de bedrijfsrisico's beperken, de winst en de bedrijfswaarde opvoeren en de ontwikkelingsimpact 
verbeteren. Kijk voor meer informatie naar het E&S-beleid van BIO op onze website.

Externe evaluatie
Elk jaar selecteert BIO een steekproef van haar investeringen voor een externe evaluatie. In 2019 kozen we 
voor een steekproef van bedrijven waarin werd geïnvesteerd door drie private-equityfondsen in Ivoorkust: 
Africinvest II, Cauris Croissance II en Adenia III. Bovendien planden we ook om een aantal investeringen van 
het African Rivers Fund in de DRC te evalueren, maar jammer genoeg werd het plaatsbezoek geannuleerd 
als gevolg van de COVID-19-crisis. 

De ondersteuning die wij bieden

Er staan experts ter beschikking om onze klanten 
te adviseren tijdens hun E&S-traject. Het Business 
Development Support Fund van BIO biedt ook 
financiële steun, zoals toelagen voor technische 
assistentie en haalbaarheidsstudies. Die zijn 
beschikbaar om studies, evaluaties, opleidingen 
en externe expertise te cofinancieren.

Zinvolle impact
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Er zijn altijd bruggen te bouwen 
Maximilien d’Harcourt, verbindingsfunctionaris van BIO in Abidjan, aan het woord

Ik kom uit een beschermde omgeving in Parijs en deed mijn eerste professionele ervaring 
in bedrijfsfinanciën op bij een van de vier grote jongens. Daar heb ik heel wat geleerd, 
maar ik voelde al snel aan dat er iets ontbrak. Ik wou een indruk nalaten. 

Er bestonden heel wat modellen voor impactfinanciering en dus besloot ik wat onderzoek 
te doen. Zo maakte ik kennis met het concept van instellingen voor ontwikkelings-
financiering. En doordat mijn vrouw een Belgische is, ben ik bij BIO terechtgekomen. De 
onderneming groeit en er heerst een teamgeest die ik nog nooit eerder had gezien.

Als allround investeerder ben je flexibel, dus ging ik naar de plaatsen waar ik nodig was. 
Toen mijn manager me nodig had in Afrika, kwam ik voor het eerst in de regio. Het was een ontdekking 
en ik was gefascineerd door de klanken en de geuren in de drukke straten. Dus toen BIO daar een 
verbindingskantoor opende, wilde ik daar graag deel van uitmaken. 

Abidjan is leuk. We hebben er alles wat we nodig  
hebben op het vlak van infrastructuur, gezondheids-
zorg en onderwijs. En de elektriciteit valt er niet om 
de haverklap uit, zoals elders op het continent. 

In een nieuw land zijn er altijd bruggen te bouwen. 
Als Belgen (en Fransen) hebben wij het voordeel dat 
we de taal spreken van de meeste landen waarvoor 
ons kantoor verantwoordelijk is. Maar er is ook 
een zeker cultureel begrip. Ik voelde me al snel 
geïntegreerd en ik hou van het lokale gevoel voor 
humor.

BIO heeft haar hoofdkantoor in Brussel, maar heeft sinds 2019 ook verbindingskantoren in Ivoorkust en 
Kenia. 

Een duidelijk teken dat we lokaal geëngageerd zijn  
Alexis Loisseau, verbindingsfunctionaris van BIO in Nairobi, aan het woord

Ik voelde me altijd al aangetrokken tot Afrika. Als kind woonde ik in Burundi en later heb ik 
in Johannesburg gestudeerd. 

Ik ben handelsingenieur. Na de hypotheekcrisis heb ik de economische schade van 
dichtbij gezien. Daarom wilde ik meer te weten komen over de banksector en ging ik bij 
een commerciële bank werken. Maar op een bepaald moment heb ik beslist dat ik iets 
wilde doen met meer impact. En dus solliciteerde ik bij BIO en kreeg ik de kans terug te 
keren naar Afrika.

Toen ik voor het eerst in Nairobi was, vond ik dat niet zo'n leuke stad. De files zijn er een 
ramp: er zijn amper alternatieve wegen en dus neemt iedereen dezelfde route. Maar 
sindsdien heb ik geleerd dat het leven in Nairobi heel aangenaam kan zijn. Het is een 
culturele en commerciële hub die innovatieve mensen en ondernemingen uit de hele 
regio bij elkaar brengt.

Onze aanwezigheid in het land is een duidelijk teken voor investeerders dat wij ons lokaal engageren. In 
vergelijking met de andere instellingen voor ontwikkelingsfinanciering in Nairobi speelt BIO een nicherol in 
de landbouwsector en in basisconsumptiegoederen. 

In tijden van wereldwijde pandemieën wordt impactinvesteren belangrijker dan ooit. Tijdens de COVID-19-
crisis hebben buitenlandse beleggers en investeerders 86 miljard dollar uit de opkomende markten gehaald 
en viel de Keniaanse aandelenmarkt terug naar zijn laagste niveau in dertig jaar. Maar zelfs in moeilijke 
tijden blijven we onze klanten steunen. Investeerders moeten contracyclisch denken en moeten geloven in 
het project en de toekomst van een onderneming. 

Het verbindingskantoor voor West-Afrika staat in voor Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Ghana, Mali, Niger 
en Senegal. Het kantoor voor Oost-Afrika gaat over Ethiopië, Kenia, Mozambique, Rwanda, Tanzania en 
Oeganda.

Landenlijst
In 2019 heeft BIO haar landenlijst aangepast om rekening te houden met de bereidheid van België en 
de Europese Unie om landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te stabiliseren door de ontwikkeling 
van tewerkstellingsmogelijkheden te ondersteunen. Dat is waarom Egypte, Libanon, Jordanië, Irak en 
Syrië aan de landenlijst van BIO zijn toegevoegd. Daarnaast werd Pakistan toegevoegd aan de Aziatische 
landen.

Door lokaal aanwezig te zijn in een regio kan 
BIO de uitdagingen en opportuniteiten van nabij 
opvolgen. Een lokale verbindingsfunctionaris 
is een contactpersoon voor enerzijds de 
medewerkers in Brussel en anderzijds de 
ondernemers in de regio, die het makkelijker 
maakt om projecten te vinden, die de due 
diligence sneller en efficiënter maakt en die de 
mogelijkheid biedt om echt aanwezig te zijn in 
de raad van bestuur van de bedrijven waarin we 
participeren. 

We houden contact
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Voor deze impactgegevens werden de cijfers van 2018 gebruikt

Gegevensmozaïek
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"Ooit", zei hij, "geloofden 
mensen dat ze in doosjes 

woonden, doosjes die hun hele 
verhaal bevatten, en dat ze zich 

niet veel zorgen hoefden te 
maken over wat andere mensen 
in hun andere doosjes deden, 

dichtbij of ver weg. De verhalen 
van andere mensen hadden 
niets met de onze te maken. 
Maar toen werd de wereld 

kleiner, en drukten alle doosjes 
tegen alle andere doosjes aan 
en gingen ze open, en nu alle 
doosjes verbonden zijn met 
alle andere doosjes, moeten 

we begrijpen wat er gaande is 
in alle doosjes waar wij niet in 
zitten, anders weten we niet 
waarom de dingen gebeuren 

die in onze doosjes gebeuren.  
Alles is met elkaar verbonden.”

partners

Salman Rushdie

onrechtstreekse investering in Derek Graffe via Cooperativa Pacífico 

microfinanciering, Peru
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Carole Maman, chief investment officer van BIO, aan het woord

Financiële inclusie is het recht van particulieren 
en maatschappijen om toegang te krijgen tot 
professionele financiële diensten. Dat omvat 
leningen voor ondernemingen, huisvesting, 
onderwijs en gezondheidszorg, evenals 
spaarrekeningen en verzekeringen. Deze 
diensten zijn steeds vaker digitaal toegankelijk, 
wat de administratie en het financiële beheer 
vergemakkelijkt. 

In ontwikkelingslanden heeft de meerderheid 
doorgaans geen toegang tot zulke diensten. De 
mensen hangen er af van cash, hulp van familie en 
vrienden – of erger nog, woekeraars – om in hun 
dagelijkse behoeften te voorzien. De middelen 
vinden om je zaak te ondersteunen of om de 
opleiding van je kinderen, de dokterskosten van je 
partner of de begrafenis van een ouder te betalen, 
zijn prangende problemen in landen met beperkte 
openbare diensten, verzekeringen, individuele 
spaarrekeningen en formele kredietmogelijkheden. 
In dergelijke situaties hang je vaak af van 
liefdadigheid of hebzucht. 

Impactinvesteerders zoals BIO investeren in 
financiële instellingen die de mogelijkheid 
bieden deze diensten efficiënt, vlot en op een 
vertrouwelijke manier te verstrekken. Zo zijn 
gezinnen en ondernemingen beter voorbereid op 
de obstakels van het dagelijkse leven, en kunnen ze 
beter aan hun toekomst bouwen. 

BIO heeft de ambitie om mensen boven de 
armoedegrens uit te tillen door banen en 
ondernemerskansen te scheppen en hen een beter 
inkomen te verschaffen. 

BIO wil dat zoveel mogelijk mensen een 
duurzaam inkomen of een menswaardig 

loon krijgen

Daartoe werken wij onder meer samen met 
financiële instellingen in onze portefeuille. Wij 
vragen hen hun klanten met de gepaste egards 
te behandelen om te voorkomen dat ze te zwaar 
in de schulden raken. Wij eisen van hen dat ze 
de nationale arbeidswetten naleven, inclusief 
minimumlonen, evenals de conventies van de 
Internationale Arbeidsorganisatie. Wij verplichten 
hen de fiscale regels strikt na te leven, zodat onze 
klanten bijdragen aan het nationale inkomen, het 
openbare beleid en de infrastructuur. Ten slotte 
geeft BIO ook subsidies voor opleidingen om 
personeelsleden beter inzetbaar te maken. 

BIO is trots dat het heeft geïnvesteerd in heel wat 
projecten om financiële inclusie te stimuleren. 
Annapurna Microfinance in India en Mitra Bisnis 
Keluarga Ventura in Indonesië helpen vrouwen 

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje
in achtergestelde regio's 
bijvoorbeeld toegang te krijgen 
tot financiering. Landbouwers 
kunnen terecht bij Sembrar 
Sartawi in Bolivië, en er is 
ook het Fairtrade Access Fund 
in Latijns-Amerika en Afrika. 
Arme kleine ondernemingen 
kunnen financiering krijgen van 
het African Rivers Fund in de 
Democratische Republiek Congo 
of de Bank of Africa in Oost- en 
West-Afrika. Omnivore Partners in 
India en Tide Africa investeren in 
start-ups. 

In ‘Anna Karenina’ schreef de Russische schrijver Leo Tolstoi: 

Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar,  
elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen manier. 

Mensen en families ervaren armoede op verschillende manieren. 
Daarom hebben we verschillende indicatoren nodig om onze 
vooruitgang te meten. In Latijns-Amerika hanteren sommige 
instellingen bijvoorbeeld een aanpak die Semaforo de la Pobreza 
wordt genoemd. De klant krijgt hierbij een volledige diagnose van 
zijn 'armoedeniveau' en bepaalt zijn eigen succesindicator, zoals 
'toegang tot drinkwater', 'de bouw van een douche', 'toegang tot 
tandartsdiensten' of 'voldoende geld om de school van de kinderen 
te betalen'. Doorgaans zijn toegang tot bankdiensten of een hoger 
inkomen duidelijke indicatoren van financiële inclusie.
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Maria João Coelho, genderspecialist van BIO, aan het woord

In 2019 heeft BIO haar 
genderstrategie afgewerkt. 
Hoewel we altijd oog hebben 
gehad voor de genderaspecten 
van onze investeringen, geeft 
de nieuwe strategie onze 
investeringsfunctionarissen 
een kader om gegevens te 
verzamelen en met klanten 
over genderkwesties te 
praten. Voortaan kijken we 
verder dan louter het aantal 
vrouwelijke werknemers in een 
onderneming. Wij hebben oog 
voor genderdiversiteit en bekijken 
het volledige plaatje, ook de 
positie van de vrouwen in de 
onderneming, als consument, 
als ondernemer of als lid van 

de gemeenschap. Voortaan ondergaat elk project een volledige 
genderanalyse. 

Sommige projecten lijken helemaal geen gendercomponent te 
omvatten, omdat de meeste of zelfs alle personeelsleden mannen 
zijn, maar toch kunnen er nog ernstige gendergerelateerde thema's 
opduiken. Waar vrouwen een kleine minderheid vormen, zijn de 
lokalen en de uitrusting misschien niet aangepast voor hen en is het 
risico op geweld tegen vrouwen misschien groter, tot in de naburige 
gemeenschappen toe. 

BIO waakt erover dat haar klanten klachtenprocedures hebben om 
zulke kwesties aan ons te melden. BIO stimuleert haar klanten ook 
om samen te werken met lokale ngo’s om genderkwesties aan te 
pakken. Zulke partnerschappen zijn fundamenteel voor DDO 5: 
Gendergelijkheid. 

BIO is ook lid van het Gender Finance Collaborative, dat 
vertegenwoordigers van instellingen voor ontwikkelingsfinanciering 
twee keer per jaar samenbrengt, aangezien heel wat instellingen voor 
ontwikkelingsfinanciering nu mensen hebben die voltijds op dat thema 
werken. Via het Gender Finance Collaborative kunnen we ervaringen 
en strategieën met elkaar delen, en leren uit onze en andermans 
fouten. 

De 2X Challenge verenigt een andere groep gelijkgezinden. Dat 
is een initiatief van de G7 om 3 miljard dollar in te zamelen voor 
projecten die vrouwen ten goede komen. Door toe te treden tot de 

Challenge heeft BIO de belofte gedaan in al haar projecten rekening 
te houden met het genderthema. Maar we willen verder gaan dan 
gewoon wat vakjes afvinken: we willen echt met onze klanten praten. 
Door de Challenge kunnen we de aanpak van de instellingen voor 
ontwikkelingsfinanciering ook afstemmen op het genderthema en 
gemeenschappelijke normen en praktijken uitwerken. Dat maakt 
het makkelijker voor zowel de investeerders als de ondernemingen 
waarin we investeren, en beperkt de bureaucratie en de 
rapportageverplichtingen.

Ten slotte ontwikkelt BIO een Gender Business Development Support 
Fund (BDSF), dat een genderaspect toevoegt aan ons bestaande 
BDSF-aanbod. Wanneer een financiële instelling bijvoorbeeld bijstand 
aanvraagt om nieuwe producten te ontwikkelen, kan BIO haar naar 
producten leiden die gericht zijn op vrouwen en/of vrouwen ten goede 
komen. Dat kan echt een toegevoegde waarde bieden, want zoals Kofi 
Annan al zei: gendergelijkheid is meer dan een doel op zich. Het is een 
basisvoorwaarde voor de uitdaging om de armoede te verminderen, 
om duurzame ontwikkeling te stimuleren en om tot een goede 
governance te komen.

BIO organiseert een jaarlijkse genderweek om het bewustzijn te vergroten

Wanneer het beter gaat met vrouwen,  
gaat het beter met de economie
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Vicky Carré, portfolio officer Infrastructuur van BIO, aan het woord

Nicaragua heeft de laagste 
elektriciteitsproductiecapaciteit van alle 
Centraal-Amerikaanse landen. Het land 
heeft externe investeringen nodig om in zijn 
elektriciteitsbehoeften te voorzien. In het verleden 
heeft het land vaak stroomtekorten gekend door een 
ontoereikende toevoer, waardoor noodgeneratoren 
op diesel werden geplaatst als een snelle, maar 
dure oplossing, die bovendien schadelijk is voor het 
milieu. 

Polaris is een enorm geothermisch project met een 
productiecapaciteit van 77 megawatt, goed voor 1/8 
van de productie in heel Nicaragua. De technologie 
is 100% duurzaam, dankzij een natuurlijke bron die 
in dit deel van de wereld makkelijk te vinden is: de 
warmte die gevangen zit onder het aardoppervlak. 
Die warmte en energie worden gerecupereerd via 
een systeem van boorputten. 

Polaris is ook een project met een sterk sociaal 
karakter. Het onderhoudt goede relaties met de 
lokale gemeenschappen en heeft diverse inclusieve 
acties opgezet rond twee assen: milieu en onderwijs.

Milieu

Lokale ondernemingen en gemeenschappen worden 
betrokken bij acties om bomen te planten in de 
buurt van de centrale om de beschikbare natuurlijke 
habitat te behouden en uit te breiden en de 
biodiversiteit te vrijwaren.

Elk jaar wordt samen met de lokale 
gemeenschappen Wereldmilieudag gevierd. Ter 
gelegenheid daarvan worden zo'n 1.000 lagere- en 
middelbareschoolkinderen uitgenodigd om hun 
groepswerk rond een ecologisch thema voor te 
stellen. Onderwerpen zoals bosbranden, ontbossing, 
ongepast gebruik van de bodem, verlies van 
biodiversiteit en watervervuiling worden aangepakt 
om hun bewustzijn en hun gevoeligheid voor 
milieukwesties te vergroten.

Onderwijs

Polaris focust ook op onderwijs, met als motto: 
vandaag leren om morgen uit te blinken. Er zijn 
verschillende projecten opgezet om de lokale 
onderwijsstructuur uit te breiden.

Aangezien het implementatiedomein van het 
project relatief geïsoleerd is, gebruikt Polaris nieuwe 
technologieën om de toegang tot onderwijs en 
ontwikkeling voor kinderen te vergemakkelijken.

Via het project Quiero leer para Aprender (ik wil lezen 
om te leren), dat in samenwerking met World Vision 
werd opgezet, werd leraars en ouders aangeleerd 
om tablets te gebruiken als een innovatieve 

leertool die is aangepast aan de uitdagingen van 
de 21e eeuw. Onlangs werd een roboticaproject 
opgestart, eveneens om de toegang tot onderwijs te 
verbeteren aan de hand van nieuwe technologieën.

Vrouwen spelen een cruciale rol in de ontwikkeling 
van een gemeenschap. Binnen het kader van 
het project Polaris wordt de promotie van 
gendergelijkheid en het belang van vrouwen om 
inkomsten te genereren voor het gezin en als ankers 
van het sociale weefsel benadrukt door jonge 
vrouwelijke ondernemers ondernemersopleidingen 
te geven.

Klant Polaris Energy Nicaragua
Regio Latijns-Amerika en het Caraïbisch 

gebied
Sector Infrastructuur
Subsector Energie
Activiteit Geothermie
Instrument Schuld
Bedrag $ 11,3 M

Energie uit de grond
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Over omgaan met COVID-19

Terwijl de COVID-19-pandemie een groot deel van de 52 landen heeft getroffen waarin BIO actief is, lijden 
heel wat ondernemingen waarin BIO rechtstreeks of onrechtstreeks heeft geïnvesteerd (via fondsen, 
banken, microfinancieringsinstellingen enz.) onder voorraadonderbrekingen, opdrogende lokale en 
regionale kredietbronnen en een daling van de verkoop.

Daarom heeft BIO een 
noodfinancieringsfaciliteit van 
50 miljoen euro opgericht, om 
onze bestaande klanten indien 
nodig snel te kunnen helpen 
met extra kapitaalinjecties en 
leningen. Daarmee volgt BIO het 
voorbeeld van andere instellingen 
voor ontwikkelingsfinanciering 
en multilaterale financierders 
voor de privésector in 
ontwikkelingslanden.

Enerzijds omvat de 
noodfinancieringsfaciliteit 
kapitaalinjecties in de 
ondernemingen waarin BIO 
rechtstreeks participeert 
in het kapitaal. Anderzijds 
verstrekt zij bijkomende 
leningen op middellange 
termijn. De investeringen in het 
bedrijfskapitaal waarborgen 
de kapitaalbuffers van 
microfinancieringsinstellingen, 
tier 2- en tier 3-banken, niet-
bancaire financiële instellingen 
en private-equityfondsen. 
Op die manier kunnen 

ze verliezen opvangen en hun solvabiliteit 
behouden. De middellangetermijnleningen zijn 
overbruggingskredieten die onze klanten de 
liquiditeit geven die ze nodig hebben om de crisis 
te doorstaan. Er worden leningen toegekend voor 
ten minste één jaar en een maximum van 5 miljoen 
euro.

Of klanten in aanmerking komen voor 
noodfinanciering, hangt af van hun goede staat 
van dienst bij BIO op 1 maart 2020 en of zij hun 
betalingsverplichtingen nakomen. Bovendien moet 
de crisissituatie onder controle zijn en moeten er 
degelijke bedrijfs-, liquiditeits- of kapitaalplannen 
voorhanden zijn om de crisis door te komen. Ten 
slotte moeten ook de aandeelhouders bijdragen 
aan de crisismaatregelen, naargelang hun 
mogelijkheden.

Instellingen voor ontwikkelingsfinanciering zoals 
BIO zijn het best geplaatst om de privésector in 
ontwikkelingslanden financieel te ondersteunen. 
Daarom heeft een groep van prominente 
academici en leiders uit heel Europa, onder wie 
ook onze vicepremier en minister van Financiën 
Alexander De Croo, een oproep ondertekend 
aan Europese regeringen en instellingen voor 
ontwikkelingsfinanciering om onmiddellijk actie te 
ondernemen als antwoord op de COVID-19-crisis. 
De twintig ondertekenaars riepen de Europese 
regeringen op om hun kapitaalinjecties en 
risicodeelprogramma's voor Europese instellingen 
voor ontwikkelingsfinanciering op te voeren en 
tegelijk meer fondsen vrij te maken voor technische 
assistentie aan Afrikaanse ondernemingen.

Oproep
Impactinvesteerders staan voor een ongeziene 
situatie en BIO wil in de eerste plaats een 
verantwoordelijke, contracyclische investeerder 
zijn en oplossingen uitwerken op maat van de 
lokale bevolking.
BIO en de andere Belgische impactinvesteerders 
Alterfin, BRS, Incofin, Inpulse, Kampani en Kois 
juichen de acties van regeringen en multilaterale 
instellingen om de economische gevolgen van 
COVID-19 op te vangen, toe. Maar in crisissen 
zoals deze zijn impactinvesteerders relevanter 
dan ooit, zeker in opkomende landen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze acties 
kunnen opvoeren om een positieve impact te 
blijven bewerkstelligen in het leven van veel 
kwetsbare mensen. Maar dan moet het budget 
omhoog. Hoewel het SDG Frontier Fund privé-
investeerders nu de kans geeft om samen te 
investeren met BIO, en er al een noodfaciliteit is 
opgericht, is er nog meer nodig. Daarom roepen 
we alle betrokken spelers, publiek of privé, op om 
met ons samen te werken en de nodige middelen 
in te zetten om samen met ons een antwoord te 
bieden op deze situatie.

Meer dan handen wassen
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Over partnerschappen

WeHubit
BIO is een partner van het WeHubit-programma 
van het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Via 
dit initiatief wordt digitalisering gestimuleerd als 
tool om de duurzame ontwikkeling te versnellen, 
de welvaart te verhogen, de ongelijkheid te 
verminderen en mensen en ondernemingen in 
ontwikkelingslanden en groeilanden aan te zetten 
tot actie. Dat doen we via toelagen, leningen en 
partnerschappen. In 2019 is de rol van Enabel en 
BIO duidelijker geworden, zodat we een beter beeld 
hebben van de limieten waarop we stoten als we 
de privésector bij de projecten betrekken. Meer 
informatie vindt u op www.wehubit.be.

Ontwikkeling van de privésector in Oeganda
De ontwikkeling van de privésector in 
onze partnerlanden is een hoeksteen 
van de doelstellingen van de Belgische 
samenwerkingsprogramma's. Met de komst van een 
nieuw meerjarig samenwerkingsprogramma tussen 
Oeganda en België proberen wij na te gaan hoe 
Belgische instellingen de privésector in Oeganda 
beter kunnen ondersteunen en ontwikkelen wij 
een gezamenlijke visie voor de ontwikkeling 
van successtrategieën in de Oegandese context. 
Daarom hebben BIO, Enabel en de Belgische 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
en Humanitaire Hulp op 10 oktober 2019 in de 
Belgische ambassade in Kampala een workshop over 
ontwikkeling in de privésector georganiseerd.

European Development Finance Institution 
BIO is lid van EDFI, dat 15 Europese bilaterale instellingen voor ontwikkelingsfinanciering vertegenwoordigt 
en de opdracht heeft de professionele netwerken van zijn leden te promoten, beleidsmakers te informeren 
en innovatie in de industriële normen aan te sturen. EDFI gelooft dat ondernemerschap essentieel is om 
duurzame economische groei te bewerkstelligen en banen te creëren, en het stemt zijn acties af op de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs.

Om ondernemers te steunen en 
markten te betreden waar maar 
weinig anderen zich wagen, 
ontwikkelt en beheert de in 2016 
opgerichte EDFI Management 
Company financiële instrumenten 
namens haar leden. De 
organisatie beheert momenteel 
twee cofinancieringsfaciliteiten 
(de European Financing 
Partners en de Interact 
Climate Change Facility), twee 
marktontwikkelingsfaciliteiten 
(EDFI ElectriFI en EDFI AgriFI), die 
respectievelijk gespecialiseerd 
zijn in duurzame energie en 
(kleine) landbouwbedrijven). 
Eind 2019 had EDFI Management 
Company 278 miljoen euro 
vermogen onder beheer.

Governance
BIO is een privébedrijf. Haar kapitaal wordt 
verstrekt door de Belgische staat via het 
Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. In 
2001 bedroeg ons startkapitaal 5 miljoen euro, 
en sindsdien heeft het ministerie regelmatig 
bijkomende fondsen ter beschikking gesteld 
in de vorm van ontwikkelingscertificaten. Wij 
beheren nu een balans van ruim 1 miljard euro 
aan investeringskapitaal. Tijdens onze jaarlijkse 
aandeelhoudersvergadering op 16 juli 2020 
hebben de aandeelhouders de raad van bestuur 
en de auditor kwijting verleend. 

Oesterreichische 
Entwicklungsbank AG

Eendracht maakt macht

#teambelgium

http://www.wehubit.be
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Vitaliteit blijkt niet alleen uit het vermogen 
om door te zetten, maar uit het vermogen om 

opnieuw te beginnen.
F Scott Fitzgerald

ondernemers

Onrechtstreekse investering in Twiga Foods via TLCom Capital 

Kmo-fonds, Sub-Saharaans Afrika
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Uitdagende dilemma’s in frontiermarkten

Jesus Angel is een taxichauffeur 
in de Peruviaanse hoofdstad 
Lima. Zelf had hij geen geld om 
zijn eigen taxi te kopen, dus hij 
was heel gelukkig dat Acceso 
Crediticio hem daarvoor een 
lening toekende. Net als de 
meeste van de 11.500 taxistas 
met een lening van Acceso, 
heeft Jesus een wagen op 
aardgas, de brandstof met de 
laagste gasuitstoot van alle 
fossiele brandstoffen. Op die 
manier houden zij de lucht 
in Lima schoner voor de tien 
miljoen inwoners. Uiteraard zou 
hernieuwbare energie nog beter 
zijn, maar dat is onbetaalbaar voor 
de taxistas.

Acceso rekent de taxistas 
500 dollar per maand aan 
voor de lening en voor de 
verzekering van de auto, 
terwijl zijn zusterbedrijven 
onderhoudsdiensten en financieel 

en juridisch advies aanbieden. Toen COVID-19 uitbrak in Lima, werd 
in de stad de langste lockdown in de wereld afgekondigd en kwamen 
zowat alle taxichauffeurs zonder werk te zitten. En dat gold ook voor 
Jesus. Zijn vrouw is huisvrouw en zorgt voor de kinderen, dus het gezin 
heeft geen inkomen. De familie is in overlevingsmodus geschakeld 
en kan de lening niet langer afbetalen. Sinds maart 2020 komen er 
geen betalingen van de taxistas meer binnen, waardoor de inkomsten 
van Acceso een flinke knauw hebben gekregen, terwijl het zelf zijn 
onkosten en schulden moet blijven afbetalen, waaronder de lening van 
8,5 miljoen euro die BIO heeft toegekend.

Wat moet BIO doen nu Acceso moeilijkheden heeft om zijn schulden 
af te lossen? Moeten we Acceso extra liquiditeit verschaffen om het 
hoofd boven water te houden tot de taxistas in Lima weer aan de 
slag kunnen? Of zetten we beter niet nog meer geld op het spel – 
aangezien BIO haar kapitaal van de Belgische belastingbetaler krijgt 
– want de kans bestaat dat Acceso de crisis niet overleeft? Uiteindelijk 
hebben we besloten tot een moratorium, maar de vooruitzichten 
blijven onzeker. Ondertussen denken we ook aan de duizenden taxistas 
die vrezen voor het levensonderhoud van hun gezin. 

Een grote impact gaat gepaard met  
grote dilemma’s en compromissen

De COVID-crisis is een van de vele elementen die het streven 
van BIO naar een degelijk en duurzaam levensonderhoud overal 
waar wij investeren, bemoeilijken. Gender- en rassenongelijkheid, 
klimaatverandering en voedselvoorziening voor stijgende 
bevolkingsaantallen zijn er nog enkele andere. Gezien de miljoenen 
mensen voor wie een menswaardig leven nog altijd een droom is, is 
schaal onze ambitie. In dat opzicht kunnen we zeggen dat we met onze 
investeringen in 2019 voor meer dan 4 miljoen banen hebben gezorgd. 

BIO investeert in grote landbouwbedrijven die basisvoedselproducten 
verbouwen voor meer dan honderdduizend mensen. Die 

ondernemingen zijn grote 
werkgevers in landelijke 
gebieden, die duizenden 
werknemers een stabiel inkomen 
bieden. Zij krijgen altijd minstens 
het wettelijke minimumloon, maar 
vaak minder dan een loon dat 
toereikend is voor een degelijk 
levensonderhoud. Maar als we 
die lonen optrekken, wordt het 
voedsel voor de meeste lokale 
bewoners dan weer te duur.

Een ander voorbeeld: we hebben 
meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd in Azito, 
de grootste energieproducent op basis van gas in 
Ivoorkust. Als de 'tweede cyclus' geïnstalleerd is, 
zal Azito 50% meer elektriciteit per ton gas kunnen 
produceren, wat ons voor een nieuw dilemma 
plaatst: moeten we nu investeren in de verbetering 
van een centrale op basis van fossiele brandstof 
die meer mensen toegang geeft tot elektriciteit en 
de kans op een beter leven en tegelijk de uitstoot 
per gegenereerde MW terugdringt, of investeren 
we beter alleen in hernieuwbare energie, in de 
wetenschap dat het nog minstens tien jaar zal duren 
en vele miljoenen zal kosten voor die een schaal 
heeft bereikt waarmee de miljoenen mensen in 
Ivoorkust die nu geen elektriciteit hebben, van 
schone energie kunnen worden voorzien? 

In ons streven om onze betrachtingen en de harde 
realiteit op één lijn te krijgen, krijgen we bij BIO 
zowat elke dag met zulke dilemma's te maken, 
vooral met betrekking tot de ecologische, sociale 
en governanceaspecten van onze investeringen. 
Onze strategie bestaat erin basisnormen te eisen 

waaraan te allen tijde moet 
worden voldaan, zoals de acht 
ILO-arbeidsovereenkomsten, 
geen zware milieuvervuiling 
enz. Vervolgens evalueren we 
geval per geval het potentieel 
om op termijn verbeteringen 
door te voeren, en trachten 
we die op te nemen in onze 
investeringscontracten. 

Dat betekent dat we soms 
moeten aanvaarden dat een 
fabriek haar afvalwaterlozingen 

bij onze eerste investering niet van de ene dag 
op de andere kan stopzetten. Of dat sommige 
werknemers slechts een tijdelijk contract krijgen. 
Dat grond die in prekoloniale tijden door de 
lokale bevolking werd bewerkt nu eigendom is 
van de onderneming. Toch is samenwerken met 
ondernemers die aan alle punten voldoen, niet 
ons enige doel. Wij ondersteunen al wie zijn 
best doet om een verschil te maken in moeilijke 
omstandigheden, al wie zich inspant om aan de 
hoogste normen te voldoen. BIO staat hen bij met 
investeringskapitaal, makelaarsexpertise, subsidies 
voor bedrijfsontwikkeling en, bij participaties in 
het eigen vermogen, door mee te werken aan het 
bestuur van ondernemingen.

Wij gaan met hart en ziel de intrinsieke dilemma's in 
de strijd voor echte verandering te lijf. 

Bedankt voor uw (cruciale) steun daarin. Blijf ons 
gerust verder uitdagen om de beste oplossingen te 
zoeken voor onze dilemma's.

Luuk Zonneveld, chief executive officer van BIO, aan het woord
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Naar een plek waar weinigen ons zijn voorgegaan

Ik ben min of meer toevallig in de landbouwindustrie 
beland. Ik heb internationale relaties gestudeerd en 
ik heb altijd met ondernemers gewerkt. Zo begon 
ik mijn carrière in management consultancy, maar 
in de loop der jaren ontwikkelde ik expertise in en 
interesse voor de landbouw. In 2012 heb ik dan de 
overstap gemaakt, en daar heb ik nog geen dag spijt 
van gehad.

Bij het Fairtrade Access Fund (FAF) geloven wij 
in inclusieve, duurzame voedingssystemen 
en investeren wij in landbouwproducenten, 
kleine en middelgrote landbouwbedrijven en 
microfinancieringsinstellingen met een focus op 

duurzaamheid. Onze klanten werken voor meer 
dan 90% met kleine boeren: heel kwetsbare 
producenten met doorgaans minder dan vijf hectare 
grond. Het fonds wil die kleine boeren aan een 
duurzaam inkomen helpen.

De commerciële landbouw beschikt over 
gemechaniseerde productiecapaciteit, grootschalige 
irrigatie en personeel, wat voor kleine boeren 
allemaal niet het geval is. Maar ze houden wel 
van hun landbouwbedrijfje en hun gewassen. Ze 
weten je meteen te vertellen welke boom vorige 
maand ziek was, welke de grootste productie 
oplevert en welke de mooiste kersen voortbrengt. 
Zij identificeren zich persoonlijk met hun gewassen. 
Voor hen zijn die veel meer dan zomaar 500 
nietszeggende hectare tarwe. 

Stadsbewoners voelen minder vaak nog 
een connectie met de grond die hen in leven 

houdt

Bij kleine landbouwers kijk ik telkens opnieuw 
vol bewondering hoe zij ons voedsel voor ons 
verbouwen.

De hoeveelheid grond die je moet kunnen bewerken 
om degelijk van te kunnen leven, hangt af van het 
gewas. Voor bananen heb je bijvoorbeeld meer 
grond nodig dan voor koffie. Gemiddeld heb je 
echter toch drie tot vijf hectare of meer nodig om 
een menswaardig loon te kunnen verdienen. Met 
minder grond wordt dat een hele uitdaging. De 
meeste kleine boeren hebben ergens tussen één en 
drie hectare, dus echt op de limiet.

Een ander probleem is dat die kwetsbare 
producenten vaak in heel afgelegen gebieden 
moeten werken. Om de producenten van paranoten 
in Bolivië te bereiken, moet je bijvoorbeeld vanuit 
La Paz naar Riberalta reizen, in het hart van de 
jungle; daarna volgen nog een bootreis van zeven 
uur en twee uur met de vrachtwagen over heel 
modderige wegen om bij de verste verzamelplek te 
komen. Wij gaan echt waar nog maar weinigen ons 
zijn voorgegaan.

Maar dat is ook net het aspect van mijn werk dat de 
grootste voldoening geeft: zorgvuldig onderzoek 
doen en de producenten ontmoeten. Zo herinner 
ik me een vrouw die met haar man in Arroyos y 
Esteros woont, een klein stadje in Paraguay. Zij 
verbouwen suiker en sesamzaad en hebben ook veel 
verschillende fruitbomen. Het is echt indrukwekkend 
hoe sterk zij gehecht zijn aan hun grond. Ik vind 
het fantastisch dat zoveel van onze klanten een 
engagement voor duurzaamheid hebben.

Klant Fairtrade Access Fund
Regio Multiregionaal
Sector Investeringsmaatschappijen en 

-fondsen
Subsector Kmo-fonds
Activiteit Landbouw
Instrument Eigen vermogen
Bedrag $ 3 M

Het Fairtrade Access Fund (FAF) is een 
gereglementeerd groen fonds dat in 2012 
is opgericht door Incofin. Het fonds is actief 
in Latijns-Amerika, het Caraïbische gebied 
en Afrika, en biedt kredietproducten aan 
voor landbouwexporteurs die voornamelijk 
samenwerken met kleine boeren en die zich hard 
inzetten voor duurzame ontwikkeling. Het FAF 
stelt zich tot doel:
• bij te dragen aan de ontwikkeling van een 

eerlijke en duurzame landbouwsector;
• de financiële behoeften van kleine 

boeren aan te pakken door hen betere 
toegang te geven tot financiering (vooral 
langetermijnkapitaal) en tot duurzame 
markten, zowel lokaal als in het buitenland;

• zijn beleggers een eerlijk rendement te 
bieden.

38

Fallon Casper, head of Debt – AgroFinance & Food in het kantoor van Incofin in Bogotá, aan het woord
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De landbouwindustrie

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN zijn de waardeketens in de landbouw momenteel 
snel aan het veranderen, onder meer als gevolg van de urbanisering, de globalisering, diversificatie in de 
voedingsgewoontes, concentratie en de uitbreiding van de voedingsmarkten en -handel. Om in te spelen 
op die wijzigingen, is een bredere kijk op de systemen nodig, met een nadruk op coördinatie van de 
waardeketen, waardecreatie en de institutionele setting waarin de waardeketen werkt. Dat is niet mogelijk 
als we de ontwikkeling van de landbouwsector niet aanpakken.

Daarom ondersteunt BIO ondernemers over de hele landbouwwaardeketen, van producenten tot 
consumenten. Onze eerste doelstelling is de voedselveiligheid garanderen in de landen waar we investeren. 
We besteden ook bijzondere aandacht aan de impact van onze interventies op elk niveau van de 
waardeketen.

Ons werk in de landbouwindustrie en de waardeketen draagt rechtstreeks bij tot de volgende doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling:  Geen armoede (DDO 1); Geen honger (DDO 2); Eerlijk werk en economische 
groei (DDO 8); Verantwoordelijke consumptie en productie (DDO 12).

Klant JTF Madagascar
Regio Sub-Saharaans Afrika
Sector Ondernemingen
Subsector Landbouwindustrie
Activiteit Voedselgewassen
Instrument Schuld   Technische assistentie
Bedrag € 3,75 M  $ 66.300

JTF Madagascar is een 
Malagassisch bedrijf dat maïs, 
soja en geraniumbourbon voor 
etherische oliën verbouwt. 
Het is de eerste en enige 
grootschalige commerciële 
maïsproducent van het land, 
en de enige die over moderne 
machines, technologie en 
technieken beschikt. Zij hebben 
een partnership gesloten met het 
Wereldvoedselprogramma, waar 
ze graan aan leveren. 

Onze technische assistentie aan 
JTF Madagascar was bedoeld 

voor een socio-economische basisstudie en de ontwikkeling van hun 
systeem voor milieu- en sociaal beheer en de opleidingen daarvoor. 
Wij hebben het bedrijf aangespoord om verder te gaan in hun systeem 
voor milieu- en sociaal beheer en ook rekening te houden met de 
impact op de lokale gemeenschappen en genderkwesties. 

Streven naar groei
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Een gezond lichaam
Simon Katshiayi, arts in het CMC, aan het woord

Voor mij is geneeskunde altijd al een passie 
geweest. Van kindsbeen af wilde ik maar één ding: 
arts worden. En op mijn vierentwintigste is me dat 
gelukt. Makkelijk was het niet. Mijn gezin behoorde 
weliswaar tot de middenklasse, maar ik had zeven 
broers en zussen en dus moesten er opofferingen 
gedaan worden. En toen ik dan uiteindelijk arts werd, 
waren alle ogen op mij gericht: ik ben degene die 
mijn ouders moet ondersteunen en ik ben degene 
die iedereen aanspreekt wanneer er een probleem 
is. 

Ik ben begonnen in een andere polikliniek, maar al 
snel heb ik mijn eigen huisartsenpraktijk geopend. 
Dat heb ik vier of vijf jaar gedaan, en hoewel ik graag 
mijn eigen baas was, is een carrière als huisarts 
niet meteen de uitdagendste job die er is: na de 
zoveelste verkoudheid heb je het uiteindelijk wel 
gezien. Ik voelde dat ik ter plaatse bleef trappelen. 
En toen hoorde ik dat er een baan vrijkwam in het 

Centre Médical de la Communauté. Ik heb meteen 
gesolliciteerd.

Hier moet ik iedere dag bijleren. Ik krijg nieuwe 
gevallen voor mijn neus en lees bij over nieuwe 
praktijken. Ik overweeg zelfs me te specialiseren, 
misschien als cardioloog.

Maar ik pak het nu stap voor stap aan, afgezien van 
dat specialiseren heb ik geen langetermijnplannen. 
Ik hou ook van films, vooral Franse komedies en 
Amerikaanse blockbusters. 

met een vergelijkbare prijs en kwaliteit in de regio. 

De kindersterfte toont duidelijk aan dat de situatie in de DRC op het 
vlak van geboortes precair is. Daarom heeft de CMC een kraamafdeling 
van goede kwaliteit opgezet, met geavanceerde apparatuur en een 
aangepaste kwaliteitsservice. Het ziekenhuis probeert de nodige 
certificaties te krijgen om erkend te worden en zijn belofte aan zijn 
patiënten waar te maken. Dankzij de financiering van BIO en de Bank 
of Africa kan het CMC vrouwen nu niet enkel een geavanceerde 
kraamafdeling bieden waar gespecialiseerde artsen hun zwangerschap 
kunnen opvolgen, maar ook kwaliteitsapparatuur met een neonatale 
afdeling waar pasgeborenen kunnen worden verzorgd. 

Het doel van de groep is ook de bevolking de gemoedsrust te bieden 
 dat ze in Congolese ziekenhuizen kwaliteitszorg mogen verwachten 
en hen zo aan te sporen om een beroep te doen op de lokale 
gezondheidszorg. Ondernemerschap speelt in die context een 
belangrijke rol.

Klant Centre Médical de la Communauté
Regio Sub-Saharaans Afrika
Sector Ondernemingen
Subsector Gezondheidszorg & Onderwijs
Activiteit Gezondheidszorg
Instrument Schuld
Bedrag $ 3,1 M

Naweza Muhaya, investment officer van BIO, aan het woord

De gezondheidssector in de 
Democratisch Republiek Congo 
(DRC) staat voor heel wat 
uitdagingen die de privésector 
moet aanpakken. 

Zo is het aanbod van het Centre 
Médical de la Communauté (CMC) 
voornamelijk bedoeld voor het 
personeel van ondernemingen 
in en rond Lubumbashi, zowel 
voor de werknemers als de 
bedrijfsleiders. Het centrum 
heeft ook consultatieplekken in 
Kolwezi, Kalemie en Likasi. Er is 
geen aanbod van een concurrent 
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Toen ik moest kiezen wat ik wilde 
studeren aan de universiteit, had 
ik eigenlijk geen duidelijk idee 
wat ik wilde doen. Het enige 
wat ik wist, is dat ik zelfstandig 
wilde zijn en alles uit het leven 
wilde halen. Daarom koos 
ik voor Brussel, onze mooie 
hoofdstad, en de Université Libre 
de Bruxelles, wegens haar vrije 
geest en de studentenbuurt. 
Ik koos uiteindelijk voor de 
studie management engineering 
vanwege de variatie die die 
opleiding bood. Gezien mijn 
eerder analytische profiel kwam 

Denis Pomikala, chief finance officer van BIO, aan het woord

ik automatisch bij financiën en zo in de banksector terecht, waar ik de 
kans kreeg om bijna tien jaar als zakenbankier te werken. Daar kreeg ik 
de smaak voor de zakenwereld en kmo’s in het bijzonder te pakken.

Enkele maanden vóór de crisis van 2008 voelde het aan alsof ik in 
kringetjes ronddraaide. Ik wilde iets anders. Zo kwam ik bij BIO terecht 
als investeringsbeheerder voor Afrika. De inhoud van de functie was 
perfect voor mij, en hoewel ik niets over Afrika wist, wilde ik er wel 
graag over leren. In 2016 kwam ik aan het hoofd van de afdeling 
Monitoring & Special Operations en in december 2019 werd ik hoofd 
van de afdeling Finance.

Mijn verantwoordelijkheden zijn ruim en omvatten financiën, 
personeelszaken, IT en Special Operations en mijn functie houdt heel 
wat uitdagingen in. Na een gestage groei van haar investeringsvolume 
en haar personeelsbestand sinds BIO is opgericht, is ze nu op een 
keerpunt gekomen en heeft ze meer structuur, formalisering en 
digitalisering nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. 
Wij zijn op weg naar BIO 2.0.

Special Operations gaat over het risicobeheer van onze 
gestructureerde leningen. Zoals u zich wel kunt voorstellen, houdt dat 
heel wat uitdagingen in. De meeste landen waarin wij werken, hebben 
een hoog risicoprofiel, dat tot schokken kan leiden die op hun beurt de 
projecten kunnen verzwakken. Momenteel stuurt COVID-19 een zware 
schok door de wereld, die heel ernstige repercussies zal hebben voor 
de wereldeconomie en specifiek voor onze doellanden. Dat zal grote 
gevolgen hebben voor onze activiteiten, maar we weten nog niet hoe 
groot. Dat hangt af van de duur van deze crisis en hoe het herstel zal 
verlopen: U- of V-vormig. 

Al onze missies zijn tot nader 
order geannuleerd. Alle 
afdelingen zijn bereid om aan 
de wensen van onze klanten 
te voldoen, en daar zal een 
herstructurering voor nodig zijn, 
voornamelijk via moratoria of 
nieuwe noodfinancieringen. 

We zullen ons flexibel 
moeten opstellen in onze 

aanpak van de problemen

Er zullen gevolgen zijn voor de 
groei van onze portefeuille. We 
verwachten een daling van onze 
inkomsten en een hogere kostprijs 
van het risico. Maar BIO heeft 
een solide financiële structuur, 
een grote liquiditeitsreserve en 
een team van professionals die 
gemotiveerd worden door de 
missie en zich ervan bewust zijn 
dat achter elk cijfer in de eerste 
plaats een project schuilt waar 
mensen bij betrokken zijn.

Uitdagingen in overvloed.

Uitdagingen in overvloed 
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mfi 29,8 13,9 8,5 29,8 17,0 99,0 38% 62% 18

commerciële 
bank 57,1 - 22,3 42,3 - 121,7 13% 87% 16

nbfi 5,6 - 21,4 7,1 7,1 41,2 17% 83% 11

subtotaal 92,5 13,9 52,2 79,2 24,1 261,9 23% 77% 45

fo
nd
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n fi fonds 12,7 - 1,6 3,9 4,6 22,9 97% 3% 7

kmo fonds 30,9 15,6 23,4 11,4 3,0 84,3 98% 2% 38

infra fonds 20,2 1,9 14,3 2,7 4,4 43,4 72% 28% 9

fonds der 
fondsen - - - - 0,1 0,1 100% 0% 1

subtotaal 63,8 17,5 39,3 18,0 12,0 150,5 90% 10% 55
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r energie 60,5 - 38,1 51,4 - 150,0 2% 98% 18

telecom - - 9,1 - - 9,1 0% 100% 1

subtotaal 60,5 - 47,3 51,4 - 159,1 2% 98% 19

 totaal 259,1 31,4 144,1 149,8 36,0 620,4 32% 68% 142

ondernemingen financiële  
instellingen fondsen infrastructuur totaal

55,3 286,2 261,8 180,2 783,5 

Gegevensmozaïek



Toezicht

Bij afwezigheid van degelijk toezicht worden verantwoordelijke 
ondernemingen gedwongen te concurreren met onderbezette 

en gewetenloze ondernemingen die zich niet laten tegenhouden 
door beperkingen op activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor 
het milieu, of die profiteren van gezinnen uit de middenklasse of 

dreigen het hele financiële systeem ten val te brengen.
Barack Obama 

een oogje in het zeil houden  
in Senegal
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functie vergoeding investerings- audit- HR-
comité

laurence  
christians lid  € 6.500 x

françoise  
demeuse lid  € 5.500 x

koen  
devoldere

regeringscommissaris  
ministerie van Financiën  € 13.500 x x x

jean-claude  
fontinoy lid  € 9.500 x

xavier  
godefroid waarnemend voorzitter - vanaf 26.02  € 11.132 x

jan  
kerremans lid  € 8.000

carl  
michiels lid  € 5.500 x x

peter  
moors

regeringscommissaris  
ministerie van ontwikkelingssamenwerking  € 14.500 x x x

els  
schelfhout

waarnemend voorzitter - tot 26.02 
ondervoorzitter - vanaf 26.02  € 13.479 x

gaëlle  
smet lid - tot 01.09  € 6.500 x

bruno  
van der pluijm

directeur-generaal voor ontwikkelings-
samenwerking & humanitaire hulp  € 7.500 x

annuschka  
vandewalle lid  € 11.500 x x

pieter 
verhelst lid  € 10.000 x x x

functie executief krediet- 
comité

luuk  
zonneveld chief executive officer x x

yumi  
charbonneau chief legal officer x x

carole  
maman chief investment officer x x

denis  
pomikala

chief monitoring & special operations - tot 2.12 
chief finance officer - vanaf 3.12 x x

leen  
d'haeyer chief finance officer - tot 2.12 x x

pierre  
harkay development & sustainability manager  x
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activa 2019 2018
vaste activa 576.118.750 487.131.336

immateriële activa 150.794 216.198
materiële activa 143.188 176.551
financiële investeringen 575.824.768 486.738.587

leningen 392.040.436 342.212.236

eigen vermogen 183.769.682 144.526.351

andere 14.650 -

vlottende activa 447.487.489 467.868.080
effecten 422.438.105 448.791.995
cash op bankrekeningen en in kas 10.833.994 9.110.716
overige vlottende activa 14.215.390 9.965.369

totaal van de activa 1.023.606.239 954.999.416

passiva 2019 2018
eigen vermogen 1.011.201.935 938.266.880

kapitaal 4.957.873 4.957.873
reserves 968.329.692 903.329.692
geaccumuleerde winst 26.220.416 29.942.511
kapitaalsubsidies 11.400.000 -
provisies en uitgestelde belastingen 293.954 36.804

verplichtingen 12.404.304 16.732.536
schulden op ten hoogste één jaar 2.354.302 9.819.977
verschuldigde lasten en uitgestelde inkomsten 10.050.002 6.912.559

totaal eigen vermogen & verplichtingen 1.023.606.239 954.999.416

2019 2018 
herwerkt

2018 

inkomsten  26.883.017  28.663.264  28.764.872 
Inkomsten uit staatsobligaties en effecten  300.287  97.415  228.625 
Inkomsten uit leningen  
(interesten + provisies)  20.389.313  18.188.801  18.368.465 
Inkomsten uit aandelenparticipaties 
(dividenden + kapitaalwinsten)  6.193.417  10.377.048  10.167.782 

Projectkosten -1.230.324 -1.448.402 -1.348.999 
Brutomarge  25.652.693  27.214.862  27.415.873 
Bedrijfskosten -9.469.585 -8.875.666 -8.970.600 
Nettomarge  16.183.108  18.339.196  18.445.273 
Voorzieningen en afschrijvingen op projecten (kostprijs van het risico) -18.533.043 -7.419.553 -7.403.286 
Bedrijfsresultaat -2.349.935  10.919.643  11.041.987 
Resultaten van valutatransacties -2.226.735  333.052  369.705 
Uitzonderlijk resultaat  -  - -156.168 
Resultaat vóór belastingen -4.576.670  11.252.695  11.255.524 
Belastingen  854.574 -807.171 -810.000 
Nettoresultaat -3.722.096  10.445.524  10.445.524 

balans resultatenrekening

Het balanstotaal steeg met 69 miljoen (+7%) van 955 miljoen euro naar 1.024 miljoen euro. Die verhoging is 
voornamelijk het gevolg van het nieuwe kapitaal en de kapitaalsubsidies die BIO van haar aandeelhouder heeft 
ontvangen. Financiële vaste activa, die bijna uitsluitend bestaan uit de beleggingsportefeuille, maken een groter deel 
van de totale activa uit, dankzij een stijging van 18% in 2019. Omgekeerd zijn de geldmiddelen en kasequivalenten en 
investeringen gedaald van 48% naar 42%. Het eigen vermogen is met 73 miljoen euro gestegen door het cumulatieve 
effect van (i) nieuwe allocaties aan de onbeschikbare reserves van 65 miljoen euro en nettokapitaalsubsidies van 
11,4 miljoen euro en (ii) het verlies over het boekjaar van 3,7 miljoen euro. De provisies voor verplichtingen en lasten 
omvatten voornamelijk het bedrag dat opzij is gezet voor een mogelijke btw-aanpassing.

De groei van de portefeuille uitstaande leningen (+16%) tijdens het boekjaar heeft 12% meer interesten en 
commissies gegenereerd. Het gemiddelde rendementsniveau op de leningportefeuille is de voorbije vier jaar stabiel 
gebleven op 5,6%. De kapitaalwinsten op de verkoop van participaties lagen 4,5 miljoen euro lager dan in 2018. Het 
gaat hierbij enkel over rechtstreekse participaties, aangezien de huidige structuur van onze fondsenportefeuille slechts 
op middellange termijn significante kapitaalwinsten zal genereren. Kapitaalwinsten op rechtstreekse participaties zijn 
van nature volatiel en hangen af van uitstapopportuniteiten. BIO heeft 0,65 miljoen euro minder aan dividenden uit zijn 
participaties ontvangen. Het gaat enkel om dividenden uit rechtstreekse participaties. Na aftrek van de rechtstreekse 
kosten gekoppeld aan projecten (diverse commissies, reiskosten, bankoverschrijvingskosten enz.), is de brutomarge 
met 6% gedaald, in lijn met de evolutie van de inkomsten. De bedrijfskosten stegen met 0,6 miljoen euro tot 9,5 
miljoen euro, wat neerkomt op een groei van 6,7% (5,2% exclusief inflatie). Daardoor is de nettomarge met 12% 
gedaald naar 16 miljoen euro, wat de forse stijging van de kostprijs van het risico niet heeft kunnen compenseren. 
Het bedrijfsresultaat klokt 2,3 miljoen euro in het rood af. Ten slotte werden de hedginginstrumenten gekoppeld aan 
de nieuwe leningen die aan de basis liggen van de stijging van de kostprijs van het risico, in het eerste kwartaal van 
2020 afgewikkeld met een nettoverlies op wisseltransacties van meer dan 2 miljoen euro. Voor dat bedrag was een 
voorziening aangelegd in de jaarrekening van 2019. BIO recupereert 0,8 miljoen euro aan belastingen en sluit het 
boekjaar af met een verlies van  
3,7 miljoen euro.
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WAARDIG

In 2015 heeft de Verenigde Naties 
17 doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling goedgekeurd die moeten 
worden gehaald tegen 2030. BIO steunt 
ze allemaal en draagt aan allemaal bij, 
zowel rechtstreeks via haar investeringen 
als onrechtstreeks via partnerschappen 
met andere partijen.

BIO investeert in privéprojecten en 
draagt structureel en positief bij aan 
de socio-economische groei van de 
gastlanden en hun bevolking, in lijn met 
DDO 1 Geen armoede. In het kader van 

Vooruitgang op het vlak van de DDO

haar missie investeert BIO in kmo's, infrastructuur 
(voornamelijk hernieuwbare energie) en 
de financiële sector (investeringsfondsen, 
microfinanciering en kmo-banken), waarmee het 
bijdraagt aan DDO 5, 7, 8, 9 en 10. Naargelang 
de sector dragen de activiteiten van BIO aan nog 
meer DDO's bij. Bovendien werkt BIO samen met 
haar klanten om de beste praktijken en normen 
op ecologisch, sociaal en governancevlak te 
hanteren.



De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, BIO, is een instelling voor 
ontwikkelingsfinanciering die in 2001 werd opgericht door het Belgische Ontwikkelingsagentschap om de groei 
van de privésector in Afrika, Azië & Latijns-Amerika te ondersteunen. BIO verstrekt langetermijnfinanciering 
aan ondernemingen, de financiële sector en privé-infrastructuurprojecten, evenals toelages voor 
haalbaarheidsstudies en programma's voor technische assistentie. BIO investeert in projecten met een goede 
balans tussen financieel rendement en ontwikkelingsimpact. BIO is lid van EDFI (European Development 

Finance Institutions).
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