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Een waardig leven voor iedereen
M e ry a m e K itir

Een boodschap van Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking & Grootstedelijk Beleid
Nadat ze gedurende decennia daalden, stegen
de mondiale armoedecijfers opnieuw in 2020.
De Wereldbank schat dat de covidpandemie
meer dan 120 miljoen mensen in absolute
armoede zal storten. In Afrika kunnen tot 30
miljoen kinderen getroffen worden. De vaccins
zijn slechts beperkt beschikbaar in de meeste
ontwikkelingslanden en daardoor dreigt een
ongelijke herstelling die nog verder wordt
versterkt door de klimaatverandering.
We hebben nu meer dan ooit nood aan
internationale solidariteit en samenwerking
om de oorzaken van armoede en ongelijkheid
aan te pakken. We zitten allemaal in hetzelfde
schuitje.
Binnen België kunnen BIO, Enabel en ngo’s
samen veel bereiken. Op een breder niveau
stemden we af met onze Europese partners en
nemen we deel aan Team Europe, waarbij de EU
en haar lidstaten de krachten bundelen om de
personen die gebukt gaan onder de gevolgen
van de crisis te steunen.
Het Belgisch ontwikkelingsbeleid gaat niet
om liefdadigheid, maar om samenwerking om
blijvende oplossingen te behalen. Het gaat om
mensen, niet structuren. De strijd aangaan met
de gevolgen van de covidcrisis is een extra
uitdaging in BIO’s ambitie om een waardig en
duurzaam bestaan tot stand te brengen waar
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ze investeert. Gender- en rassenongelijkheid,
klimaatverandering en groeiende bevolkingen
voeden zijn nog enkele andere uitdagingen.
Als investeerder in coöperaties, kmo’s
en andere private ondernemingen in
ontwikkelingslanden kan BIO hen stevige steun
bieden om de crisis te boven te komen en mijn
duurzame ontwikkelingsambitie te vervullen.
De private sector is fundamenteel in onze strijd
tegen klimaatverandering. We hebben nood aan
meer investeringen in hernieuwbare energie en
distributienetwerken om vervuilende fossiele
brandstoffen af te bouwen en toegang tot
elektriciteit te verbeteren. Zonder elektriciteit
betekent het vallen van de nacht dat alle
productiviteit stopt. Ouders kunnen niet
werken en kinderen kunnen niet studeren
tenzij ze giftige kerosinelampen gebruiken of
dieselgeneratoren die de wereld vergiftigen
en de gezondheid in gevaar brengen. BIO heeft
hier, in deze langverwachte
economische en
"laten we
ecologische
nadruk
leggen op
transitie, een
de rol van menselijke
duidelijke
solidariteit in het bouwen
opportuniteit
van een waardig leven voor
en plicht.
iedereen op een gezonde planeet.
We moeten samenwerken om
de SDG’s te behalen en de
toekomst die we willen veilig
te stellen.”
Ban Ki-moon

De landbouwsector is nog zo’n sector waar
privaat ondernemerschap essentieel is. Het
belang van functionerende landbouwketens
mag niet onderschat worden, zowel in rurale
als stedelijke gebieden. In combinatie met
waardig werk voor een waardig loon, een
bewuste benadering van hulpbronnen
en respect voor het milieu kunnen we de
duurzaamheid van deze sector garanderen.
Er moet in het bijzonder aandacht besteed
worden aan kleinschalige landbouwers – vaak
de enige voedselvoorzieners in geïsoleerde en
onderbediende gemeenschappen.
Bovenop deze thematische aandachtspunten
zou ik graag mijn waardering uitdrukken voor
BIO’s inspanningen in 2020 om zoveel mogelijk
jobs veilig te stellen door haar klanten te
helpen deze crisis te overleven. Hierbij is het
belangrijk te onthouden dat BIO niet enkel
aandacht mag besteden aan kwantiteit maar
ook aan kwaliteit en zowel eerlijke lonen
als sociale zekerheid garandeert voor de
werknemers van haar portfoliobedrijven.
In tijden van crisis zijn het vaak de meest
onderbediende, achtergestelde en
gediscrimineerde groepen, zoals vrouwen, die
het hardst lijden. Ik ben blij te zien dat BIO een
genderlens gebruikt in haar projecten en zelfs
het gevoelige thema geweld en intimidatie op
basis van gender aankaart.

Ten slotte kijk ik ernaar uit om onze
partnerlanden te bezoeken en te zien
hoe BIO, in samenwerking met de andere
ontwikkelingsspelers, een impact kan blijven
hebben op lokale gemeenschappen. Zoals Ban
Ki-moon, voormalig Secretaris-generaal van
de Verenigde Naties, ooit zei: "laten we nadruk
leggen op de rol van menselijke solidariteit
in het bouwen van een waardig leven voor
iedereen op een gezonde planeet. We moeten
samenwerken om de SDG’s te behalen en de
toekomst die we willen veilig te stellen."
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Een boodschap van Luuk Zonneveld, BIO Chief Executive Officer
Voedselpakketten voorzien en psychologische
2020 zal wereldwijd de geschiedenisboeken
bijstand verlenen aan 240.000 gezinnen in
ingaan als het jaar van covid, het jaar waarin het
Tunesië tijdens de ramadanmaand. De private
virus volop woedde, de levens van miljoenen
ziekenhuiscapaciteit uitbreiden in Oeganda
mensen en hun naasten beïnvloedde, en de
om de overmaat aan patiënten te behandelen.
economische vooruitzichten verstoorde.
Plannen maken voor vaccinproductie in
Afrika. Vrijwillige loonverlagingen en kortere
werkuren om ontslagen te vermijden…
Dit zijn slechts enkele van de
creatieve oplossingen die
BIO’s klanten bedachten
om de schaduw van
31 nieuwe investeringen goedgekeurd voor
deze covideclips te
een
totaalbedrag van 168 miljoen EUR en 21
verjagen.
investeringen ondertekend voor een totaalbedrag van
194 miljoen EUR
14 subsidies voor Technische Assistentie goedgekeurd om de
impact van investeringsprojecten te verhogen
Een portfolio van 144 uitstaande investeringen, die rechtstreeks
verantwoordelijk zijn voor 240.000 jobs en indirect bijdragen tot een
bijkomende 3,1 miljoen jobs.
10 leningen volledig terugbetaald en 1 kapitaalinvestering afgesloten
Een Emergency Financing Facility van 50 miljoen EUR gecreëerd
Totaal investeringskapitaal bereikt van 1.062 miljoen EUR (+4%)
56 miljoen EUR kapitaalinbreng door de Belgische Staat, waarvan 25
miljoen EUR bestemd voor de bestrijding van klimaatverandering
BIO lijdt een verlies van 14,6 miljoen EUR
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Eerste afsluiting van het SDG Frontier Fund op 25,3
miljoen EUR en de eerste 4 investeringen
ondertekend

Mensen en bedrijven betaalden een
zware prijs. De verliezen waren groot en
vooral de menselijke tragedies waren
hartverscheurend. Daarom hebben wij bij
BIO uitzonderlijke maatregelen genomen
om onze portfoliobedrijven en hun mensen
bij te staan en te ondersteunen, om zo de
gevolgen van de pandemie te beperken en
hen te helpen deze crisis te overleven.
Een investeringstaskforce van EDFI, opgericht
met onze collega-ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI’s), heeft ons antwoord op
de noodsituatie succesvol gecoördineerd,
door gezamenlijke richtlijnen voor standstills,
moratoria en andere crisismaatregelen uit
te geven. We werkten in samenspraak met
de andere DFI’s om gepaste maatregelen
te onderhandelen voor klanten in nood;
we bedachten richtlijnen voor hen om
bedrijfscontinuïteit te behouden en deelden
die met onze collega-DFI’s zodat ze die ook
aan hun klanten konden verdelen. Bij BIO
richtten we een Emergency Financing Facility
op om snel kapitaal te kunnen voorzien.
Aan het eind van het jaar was er meer
dan 20% van de 50 miljoen EUR van de
faciliteit toegekend. Dankzij deze standstills,
moratoria, richtlijnen, herstructureringen
en kapitaalinjecties overleven de meeste
van onze portfoliobedrijven, gelukkig, de

crisis. Due diligence ter plaatse om nieuwe
investeringsopportuniteiten te evalueren
werd onmogelijk dus hebben we met succes
verschillende alternatieven vanop afstand,
met lokale steun, onderzocht. Na een korte
afwezigheid in Abidjan en Nairobi zijn onze
liaisonofficiers teruggekeerd naar hun kantoren
en hebben ze significant bijgedragen aan de
prospectie, due diligence en voorbereiding
van nieuwe investeringen. Hun bijdrage hielp
BIO om nieuwe verbintenissen aan te gaan van
168 miljoen EUR in 2020. Dit ligt onder het
oorspronkelijke doel van 200 miljoen EUR, maar
is meer dan we verwacht hadden in deze tijden
van pandemie.
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BIO collega'

te ontwikkelen, zoals due diligence uitvoeren
De covideclips veroorzaakte een aantal
vanop afstand. Zoals altijd blijken crisissen een
moeilijke uitdagingen. Covid’s economische
uitstekende opportuniteit voor – significante –
corona wordt weerspiegeld in de financiële
veranderingen.
resultaten. BIO noteert, weinig verrassend,
een verlies van bijna 15 miljoen EUR voor
2020. Maar, ondanks de uiterst ontwrichtende
omstandigheden, hebben we een aantal
lichtpuntjes en nieuwe opportuniteiten
Sinds midden-maart 2020
ontdekt, zoals de aantrekkelijke
werkt BIO’s personeel thuis. We
mogelijkheden voor DigiTech, in
werken
samen met onze collega-DFI’s
het bijzonder in Sub-Saharaen
andere
Belgische
impactinvesteerders om
Afrika. De crisis heeft ook
onze klanten te steunen om de covidcrisis te boven
de digitalisering van
te
komen. BIO heeft hen allemaal gecontacteerd om
onze interne (financiële)
te
polsen
naar hun situatie. Het Business Development
processen versneld en
Support Fund voorzag Technische Assistentie om
heeft ons aangespoord
bijkomende
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te
om nieuwe werkstromen
steunen. BIO heeft een leidraad inzake milieu, sociale thema’s
en ondernemingsbestuur (Environmental, Social & Governance)
opgesteld om de beste praktijken voor het beheer van gezondheidsen veiligheidsaspecten te illustreren.
Als deel van Team Europe’s antwoord op de covidpandemie werkten
elf leden van EDFI, de Association of European Development
Finance Institutions, samen met de Europese Investeringsbank
(EIB) om een nieuw, toegewijd covidfinancieringsinitiatief te
creëren via het bestaande programma van de European
Financing Partners (EFP). Het initiatief van 280 miljoen
EUR ondersteunt financiële instellingen en bedrijven
in ontwikkelingslanden en garandeert
doorlopende bedrijfsinvesteringen
tijdens de pandemie.

Laten we, vanuit onze nieuwe, duurzame
kantoren in het Spectrumgebouw in Brussel,
even een blik werpen op de perspectieven
voorbij de eclips.

BIO’s kernbedrijfscyclus op lange termijn
vereist een langetermijnvisie en een strategisch
perspectief. In 2021 zal BIO haar klanten
blijven steunen in de nasleep van de crisis.
We blijven prospecties uitvoeren voor nieuwe
investeringen, in het bijzonder met de hulp
van onze lokale liaisonofficiers. De crisis
heeft ons geleerd dat we geval per geval
afspraken kunnen maken voor due diligence;
ter plaatse en vanop afstand, met de hulp van
lokale experts of in samenwerking met andere

DFI’s. We zijn van plan een derde van onze
nieuwe investeringen te maken in privateequityfondsen. We streven ook naar de tweede
afsluiting van het SDG Frontier Fund om meer
institutionele investeerders de gelegenheid te
geven te co-investeren met BIO.

Bij BIO hebben
we uitzonderlijke
maatregelen genomen om
onze portfoliobedrijven en
hun mensen bij te staan en
te ondersteunen, om zo de
gevolgen van de pandemie te
beperken en hen te helpen
deze crisis te overleven.

Per definitie is een eclips tijdelijk. Het licht van
de zon zal des te stralender terugkeren na zijn
korte afwezigheid.
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BIO laat elk jaar een externe evaluatie
uitvoeren. Het rapport van 2020-2021
beoordeelt in welke mate BIO’s activiteiten
de klimaatverandering aanpakken en de
gevolgen ervan beperken - rekening houdend
met een genderperspectief, aangezien de
klimaatverandering mannen en vrouwen
anders treft. De studie zal een beter begrip
geven van BIO’s huidige en mogelijke bijdrage
aan klimaatveranderingsbestendigheid. Ze zal
concrete richtlijnen voorzien over hoe rekening
te houden met klimaatveranderingsrisico’s en
-aanpassing. Ze zal opportuniteiten identificeren
om de kwetsbaarheid van BIO’s klanten voor
risico’s van klimaatverandering te verminderen,
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Gedragscode en integriteit
BIO wil een klimaat creëren van
maatschappelijk verantwoord ondernemen
en open communicatie. Daarom heeft BIO
op 25 mei 2021 een beleid aangenomen om
te verzekeren dat haar activiteiten worden
gevoerd volgens de hoogste gedragsnormen
en integriteit. Het beleid omvat een update
van de gedragscode, het integriteitscharter en
van het klachtenmechanisme, naast een nieuw
klokkenluiderbeleid.
Transparantie
Openbare toegang tot de informatie die
BIO beheert, is voor haar een essentieel
onderdeel van doeltreffend engagement
met al haar stakeholders. BIO’s raad heeft
daarom op 26 mei 2021 een transparantieen openbaarmakingsbeleid goedgekeurd.
Het voornaamste doel is om de informatie
die wordt bekendgemaakt op een tijdige,
accurate, volledige, begrijpelijke, praktische
en betaalbare manier te definiëren en ook
om de graad van vertrouwelijkheid van de
bekendgemaakte informatie te definiëren. Het
beleid is beschikbaar op BIO’s website.

i

Oude en nieuwe beheerders

Liaisonbureaus

In augustus 2021 werd bij Koninklijk Besluit een
nieuwe Raad van Bestuur aangesteld. De nieuwe
voorzitster is Géraldine Georges, de nieuwe ondervoorzitter is Pieter Verhelst. De andere leden van
de nieuwe Raad van Bestuur zijn: Samira Bersoul,
Jean-Christophe Charlier, Laurence Christians,
Walter Coscia, Annelies De Backer, Aline Godfrin,
Illias Marraha, Peter Moors, Frédéric Van der
Schueren en Annuschka Vandewalle.

In 2020 heeft BIO lokale kantoren opgericht
in Abidjan en Nairobi om haar rechtstreekse
prospectievermogen in West- en Oost-Afrika
te verhogen. Hoewel BIO’s lokale vertegenwoordigers door covidrestricties niet zo vaak als
gepland persoonlijk konden reizen, blijken ze
cruciaal te zijn om lokale bedrijven te contacteren
die het anders veel moeilijker zouden hebben
om investeringen te verkrijgen en om een band
op te bouwen met andere impactinvesteerders
en mogelijke klanten in hun regio’s. In OostAfrika voorzag BIO 22 miljoen USD in secundaire
schuld aan KCB Bank Kenya om kmo’s en groene
kredietverlening te ondersteunen. In West-Afrika
heeft BIO, onder andere, investeringen afgesloten
in Advans in Ivoorkust en XpressGas in Ghana.

De uittredende raadsleden – trouwe promotors
van BIO’s missie en waarden sinds 2014 –
speelden een cruciale rol in de onderhandeling
van BIO’s eerste beheerscontract met de
Belgische Staat en het verdubbelen van BIO’s
activiteiten gedurende hun mandaat van zeven
en een half jaar.

Thuis in Spectrum
Een evenwichtig team
In 2020, tijdens de covidlockdown, vervoegden
13 nieuwe personeelsleden BIO. Dit brengt het
totaal aantal personeelsleden op 72, met een
perfecte genderbalans. Er zijn ook even
veel vrouwen als mannen in het
middenkader en hoger leidinggevend personeel. BIO stelt
nu met trots 10 verschillende
nationaliteiten tewerk.
el

Externe evaluatie : strijd tegen klimaatverandering

onder andere met subsidies van het Business
Development Support Fund. Het definitieve
rapport wordt verwacht in de herfst van 2021.

Kantoor Bruss

BIO ontwikkelde een nieuwe veranderingstheorie (Theory of Change), een methodologie
om te definiëren hoe haar investeringsactiviteiten bijdragen aan het bereiken van
sociale en economische ontwikkeling. Ze
voorziet een uitvoerige omschrijving van
BIO’s deelname aan de Agenda 2030 van de
Verenigde Naties waardoor stakeholders BIO’s
activiteiten en haar bijdrage aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable
Development Goals) beter kunnen begrijpen. Het
volledige kader is beschikbaar op BIO’s website.

K a n to or Na
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Veranderingstheorie
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Bedrijfsontwikkelingen

rA

Op 1 juli 2021 verhuisde BIO haar hoofdkantoor naar het gloednieuwe Spectrumgebouw in het Madou-district in Brussel. De
nieuwe kantoren bieden een werkomgeving
met veel natuurlijk licht en open ruimte
om interne communicatie en
samenwerking aan te moedigen
in een energiezuinig gebouw.
Spectrum wordt beschouwd
als een van de gezondste
werkplekken in Brussel.
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Relaas van de pandemie
Enda Tamweel
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Kenia heeft een bevolking van
45 miljoen inwoners die allemaal
voldoende te eten moeten hebben.
Iedereen hier leeft van de hand in de tand
en de overheid betaalt geen uitkering als je
niet werkt. Dat is het grote verschil met Europa.
Mijn dochters vrienden in Londen konden niet
gaan werken en werden betaald terwijl ze thuis
bleven. Dat gebeurt niet in Afrika. Dus hier
zie je veerkracht. We hebben een jonge, naar
Afrikaanse normen, goed-opgeleide bevolking.
Er gebeurt veel en mensen zitten niet stil. Ze
doen allerlei dingen met verbazingwekkende
innovatie. Dat is waar ik van houd in Afrika en in
het bijzonder in Kenianen.
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Ik ben Richard Fernandes,
CEO van Marginpar, een
gespecialiseerde teler van
unieke bloemen op de hellingen
van Mount Kenya. In de eerste week
van de coviduitbraak moesten we drastische
maatregelen nemen. Jammer genoeg konden
we onze seizoenarbeiders niet houden dus
vernieuwden we de contracten die ten einde
liepen niet. Dankzij onze ‘Hamuka’-cultuur
die focust op mensen – “wij helpen mensen
groeien, onze mensen doen bloemen groeien”
– behielden we wel al onze permanente
personeelsleden. Onze mensen bedachten
een voorstel waarbij niemand ontslagen moest
worden doordat iedereen minder uren werkt.
Ze verdienden minder maar iedereen bleef wel
een loon krijgen. Ook het management gaf een
deel van zijn loon af. Vandaag werkt 100% van
ons permanent personeel terug fulltime aan
een volledig loon. We communiceren vaak over
het belang van een gezonde werkomgeving op
de boerderijen, maar weten niet wat er gebeurt
als het personeel terug naar huis gaat. Daarom
contacteren we de gemeenschappen en
steunen we hen om te garanderen dat ze veilige
praktijken volgen.
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Tijdens de gezondheidscrisis heeft Enda, na
een scan van de klanten getroffen door de
crisis, “luistersessies” georganiseerd met haar
klanten om tot oplossingen te komen die het
meest geschikt waren voor hun situatie. Enda
heeft hen ook financiële en niet-financiële
bedrijfssteun verleend, waaronder digitale
diensten en expertadvies op maat van de
noden van het bedrijf. Deze steun was in het
bijzonder gericht op het overleven van en na de
covidcrisis.

Enda Tamweel nam deel aan nationale
inspanningen om te strijden tegen covid
en heeft, samen met Enda Inter-Arabe,
andere maatschappelijke organisaties en het
Tunesische ministerie van Sociale Zaken, het
Yed-Yed-initiatief gelanceerd dat de meest
kwetsbare gemeenschappen in het land
ondersteunt door voedselpakketten te voorzien
aan zo’n 240.000 gezinnen, in het bijzonder
tijdens de ramadanmaand.

ee

In december 2020 investeerde BIO een
bijkomende 1,2 miljoen TND (ongeveer
354.000 EUR) aan kapitaal in Enda Tamweel, de
baanbrekende microfinancieringsinstelling in
Tunesië. Haar missie is om gemarginaliseerde
gezinnen economisch sterker te maken, in het
bijzonder vrouwen en jongeren. Sinds haar
oprichting in 1990 heeft Enda al bijna 900.000
personen gesteund en meer dan 3 miljoen
leningen toegekend voor een totaalbedrag
van 4.734 miljoen TND. De instelling heeft een
groot netwerk van 102 agentschappen over het
land en 5 mobiele kantoren die haar toelaten
zelfs de meest afgelegen klanten te bereiken.
Tegen eind 2020 had Enda een portfolio van
175 miljoen EUR.
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Toen covid ons trof in maart 2020 gingen
Oeganda en de DRC in een strenge lockdown.
Bedrijven kregen het moeilijk. De inkomsten
daalden en winkels sloten. Dat was ook het geval
voor de meeste van onze portfoliobedrijven,
met retail als een belangrijke uitzondering.
Restaurants en bars waren gesloten en mensen
spendeerden meer geld aan voeding thuis,
supermarkten deden het dus beter. Retail vormt
een derde van onze portfolio, dit was dus een
lichtpuntje tijdens die anders moeilijke periode.
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Ik ben Jarl Heijstee, medeoprichter en managing
partner van XSML. We beheren verscheidene
Afrikaanse fondsen, BIO participeerde in twee
ervan: het African Rivers Fund I en III.

TMR Hospital is bijvoorbeeld een van de
weinige private ziekenhuizen in Oeganda
bevoegd om covidpatiënten te behandelen.
Openbare ziekenhuizen werden overrompeld
dus gaf de regering TMR toelating om
covidpatiënten te behandelen op zijn afdeling
intensieve zorgen. Zodra TMR goedgekeurd
was investeerden we in de afdeling intensieve
zorgen en we voegden twee ventilatoren toe.
Voor deze investeringen had Oeganda slechts
60 bedden in afdelingen voor intensieve
zorgen. Hoewel het weinig lijkt zorgden drie
extra bedden ervoor dat TMR nu 10% uitmaakt
van de capaciteit van het volledige land.
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Anderen hadden minder geluk. De gezondheidssector werd zwaar getroffen doordat mensen niet Médecins de Nuit in de DRC heeft zich
langer naar het ziekenhuis gingen. Daarnaast was ook hersteld van de moeilijkheden van
het moeilijk voor het medisch personeel om naar 2020, covidtesting en de behandeling van
covidpatiënten leverden namelijk
het werk te gaan doordat het openbaar vervoer
U
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stillag en je over een speciale toelating
bw inkomsten op. Retailapothekers
an
e,
ML
CE zoals Ecopharm bleven
S
moest beschikken om rond te mogen
X
echter lijden door het
rijden. Ziekenhuizen moesten heel
uitgaansverbod en
creatief zijn in het beheer van de
beperkte openingsuren.
extra kosten en logistiek. Nu, in
2021, bloeit de gezondheidszorg
en toont ze opnieuw sterke
onderliggende groei.

Tijdens de lockdown stelde XSML aan de
meeste van zijn klanten een herstructurering
voor om hen gemoedsrust te geven terwijl ze
probeerden te overleven. Betalingsplannen
werden uitgesteld en er werden een aantal
kleine extra leningen voor bedrijfskapitaal
voorzien. Dankzij een subsidie van een van
onze investeerders konden we persoonlijk
beschermingsmateriaal kopen voor onze
investeringen in de gezondheidszorg en we
konden zelfs andere ziekenhuizen in de buurt
helpen.
Nu de lockdown voorbij is, kan het
ziekenhuispersoneel opnieuw het openbaar
vervoer gebruiken om naar het ziekenhuis te
gaan en zijn er niet langer speciale toelatingen
nodig. Wat betreft de andere maatregelen
denk ik dat minder dan één procent van de
bevolking nog een mondmasker draagt, zelfs in
supermarkten.
Er is hier grote tegenzin om gevaccineerd
te worden, deels door de negatieve mediaaandacht voor Astra Zeneca in Europa. Slechts
2% van de bevolking in Oeganda en de DRC
werd tot nu toe gevaccineerd. De vraag naar
vaccins is onlangs echter gestegen door
de tweede golf, maar er zijn weinig vaccins
beschikbaar.

Vaccins
beschikbaar maken
en de bevolking
overtuigen dat ze veilig
en nuttig zijn, is nu
het belangrijkst.

Vaccins kunnen worden geproduceerd in Afrika.
In Zuid-Afrika zijn er een aantal heel goede
producenten en hier in Oeganda hebben we
Cipla Chemical, de grootste producent van
antiretrovirale geneesmiddelen voor hiv, in
lijn met FDA-normen . Hoewel het tijd zou
kosten om dit te organiseren, is het mogelijk
om hier, met het correcte materiaal en correcte
opleidingen, covidvaccins te produceren.
Vaccins beschikbaar maken en de bevolking
overtuigen dat ze veilig en nuttig zijn, is nu
het belangrijkst. Dat is een taak voor zowel de
overheid als private bedrijven. De ziekenhuizen
en privéklinieken promoten vaccins aan hun
gemeenschappen. De ondernemers en het
personeel van onze hotels en restaurants
willen graag gevaccineerd worden omdat het
commercieel gezien logisch is voor hen dit te
doen, hun gasten zullen zich hierdoor immers
veiliger voelen. Een volledig gevaccineerd
personeelsbestand hebben zal op een bepaald
moment een commerciële troef zijn om je te
onderscheiden van de concurrentie.
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Impactresultaten
Naar economische ontwikkeling:
SDG8 Waardig werk en economische groei
SDG9 Industrie, innovatie en infrastructuur
Bedrijven rechtstreeks gefinancierd door BIO
stellen 108.752 personen tewerk. Deze rechtstreeks gefinancierde bedrijven ondersteunen*
nog eens 2,1 miljoen jobs. Er worden dus 19
onrechtstreekse jobs voor elke rechtstreekse
job ondersteunt.
Onrechtstreeks gefinancierde bedrijven stellen
nog eens 131.787 personen tewerk en ondersteunen* nog eens 1 miljoen jobs.
Gecreëerde jobs
Rechtstreeks
gefinancierd
Rechtstreekse
jobs
Onrechtstreekse
jobs ondersteund

Onrechtstreeks
gefinancierd

108.752

131.787

240.539

2.107.447

1.011.955

3.119.402

2.216.199

1.143.742

3.359.941

Bovenop het schatten van onrechtstreekse gevolgen geeft JIM ook een idee
van de faciliterende effecten die de kern vormen van investeringen in energieinfrastructuur en in financiële instellingen – geproduceerde elektriciteit en
voorziene leningen die ondernemers toelaten te functioneren, personeel aan te
nemen, goederen te produceren, belastingen te betalen...

Via 4 venture capital-fondsen, die zich focussen
op verscheidene sectoren zoals HealthTech,
EdTech en FinTech financiert BIO 41
technologiebedrijven.

Het model helpt investeringen met de grootste impact te identificeren.
Bijvoorbeeld de tewerkstellingsgevolgen van BIO’s rechtstreekse investeringen
in kmo’s zijn hoger dan gemiddeld, grotendeels door de sectoren en de landen
waar ze gemaakt worden. Voedselproducenten in landen zoals Benin, Ghana,
Rwanda, Senegal en Vietnam stellen meer mensen dan gemiddeld te werk.

.

Alle impactgegevens
zijn gebaseerd op BIO’s portfolio
van uitstaande investeringen op 31.12.2019
tenzij anders vermeld. Aangezien deze gegevens
voortkomen van BIO’s klanten neemt het tijd om die te
verzamelen en te verwerken en zijn ze niet altijd zo volledig als
gewenst.
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Joint Impact Model

De 40 rechtstreeks gefinancierde financiële
instellingen ondersteunen leningen en
financiële diensten aan honderdduizenden
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.
Hun totale uitstaande leningenportfolio steeg
met 16% in 2019 en bereikte bijna 50 miljard
EUR, met als resultaat een verhoogde toegang
van deze bedrijven tot en gebruik van krediet,
deposito’s en betalingen. Het totale uitstaande
leningenportfolio van de onrechtstreeks
gefinancierde financiële instellingen bedroeg
nog eens 14,7 miljard EUR.

*Informatie over "ondersteunde jobs" zijn schattingen op basis
van JIM. Dit verwijst naar de jobs gecreëerd via lokaal aankopen van
intermediaire goederen en diensten, spenderen van lonen en voorzien van
leningen en vermogen door bedrijven en andere organisaties die voordeel
halen uit BIO’s investeringen.

Over de afgelopen twee jaar heeft BIO, samen met andere
ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI’s), het Joint Impact
Model (JIM) gecreëerd. Het is een tool om de economische gevolgen
van investeringen te meten en hun onrechtstreekse gevolgen in te
schatten. Dit joint model is ook een belangrijke prestatie wat betreft de
harmonisering van impactmetingspraktijken onder DFI’s.

Het model zal verder verbeterd worden over de volgende jaren en nog
betrouwbaarder, uitgebreider en gebruiksvriendelijker gemaakt
worden, met toevoeging van andere impactdimensies zoals de
kwaliteit van de jobs.
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Bijna 30% van BIO’s uitstaande investeringen
waren in de minst ontwikkelde landen en meer
dan 10% in fragiele staten – vooral in Afrika.
Rechtstreeks gefinancierde bedrijven betaalden
383,9 miljoen EUR aan hun overheden. Als
we de onrechtstreeks gefinancierde bedrijven
meetellen, krijgen we een totaal van 676,8
miljoen EUR betaald aan belastingen en andere
betalingen aan de openbare sector.
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Acht financiële instellingen in BIO’s portfolio
hebben een microkredietklantenbasis die
voor meer dan 50% uit vrouwen bestaat – vijf
hebben bijna uitsluitend vrouwelijke klanten.

nC

41.194 van de 108.752 personen tewerkgesteld
door rechtstreeks gefinancierde bedrijven zijn
vrouwen. De onrechtstreeks gefinancierde bedrijven
stellen nog eens 42.503 vrouwen tewerk.

ee

In haar eerste jaar als lid droeg BIO 95.422.568
EUR toe aan de 2X Challenge – een oproep door
een internationale groep van ontwikkelingsbanken
om samen 3 miljard USD te mobiliseren in
engagementen die bijdragen aan de
emancipatie van vrouwen.

nc
e,

Naar inclusieve ontwikkeling:
SDG5 Gendergelijkheid
SDG10 Ongelijkheid verminderen

Het Smart Campaign Certificaat erkent dat
klanten correct beschermd zijn tegen de risico’s
vaak geassocieerd met microfinanciering.
Het garandeert prijstransparantie, verzekert
duurzaamheid en vermindert het risico
op overmatige schuldenlast. 8 van de
18 rechtstreeks gefinancierde MFI’s zijn
gecertificeerd, wat garandeert dat 55% van de
uitstaande microleningen gedekt worden door
de klantenbeschermingsprincipes. Daarnaast
steunt BIO actief MFI’s, onder andere in
Ivoorkust en Senegal, om zich voor te bereiden
op Smart Campaign-certificatie.
BIO financiert rechtstreeks 12 projecten in de
landbouwketen en steunt zo onrechtstreeks
tienduizenden kleinschalige landbouwers. Nog
eens 13 bedrijven in de landbouwindustrie
worden onrechtstreeks gefinancierd.
BIO heeft rechtstreeks geïnvesteerd in
een project dat kwaliteitsvolle secundaire
opleidingen biedt aan studenten van de
Afrikaanse middenklasse en in een moderne
kraamafdeling voor een privéziekenhuis in
de DRC. Ze investeerde ook onrechtstreeks,
onder andere in een bedrijf dat farmaceutische
basisproducten produceert.

Naar duurzame ontwikkeling:
SDG7 Betaalbare & duurzame energie
SDG12 Verantwoorde consumptie & productie
BIO investeert rechtstreeks in 18 energieprojecten
– 15 daarvan zijn hernieuwbare projecten
en 3 daarvan focussen op energie-efficiëntie
– en onrechtstreeks in 68 projecten via
gespecialiseerde investeringsfondsen, met een
respectieve geïnstalleerde capaciteit van 1.727
MW en 3.403 MW.
Rechtstreeks gefinancierde projecten
produceerden 6.694 GWh elektriciteit in 2019
en beantwoordden zo aan de energienoden van
23,8 miljoen personen – 40% daarvan in LDC’s.
Meer dan een miljoen ton CO2eq – ongeveer de
uitstoot als je 6 miljard kilometer rijdt met een
dieselwagen – werd vermeden via rechtstreekse
investeringen in hernieuwbare energie, met
nog eens een half miljoen via onrechtstreekse
investeringen.
BIO heeft via haar Business Development
Support Fund de ontwikkeling ondersteund van
duurzame landbouwpraktijken voor Geuther
Vietnam, Puratos Grand Place Vietnam en Niche
Cocoa. Het BDSF heeft ook een opleidingssessie
en marktanalyse gecofinancierd rond groene
kredietverlening voor Fidelity Bank Ghana.

Sinds de Verenigde
Naties de 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
hebben aangenomen in 2015 zijn deze
de richtlijnen geworden voor regeringen,
industrieën en de civiele samenleving. In België
is BIO een lid van The Shift, het nationale verzamelpunt van bedrijven en publieke en maatschappelijke
organisaties voor duurzaamheid. Door het goede voorbeeld te geven en uitwisseling en pilootprojecten te
organiseren, ondersteunt The Shift de transitie
naar een duurzamere samenleving en economie.
BIO steunt en draagt ook bij aan alle
SDG’s, zowel via haar investeringen als
haar partnerschappen met haar
stakeholders.

Het Africa Forestry Fund II beheert bosaanplantingen en downstream-activiteiten en sloeg,
door middel van koolstofsequestratie, meer dan
20.000 ton CO2 op in 2019. Koolstofsequestratie
is het proces waarbij CO2 aanwezig in de atmosfeer
opgenomen wordt door bomen, grassen en andere
planten via fotosynthese en opgeslagen wordt als
koolstof in biomassa. Het is een methode om het
niveau van CO2 in de atmosfeer te verminderen
en zo de globale klimaatverandering te beperken.
Drie rechtstreeks gefinancierde financiële
instellingen bieden groene leningen aan
om ecologisch verantwoorde economische
activiteit te vergemakkelijken en ondersteunen,
voor een totaal uitstaand bedrag van 832
miljoen EUR.
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Investeringen in cijfers
Uitstaande investeringen eind 2020 (M)

#
Ondernemingen
23
Financiële instellingen
51
Investeringsmaatschappijen & 54
fondsen
Infrastructuur
16
144

SSA
MENA
Azië
LAC
€38,5
€€7,5
€8,1
€112,4
€- €60,5 €73,7
€70,2 €17,6 €45,4 €26,7
€63,9
€- €46,9 €36,9
€285,0 €17,6 €160,3 €145,4
SSA: Sub-Sahara Afrika
MENA: Midden-Oosten en Noord-Afrika
LAC: Latijns-Amerika en de Caraïben

Multi
€€27,3
€13,5
€€40,9

Totaal Kapitaal Schuld
€54,0
€€54,0
€273,9 €62,0 €211,8
€173,5 €157,5 €16,0
€147,7 €3,0
€144,7
€649,2 €222,5 €426,6

Nettoverbintenissen eind 2020 (M)
Ondernemingen
Financiële instellingen
Investeringsmaatschappijen &
fondsen
Infrastructuur

#
23
51
54
16
144

SSA
MENA
Azië
LAC
€42,0
€€7,5
€8,1
€113,4 €15,0 €62,7 €79,8
€124,0 €26,2 €68,4 €40,9
€73,9
€- €48,6 €36,9
€353,2 €41,2 €187,3 €165,7

Multi
€€27,5
€40,8
€€68,3

Totaal Kapitaal Schuld
€57,6
€€57,6
€298,4 €62,5 €235,9
€300,2 €263,4 €36,8
€159,5 €3,0
€156,5
€815,7 €328,9 €486,8

Historiek van uitstaande investeringen en nettoverbintenissen aan het einde van het jaar (M)

1,000

Uitstaande subsectoren (EUR M)

750

Energie – 140,2

500
250

Infrastructuurfondsen – 45,6
Telecom – 7,5
Kmo fondsen – 97,8

Infrastructuur
Ondernemingen
Investeringsmaatschappijen
& fondsen

FI fondsen – 30,1

Landbouw – 31,4
Gezondheidszorg & onderwijs – 2,0
Productie & diensten – 13,6
Gas & chemische stoffen – 7,0

2011
Verbint. €397,7
Uitst..
€220,7

2012
€459,3
€283,1

2013
€547,6
€373,9

2015
€619,7
€414,3

Uitstaande landbouwactiviteiten (EUR M)
Voedingsolie – 9,0

Andere – 2,2

Financiële
Instituties

2014
€586,7
€411,4

2016
€692,1
€463,2

2017
€712,9
€485,7

2019
€783,5
€620,3

2020
€815,7
€649,2

Uitstaande energieactiviteiten (EUR M)

Water – 38,0

Thermisch – 31,0

Veeteelt – 2,0
Microfinancieringsinstellingen – 118,1

Niet-bancaire financiële
instellingen – 38,4

Thee – 2,0

Landbouw – 31,4

Energie – 140,2

Commerciële banken – 117,4
Pluimveeteelt – 5,4

Wind – 7,9
Geothermisch – 4,0

Cacao – 2,8
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2018
€776,7
€514,1

Voedselgewassen – 8,0
Zon– 59,3
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Investeringen getekend in 2020 (EUR M)
Project
Excelsior Capital Vietnam Private
Equity Fund (ECVPE)
SDG Frontier Fund NV
Pact Global Microfinance Fund
Alterfin S.C.R.L./C.V.B.A.
Proximity Finance
Locfund Next LP
VisionFund Myanmar Co., Ltd
African Rivers Fund III, L.P.

Bedrag Sector Subsector

Investeringen beëindigd in 2020 (EUR M)

Land

Instrument Ondertekend

Project
ACEP Burkina Faso
African Minerals
Africinvest
Banco para la produccion y la
comercializacion SA (Bancop)
Centre Médical de la Communauté (CMC)
Hidronormandia
Hidrosierra S.A.
Niche Cocoa Industry
PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK)
Rwanda Mountain Tea
Société de Distribution de Matériel Avicole S.A.
(SEDIMA)

8,2

Fonds

Kmo-fonds

Vietnam

Kapitaal

01/2020

6,3
11,1
3,0
2,6
3,3
4,8
5,7

Fonds
FI
FI
FI
Fonds
FI
Fonds

Multi
Myanmar
Multi
Myanmar
LAC
Myanmar
Afrika

Kapitaal
Schuld
Schuld
Schuld
Kapitaal
Schuld
Kapitaal

03/2020
05/2020
07/2020
07/2020
08/2020
08/2020
08/2020

Vietnam

Schuld

09/2020

Bedrag Sector Subsector

Land

Instrument

1,5
0,7
5,0

FI
MFI
Kmo Industrie
Fonds Kmo-fonds

Burkina Faso
Oeganda
Afrika

Schuld
Schuld
Kapitaal

3,4

FI

Com. Bank

Paraguay

Schuld

2,6
8,0
4,6
0,4
5,4
2,0

Kmo
Infra
Infra
Kmo
FI
Infra

Gezondheid
Waterkrachtenergie
Waterkrachtenergie
Landbouw
MFI
Waterkrachtenergie

DR Congo
Ecuador
Ecuador
Ghana
Indonesië
Rwanda

Schuld
Schuld
Schuld
Schuld
Schuld
Schuld

3,0

Kmo

Landbouw

Senegal

Schuld

Geuther Vietnam Co., Ltd.

2,5

Kmo

Kmo-fonds
MFI
NBFI
MFI
FI-fonds
MFI
Kmo-fonds
Prod. &
Diensten

Banque de Crédit de
Bujumbura S.M. (BCB)
Centrale Solaire de Bir El Haffay S.A.
Locfund Next LP
EDFI Management Company
Productera Cartonera Procarsa &
Surpapelcorp
Avi Niger
Sociedad de Ahorro y
Crédito Apoyo Integral, S.A.

1,1

FI

Com. Bank

Burundi

Kapitaal

09/2020

4,8
4,9
0,2

Infra
Fonds
FI

Tunesië
LAC
Multi

Schuld
Schuld
Kapitaal

09/2020
09/2020
10/2020

6,9

Kmo

Ecuador

Schuld

10/2020

1,0

Kmo

Energie
FI-fonds
NBFI
Prod. &
Diensten
Landbouw

Niger

Schuld

10/2020

8,2

FI

MFI

El Salvador Schuld

10/2020

Enko Ed Ltd.

0,9

Kmo

Gezondheid
& Edu
Kmo-fonds
Com. Bank
Kmo-fonds
MFI

• Mithra Bisnis Keluarga (MBK) verkreeg het Smart Campaign-certificaat – dit betekent dat het de
klantenbeschermingsprincipes naleeft en de risico’s op overmatige schuldenlast beperkt;

Afrika

Schuld

12/2020

Multi
Kenya
Afrika
Tunesië

Schuld
Schuld
Kapitaal
Kapitaal

12/2020
12/2020
12/2020
12/2020

• SEDIMA hielp import van gevogelte naar Senegal te verminderen – die daalde met 100% tussen 1990 en
2020;

European Financing Partners S.A.
KCB Kenya Ltd.
Ascent Rift Valley Fund II
Enda Tamweel SA

15,0
18,0
5,7
0,4

Fonds
FI
Fonds
FI

Van de elf investeringen die eindigden in 2020 bereikten er zeven hun natuurlijke levenseinde en werden
er drie vooruitbetaald – dit betekent dat de bedrijven ofwel financieel succesvol genoeg waren om hun
lening vroeger dan verwacht terug te betalen of geherfinancierd konden worden in de gewone financiële
markt – wat getuigt van het katalyserend effect van DFI’s. Bovenop deze financiële positieve resultaten
bleken BIO’s investeringen ook succesvol in andere opzichten:

• Hidrosierra en Hidronormandia vermeden samen 142.888 ton CO2 in 2019;
• Het Centre Médical de la Communauté (CMC) bouwde een nieuw verloskwartier, waar 200 baby’s geboren
werden in 2020;
• Niche Cacao werd de eerste 100% private Ghanese cacaoverwerker in het land en breidt uit naar
Duitsland en de VS;
• ACEP Burkina Faso verdrievoudigde het aantal werknemers en verdubbelde het aantal filialen;
• De kleinschalige waterkrachtinstallaties van Rwanda Mountain Tea dragen meer dan 15.000 MWh per jaar
bij aan het nationale net.
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Landbouw
Er wordt verwacht dat de storingen
in de economische, voedsel- en
gezondheidssystemen veroorzaakt door de
covidpandemie alle vormen van ondervoeding
zullen blijven verergeren. Het International
Food Policy Research Institute schat dat nog
eens 140 miljoen personen in extreme armoede
terecht zijn gekomen door de pandemie.
Volgens het Wereldvoedselprogramma
is het aantal personen in lagelonen- en
middeninkomenslanden die geconfronteerd
worden met acute voedselonzekerheid bijna
verdubbeld naar 265 miljoen.
Vee in S
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BIO ondersteunt
ondernemers in de
volledige landbouwketen,
van producenten tot
consumenten. Dit helpt jobs
te creëren en geeft een extra
impuls aan de economie.

perm

arkt begunstig
de

van

he

tP

Landbouw in cijfers
Ongeveer 250 miljoen EUR
rechtstreekse en onrechtstreekse
investeringen in kmo’s, waarvan
ongeveer 1/3 landbouwgerelateerd
16 rechtstreekse
landbouwgerelateerde investeringen
Minimum investeringsbedrag van
1 miljoen EUR

AgriFi, Incofin en andere gespecialiseerde
impactinvesteerders om opportuniteiten
te identificeren voor bijkomende
landbouwinvesteringen.
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In 2020 heeft BIO een investering goedgekeurd in
Phatisa Food Fund II en drie investeringen in rurale
microfinancieringsinstellingen in India, Myanmar
en Nicaragua die zich richten op kleinschalige
landbouwers. BIO heeft ook geïnvesteerd in Avi
Niger, een pluimveeteeltproject, en voorzag een
lening aan Alterfin om landbouwcoöperaties in
Afrika en Latijns-Amerika te steunen.
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Honger en ondervoeding uitroeien is een van
de grootste uitdagingen voor de mensheid.
BIO is dan ook een toegewijde investeerder in
landbouw, landbouwindustrie en boslandbouw
om een groeiende wereldbevolking te helpen
voeden en voedselzekerheid te garanderen.
BIO ondersteunt ondernemers in de volledige
landbouwketen, van producenten tot
consumenten. Dit helpt jobs te creëren en geeft
een extra impuls aan de economie. Zolang
dit geen negatieve gevolgen heeft voor de
binnenlandse voedselmarkt zijn investeringen
in op export gerichte landbouw ook mogelijk.

Om lokale landbouwers en rurale
gebieden te bereiken steunt BIO in het
bijzonder “aggregators”. Het kan gaan om
landbouwbedrijven, coöperaties van telers,
financiële instellingen of zelfs fondsen. Deze
ondersteunen doorgaans regionale telers met
verschillende omvang en ervaring, of verkopen
producten aan lokale of regionale markten.
Enkele voorbeelden zijn fondsen zoals het
Fairtrade Access Fund en het Pact Global
Microfinance Fund, financiële instellingen
zoals Financiera FDL in Nicaragua, Proximity
Finance in Myanmar en bedrijven zoals Avi
Niger, Babban Gona, Laiterie du Berger en
JTF Madagascar. BIO overweegt ook bos(land)
bouwprojecten met een sterke band met lokale
gemeenschappen en werkt nauw samen met

BIO gebruikt ten slotte haar subsidieprogramma
om haar klanten te steunen in de ontwikkeling
van hun landbouwbedrijf. Dit omvat de
ontwikkeling van kleinschalige projecten naar
internationale normen, en het creëren van
inkomsten en opleidingsmogelijkheden voor
kleinschalige landbouwers..
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Via een TA gecosubsidieerd door BIO, heeft COSURCA
(a) meer dan 800 producenten opgeleid in duurzame
landbouwpraktijken en hen geholpen een bio-certificaat te
behalen; (b) 54.000 biologische cacaobomen geplant
en zo 108 familieboerderijen gediversifieerd; (c)
11 “Escuelas Campesinas de Agroecología”
Fairtrade Access Fund
gemeenschapsscholen opgericht
in de Cauca-regio.
In 2020 kende BIO 350.000 EUR toe in Technische
Assistentie aan de Technical Assistance Facility
(TAF) van het Fairtrade Access Fund (FAF). FAF is aanbiedt aan 1.400 families in Colombia. Naast
een gereglementeerd evergreenfonds met een
het creëren van economische opportuniteiten
sterk engagement voor duurzame ontwikkeling
voor haar leden pleit COSURCA ook voor vrede
dat leningen aanbiedt aan coöperaties,
en handelt ze als een educatief platform voor
verwerkers en landbouwexporteurs die voorhaar leden over problemen rond gezondheid,
namelijk samenwerken met kleinschalige landvoedselveiligheid en lokale ecosystemen.
bouwers. Het concept werd beschouwd als
commercieel niet-haalbaar tot het FAF het tegen- Het FAF hielp COSURCA meer efficiënt te werken
deel bewees en een modus vivendi bereikte
en landbouwers uit te rusten met concrete
tussen de ontwikkelingsdoelen van het fonds
strategieën tegenover de klimaatverandering. De
en zijn financiële duurzaamheid. Het fonds
coöperatie focuste zich op (1) financieel beheer, (2)
steunt momenteel ongeveer 250.000 duurzame bio-certificatie, (3) de diversificatie van boerderijen
en Fairtrade-gecertificeerde landbouwers.
en (4) de oprichting van Escuelas Campesinas
de Agroecología (ECAS), een platform voor landHet fonds investeert in landbouwproducenten,
bouwers om lokale kennis rond verantwoord
kleine en middelgrote landbouwbedrijven en
beheer van natuurlijke bronnen uit te wisselen.
MFI’s gefocust op duurzaamheid in LatijnsAmerika en Afrika. Zijn klanten werken met
Via de ECAS delen landbouwers hun expertise –
meer dan 90% kleinschalige landbouwers,
deze kennis wordt dan samengevoegd en gedeeld
producenten die gewoonlijk minder dan vijf
met de rest van de gemeenschap in de vorm
hectares land hebben.
van praktische opleidingen rond onderwerpen
variërend van irrigatie en waterafvoer tot
De Cooperativa del Sur del Cauca (COSURCA) is biologische meststoffen en biodiversiteit.
p e ra t i v a d
bijvoorbeeld een bio-gecertificeerde
la Coo
el S COSURCA benadrukt zo het belang van
ur
coöperatie van producenten die
de niet enkel lokale ecosystemen
lC
financiële steun, verwerking
in stand houden, maar ook
en exportdiensten en
lokale cultuur, geschiedenis
technische opleidingen
en kennis.
au

De meeste eieren
geconsumeerd in het
land worden geïmporteerd
vanuit Nigeria. Het gaat
vaak om onverkochte,
beschadigde
voorraden, of ze
Avi Niger
zijn oververhit door slechte
transportomstandigheden
in Ondanks de state-of-the-art
Avi Niger is een nieuw pluimongekoelde
vrachtwagens.
beveiligingsvoorzieningen inzake
veeteeltproject gevestigd in
hygiëne en gezondheid stierven
Niamey, Niger. Dit bedrijf is de
alle vogels van Avi Niger in drie weken
eerste grootschalige leverancier
tijd. Daar kwam covid dan nog eens bij.
van verse kippeneieren in het land
en voorziet de Nigerese bevolking van meer
Avi Niger vertoont een opvallende veerkracht
proteïnen, in grotere hoeveelheden en voor
minder geld. Het land is een van de armste van de tegenover deze rampen. Het kon rekenen op
wereld en wordt geplaagd door honger en onrust, BIO voor advies en in oktober 2020 op een
aan-sluitende lening van 1 miljoen EUR. Het
twee op de drie inwoners leven er onder de
armoedegrens en meer dan 40 procent verdient bedrijf diversifieerde ook zijn inkomsten met de
minder dan 1 USD per dag. Wat Avi Niger biedt, productie van diervoeder voor kamelen, koeien,
kippen, geiten en schapen. Dankzij zijn vaste
is dan ook geen luxe maar een noodzaak.
klanten en deopenbare aanbestedingen die het
Avi Niger begon als een state-of-the-art eieren- blijft winnen (het lokale kantoor van Enabel is
een van zijn klanten) kan Avi Niger overleven en
boerderij, hard werkend om de steeds strengere
voedselveiligheidsnormen van de EU na te leven. vol vertrouwen naar de toekomst kijken.
Maar in augustus 2020 overstroomden Avi Niger’s
Het eierenbedrijf leeft opnieuw op en er worden
productiefaciliteiten door de recordhoogte van de
Nigerrivier. Gelukkig overleefden de meeste kippen weer jobs gecreëerd. Om schade te vermijden door
toekomstige overstromingen – een zekerheid in
en het bedrijf slaagde erin de impact van het
water op zijn installaties te beperken. In februari een wereld geteisterd door de steeds groeiende
2021 had het bedrijf zich hersteld en bereikte het gevolgen van de klimaatverandering – zal er een
opnieuw volledige capaciteit, met
stus 2020 nieuwe muur rond de bedrijfsterreinen gebouwd
au gu
n
a
worden. Om de impact van ziektes – ook
vier volledig operationele leggv
n
i
een zekerheid – te beperken zal er een
batterijen en kuikentjes in de m
grondige audit van de bio-sanitaire
kippenren. Maar in maart
praktijken ondernomen worden om
2021 trof een uitbraak
in de toekomst normen van de
van het H5N1-vogelhoogste kwaliteit te garanderen..
griepvirus Niamey.
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Ten slotte willen we kortermijnmicrokrediet
introduceren voor onze leden. Dit laat de leden
met grotere percelen toe te betalen voor werkkrachten en zal boeren die het moeilijk hebben
helpen tussen de oogsten door. We zouden de
eersten zijn die dit doen
e r ij e n
wek
k
e
aangezien er geen
fi
f
Ko
andere financiële
instellingen
zijn in dit
gebied.
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les Mijn naam is Kambale Bonane Blessing.
s

Ik ben een koffieteler van Kirumba in
Noord-Kivu. Mijn plantage bestaat
uit ongeveer 1.600 planten en
dekt ongeveer een hectare. Mijn
grootouders plantten deze velden
tijdens de Belgische bezetting
en ik erfde ze. Ik verkoop mijn
Arabica-koffie aan Soprocopiv.
Ik breng mijn producten naar
de koffie-inzameldepots, waar,
eens gecertificeerd, Soprocopiv
ons de fairtrademinimumprijs zal
betalen. Klanten omvatten internationale
bedrijven in België, Duitsland, Nederland,
Zweden, Turkije en het VK en de prijzen die we
aanrekenen hangen af van de vereiste kwaliteit
– volledig gewassen (K3), gewassen (K4) of K7.

Mijn naam is Hendrik Draye en samen met mijn
broer en neef run ik de lokale supermarkt in
Herent, België. Ongeveer 8 jaar geleden werd
ik een Fairtrade-ambassadeur en sindsdien
promoot ik die principes in mijn beroepsleven.
Fairtrade – en veel andere duurzaamheidslabels
– gaan om meer dan enkel “boeren die hogere
inkomsten krijgen”. Het gaat om de steun, de
knowhow – bedrijven en coöperaties oprichten
als hoekstenen van gemeenschappen – denken
en werken op lange termijn – gezinnen en
gemeenschappen voeden en onderwijzen.
Fairtrade moet een structureel verhaal zijn.
Onze bijdrage, als verkoper, is Fairtradeproducten aanbieden aan klanten op de juiste
ooghoogte en de producten op
zo’n manier zichtbaar maken
dat de klanten die nog
nooit hebben gehoord
van Fairtrade ook in
het verhaal betrokken
worden.
ye

Al onze leden beschikken momenteel over het
UTZ-certificaat (nu deel van de Rainforest Alliance).
Twee derde van hen produceren Arabica en een
derde Robusta. Al onze leden die Arabica-koffie
kweken ontvingen het certificaat Fair For Life
(FFL) in oktober 2020. Daarnaast ondergaan we
momenteel een audit voor fairtradecertificatie.
Dit vereist de kopers een prijs te betalen voor
de koffie die de boeren en hun familie toelaat een
waardig loon te verdienen. De Technical Assistance

Met de steun van de Technical Assistance
Facility van het Fairtrade Access Fund creëren
we ook kwekerijen om oude koffieboomgaarden
te verjongen en zo de productiviteit – en de
inkomsten – van onze leden te verhogen. En
omdat koffie een seizoensgebonden gewas
is, onderzoeken we momenteel ook andere
activiteiten die inkomsten genereren voor onze
boeren en hun gezinnen. We willen ook investeren
in infrastructuur, scholen en eenvoudige toegang
tot kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten.

Fairtrade

Koffiekweker

K a m b al e B o n a n

“Hoewel ik hard
gestudeerd heb en mijn
staatsdiploma behaalde, kon ik
niet naar de universiteit gaan. Ik
had mijn velden, mijn enige bron van
inkomsten, moeten verlaten om naar
een stadscentrum te gaan voor een
hogere opleiding en ik kon mij dat
niet veroorloven.”
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Mijn naam is Judith Kahindo Katavali, ik ben
landbouwingenieur en werk voor Soprocopiv als
technisch leidinggevende van landbouwkundigen.
Soprocopiv is een coöperatie met 7.636 leden,
allen koffieboeren met velden van 20 aren tot 10
hectaren. De boeren bevinden zich in de gebieden
Lubero en Beni, in de Kivu-regio van de DRC. Het is
mijn job de activiteiten van onze landbouwkundigen in het veld te coördineren, advies te
verlenen rond de aankoop van koffiebomen en
rond opleiding, en, niet te vergeten, ben ik
verantwoordelijke voor alle duurzaamheidscertificaties.

Facility van het Fairtrade Access Fund van
Incofin helpt ons deze fairtradecertificatie
digitaal te behalen aangezien onze
regio moeilijk te bereiken is voor het
standaardcertificatieproces. Deze afstand
is ook de reden waarom we verder
willen investeren in lokale wasstations
en nieuwe pulpmachines voor koffie.
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Een andere investering
van het FAF is Soprocopiv,
een koffiecoöperatie in
Kivu, in de DRC, die ook
ondersteund werd via een
Technical Assistance Facility.
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Kambale Bonane
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Aanvullend op hernieuwbare energie investeert
BIO ook, rechtstreeks en onrechtstreeks, in
innovatie en energie-efficiëntie – zoals energie
uit afval en de vervanging van materiaal dat
verouderd of schadelijk voor het milieu is, door
energie-efficiëntere alternatieven.
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BIO gebruikt haar uitgebreide ervaring in
hernieuwbare energie om klimaatverandering
te helpen beperken en mikt op verschillende
soorten transacties:
1. grotere hernieuwbare energieprojecten
waarin BIO investeert samen met andere
impactinvesteerders;
2. kleinschalige projecten waar BIO de leiding
neemt. Hoewel ze erg complex zijn door
hun kleinere omvang zijn ze uiterst relevant
in de strijd tegen klimaatverandering;
3. steun aan niet aan offgrid-bedrijven die
innovatieve oplossingen bieden aan
gezinnen en kmo’s die geen toegang
hebben tot betrouwbare en betaalbare
energie.
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BIO promoot beste praktijken inzake E&S
tijdens de constructie- en operationele fases
van energieprojecten. Dit kan door een
E&S-impactbeoordeling te implementeren,
door investeringsplannen op te stellen voor
de gemeenschappen en door toegewijd
personeel tewerk te stellen voor het
beheer inzake gezondheid en veiligheid,
voor gemeenschapssamenwerking en
voor milieustudies en -monitoring. Voor
niet aan het net gekoppelde projecten
die individuele elektriciteitsaansluitingen
voorzien vereist BIO ook het aannemen van
sectorspecifieke klantenbeschermingsprincipes
om eerlijke prijzen en verkoop, een goede
consumentendienst en kwaliteitsvolle
producten te garanderen.

V

Vijftien van BIO’s energie-investeringen zijn
hernieuwbaar. Ze variëren van geothermische,
water- en wind- tot zonne-energie. Tot hiertoe
hebben ze 1,5 miljoen ton CO2eq-uitstoot
vermeden en steunen ze naar schatting
187.050 jobs.

BIO zelf heeft nog nooit geïnvesteerd in kool
en investeert niet langer in olie sinds 2015.
Ze heeft nieuwe investeringen in alle
fossiele brandstoffen volledig
verbannen sinds juli 2021.
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Er zijn enorme investeringen, zowel openbare
als private, nodig in energie-infrastructuur
en klimaatfinanciering, in het bijzonder in
ontwikkelingslanden. Maar het is de moeite
waard omdat, bovenop elektriciteit voorzien
en de klimaatverandering bestrijden, de sector
van hernieuwbare energie jobs en economische
ontwikkeling creëert.

Tegen 2050 zullen de EDFI-portfolio’s een netto
nul-uitstoot bereiken.

E&S-beheer

M

Honderdeenenveertig jaar nadat Thomas
Edison de lamp uitvond, heeft 13 procent van
de wereldbevolking nog steeds geen toegang
tot elektriciteit. Hoewel dit cijfer gestaag
bleef dalen over de afgelopen anderhalve
eeuw keerde de covidpandemie deze trend
terug om. In Sub-Sahara-Afrika zal het aantal
personen zonder toegang tot elektriciteit nu
verhogen, wat het moeilijker maakt het doel
van universele toegang te behalen tegen 2030.

Tegen 2022 zullen de 15
leden van de Association of
European Development Finance
Institutions (EDFI) alle nieuwe
investeringen afstemmen op de doelen van
het akkoord van Parijs en dus alle investeringen
in kool en olie verbannen. Gas zal geleidelijk
afgebouwd worden tot het volledig verbannen is
tegen 2030.
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Bir El Haffey
In 2020 investeerde BIO in de bouw van een
zonnecentrale van 10 MW in Tunesië, Bir el
Haffey. Het is een van de eerste grote zonneenergieprojecten in Tunesië, een land waar
de vraag het aanbod sterk overstijgt. Eens de
energiecentrale operationeel is, zal ze 18.000
MWh propere elektriciteit produceren per jaar
en 12.465 personen bedienen. Het project zal
ook het aandeel aan hernieuwbare energie in
de Tunesische energiemix verbeteren en wordt
verwacht 8.000 ton CO2eq-uitstoot te vermijden
per jaar. Naast de lening voor ongeveer 7
miljoen EUR om de centrale te bouwen en het
te verbinden aan het nationale net, genoot
het project ook 15.000 EUR aan Technische
Assistentie van BIO’s BDSF om de milieu- en
sociale (E&S) risico’s die specifiek aangekaart
werden in het leningencontract te evalueren.
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Die offgrid-systemen zijn in het bijzonder
geschikt voor rurale en afgelegen gebieden die
geen toegang tot elektriciteit hebben of die
onderhevig zijn aan frequente stroomuitvallen.
Een verbinding aan het hoofdnet in die gebieden
kan zeer duur zijn, terwijl offgrid-zonne-energiesystemen deze significante uitgave compenseren
en een duurzaam alternatief voorzien op
vervuilende kerosine-gebaseerde opties.
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SIMA is een van de grootste fondsen
die investeren in offgrid-zonne-energie.
Zijn portfoliobedrijven voorzien propere
energie aan meer dan 1 miljoen personen
en verminderen zo hun afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen en vermeden tot nu toe
5,8 miljoen ton CO2-uitstoot.
Zowel Sunfunder als SIMA zijn leden van
GOGLA, de industrievereniging voor offgridzonne-energie die ook actief heeft bijgedragen
aan een klantenbeschermingscode over de
volledige industrie.

BIO’s eigen koolstofvoetafdruk daalde sterk in
2020, voornamelijk door een belangrijke daling
in zakenreizen veroorzaakt door covid. BIO
stootte in 2019 989 ton CO2eq uit maar in 2020
daalde haar uitstoot met 68% naar 321 ton.
BIO compenseerde deze uitstoot door te
investeren in een boslandbouwproject in
Zambia dat duurzame landbouw en bosbehoud
promoot. Het project steunt landbouwers met
landbouwmethodes die het bos beschermen
en hun bestaan versterken. Vroegere stropers
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Twee private-equityfondsen in BIO’s portfolio
– Social Investment Managers and Advisors
LLC (SIMA) en Beyond The Grid Solar Fund
(Sunfunder) – focussen exclusief op het
verbeteren van de individuele toegang tot
elektriciteit en meer specifiek zonne-energie.
Hun 26 investeringen financieren, produceren
en/of verdelen individuele huishoudelijke
zonne-energie-systemen terwijl ze de klantenbeschermingsprincipes voor energie onderschrijven.
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Private-equity fondsen

BIO’s bedrijfsuitstoot verminderen

krijgen de kans om vaardigheden te leren die
het bos en de fauna beschermen en tegelijk
een stabiel inkomen garanderen..

Ton CO2 equivalent en uitstoot per fte
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Bala Suleman van Mataisia
Town, Nigeria is een klant van
d.light, een van de begunstigde
bedrijven van Sunfunder. Hij leerde hun
zonnelantaarns kennen via een vriend en
besliste ze te gebruiken om de productiviteit
van zijn kippenboerderij te verhogen. Normaal
gezien legt elke kip tien tot vijftien eieren
per maand. Bala gebruikt de lantaarns om
zijn kippen ‘s nachts te voederen en kan nu
pronken met gemiddeld dertig eieren per
maand. Hij bezit nu zeven lantaarns en
bespaart zo ook geld op kerosine en
batterijen.
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Waardig werk en sociale bescherming
De private sector is de voornaamste bron van
jobcreatie en economische groei, die beiden
essentieel zijn voor betere levensstandaardenen
minder armoede in de ontwikkelingslanden.
Daarom steunt BIO actief en met veel
enthousiasme de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties rond
waardig werk en economische groei (SDG 8). BIO
en andere ontwikkelingsfinancieringsinstellingen
(DFI’s) beschouwen tewerkstelling als een van de
voornaamste doelen van alle investeringen.
Op het einde van 2019 stelden BIO’s rechtstreekse
en onrechtstreekse investeringen meer dan
240.000 personen tewerk en ondersteunden ze
nog eens meer dan 3 miljoen jobs.

Waardig werk
BIO focust zich ook op de kwaliteit van de jobs
die ze steunt. Beroerde jobs zijn ten slotte
niet duurzaam. In de regio’s of sectoren waar
jobs informeel zijn en werkomstandigheden
problematisch zijn, staat BIO op het formaliseren
van tewerkstelling. Aan de hand van een
actief milieu- en sociaal beleid (E&S) spoort
BIO klanten aan om een eerlijke, veilige en
beveiligde werkomgeving te garanderen voor de
mensen die voor hen werken, zelfs in moeilijke
omstandigheden. BIO’s centrale referentie voor
waardig werk is de IFC Prestatienorm 2 (IFCPS2) rond werkomstandigheden. IFC PS2 stelt
ambitieuze doelen voorop wat betreft de eerlijke

IFC-prestatienormen

Beoordeling
en magement
van milieu- en
sociale risico's
en effecten

Grondverwerving en
onvrijwillige
hervestiging
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Arbeidsen werkomstandigheden

Behoud van
biodiversiteit
en duurzaam
beheer van
levende
natuurlijke
hulpbronnen

Efficiënt
grondstoffenbeheer en
preventie van
vervuiling

Inheemse
volkeren

Gezondheid,
veiligheid en
beveiliging
van gemeenschappen

Cultureel
erfgoed

behandeling, non-discriminatie en gelijke
kansen voor arbeiders. Het vereist dat bedrijven
ook de relaties en dialoog tussen arbeiders en
het management vastleggen, onderhouden en
verbeteren en naleving van nationale wetten
rond tewerkstelling en arbeidswetgeving
promoten. De norm vereist dat bedrijven
arbeiders beschermen, inclusief kwetsbare
groepen zoals gastarbeiders, vrouwen en
arbeiders aangenomen door derden, en promoot
veilige en gezonde werkomstandigheden.
Ten slotte verbiedt IFC PS2 het gebruik van
dwangarbeid of kinderarbeid.
BIO’s contracten stipuleren dat haar
portfoliobedrijven deze principes moeten
naleven en moeten garanderen dat hun
leveranciers, klanten en/of begunstigden
beschikken over systemen om hetzelfde te
doen. Afhankelijk van de financiële situatie van
de bedrijven kan naleving ook progressief zijn
– zoals gedefinieerd in het milieu- en sociaal
actieplan (Environmental and Social Action Plan
- ESAP) bijgevoegd bij elk investeringscontract.
BIO vereist ook dat portfoliobedrijven alle
relevante lokale en internationale sociale
regelgevingen en conventies naleven zoals
de kernconventies van de Internationale
Arbeidsorganisatie (ILO).

Als BIO bepaalde risico’s ontdekt wat betreft de
werkomstandigheden wordt een bindend ESAP
toegevoegd aan het investeringscontract. In
2019 en 2020 was dit het geval voor 86% van
alle ondertekende rechtstreekse investeringsprojecten. Gewoonlijk gaan die ESAP’s over HRprocessen en -beleidslijnen, de gezondheid en
veiligheid van ondernemingen en verbeteringen
van arbeiders’ vertegenwoordiging.

BIO spoort haar
klanten aan om
een eerlijke, veilige en
beveiligde werkomgeving
te garanderen voor de
mensen die voor hen
werken, zelfs in moeilijke
omstandigheden.

Ten slotte biedt BIO’s Business Development
Support Fund (BDSF) advies en technische
steun voor E&S-beheer. Dit omvat begeleiding
rond arbeids- en werknormen, ontwikkeling
van de lokale capaciteit en versterking van
personeelsbeheer.
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In 2020 kende BIO een lening van 2,6 miljoen
EUR toe aan Geuther Vietnam Co., Ltd. Geuther
produceert houten veiligheidshekken voor
kinderen en stevige houten meubels voor
baby’s. De vraag naar hun kwaliteitsvolle
producten groeit gestaag. Daarom besliste
het bedrijf te investeren in een nieuwe
productiefaciliteit die 185 jobs zal steunen en
nog eens 170 jobs zal creëren tegen eind 2024.
Alle werknemers zijn lokaal. Een derde van hen
zijn laag opgeleid. Met BIO’s aanmoediging zal
Geuther Vietnam zich nu focussen op goede
E&S-praktijken en de overdracht van knowhow.

Toen BIO tussenkwam, beschikte het bedrijf
al over een E&S-beheersysteem. Het was
gebaseerd op de gedragscode en het
implementatiesysteem van het Business Social
Compliance Initiative (BSCI). Daarnaast gaf een
BSCI-certificatieaudit het bedrijf een goede
evaluatie met slechts kleine aanbevelingen.
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Geuther Vietnam

Kwaliteitsco

Vandaag
hebben 80% van
Geuther’s werknemers
een bankrekening
in vergelijking met
slechts 40% voor BIO
betrokken was.

Ondanks de goede prestatie van het bedrijf
identificeerde BIO toch extra stappen die
genomen konden worden om zowel de
veiligheid en gezondheid op het werk als
de werkomstandigheden in het algemeen te
verbeteren. BIO drong dan aan op concrete
maatregelen om het ontwerp van Geuther’s
machines en de veiligheid van de arbeiders
te verbeteren. BIO vroeg het bedrijf ook
om de certificatie ISO 45011, verbonden
aan veiligheid en gezondheid op het werk,
te behalen. Andere vereisten omvatten
langetermijncontracten voor werknemers
en steun om bankrekeningen te openen om
hun salarissen op uit te betalen. Vandaag
hebben 80% van Geuther’s werknemers een
bankrekening in vergelijking met slechts 40%
voor BIO betrokken was. Ten slotte vereist BIO
een jaarlijkse, onafhankelijke BSCI-certificatie.

Om dit alles te bereiken kende BIO twee
technische assistentie (TA) subsidies toe.
De eerste (5.929 EUR) werd toegekend om
het bedrijf te helpen de ISO 45001- en
ISO 14001-certificaties te behalen. De
tweede TA (31.044 EUR) was bedoeld om de
bedrijfsefficiëntie en het reactievermogen
van het bedrijf op de noden van de markt te
verhogen. Dit was mogelijk door de introductie
van sober productiebeheer doorheen de
volledige organisatie. Dit zou uiteindelijk
moeten leiden tot zowel een verhoging in
productiviteit en rentabiliteit als verbeterd
welzijn en veiligheid voor Geuther’s huidige en
toekomstige werknemers..

De Internationale Organisatie
voor Standaardisatie (ISO) is een
onafhankelijke, niet-gouvernementele
organisatie die internationale normen
ontwikkelt die innovatie steunen en
oplossingen voorzien voor globale
uitdagingen.
ISO 45001 geeft begeleiding voor de
vereisten en het gebruik van een
beheersysteem voor gezondheid en
veiligheid op het werk, en ISO 14001
vermeldt de vereisten voor een
milieubeheersysteem.
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Digitaal onderzoek

BIO analyseerde de digitale vooruitgang van
de financiële instellingen in haar 2019-portfolio. Dit
onderzoek gaf BIO een beter begrip van de mogelijkheden
en obstakels waarmee de financiële instellingen
geconfronteerd werden.
•

Microfinancieringsinstellingen en kleine financiële instellingen
hadden de grootste noden.

•

BIO moet rekening houden met de vooruitgang van een bedrijf
op de weg naar digitalisering wanneer ze nieuwe investeringen
overweegt.

•

BIO moet het digitaliseringsniveau van haar portfolio beoordelen en
mogelijke risico’s identificeren.

BIO werkt met andere investeerders op digitale aanpassing en de
structurering van TA-programma’s. Ze praat met het middenveld over
de digitalisering van financiële inclusie en zet in op het laatste digitale
onderzoek van de Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), een
onafhankelijke denktank die strijdt voor de emancipatie van de armen.
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Afrika evolueerde van 87 miljoen mobiele
telefoonabonnementen in 2005 naar 714
miljoen in 2015, het aantal verachtvoudigde
in tien jaar. In de bankindustrie maken mensen
in kantoorloze, rurale gebieden de sprong van
geen toegang tot banken naar een volledige
toegang tot alle financiële diensten online. We
zijn getuige van een digitale revolutie. Mobile
banking en mobiele portefeuilles vervangen
traditionele financiële toegangspunten zoals
kantoren of zelfs krediet- en debetkaarten. Deze
trend weerspiegelt zich in het aanbod van BIO’s
klanten. Een behoorlijk aandeel van de
begunstigden is simpelweg niet langer
geïnteresseerd in kaarten – gouden,
platina of welke dan ook.

Fo

Covid heeft het verwijderen van de barrières
naar digitalisering versneld en heeft de
businesscase voor investeringen in het digitale
verder versterkt. Bovendien laten nieuwe
ontwikkelingen ontwikkelingslanden toe
stappen over te slaan op de ingeslagen weg
naar digitalisering van hun economieën en
bedrijven , wat hen toelaat de economische
achterstand op industriële naties sneller
in te halen. Digitalisering gebruiken voor
ontwikkeling kan hen zelfs helpen de leiding te
nemen in de volgende grote verandering.
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Digitaal

Microfinanciering & kleine financiële instellingen
De opportuniteiten voor digitalisering
over verschillende industrieën heen zijn
wijdverspreid in ontwikkelingseconomieën.
Daarom beoordeelt BIO het potentieel van
digitalisering voor elke mogelijke investering.
Financiële inclusie – financiële diensten
toegankelijker, goedkoper en gemakkelijker
maken voor de onderbedienden – is een van
BIO’s essentiële doelen en BIO focust zich dan
ook op steun verlenen aan die bedrijven die het
meest voordeel zouden halen uit digitalisering,
zoals microfinancieringsinstellingen en
kleine financiële instellingen. Omdat deze
bedrijven vaak denken dat digitalisering te
duur en niet rendabel is, steunt BIO hen om
de operationele, strategische, technologische
en culturele uitdagingen en die verbonden
aan geletterdheid aan te gaan. Enkel door
te digitaliseren kunnen deze bedrijven hun
financiële inclusie duurzaam blijven verhogen.

Een voorbeeld van een MFI die stappen zet
in het digitaliseringsproces met de steun
van BIO is FINCA Malawi, die zich focust op
de financiering van micro-ondernemingen in
handel, diensten en landbouw, en bijna 40.000
leningen toekende in 2020 alleen. Dankzij
BIO’s financiering installeert FINCA kantoorloze
financieringskanalen zoals dienstverlening
door agenten en ontwikkelt ze ook mobiele
overdrachten, spaarrekeningen en leningen.
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Op basis van de nieuwe inzichten van haar
digitaal onderzoek is BIO begonnen financiële
instellingen in haar portfolio te steunen met
op maat gemaakte technische assistentie (TA)
programma’s. BIO’s Business Development
Support Fund subsidieert de digitalisering van
interne processen, producten en diensten. Het
helpt ook de persoonsgegevens van klanten te
beveiligen en beschermen. Zo’n aangepaste,
op digitalisering gefocuste TA is dringend
nodig, met ruimte voor opleidingen en studies
om te verzekeren dat de nieuwe kanalen en
producten correct geïntroduceerd worden
en dat ze het overmatig in schulden
brengen van de armsten niet
verergeren.
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Twee zulke digitale TA-projecten werden al
geïmplementeerd. Banco Solidario, een van
de leidinggevende microfinancieringsspelers
in Ecuador, moest de beste mobiele
distributiekanalen bepalen om bestaande
en mogelijke nieuwe klanten te bedienen.
De tweede, ACEP Group, is een netwerk van
microfinancieringsinstellingen in vijf WestAfrikaanse landen dat een globale digitale
strategie heeft ontwikkeld om klanten online te
bedienen.
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In 2020 investeerde BIO in vier zulke
gespecialiseerde fondsen die in totaal 47
technologiebedrijven ondersteunden. Omnivore
Partners India Fund 2, bijvoorbeeld, investeert
in startuptechnologiebedrijven in India actief in
voeding, landbouw en de rurale economie. Een
ander interessant voorbeeld is Kaizen Private
Equity II, dat zich focust op EdTech-projecten
die het aanbod van kwaliteitsvol en betaalbaar
onderwijs vergemakkelijken.

Een ves

Een aanvullende strategie van BIO is investeren
in fondsen die zich focussen op digitalisering,
waaronder venture capital-fondsen. Hun
hightechbegunstigden bevinden zich vaak
nog in de startup- of vroege ontwikkelingsfase
en hebben bijna uitsluitend toegang tot
investeringen van gespecialiseerde fondsen.
Deze nieuwe bedrijven focussen zich
gewoonlijk op AgriTech, EdTech, FinTech of
HealthTech.
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Fondseninvesteringen

39

t
r
pu

na

,
na

ee

nd
nI

iaas

e M FI

Ze leerden dat de private sector geweld en
intimidatie op basis van gender op een meer
proactieve manier moet aanpakken. Het
berokkent niet alleen schade aan vrouwen maar
houdt ook ernstige reputatie-, juridische en
commerciële risico’s in voor bedrijven. Daarom
focusten de workshops op hoe de risico’s
beperkt kunnen worden.
Geweld en intimidatie op basis van gender
raken iedereen. Ze worden gedreven door
ongelijke machtsdynamieken, wat de hoge
incidentie van vrouwelijke slachtoffers
verklaart. In tijden van crisis, in fragiele landen
of in industrieën gedomineerd door mannen,
zoals infrastructuur, stijgt het risico op geweld
en intimidatie op basis van gender.

ie

In
infrastructuurprojecten kan
de toestroom van
tijdelijke mannelijke
werk-krachten een negatief
effect hebben op vrouwen van gastgemeenschappen. Geweld en intimidatie op basis
van gender niet aankaarten kan leiden tot trauma’s
in de gemeenschap, dure schikkingen, projectinefficiëntie en zelfs tot de annulering van het
project. Preventie, detectie en actie zijn essentieel.
d
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w
u

In 2020 organiseerde BIO vier workshops
voor haar infrastructuurklanten om geweld
en intimidatie op basis van gender aan te
pakken. Meer dan vijftig deelnemers leerden
over de onderliggende oorzaken, specifieke
infrastructuurproblemen, essentiële stappen
om een genderspecifieke risicobeoordeling
uit te voeren en het belang van een
genderspecifieke planning.
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Geweld en intimidatie op basis van gender
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In 2020 heeft BIO een genderscan uitgevoerd
van de financiële instellingen in haar portfolio,
die ongeveer twee derde van BIO’s rechtstreekse
investeringen vertegenwoordigen. Deze
instellingen bevatten het merendeel van de
leiders, ondernemers, arbeiders en consumenten
die rechtstreeks beïnvloed worden door BIO, en
vertegenwoordigen dus een enorm potentieel
om gendergelijkheid te verbeteren. Het doel
van dit onderzoek was beter begrijpen hoever
BIO’s klanten staan wat betreft gendergelijkheid,
bewustzijn creëren rond het onderwerp en uitzoeken in welke mate BIO haar klanten verder kan
ondersteunen om gendergelijkheid te promoten.

De genderscan verhoogde het genderbewustzijn binnen de financiële instellingen in BIO’s
portfolio en identificeerde verbetermogelijkheden.
Alle respondenten zijn nu geïnteresseerd en
bereid om genderprogramma’s in te voeren en
BIO is enthousiast om hen daarbij te helpen
met technische assistentie voor, onder andere,
productontwikkeling voor vrouwen, leiderschapsopleidingen en de ontwikkeling van een
genderstrategie.

van

Genderscan financiële instellingen

In het algemeen lijken microfinancieringsinstellingen (MFI) de gendervoorvechters te
zijn en ze kwalificeerden bijna allemaal voor
de 2X-criteria. Interessant genoeg presteren
MFI’s die focussen op vrouwelijke klanten niet
noodzakelijk goed op vrouwelijke tewerkstelling
en leiderschap. Dit toont de limieten aan van een
focus op slechts één criterium in plaats van een
meer multidimensionale genderlens aan te nemen.

Klanten

Nog geen enkel land ter wereld is erin geslaagd
gendergelijkheid te bereiken, ondanks een
behoorlijke vooruitgang in de afgelopen jaren.
Erger nog, geen enkel land wordt verwacht die
te bereiken voor 2030. Vrouwen zijn nog steeds
een minderheid in leiderschap en politiek. Ze
worden ook het meest getroffen door de covidpandemie door verhoogde druk op het gezin
en het risico op geweld. Aangezien die genderongelijkheden een echte barrière vormen
voor duurzame en inclusieve ontwikkeling
en ernstige schade kunnen berokkenen aan
bedrijven hebben ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI’s) zoals BIO hun inspanningen
verhoogd om die te verminderen.
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Een onderzoek in Bhilai, India, bijvoorbeeld,
toonde aan dat hoewel een op de drie
bouwvakkers vrouwen waren ze vaak seksuele
intimidatie en uitbuiting ervaarden van hun
leidinggevenden, aannemers en de eigenaars
van de site. Vrouwen die gezinshoofd zijn en
kinderen hebben liepen in het bijzonder risico
op seksuele en economische uitbuiting. In
India heerst het stereotype dat vrouwen die in
die sector werken "seksueel beschikbaar" en
"onrein" zijn waardoor vrouwelijke arbeiders
geconfronteerd worden met seksuele
intimidaties en toespelingen wat er dan weer
voor zorgt dat hun mannelijke partner thuis
jaloers en gewelddadig wordt.
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De 2X Challenge is een initiatief van de DFI’s
van de G7 dat in 2018 alle DFI’s opriep om
een ambitieuze 3 miljard USD te investeren in
bedrijven en projecten die grote inspanningen
leveren voor gendergelijkheid en de
economische emancipatie van vrouwen. Twee
jaar na de lancering hadden de DFI’s bijna 12
miljard USD gemobiliseerd binnen het kader
van de 2X Challenge – vier keer zoveel als het
oorspronkelijke doel. Begin 2021 werd de teller
opnieuw op nul gezet en werd er een nieuw
doel van 15 miljard USD gelanceerd.

De Challenge omvat verschillende criteria
die leden helpen om genderinitiatieven te
identificeren. Om te kwalificeren voor de 2X
Challenge moet een klant al (zich engageren
om) minstens aan een van de volgende criteria
(te) voldoen:
•

•
•
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Ondernemerschap – bedrijf opgericht door
een vrouw die een actieve rol behoudt OF
meer dan 51% aandelen heeft;
Leiderschap – 25% vrouwen in het senior
management OF 30% in de Raad of het IC;
Tewerkstelling – minstens 40% vrouwelijke
werknemers EN een beleid of programma
dat barrières voor kwaliteitsvolle tewerkstelling van vrouwen aankaart (naast hetgeen
vereist door lokale wetgeving of naleving);
Consumptie – producten voorzien die
gericht zijn op de unieke noden van
vrouwen, die een probleem aanpakken dat
onevenredig nadeel berokkent aan vrouwen
of met een meerderheid van vrouwelijke
klanten of begunstigden.

In het eerste jaar van haar lidmaatschap droeg
BIO 94 miljoen EUR bij aan de Challenge.
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BIO identificeert actief acties die genderrisico’s
kunnen beperken en ze bespreekt de verbetermogelijkheden met haar klanten. BIO’s Business
Development Support Fund (BDSF) steunt
ook gendergelijkheidsprogramma’s, zoals
een genderscan van de human resources van
een bedrijf of opleidingen rond vrouwelijk
leiderschap. BIO zal zich ervan vergewissen dat
al haar nieuwe investeringsprojecten grondig
gescreend zijn op genderperspectieven.
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Fundación Espoir
BIO heeft – via een kapitaalinvestering van 4
miljoen USD, een lening van 1 miljoen USD en
meer dan 300.000 USD in TA – geïnvesteerd
in het Local Currency Microfinance Fund II.
Dit fonds heeft op zijn beurt geïnvesteerd in
Fundación Espoir (FE).
FE is een Ecuadoraanse ngo die zich specialiseert
in microkrediet. De meeste van haar klanten
werken in de informele sector, leveren diensten
of verkopen voeding, vaak op straat. Ze zijn voornamelijk vrouwen, die vaak de voornaamste
kostwinner zijn in het gezin.
Gendergelijkheid is een fundamenteel onderdeel van de visie en de missie van FE. Machismo
is endemisch in Latijns-Amerika. Het is vastgeroest
in de cultuur en leeft verder in de loonkloof, in
de moeilijkheden waar vrouwen elke dag mee

geconfronteerd worden. Maar het drijft vrouwen
ook om beter te doen, vooruit te gaan, meer bij
te dragen, de mentaliteit te veranderen en te
vechten tegen het machovooroordeel.
65% van FE’s 398 werknemers zijn vrouwen. 80%
van alle leidinggevende functies in FE worden
bekleed door vrouwen. Claudia Moreno, de
adjunct uitvoerend directeur en een vrouw, is de
volgende in lijn om CEO te worden.
Toen ze microfinanciering introduceerde in 1993
richtte FE zich uitsluitend op vrouwelijke klanten.
Ongeveer 10 jaar geleden besliste het bedrijf,
op basis van haar principes van gelijkheid
en gelijkwaardigheid, uit te reiken naar alle
kwetsbare en onderbediende segmenten van de
Ecuadoraanse bevolking – inclusief mannen, die
nu ongeveer 15% uitmaken van de klanten.
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Business Development Support Fund
Als bedrijven willen groeien en bloeien, jobs
genereren en expertise opbouwen, hebben ze
vaak niet enkel nood aan op maat gemaakte
investeringen maar ook aan de vaardigheden en
knowhow om hun bedrijfsprestatie te verhogen
en duurzame bedrijfsontwikkelingspraktijken te
verbeteren op alle niveaus.

Via subsidies van het Business Development
Support Fund cofinanciert BIO technische
assistentie (TA), haalbaarheidsstudies (FS) en
investeringssteun. De subsidies van het fonds
laten buitenlandse bedrijven ook toe hun
ESG-praktijken te verbeteren en specifieke
certificaten en labels te behalen.

TA projecten goedgekeurd in 2020 (EUR)
Bedrag goedgekeurd
door het kredietcomité

Regio

ACEP group

Multi

SSA

12.565,0

Adenia Capital III

Multi

SSA

100.000,0

Agri vie

Multi

SSA

350.000,0

AHIBA

Honduras

LAC

32.744,6

Alterfin

Multi

Multi

20.125,0

Azalaï

Mali

SSA

29.727,5

CMC

DRC

SSA

11.839,1

Geuther

Vietnam

Azië

5.928,6

Geuther

Vietnam

Azië

32.579,6

JTF

Madagaskar

SSA

17.463,5

Kaizen

Multi

Azië

300.000,0

Solarnow

Oeganda

SSA

27.000,0

Varthana

India

Azië

14.396,0

Zoscales

Ethiopië

SSA

350.000,0
1.304.368,9
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• de productiviteit en/of de kwaliteit van de oogst
van kleinschalige landbouwers te verbeteren;
• de mogelijkheid van kleinschalige landbouwers om Fairtrade- en duurzame
certificatieprocessen na te leven te
verbeteren;
• de capaciteit van (potentiële) begunstigden
van het FAF op te bouwen, in het bijzonder
telersverenigingen, om hun bedrijf doelmatig
en doeltreffend te beheren door het beheer,
de governance en de planningsvaardigheden
te verbeteren;
• het operationele en sociale prestatiebeheer
te versterken van (potentiële) begunstigden
van het FAF door armoedebeoordelingstools,
sociaal-demografische referentiepunten voor
landbouwers en profileringsactiviteiten te
implementeren;
• bij te dragen aan een eerlijke landbouwsector via het delen van kennis door
casestudies, thematisch onderzoek en
educatieve evenementen.

Een voorbeeld van een project is Café Orgánico
Marcala in Honduras, waar de TAF biologische
meststofproductie ondersteunt om de
financiële duurzaamheid van de coöperatie
te verhogen, de negatieve gevolgen voor het
milieu van koffieproductie te verminderen
en landbouwdiversificatie aan te moedigen.
Een ander voorbeeld is Ten Senses in Kenia,
waar software en mobiele applicaties worden
geïntroduceerd om landbouwproductiviteit
te verbeteren en de rentabiliteit van het
cashewbedrijf te steunen.
id van Café
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Een intrinsiek onderdeel van de investeringsstrategie van het Fairtrade Access Fund (FAF) is
haar Technical Assistance Facility (TAF) van 3,5
miljoen EUR om (potentiële) begunstigden van
het FAF te steunen in de verwezenlijking van hun
ontwikkelingspotentieel. Deze faciliteit helpt:

ca
ar

Naam

De Technical Assistance Facility
van het Fairtrade Access Fund
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Partnerschappen
EDFI – de krachten bundelen tegen de covidcrisis
Als gevolg van covid zullen er waarschijnlijk
19-22 miljoen jobs verloren gaan in Afrika.
Daarenboven zullen handelsrestricties
de toegang tot gezondheidsmateriaal en
voedselvoorraden beperken. De private sector
werd hard geraakt, toerisme, productie en
andere markten krompen aanzienlijk met een
onmiddellijke impact op de levens en het
welzijn van kwetsbare bevolkingsgroepen.
Terwijl Europese overheden grootschalige
financiële engagementen zijn aangegaan om
hun eigen markten te steunen, beschikken
de meeste Afrikaanse overheden niet over
voldoende bronnen om hun economieën in
dezelfde mate te steunen.
De ontbrekende schakel in het wereldwijde
antwoord op de ontwikkelende crisis in Afrika
is doelgerichte steun voor de private sector.
Idealiter zouden overheden en aandeelhouders
van DFI’s bestaande ontwikkelingsfinanciering
naar DFI’s moeten omleiden voor de private
sector en de kredietcriteria versoepelen zodat
deze meer risico’s kunnen nemen en meer
fondsen kunnen toekennen, zoals via een
garantiefonds.
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EDFI is
een vereniging van
15 Europese bilaterale
financieringsinstellingen voor
ontwikkeling. Haar missie is
samenwerking te bevorderen tussen
haar leden en hun relatie met de
instellingen van de Europese Unie
te verbeteren, voornamelijk met
de Europese Commissie en de
Europese Investeringsbank.
BIO is lid van EDFI
sinds 2001.

Daarom hebben EDFI-leden – inclusief BIO – in
2020 samengewerkt om miljarden dollars aan
fondsen te voorzien en te mobiliseren om de
private sector te helpen kritieke gezondheidszorgbenodigdheden te leveren, te verzekeren
dat mkmo’s toegang hebben tot kapitaal en
mondiale toeleveringsketens te versterken die
miljoenen arbeidersjobs in ontwikkelingslanden
in stand houden. EDFI-leden hebben ook langetermijnkapitaal opgeschaald om bedrijven in
de meest getroffen sectoren zoals transport,
toerisme, voedselvoorzieningsketens en
logistiek te herstructureren en opnieuw op
te bouwen. Dat allemaal met aandacht voor
hun gender- en klimaatdoelen. Technologie is
ook een aandachtspunt, met als doel digitale
connectiviteit voor de kwetsbaren te verhogen
en ook technologie te gebruiken om toegang
tot markten en diensten te verbeteren.

Daarnaast hebben elf EDFI-leden, waaronder
BIO, hun krachten gebundeld met de Europese
Investeringsbank (EIB) om een nieuw, toegewijd
covidfinancieringsinitiatief te creëren via het
bestaande programma European Financing
Partners (EFP). Het initiatief van 280 miljoen
EUR steunt financiële instellingen en bedrijven
in ontwikkelingslanden en garandeert dat
bedrijven investeringen kunnen blijven
aantrekken. Sinds zijn oprichting in 2003 heeft
EFP 45 duurzame projecten gesteund in 17
landen, voor een waarde van meer dan 600
miljoen EUR.
Europese DFI’s hebben ook afstemming
gepromoot in het meten van en rapporteren
over ontwikkelingsimpact, het zogenaamde
Joint Impact Model (JIM). Het JIM is een
openbaar beschikbaar model gelanceerd door
Steward Redqueen, CDC, FMO en Proparco,
waartoe de African Development Bank, BIO en
Findev Canada zich kort nadien aansloten. Het
doel van het initiatief is om vergelijkbaarheid,
verantwoording en transparantie te brengen
naar de financiële industrie door essentiële
impactindicatoren te meten op een
geharmoniseerde manier.

Het portfolio van de 15 EDFI-leden:
•

•

•

43,8 miljard EUR in 6.140 investeringen –
2,2 miljard EUR minder dan in 2019 door de
covidpandemie.
10,1 miljard EUR in klimaatfinanciering,
driekwart daarvan zijn investeringen in
zonne-, wind- en waterenergie.
Meer dan 17,4 miljard EUR betaald door
bedrijven gesteund door EDFI (rechtstreekse
investeringen, financiële instellingen en
begunstigde fondsen) aan hun respectieve
overheden in de vorm van belastingen en
bijdragen.
EDFI portfolio per regio
Europa &
Centraal Azië
11%

Sub-Sahara Afrika
27%

Latijns-Amerika &
de Caraïben
17%

Oost-Azië &
Stille Oceaan
8%

Midden-Oosten
& Noord-Afrika
6%
Zuid-Azië
15%
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Op 10 maart 2020 vond de eerste afsluiting
van het SDG Frontier Fund plaats aan 25,3
miljoen EUR dankzij de participatie van
negen Belgische private en institutionele
investeerders, waaronder AG
Insurance, Belfius Insurance,
Koning Boudewijnstichting,
Volksvermogen, vdk bank,
verscheidene family offices
en BIO. Het doel is een
hoge ontwikkelingsimpact
genereren samen met een
aantrekkelijk financieel
rendement. Na deze
succesvolle eerste
afsluiting is SDG Frontier
Fund nog op zoek naar
investeerders om het
beoogde bedrag van 50
miljoen EUR te behalen.
Om de oprichting van het SDG Frontier Fund te herdenken, ontvingen
de investeerders een kunstwerk genaamd Hathor van de Belgische
Het SDG Frontier Fund
digitale artiest van de Afrikaanse diaspora, Audrey Marion Uhorakeye,.
is een zelfbeheerd coHet ontwerp vertegenwoordigt de Egyptische godin Hathor en
investeringsinstrument met als
symboliseert de heilige Inyambo-koe, die alomtegenwoordig
doel, samen met BIO, te investeren
is in de Rwandese cultuur. Er is een parallel met de
in private-equityfondsen actief
vrouwelijke godheid – een universele moeder en
in Afrika en Azië. Het fonds zal BIO’s
schepper van alle leven – die een zonneschijf
uitgebreide expertise in het veld sinds
draagt tussen haar majestueuze
2001 benutten en tegelijk gebruikmaken van
hoorns.
haar diensten op middel- en backofficeniveau.
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In het eerste jaar heeft het SDG FF vier
investeringen goedgekeurd, in African Rivers
Fund III, het Ascent Rift Valley Fund II, het
Excelsior Capital Vietnam Private Equity Fund
en het South Asia Growth Fund II.
•

Het African Rivers Fund III is een nieuw
mezzaninefonds dat groeikapitaal zal
voorzien aan ongeveer 35 kmo’s in Angola,
de Democratische Republiek Congo en
Oeganda, waar de beschikbaarheid van
kmo-financiering beperkt is.

•

Het Ascent Rift Valley Fund II is een privateequityfonds dat voornamelijk zal investeren
in snelgroeiende kmo’s in Oost-Afrika, met
een focus op Ethiopië, Kenia, Oeganda
en met de mogelijkheid te investeren in
Rwanda en Tanzania.

•

Het Excelsior Capital Vietnam Private
Equity Fund zal gevestigde Vietnamese
kmo’s in verschillende sectoren steunen in
hun groei, en daarbij de huidige regionale
economische integratie benutten en
voldoen aan de noden van de groeiende
middenklasse in Vietnam.

Vissers vullen hun

SDG Frontier Fund

•

Het South Asia Growth Fund II is een
gesloten investeringsfonds van 10 jaar
dat zal investeren in energie-efficiëntie,
de propere energieketen, water en
milieuproducten en -diensten (afval,
voeding & landbouw, logistiek en
materialen). Het fonds zal mikken op
bedrijven in Bangladesh en India.
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Investeringscriteria
Geographische reikwijdte
BIO investeert in minst ontwikkelde landen,
lagelonenlanden en lage middeninkomenslanden (i.e. de DAC-lijst van de OECD). BIO
kan ook investeren in geselecteerde hoge
middeninkomenslanden en besteedt in het
bijzonder aandacht aan de partnerlanden van
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en
aan minder ontwikkelde landen.
In totaal kan BIO, rechtstreeks en
onrechtstreeks, investeren in 52 landen. Landen
die fungeren als offshore belastingparadijzen,
zoals gedefinieerd bij Koninklijk Besluit en
door het Wereldforum voor transparantie en
uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden, zijn absoluut uitgesloten. U
kan BIO’s webpage consulteren voor meer
informatie.
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Latijns-Amerika Bolivia, Brazilië, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
& Caraïben
Paraguay, Peru

Instrumenten:
kapitaal & schuld
Finaciering:
EUR, USD of lokale munt
Voorkeur voor:
Landbouw(industrie)
Mkmo's en financiële sector gericht
op mkmo's
Hernieuwbare energie

Sub-Sahara
Afrika

Benin, Burkina Faso, Burundi, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Ghana, Guinee, Ivoorkust, Kameroen, Kenia,
Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Oeganda, Rwanda, Senegal, Tanzania, Zambia, Zuid-Afrika,

Midden-Oosten
Algerije, Egypte, Irak, Jordanië, Libanon, Marokko, Palestijns Gebied, Syrië, Tunesië
& Noord-Afrika
Azië

Bangladesh, Cambodia, Filipijnen, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam

51

Bedrijfsfinanciën en governance
Samenstelling & brutovergoeding Raad van Bestuur
en Investerings-, Audit- & HR-comité voor 2020
Functie
Lid
Lid
Regeringscommissaris
Koen Devoldere
Ministerie van Financiën
– tot 01.03
Jean-Claude Fontinoy Lid
Xavier Godefroid
Waarnemend voorzitter
Jan Kerremans
Lid
Carl Michiels
Lid
Regeringscommissaris
Peter Moors
Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking
Els Schelfhout
Ondervoorzitter
Regeringscommissaris
Nancy Van Den Broeck Ministerie van Financiën
- van 01.03
Directeur-generaal voor
Bruno Van Der Pluijm
ontwikkelingssamenwerking en
humanitaire hulp – tot 18.05
Annuschka Vandewalle Lid
Pieter Verhelst
Lid

Vergoeding

Investerings

€ 7.000
€ 4.500

Laurence Christians
Françoise Demeuse

Audit
comité
x

HR

x

€ 2.000

x

€ 10.000
€ 10.958
€ 7.000
€ 5.000

x

€ 10.000

x

€ 12.979

x

€ 11.000

x

€ 4.000

x

€ 11.000
€ 13.000

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

Samenstelling Raad van Bestuur vanaf augustus 2021
x
x

Samenstelling van het executief en kredietcomité
Functie
Luuk Zonneveld
Yumi Charbonneau
Carole Maman
Denis Pomikala
Pierre Harkay
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Chief Executive Officer
Chief Legal Officer
Chief Investment Officer
Chief Finance Officer
Development & Sustainability Manager

De Raad van Bestuur beslist over
de strategie en het beleid en voert
strikte interne controles uit op basis van
regelmatige rapportering. Hij overziet de
implementatie van BIO’s mandaat en heeft het
laatste woord over alle investeringsprojecten.
Het investeringscomité adviseert de Raad van Bestuur
over investeringsbeslissingen en analyseert en
monitort het portfolio.
Het auditcomité ondersteunt de raad in haar
toezichtverantwoordelijkheden wat betreft interne
controle in de breedste zin, inclusief interne
controle over financiële rapportering.
Het human resourcescomité steunt de
Raad bij het personeelsbeleid

Executief
x
x
x
x

comité

Krediet
x
x
x
x
x

Samira Bersoul
Jean-Christophe Charlier
Laurence Christians
Walter Coscia
Annelies De Backer
Géraldine Georges
Aline Godfrin
Illias Marraha
Peter Moors
Frédéric Van der Schueren
Dirk Van der Maelen
Eddy Van Der Meersch
Annuschka Vandewalle
Pieter Verhelst

Functie
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Voorzitster
Lid
Lid
Lid
Lid
Regeringscommissaris Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking
Regeringscommissaris Ministerie van Financiën
Lid
Ondervoorzitter
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Balans
Activa
Vaste activa
Immateriële activa
Materiële activa
Financiële investeringen
Leningen
Kapitaal
Andere

Vlottende activa
Effecten
Cash op bankrekeningen en in kas
Overige vlottende activa
Totaal van de activa

2020
580.846.298
61.66
147.295
580.637.937

383.359.73
197.263.437
14.797

481.37.38
459.934.838
7.76.33
13.675.51
1.062.216.678

Passiva
2020
Eigen vermogen
1.052.497.278
Kapitaal
4.957.873
Reserves
993.329.692
Geaccumuleerde winst
11.636.113
Kapitaalsubsidies
42.440.000
Provisies en uitgestelde belastingen
133.600
Verplichtingen
9.719.400
Schulden op ten hoogste één jaar
2.336.352
Verschuldigde lasten en uitgestelde inkomsten
7.383.048
Total equity & liabilities
1.062.216.678

Resultatenrekening
2019
576.118.749
15.794
143.188
575.824.768

392.25.786
183.784.332
14.65

447.487.489
422.438.15
1.833.994
14.215.39
1.023.66.239

2019
1.011.201.934
4.957.873
968.329.692
26.220.416
11.400.000
293.954
12.404.304
2.354.302
10.050.002
1.023.606.239

2018
487.131.336
216.198
176.551
486.738.587

342.212.236
144.526.351
-

467.868.8
448.791.995
9.11.716
9.965.369
954.999.416
2018
938.266.880
4.957.873
903.329.692
29.942.511
36.804
16.732.536
9.819.977
6.912.559
954.999.416

Het balanstotaal verhoogde met 39 miljoen (+4%) van 1.024 miljoen EUR naar 1.062 miljoen EUR. Deze
verhoging is voornamelijk te wijten aan het nieuwe kapitaal en de kapitaalsubsidies ontvangen van BIO’s
aandeelhouder. Financiële vaste activa, bijna uitsluitend bestaande uit het investeringenportfolio, groeiden
met 1% in 2020. Cash en cashequivalenten en -investeringen groeiden van 42% naar 44%. Het eigen
vermogen van de aandeelhouder verhoogde met 38 miljoen EUR onder het cumulatieve effect van (i)
nieuwe toekenningen aan onbeschikbare reserves van 25 miljoen EUR en aan nettokapitaalsubsidies van
31,04 miljoen EUR en (ii) het verlies voor het financieel jaar van 14,584 miljoen EUR. De provisies voor
schulden en lasten omvatten voornamelijk het bedrag opzijgezet voor een mogelijke aanpassing van btw.

54

2020
Inkomsten
25.021.039
uit staatsobligaties en effecten
293.884
uit leningen (interesten & provisies)
21.350.462
uit aandelenparticipaties (dividenden & kapitaalwisten) 3.376.694
Projectkosten
-575.334
Brutomarge
24.445.706
Bedrijfskosten
-10.221.205
Nettomarge
14.224.501
Voorzieningen en afschrijvingen op projecten
-27.247.825
(kostprijs van het risico)
Bedrijfsresultaat
Resultaten van valutatransacties
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat vóór belastingen
Belastingen
Nettoresultaat

-13.023.324
-1.560.979
–
-14.584.303
-14.584.303

2019
26.883.018
300.287
20.389.313
6.193.417
-1.230.324
25.652.693
-9.469.585
16.183.109
-18.533.043

2018
28.663.264
97.415
18.188.801
10.377.048
-1.448.402
27.214.862
-8.875.667
18.339.196
-7.419.553

-2.349.935
-2.226.735
–
-4.576.670
854.574
-3.722.096

10.919.643
333.052
11.252.695
-807.171
10.445.524

De groei van het uitstaande leningenportfolio (+1,5%) over het financiële jaar maakte het mogelijk om 5%
meer interest en commissie-inkomsten te genereren. Het gemiddelde rendement op het leningenportfolio
bleef stabiel op 5,6% over de afgelopen vier jaar. De kapitaalwinsten gerealiseerd op de verkoop van
participaties waren 2,6 miljoen EUR lager dan in 2019. Dit gaat enkel om rechtstreekse participaties,
aangezien de huidige structuur van BIO’s fondsenportfolio enkel significante kapitaalwinsten zal generen
op middellange termijn. Kapitaalwinsten op rechtstreekse deelnemingen zijn van nature volatiel en hangen
af van exitmogelijkheden. BIO ontving 0,415 miljoen EUR minder in dividenden van haar participaties. Dit
gaat enkel om dividenden van rechtstreekse deelnemingen. Na aftrek van rechtstreekse kosten verbonden
aan projecten (verscheidene commissies, reiskosten, kosten voor bankoverdrachten, enz.) die significant
lager zijn door, onder andere, reisbeperkingen, daalde de brutomarge met 5%, in lijn met de evolutie
van de inkomsten. Operationele kosten stegen met 0,752 miljoen EUR naar 10,221 miljoen EUR, wat een
groei vertegenwoordigt van 7,9% (7,2% exclusief inflatie). Bijgevolg daalde de nettomarge met 12%
naar 14,2 miljoen EUR, onvoldoende om de scherpe stijging van kosten van de risico’s te compenseren.
Het operationele resultaat toont een negatieve balans van 13,023 miljoen EUR. Ten slotte werden de
hedginginstrumenten verbonden aan de nieuwe leningen die aan de basis liggen van de stijging in kosten
van de risico’s uitgerold tijdens het eerste kwartaal van 2020 met een netto wisselkoersverlies van meer
dan 2 miljoen EUR. Dit bedrag was voorzien in de boekhouding van 2019. BIO heeft geen schulden wat
betreft belastingen voor het financiële jaar en sluit het jaar af met een verlies van 14,584 miljoen EUR.
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Voorbij de eclips II
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Een boodschap van Luuk Zonneveld, BIO Chief Executive Officer
De eclips

Dit kan deels verklaard
worden door een in
het algemeen jongere
bevolking, die meer
bestand is tegen het
virus. De verminderde
mobiliteit binnen de
landen zelf vertraagt de
verspreiding van het virus
ook. Een andere factor, die vaak
vergeten of onderschat wordt in Westerse
media, is dat in de afgelopen tien jaar veel
van deze landen – in het bijzonder in SubSahara-Afrika en Azië – al een half dozijn
virale pandemieën bestreden. De plannen
en maatregelen die voortkwamen uit deze
ervaringen bewezen hun waarde toen covid
toesloeg. Ten slotte krijgen we misschien geen
volledig beeld omdat er minder getest wordt en
er minder transparantie is.

Tegenover en bovenop deze
gezondheidsimpact is er ook een
economische impact, die vaak veel
groter is. Overheden in geïndustrialiseerde
landen pompten astronomische bedragen
in maatregelen voor bedrijven in nood en
inkomstenbescherming, maar dit voldeed niet
om te vermijden dat hun economieën werden
afgeremd. Dit leidde tot een vermindering in
import en export van goederen en diensten
wat een zware impact had op de rest van de
wereld, waar landen niet altijd de financiële en
menselijke middelen hebben om deze klappen
te boven te komen.

Dat betekent dat in tijden van pandemieën
ontwikkelingsfinancieringsinstellingen zoals
BIO meer dan ooit nodig zijn om in te springen
waar veel overheden dat niet kunnen. Dit houdt
in dat we zowel investeringskapitaal, financiële
diensten, standstill-overeenkomsten en moratoria
voor leningen als extra kapitaal voorzien om de
bedrijven veilig te stellen die zonder deze hulp
het risico lopen ineen te storten.
De DFI’s hebben dringende maatregelen
genomen om de impact van de crisis te
beperken, hun personeel te beschermen en
plannen in te voeren om de onmiddellijke
noden van hun klanten te steunen. Ze moeten
ook vooruitdenken en investeren in nieuwe
projecten in de middellange tot lange termijn
tot het virus uitgeroeid is.
1,5
temperatuuranomalie (c)

Er zijn hoe dan ook betreurenswaardige
uitzonderingen op deze vermeende lagere
impact. In India, het tweede meest bevolkte
land ter wereld, verspreidt de ziekte zich
gemakkelijker omwille van de hoge
bevolkingsdichtheid. In Ecuador en
Peru bevorderden internationale
maritieme havens waarschijnlijk de
Ontwikkelingsinstroom van het virus. En in Brazilië
financieringsinstellingen
(waar BIO nog niet rechtstreeks
zoals BIO zijn meer dan ooit
heeft geïnvesteerd) combineert
nodig zijn om in te springen
de
overheid ontkenning met fout
waar veel overheden dat niet
beheer van de pandemie.
kunnen.

Sommigen menen dat de covidpandemie de
gezondheidssituatie in ontwikkelingslanden
minder heeft getroffen dan in de industriële
wereld, met een aantal opmerkelijke
uitzonderingen in India,
Latijns-Amerika en ZuidAfrika.

.
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Bron: climate.nasa.gov
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In tijden van hoge onzekerheid, waarbij private
financiële stromen naar en binnen Afrika bijna
volledig zijn gestopt, moeten DFI’s anticyclisch
investeren en andere investeerders terug
leiden naar deze getroffen markten. Ze hebben
steun nodig om dit te doen, in het bijzonder
een combinatie van risicospreidend kapitaal en
nieuwe flexibiliteit om een antwoord te bieden
dat verder gaat dan hun huidige mogelijkheden.

1920

1940

jaar

1960

1980

2000

2020
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En hierna?
Het is riskant om te speculeren over de
toekomst terwijl een wereldwijde crisis nog
steeds woedt. Maar zelfs op het moment dat we
dit rapport schrijven, verschijnen er al enkele
perspectieven voor het leven na de pandemie.
Ten eerste vertonen veel ontwikkelingslanden
socio-economische veerkracht en initiële
tekenen van een sterke heropleving.
Verschillende Afrikaanse landen keren zelfs
terug naar hun recordbrekende groeicijfers van
voor de pandemie. De landen waar BIO werkt,
lijken steeds meer bekwaam om de covidgolven
te navigeren. Dit verbetert hun economische
vooruitzichten op lange termijn en biedt
meer mogelijkheden voor investeerders om
nieuwe investeringen te maken. Vandaag is
het, hoewel risico’s relatief hoger kunnen
zijn, ook waarschijnlijker dat de rendementen
zich zullen materialiseren en de hogere
ontwikkelingsimpact van deze investeringen
kan mogelijk ook records breken.
Ten tweede zal de binnenlandse generositeit
van geïndustrialiseerde landen tijdens de
piek van de pandemie leiden tot verminderde
bronnen voor steun aan en investeringen in
de ontwikkelingswereld in de komende jaren.
Dat betekent dat DFI’s, die al miljarden aan
kapitaal ter beschikking hebben, meer dan
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ooit nodig zullen zijn om te investeren in de
ondersteuning van jobs en inkomsten en in
de creatie van belastinginkomsten voor hun
doellanden.
Ten derde is klimaatverandering een veel
gevaarlijkere wereldramp, hoewel die naar
de achtergrond verdween door de huidige
globale crisis. De gevolgen van de pandemie
zullen nog enkele jaren blijven duren. Corona
eiste miljoenen dodelijke slachtoffers en deed
honderden miljoenen personen in extreme
armoede en honger belanden. Maar dit is niets
in vergelijking met de waarschijnlijke gevolgen
van de klimaatopwarming.
Geïndustrialiseerde landen begonnen
pas onlangs de schade te ervaren die
klimaatverandering kan aanrichten. In Afrika,
Azië en Latijns-Amerika is dit soort ravage al
veel meer alomtegenwoordig en structureel.
Daar worden extreme hitte, ernstige droogtes,
tsunami’s, overstromingen en aardbevingen
het nieuwe normaal. Mislukte oogsten en
verminderde toegang tot drinkwater volgen
op dichte afstand. Boerderijen, huizen en
gemeenschappen worden verwoest, met
economische instorting in hun kielzog.

Het duurde tientallen jaren om bewustzijn te
creëren rond klimaatverandering. Vandaag kan
het tientallen jaren duren om ze onder controle
te krijgen, als we ze al onder controle krijgen,
zelfs met totale wereldwijde maatregelen. Ze
vormt een grote bedreiging voor ons bestaan
en onze manier van leven, in het bijzonder
voor de meest kwetsbare personen in de
meest kwetsbare gebieden. Beperking van en
aanpassing aan klimaatverandering zouden de
rode draad moeten zijn in de wereldpolitiek en
in het bijzonder in ontwikkelingsfinanciering,
voor zover ze dat nog niet zijn.

Daarom heeft BIO een engagement
gedeeld met haar collega-EDFI-leden
om fossiele brandstoffen geleidelijk
te bannen en klimaatfinanciering in
de private sector te mobiliseren. Alle
nieuwe financieringsbeslissingen zullen
afgestemd worden op de doelen van het
akkoord van Parijs tegen 2022 en EDFI-leden
zullen garanderen dat hun portfolio’s netto
geen schadelijke stoffen meer uitstoten
tegen 2050 ten laatste. Nieuwe projecten
in steenkool of ruwe olie zullen niet langer
gefinancierd worden. Gas wordt geleidelijk
afgebouwd tegen 2030. Dit engagement dekt
niet enkel rechtstreekse investeringen maar
ook onrechtstreekse investeringen gemaakt via
investeringsfondsen en gerichte leningen via
financiële instellingen.
Er is nog veel te doen, zowel in de nasleep
van de huidige crisis als ten aanzien van
de toekomstige klimaatuitdagingen. DFI’s,
zoals BIO, bekleden de ideale positie om hun
steentje bij te dragen en zullen dat ook blijven
doen.
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Colofon – augustus 2021
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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