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Het is BIO’s speciale rol en roeping om 
ontwikkelingslanden te versterken via 
investeringen in de privésector. Deze 
impactinvestering kan een grote invloed 
hebben op lokale bevolkingen. Een 
ontwikkelingsfinancieringsinstelling zoals BIO 
draagt solidariteit met de personen achter de 
bedrijven, hun rechten, welzijn, emancipatie, 
hun hoop en hun dromen hoog in het vaandel, 
ongeacht of het gaat om brood op de plank 
hebben, hun kinderen naar school sturen of 
levensreddende vaccins krijgen wanneer nodig.

Zo’n solidariteitsmissie is geen gemakkelijke 
taak, zeker niet in minst ontwikkelde of fragiele 
landen, in erbarmelijke omstandigheden. 
BIO streeft er echter naar haar ambitieuze 
ontwikkelingsdoelen af te stemmen op deze 
vaak harde realiteit. Ze steunt niet zozeer 
bedrijven die al aan alle hoge westerse normen 
voldoen, maar ondernemers die hun best 
doen om een verschil te maken en ernaar 
streven de hoogste milieu- en sociale normen 
te respecteren na verloop van tijd. BIO steunt 
hen met investeringskapitaal, kennis van 
zaken, subsidies om sociaal en milieubeheer 
te verbeteren, participaties in eigen vermogen 
en via deelname in het bestuur van deze 
bedrijven.

Een organisatie zoals BIO handelt niet 
in een vacuüm. Ze is complementair 
aan andere spelers van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, zoals Enabel, de 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
en maatschappelijke organisaties. Ik ben 
dan ook zeer blij dat BIO een diepgaande 
dialoog lanceert met niet-gouvernementele 
organisaties rond gemeenschappelijke 
onderwerpen zoals waardig werk en 

Een emancipatorische benadering van ontwikkeling
klimaatverandering. Ze stuurt ook een van haar 
ervaren personeelsleden naar Senegal om 
daar deel te nemen in Enabels prestigieuze 
landbouwproject: de ontwikkeling van een 
agro-industriële zone (Agropole) in het centrum 
van de regio Sine Saloum. Die expert zal 
voornamelijk de financiering vergemakkelijken 
van kmo’s die zich willen settelen in Agropole, 
door een nauwe samenwerking te stimuleren 
tussen kmo’s in de landbouwtoeleveringsketen 
en de financiële instellingen en andere 
betrokken investeerders.

Dat toont BIO’s benadering van ontwikkeling. 
Ze gelooft dat personen in Afrika, Latijns-
Amerika en Azië productieve ondernemers zijn 
met hun eigen ideeën en dat ze erg succesvol 
kunnen zijn in hun eigen recht, als ze een 
gepast kader en gepaste steun krijgen. De 
privésector versterken laat BIO toe waardig 
werk en gendergelijkheid te promoten, en 
armoede en klimaatverandering te bestrijden. 
Dat zijn de voornaamste barrières tot 
menselijke ontwikkeling en ondernemerschap 
is vaak de grootste bron van tewerkstelling in 
ontwikkelingslanden.

Ten slotte ben ik erg tevreden dat – op 
haar twintigste verjaardag – BIO en haar 
zeer toegewijd team een eigen plek 
gevonden hebben in Spectrum, een van de 
gezondste, meest ecologische en gezelligste 
kantoorgebouwen in Brussel. Ik ben overtuigd 
dat deze gloednieuwe hoofdkantoren en de 
nieuwe liaisonbureaus in Abidjan en Nairobi 
als een platform zullen dienen waarop BIO 
zal blijven bouwen om creatief samen te 
werken met alle ontwikkelingsspelers om de 
uitdagingen van onze tijd te overwinnen en te 
tonen hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn.

Inleiding door Meryame Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking & Grootstedelijk Beleid



54

Gendergelijkheid en genderproblemen 
oplossen zijn ook van essentieel belang. Eén 
van de grote moeilijkheden waar vrouwen mee 
geconfronteerd worden, bijvoorbeeld, is het 
feit dat ze zich vaak als oplichter voelen als ze 
hun mening geven of een belangrijke beslissing 
willen nemen. Gendergelijkheid in de bestuurs-
organen van een bedrijf is uiterst belangrijk. 
In de landen waar BIO in investeert hebben 
vrouwen en meisjes ook niet altijd op dezelfde 
manier toegang tot onderwijs als mannen en 
jongens. We moeten daar dus voor vechten. 
We moeten gendergelijkheid aanmoedigen 
door impactvol te investeren. In eender welk 
land ter wereld is het essentieel vrouwen een 
stem te geven en gelijke vertegenwoordiging 
te garanderen als we een patriarchale 
samenleving in evenwicht willen brengen.

Gelukkig zijn de voorzitters van BIO en Enabel, 
en ook de minister, nu vrouwen. We kunnen 
belangrijke rolmodellen zijn voor de (her)
opvoeding van een nieuwe generatie, hier en in 
de landen waar we actief zijn.

Vroeg in mijn mandaat bezocht ik Ivoorkust 
voor de opening van BIO’s liaisonbureau voor 

West-Afrika in Abidjan. Ook daar kreeg ik 
de indruk dat er veel personen zijn in Afrika 
die jobs willen creëren, met een gevoel voor 
innovatie en vaak in sectoren waar ik zelfs nog 
nooit aan gedacht had. Zoals overal ter wereld 
zijn er in Afrika veel vrouwen en mannen die 
echte ondernemers zijn met een sterke wil 
om toegevoegde waarde te creëren. Voor mij 
zijn die personen en hun ondernemingen een 
belangrijke levensader van een land, een regio 
of een gemeenschap. 

Met haar rechtstreekse en onrechtstreekse 
investeringen op lange termijn laat BIO deze 
ondernemers toe op te veren, zichzelf te 
heruitvinden en, opnieuw, te dromen van een 
betere toekomst.

Opveren, heruitvinden en opnieuw dromen
Mijn naam is Géraldine Georges, en ik ben trots 
en vereerd de nieuwe voorzitter te zijn van 
BIO’s raad van bestuur. Voornamelijk omdat 
dit mandaat mij toelaat een nieuwe impuls te 
geven aan BIO’s bestuur, samen met de andere 
raadsleden en BIO’s werknemers. 

Na een korte tijd in de culturele sector 
begon ik te werken voor de ngo SolSoc – 
Solidarité Socialiste – in het departement voor 
ontwikkelingseducatie, waar ik mij focuste op 
belangenbehartiging en communicatie. 

Overal ter wereld worstelen 
mensen met hetzelfde: waardig 

werk, sociale bescherming, 
gezondheid, onderwijs en 

betere leefomstandigheden.

We stelden koloniale stereotypes en de 
miserabilistische opvatting van de zogenoemde 
“ontwikkelingslanden” in vraag. In plaats 
daarvan kozen we ervoor personen te 
empoweren. Toen ik later begon te werken 
voor socialistische parlementsleden raakte 
ik betrokken in buitenlandse zaken en 
ontwikkelings-samenwerking: zo leerde ik BIO 
kennen. 

In 2021, werd mij de functie van voorzitter van  
de raad aangeboden. Ik besefte dat ik kon bij-
dragen op een strategisch niveau, door advies 
te geven rond de keuze van investeringen en 
de gewenste impact. Als voorzitter houd ik 
me meer bezig met waarden en strategieën, 
en stem ik mij af op BIO’s gedekoloniseerde 
benadering van ontwikkeling, vanuit de 
overtuiging dat personen in Afrika, Latijns-
Amerika en Azië niet beantwoorden aan het 
stereotype van de geduldige, passieve ontvangers 
van subsidies van rijke, witte mannen. 

De rijkdom van Afrikaanse landen en 
andere “ontwikkelingslanden” is divers 
en immens. Een van de uitdagingen voor 
de inwoners van die landen is sterker en 
beter uitgerust te worden om na verloop 
van tijd onafhankelijk te worden van 
ontwikkelingssamenwerking. 

Proloog door Géraldine Georges, voorzitter van BIO
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Veerkracht
Geconfronteerd met de sociale lockdowns en 
economische onrust veroorzaakt door covid, was 
de veerkracht van BIO’s klanten uitzonderlijk. Zes 
maanden na het begin van de pandemie kon 
de helft van BIO’s klanten en hun begunstigden 
betalingsverplichtingen niet nakomen door de 
instorting van hun activiteiten. Maar begin 2022 
waren ze bijna allemaal terug op de goede weg 
– gedeeltelijk ook dankzij belangrijke schulden-
herstructurering door BIO en andere financiers. 
In dit rapport vind je boeiende voorbeelden 
van de reactie van klanten op de crisis – en ook 
van onze inspanningen om steun te bieden. 

Veerkracht is het vermogen 
zich snel te kunnen aanpassen 

aan tegenspoed, vol energie en 
op een duurzame manier, en de 
hindernissen te nemen die zich 

op je weg bevinden. 

Bij BIO leidde de veerkracht van onze 
klanten tot significant minder voorzieningen 
en afschrijvingen dan gevreesd. Daardoor 
kunnen we bijna een evenwicht bereiken 
tussen inkomsten en uitgaven in 2022, in 

plaats van het verlies van €15,4 miljoen dat 
we voorzien hadden. BIO schrijft haar eigen 
veerkracht tijdens de pandemie toe aan haar 
personeel. Het toonde een sterk engagement 
en flexibiliteit terwijl de crisis bleef duren, de 
personeelsleden zetten de activiteiten voort 
met veel creativiteit en improvisatie, waarvoor 
mijn collega-uitvoerende managers Carole 
Maman (CIO), Yumi Charbonneau (CLO) en 
Emmanuel Bellis (CFO) en ikzelf erg dankbaar zijn.

2021 hoogtepunten onderneming
BIO engageerde €104 miljoen in 22 nieuwe 
investeringen. Hoewel dat slechts ongeveer 
de helft is van onze gewoonlijke activiteit, 
slaagden we erin ons te engageren voor zeven 
impactvolle investeringen in uitdagende 
omgevingen zoals Mali en Burkina Faso – wat 
opnieuw onze anticyclische ambitie aantoont. 
Eind 2021 had BIO €662,5 miljoen uitstaande 
investeringen in 232 ondernemingsprojecten 
voor ontwikkeling, ten voordele van meer dan 
twee miljoen gezinnen. 

BIO kende subsidies toe aan een recordaantal 
van 18 nieuwe technische assistentieprojecten, 
voor een totaalbedrag van €913.989. 

In een woelige wereld is veerkracht essentieel
In een woelige wereld is veerkracht essentieel 
voor bedrijfsprestaties. De covidpandemie was 
niet enkel een publieke gezondheidscrisis, 
ze toonde ook aan hoe gevoelig economieën 
zijn aan belangrijke maatschappelijke wanorde, 
schokken in vraag en verstoringen in de 
toeleveringsketen. Terwijl de pandemie zich 
verspreidde, versnelde ook de impact van klimaat-
verandering en de nood om broeikasgasemissies 
te verminderen wordt almaar dringender. 

Gemeenschappen, economieën en instellingen 
moeten robuuster, flexibeler en innovatiever 
worden. Ze moeten sneller kunnen 
reageren, met meer overleg, op de mondiale 
uitdagingen. Om dat te bewerkstelligen 
zullen we moeten investeren in alle lagen van 
onze maatschappijen, niet enkel financieel 
maar ook sociaal, en we zullen moeten 
starten met de versterking van de zwakste 
aspecten van onze maatschappijen en 
economieën. Dat is, eigenlijk, de missie van 
ontwikkelingsfinancieringsinstellingen zoals 
BIO – in het bijzonder in tijden van crisis. 
Crisissen en onzekerheid zorgen er gewoonlijk 
voor dat investeerders hun projecten opgeven 
of uitstellen, maar BIO en haar collega’s 
proberen anticyclisch te zijn en verhogen 
zelfs hun investeringen om die bedrijven 
en gemeenschappen te ondersteunen die 
getroffen worden door een pandemie, een 
klimaatramp of andere grote tegenslagen. BIO 
reageerde bijvoorbeeld op de covidcrisis door 
een noodfinancieringsfaciliteit van €50 miljoen 
op te zetten – met vrijgevige financiering van 
haar aandeelhouder, de Belgische Staat – om 
klanten te steunen die extra kapitaal nodig 
hadden om te overleven.

Voorwoord door Luuk Zonneveld, CEO BIO
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Samen met mijn toezichthoudende minister, 
Meryame Kitir, en haar team, mijn nieuwe raad 
van bestuur en BIO’s fantastisch personeel 
terug op kantoor, geloven we dat 2022 en 
2023 veel opportuniteiten beloven om BIO’s 
diepgaande bijdrage te demonstreren aan 
duurzame ontwikkeling en de realisatie van de 
SDG’s.

Als antwoord op de wijzigende vraag in 
hernieuwbare energie heeft BIO haar focus 
gericht op offgrid-projecten en op minder 
gangbare hernieuwbare energiebronnen zoals 
afval omzetten in energie via verbranding 
en de methanisering van landbouw- en 
bosbouwafval. 

Wat betreft de interne organisatie, 
processen en procedures heeft BIO haar 
referentiecontrole (KYC) grondig geüpdatet en 
haar klantenklachtenmechanisme, ethische 
code en klokkenluiderbeleid geüpdatet. BIO 
stelde ook een comité voor preventie en 
bescherming op het werk aan om gezondheid 
en veiligheid bij BIO op te volgen, ze heeft 
ook haar interne communicatie verbeterd 
met de introductie van Plaza, haar nieuw 
intranetplatform.

In augustus 2021 werd een nieuwe raad 
van bestuur aangesteld, voorgezeten door 
Géraldine Georges, die in oktober 2021 BIO’s 
klanten bezocht in Senegal en de feestelijke 
viering bijwoonde van haar liaisonbureau in 
West-Afrika.

In september 2021 publiceerde BIO haar eerste 
rapport rond duurzaamheid en ontwikkeling. 
Het stelt haar veranderingstheorie voor en een 
reeks cijfers rond de ontwikkelingseffecten van 
BIO’s investeringen en assistentie.

Ten slotte rondde het SDG Frontier Fund, 
ondanks het feit dat we amper persoonlijk 
contact konden hebben in 2021, zijn fondsen-
werving met succes af en bereikte de 
definitieve closing van €35 miljoen.

Intern was de kers op de taart in 2021 de verhuis  
naar BIO’s nieuw kantoor dat, met zijn halfopen 
inrichting en ruime Carpe Diem-cafetaria, 
samenwerking en teamwerk sterk aanmoedigt. 
De feestelijke opening van de nieuwe kantoren 
werd opgeluisterd door de aanwezigheid van 
de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, 
Meryame Kitir, en een getuigenis door Mariam 
Djibo, CEO van Advans Côte d’Ivoire, een 
microfinancieringsinstelling met een bijzondere 
focus op gender. Dankzij het leiderschap van 
mevrouw Djibo is Advans een ander mooi 
voorbeeld van veerkracht in uitdagende 
tijden, ze staat dan ook op de cover van ons 
jaarrapport. 

Feestelijke inhuldiging van de kantoren van BIO

Vooruitzicht
Net toen de pandemie afnam, schokte een 
ander drama de wereld: Ruslands agressieve 
en massieve aanval op Oekraïne. Naast de 
horror voor de Oekraïense bevolking leidt de 
oorlog tot belangrijke tekorten in de productie 
van tarwe en andere basisvoedingsmiddelen. 
Hij veroorzaakt een dramatische devaluatie 
van veel valuta en zou kunnen leiden tot een 
wereldwijde economische recessie – wat in 
het bijzonder een invloed zal hebben op de 
armen. Veel van BIO’s klanten en begunstigden 
zullen, opnieuw, geconfronteerd worden met 
moeilijke sociale en economische uitdagingen 
en, opnieuw, hun veerkracht moeten tonen. BIO 
staat, opnieuw, klaar om hen te helpen deze 
laatste crisis te weerstaan. 

Tegelijk is BIO van plan terug te keren naar haar 
gewone activiteitenniveau door minstens €200 
miljoen te engageren in nieuwe investerings-
projecten en minstens 15 nieuwe subsidies 
voor technische assistentie toe te kennen in 
2022. BIO heeft momenteel meer dan €250 
miljoen investeringsprospecten in haar pijplijn, 
inclusief goede perspectieven voor een aantal 
hernieuwbare energieprojecten. 
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Drie jaar later, in 2014, besliste ik terug te 
keren naar Ivoorkust. Ik wou mijn nieuwe 
vaardigheden gebruiken in dienst van mijn land 
en het Afrikaanse continent. 

Ik begon bij de Groupe Banque Atlantique, 
waar ik voornamelijk werkte op greenfield 
industriële projecten, van de verwerking van 
cacao tot de productie van beton. Ik bleef daar 
bijna twee jaar, voor ik het gestructureerde 

Bedrijfsontwikkelingen
Liaisonbureaus in West- en Oost-Afrika 

Tijdens een lanceringsceremonie in Résidence 
de Belgique in Abidjan, op 14 oktober 2021, 
heeft BIO de opening gevierd van haar 
eerste liaisonbureau voor West-Afrika. Het 
liaisonbureau, operationeel sinds begin 
2020, dekt de volledige West-Afrikaanse 
Economische en Monetaire Unie en Ghana. 
Ivoorkust geniet een uniek dynamisme 
als echte zakelijke hub in de regio en het 
liaisonbureau biedt het voordeel dat het zich 
dicht bij verschillende partnerlanden van 
België bevindt, zoals Benin, Burkina Faso, Mali 
en Senegal. 

Begin 2020 opende BIO ook haar liaisonbureau 
voor Oost-Afrika. Dit kantoor, gebaseerd in 
Nairobi, dekt Ethiopië, Kenia, Mozambique, 
Rwanda, Tanzania en Oeganda. In vergelijking 
met andere ontwikkelingsfinancierings-
instellingen aanwezig in Nairobi speelt BIO een 
nicherol in de financiering van kmo’s, in het 
bijzonder in de landbouwsector en de sector 
van fast moving consumer goods. De feestelijke 
viering van het kantoor in Nairobi is voorzien 
voor de tweede helft van 2022.

Het kantoor in Abidjan wordt geleid door 
Maximilien d’Harcourt, vergezeld door zijn 
nieuwe collega Dorian Zohou. In Nairobi wordt 
het kantoor geleid door Alexis Losseau en Pearl 
Nyaosi sloot zich onlangs aan bij het team.

Openingsfeest in Résidence de Belgique in Abidjan 

Dorian Zohou, BIO liaison officer voor West-Afrika

In dienst van mijn land

Mijn naam is Dorian Zohou. Ik ben Ivoriaans 
en ik ben een nieuwe BIO liaison officer voor 
West-Afrika.

Al sinds ik jong was, was ik 
gefascineerd door cijfers. Ik 
heb altijd al iets gehad voor 

wetenschappen en wiskunde. 

Mijn moeder wou dat ik bankier zou worden. 
Mijn vader wou niet dat ik in Frankrijk zou 
gaan studeren zoals hij had gedaan. Hij wou 
dat ik mij onderscheidde en naar een Noord-
Amerikaanse universiteit zou gaan. Daarom heb 
ik mij ingeschreven in de Sherbrooke University 
in Quebec. Hoewel mijn aanvraag succesvol 
was, werd mijn visumaanvraag geweigerd 
waardoor ik niet kon gaan. Een van mijn neven 
verbleef op dat moment in India en had al 
vaak het onderwijssysteem daar aangeprezen. 
Hij overtuigde mij naar het Oosten te gaan. 
Zo behaalde ik uiteindelijk mijn MBA aan 
Bangalore University, met een specialisatie in 
financiën en marketing.
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Overstappen van een commerciële bank naar 
een investeringsbank en daarna naar een 
impactinvesteerder heeft me een transversaal 
zicht gegeven op financiering. Het was een 
verrijkende ervaring van het bankiersvak.

Afrikanen waarderen alle 
investeringen, of ze nu van 

Europa, Amerika of China 
komen. 

Al jaren verhoogt China zijn investeringen 
in Afrika, dat zich niet kan veroorloven het 
geld te weigeren. Het probleem, echter, is 
dat deze investeringen heel vaak weinig tot 
geen impact hebben op de lokale bevolking; 
lokale ondernemingen profiteren niet want 
de contracten worden toegekend aan Chinese 
bedrijven, die werken met Chinese arbeiders, 
vaak met resultaten van lage kwaliteit. 

Anderzijds appreciëren veel Afrikaanse 
bedrijven de talrijke ecologische en sociale 
voorwaarden en die rond goed bestuur niet die 
hen worden opgelegd door DFI’s. Ze verkiezen 
financiering te krijgen met zo weinig mogelijk 
verplichtingen. Beter opgeleide klanten 
beseffen echter dat de SDG’s heel nuttig zijn 
en niet noodzakelijk gezien moeten worden als 
beperkingen. Langzaamaan zien meer en meer 
mensen de voordelen van samenwerken met 
DFI’s, het is een soort “educatieve” financiering 
die hen voorbereidt om met andere lokale en 
internationale investeerders en banken samen 
te werken.

financieringsdepartement vervoegde in de 
Banque Internationale pour le Commerce et 
l'Industrie de la Côte d'Ivoire (BICICI), een 
dochteronderneming van de Franse groep BNP 
Paribas.

Gestructureerde financiering is een financieel 
instrument gebruikt voor bedrijven met 
complexe financieringsnoden, zoals grote 
infrastructuurprojecten. Vaak vereisen die bank-
syndicaties. Het was een zeer technische job. 

Na BICICI, vervoegde ik First Capital, een 
investeringsbank, waar ik voornamelijk werkte 

aan fusies en overnames en infrastructuur-
projecten over alle sectoren heen. Tot ik 
ten slotte BIO vervoegde, de Belgische 
impactinvesteerder. 

Als liaison officer bij BIO ben ik verantwoordelijk 
voor de identificatie van haalbare investerings-
opportuniteiten. Daarna evalueer ik die 
projecten om te garanderen dat ze binnen 
BIO’s kader passen. Dankzij onze lokale 
aanwezigheid in Abidjan zal ik ook relaties 
kunnen ontwikkelen met Ivoriaanse en andere 
West-Afrikaanse investeerders en mogelijke 
partners. 

Adjamé markt, Abidjan, Ivoorkust (Foto van Eva Blue op Unsplash)

De Entebbe-Kampala expressweg in Oeganda
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Plaza

In 2021 legde BIO de basis voor een nieuw 
intranet dat gelanceerd werd in februari 2022. 
Bijgenaamd Plaza, nodigt het collega’s uit 
gemakkelijker met elkaar in contact te treden 
door verjaardagskalenders, foto’s, interviews 
met personeelsleden, polls en bedrijfsnieuws 
te delen.

Health is wealth 

BIO kan niet investeren in haar doellanden 
zonder ook te investeren in haar werknemers. 
Dat was in het bijzonder zo tijdens de 
door covid opgelegde isolatie in 2021. 
Omdat het personeel de menselijke 
interactie met collega’s miste, voerde 
het een online werkgroep in om fysieke 
en mentale gezondheid te verbeteren 
aan de hand van stimulerende digitale 
yogasessies, wandeluitdagingen en een 
gezond ontbijt op kantoor om de terugkeer 
te vergemakkelijken. Bovendien werd 
in 2021 het comité voor preventie en 
bescherming op het werk ingevoerd waarbij 
werknemersvertegenwoordigers en het 
management samenkomen om te garanderen 
dat de gezondheid en het welzijn van 
werknemers altijd de hoogste prioriteit krijgen. 
Ten slotte is BIO trots op haar inclusiviteit, 
met gendergelijkheid op alle niveaus van de 
organisatie en een diverse, multinationale 
pool van collega’s wat een gezonde mentale 
werkomgeving aanmoedigt.

Gedragscode en transparantie

BIO leeft de meest stringente normen na rond 
gedrag, integriteit en professionalisme. In 2021 
herzag BIO haar ethische code en gedragsregels 
voor alle personeelsleden en raadsleden. 
Bovendien herzag BIO haar klokkenluiderbeleid 
dat een uitgebreide bescherming biedt tegen 
represailles aan eender welk personeelslid 
dat een inbreuk meldt op, onder andere, de 
ethische code en de gedragsregels. Beide 
beleidslijnen zijn openbaar beschikbaar op 
BIO’s website.

Pijlerbeoordeling
Om te kunnen rekenen op Europese financiering 
heeft de Europese Unie BIO onderworpen 
aan een onafhankelijke beoordeling van drie 
zogenoemde pijlers, die betrekking hebben 
op toegang tot financiering, de publicatie van 
informatie rond begunstigden en de bescherming 
van persoonsgegevens. Op 30 april 2021 werd 
BIO in kennis gesteld van haar accreditatie 
door de Europese Commissie. Deze belangrijke 
erkenning van BIO’s prestatie toont de samen-
hang met BIO’s beleidsdoelen, in het bijzonder 
wat betreft transparantie en openbaarmaking. 

BIO’s klachtenmechanisme 
BIO heeft een online 
verantwoordingsinstrument dat antwoordt 
op klachten en eisen tot vergoeding van 
schade door personen getroffen – of mogelijk 
getroffen – door projecten die BIO financiert. 
Het klachtenmechanisme promoot een meer 
inclusieve en duurzame ontwikkeling door 
getroffen personen een grotere stem te geven 
in projecten die hen beïnvloeden. 

Sinds de invoering in 2018 zijn internationale 
normen en aanbevolen praktijken geëvolueerd. 
In 2021 heeft BIO bijgevolg haar beleid 
aangepast en volgende aspecten verbeterd:

• toegankelijkheid en zichtbaarheid van het 
mechanisme,

• voorspelbaarheid van het proces,
• bescherming van klachtindieners,
• mogelijke oplossingen,
• openbaarmaking, 
• bescherming van persoonsgegevens.

Staff retreat & teambuilding in de Hoge Venen
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BIO Portfolio
Investeringen ondertekend in 2021 (EUR)
Account Land Departement Activiteit Instrument Ondertekend Bedrag
Acceso Crediticio Peru Financiële instelling Microfinancieringsinstelling Lening 07/10/2021 4.306.525
Advans Cote d'Ivoire Ivoorkust Financiële instelling Microfinancieringsinstelling Lening 02/07/2021 2.000.000
Banco para la produccion 
y la comercializacion SA 
(Bancop)

Paraguay Financiële instelling Commerciële bank Lening 31/03/2021 4.161.465

candi solar BV India Infrastructuur Elektriciteitsopwekking Lening 10/12/2021 4.397.299
Cathay Africinvest 
Innovation Fund Ltd Mauritius Investerings-

maatschappij en fonds Kmo-fonds Kapitaal 21/05/2021 6.000.000

Cofina Mali Mali Financiële instelling Microfinancieringsinstelling Lening 07/10/2021 2.873.447
EFC Uganda LLC. Oeganda Financiële instelling Microfinancieringsinstelling Kapitaal 10/08/2021 744.274

Ezdehar Mid-Cap Fund II Egypte Investerings-
maatschappij en fonds Kmo-fonds Kapitaal 16/12/2021 8.829.242

Financiera FDL Nicaragua Financiële instelling Microfinancieringsinstelling Lening 05/05/2021 1.982.673

Incofin India Progress Fund India Investerings-
maatschappij en fonds FI-fonds Kapitaal 22/07/2021 5.000.000

Koperasi Mitra Dhuafa 
(Komida) Indonesië Financiële instelling Microfinancieringsinstelling Lening 13/07/2021 6.000.000

Lendable MSME Fintech 
Credit Fund I Multi Investerings-

maatschappij en fonds FI-fonds Kapitaal 20/08/2021 3.036.781

Optima Servicios 
Financieros S.A. de C.V. El Salvador Financiële instelling Microfinancieringsinstelling Lening 30/11/2021 4.417.158

Phatisa Food Fund 2 LLC SSA Investerings-
maatschappij en fonds Kmo-fonds Kapitaal 29/01/2021 6.071.325

PT Mitra Bisnis Keluarga 
Ventura Indonesië Financiële instelling Microfinancieringsinstelling Lening 25/03/2021 15.000.000

SANASA Development  
Bank PLC Sri Lanka Financiële instelling Commerciële bank Kapitaal 08/07/2021 3.387.335

XpressGas Limited Ghana Onderneming Andere Lening 17/05/2021 2.586.502

Investeringen beëindigd in 2021 (EUR)
Account Land Departement Activiteit Instrument Ondertekend Bedrag
Banco Continental S.A.E.C.A.Paraguay Financiële instelling Commerciële bank Lening 25/07/2016  13.777.500 
Banco Regional Paraguay Financiële instelling Commerciële bank Lening 27/05/2014  13.718.676 
Beyond the Grid Solar Fund 
LLC. (BTGSF) Divers Afrika Investerings-

maatschappij en fonds Infra-fonds Lening 26/10/2017  3.185.582 

Commercial Leasing & 
Finance Plc (CLC) Sri Lanka Financiële instelling Financiële leasing Lening 18/12/2015  6.470.357 

Consorcio Eólico Amayo 
(Fase II), S.A. Nicaragua Infrastructuur Elektriciteitsopwekking, 

-transmissie en -distributieLening 11/10/2010  6.686.000 

Fidelity Bank Ltd. Ghana Financiële instelling Commerciële bank Lening 20/12/2016  14.433.000 

Financiera FDL Nicaragua Financiële instelling Microfinancierings-
instelling Lening 16/05/2017  3.613.600 

KF Bioplants PVT. Ltd India Onderneming Landbouw, bosbouw en 
visserij Lening 16/12/2014  2.100.000 

Local Currency 
Microfinance Fund II LP. 
(Locfund II)

Divers LAC Investerings-
maatschappij en fonds FI-fonds Lening 05/06/2014  725.111 

Oragroup S.A. Divers Afrika Financiële instelling Commerciële bank Lening 12/05/2014  5.000.000 
Plantations et Huileries  
du Congo S.A. (PHC) Congo, DR Onderneming Landbouw, bosbouw en 

visserij Lening 21/12/2015  9.741.281 

Société de Cultures 
Légumières S.A. (SCL) Senegal Onderneming Landbouw, bosbouw en 

visserij Lening 31/10/2013  4.000.000 

In 2021 werden een aantal van onze investeringen beëindigd, waarvan veel een belangrijke en 
blijvende impact op hun regio hadden. Enkele voorbeelden:

• Consorcio Eólico Amayo voorzag in de afgelopen jaren het equivalent van 463.000 personen 
van elektriciteit en vermeed gemiddeld 146.000 ton CO2.

• Banco continental biedt financiële diensten aan meer dan 200.000 klanten en kende over de 
investeringsperiode jaarlijks gemiddeld 15.000 micro- en 10.000 kmo-leningen toe. 

• Commercial Leasing & Finance groeide aanzienlijk sinds onze investering, met een portfolio 
van 13 miljoen USD in 2021, dat is de best presterende microfinancieringsportefeuille in 
handen van een financiële instelling in Sri Lanka.
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Uitstaande investeringen eind 2021 (in mio EUR)

# 29 6 66 35 10 146 71 75

LAC MENA SSA Azië Multi Totaal Kapitaal Lening

8 Landbouw, bosbouw en visserij 0,82 - 11,12 0,81 - 12,76 - 12,76

10 Productie 6,98 - 7,80 5,26 - 20,04 - 20,04

4 Andere - - 7,86 - - 7,86 - 7,86

22 Onderneming 7,81 - 26,78 6,08 - 40,66 - 40,66

13 Commerciële bank 24,48 - 55,44 19,22 - 99,14 20,75 78,39

26 Microfinancieringsinstelling 39,77 12,89 29,73 42,70 16,97 142,05 38,31 103,74

8 Financiële leasing 3,54 13,13 5,34 4,80 - 26,80 - 26,80

4 Andere - - - 8,03 10,38 18,41 7,44 10,96

51 Financiële instelling 67,78 26,01 90,50 74,75 27,35 286,39 66,51 219,88

15 Elektriciteitsopwekking 32,06 - 63,79 39,86 - 135,72 3,00 132,72

1 Draadloze telecomactiviteiten - - - 5,55 - 5,55 - 5,55

16 Infrastructuur 32,06 - 63,79 45,41 - 141,27 3,00 138,27

39 Kmo-fonds 16,77 13,63 50,87 30,07 6,29 117,63 114,34 3,29

8 Infra-fonds 7,75 - 21,74 15,11 4,61 49,21 40,20 9,02

9 FI-fonds 9,76 - 15,88 4,28 8,08 37,99 33,00 4,99

1 Dakfonds - - - - 1,47 1,47 1,47 -

57 Investeringsmaatschappij en fonds 34,27 13,63 88,49 49,45 20,45 206,30 189,01 17,29

146 Totaal 141,93 39,65 269,56 175,69 47,80 674,62 258,52 416,11

Nettoverbintenissen eind 2021 (in mio EUR)

LAC MENA SSA Azië Multi Totaal Kapitaal Lening

Onderneming 7,81 - 27,93 6,08 - 41,82 - 41,82

Financiële instelling 73,00 26,01 92,20 74,75 27,47 293,43 66,63 226,81

Infrastructuur 32,06 - 69,58 50,09 - 151,73 3,00 148,73

Investeringsmaatschappij 
en fonds

38,96 27,59 139,81 70,45 43,90 320,72 286,36 34,36

Totaal 151,83 53,61 329,53 201,37 71,36 807,70 355,98 451,72

Historiek van uitstaande investeringen en nettoverbintenissen aan het einde van het jaar (in mio 
EUR)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Uitstaand 331,06 397,68 459,27 547,63 586,70 619,69 692,10 712,91 776,70 783,48 815,69 807,70
Nettoverbint. 179,65 220,74 283,09 373,90 411,41 414,29 463,22 485,65 514,10 620,35 649,17 674,62
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Ondernemingen
In de afgelopen jaren kreeg de voedsel-
zekerheid zware klappen te verduren. De 
impact van de klimaatverandering is steeds 
voelbaarder, een wereldwijde pandemie was 
desastreus voor logistieke toeleveringsketens, 
rentevoeten bleven stijgen en, niet te 
vergeten, de oorlog in Oekraïne en verbonden 

westerse sancties bedreigen een van de 
laatste graanschuren voor Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten. Verhoogde investeringen in 
landbouwkundige waardeketens moeten deel 
uitmaken van de inspanningen om honger en 
ondervoeding uit te roeien.

Klimaatverandering en voedselzekerheid

Uitstaande investeringen in ondernemingen 31/12/21 (mio EUR)
andere 7,9landbouw 12,8productie 20,0

verkoop LPG 1,7

testen & analyse 0,6

hotel 2,7

onderwijs 2,9

gevogelte 5,4

fruit 0,3

gewassen voor dranken 1,4

granen 4,8

kruiden 0,8

brood 2,0

houten vloeren 0,3

meststof 5,1

zuivel & kaas 1,3

papier & karton 6,7

cacao 1,7

visverwerking 0,3

meubels 2,3

transformatoren 0,3

Agroserv Industrie - We verwerken maïs

In 2021 kende BIO technische assistentie toe 
om het beheer door Agroserv van milieu- en 
sociale risico’s te beoordelen. Dankzij haar 
steun aan dit maïsverwerkingsbedrijf in Burkina 
Faso helpt BIO een strategische link in de 
Burkinese maïswaardeketen te versterken.

Sinds 2008 verwerkt Agroserv maïs en brengt 
het maïsproducten zoals bloem, grits, griesmeel 
en zemelen op de markt in Ouagadougou voor 
gezinnen, brouwerijen, instellingen en herders. 
Het mikt op de lokale markt en draagt bij aan 
lokale voedselzekerheid. Samen met co-
investeerders AgriFI, Oikocredit en Investisseurs 
& Partenaires droeg BIO bij aan de ontwikkeling 
van een agrovoedingsverwerkingsfabriek 
in zuidwest Burkina Faso. Dat zal de 
verwerkingscapaciteit van het bedrijf verhogen 
van 100 naar 156 ton per dag. Zo verhoogt 
de efficiëntie en worden het productgamma 
en de consumentenbasis van het bedrijf 
gediversifieerd.

Agroserv heeft 120 werknemers en werkt 
met een netwerk van meer dan 3.000 kleine 
landbouwers – waarvan minstens 30% 
vrouwen en jongeren zijn – om de kwaliteit 
van hun maïs te waarborgen en te verbeteren. 
Deze producenten genieten van Agroservs 
infrastructuur, productieapparatuur en 
technische steun, en krijgen opleidingen rond 
nieuwe technieken en goede praktijken.
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Het uiteindelijke doel is houtskoolproductie 
en -gebruik volledig te elimineren. Diegenen 
die momenteel dat vuile werk uitoefenen 
kunnen terecht in het distributienetwerk van 
XpressGas. 

XpressGas beschikt momenteel over 27 LPG-
container- en leveringsvoertuigen, en over 
een vloot fietsen en motorfietsen. Het gas 
wordt getransporteerd naar een verkooppunt 
of rechtstreeks naar de consument. Op dit 
moment beheert de onderneming 42.000 
gemerkte LPG-flessen. Wanneer de fles leeg 
is, sturen de klanten ze terug naar XpressGas, 
die hen dan een nieuwe overhandigt. Zo kan 
XpressGas alle defecte en kapotte flessen 
vervangen. Om die influx te beheren bouwt 
XpressGas momenteel een renovatiefabriek 
om oude flessen te herstellen en recycleren. 
Zo moeten er veel minder nieuwe flessen 
geïmporteerd worden.

In 2021 voorzag Investisseurs & Partenaires 
3 miljoen USD in eigen vermogen aan de 
onderneming en BIO kende een lening toe 
van 3 miljoen USD om de groei van haar 
business-to-customer segment te versnellen, 
business-to-business verder te consolideren, 
en haar informatiesysteem en gezondheids- en 
veiligheidsnormen te verbeteren.

XpressGas Limited

Meer dan 75% van de gezinnen in Ghana 
gebruiken nog steeds houtskool en kerosine 
als hun voornaamste bron van kookbrandstof. 
XpressGas biedt hen in plaats daarvan 
LPG in herbruikbare flessen. Zo dalen 
broeikasgasemissies sterk en dit helpt 
ontbossing te beperken aan een betaalbare 
prijs. Daarenboven produceert LPG als propere 
kookbrandstof geen rook, wat de uitstoot en 
luchtvervuiling binnenshuis verder vermindert. 
Het is zuinig en dankzij de hogere hitte daalt 
de kooktijd waardoor minder gas nodig is en 
de kosten dalen. Het aanbod van XpressGas 
viel in goede aarde zoals aangetoond door 
haar snelgroeiend aantal klanten, met 
meer dan 50.000 bediende gezinnen, 60% 
daarvan gebruikt LPG voor de eerste keer. De 
aanzienlijke milieu- en gezondheidsvoordelen 
verklaren het doel van de overheid in Ghana 
om het gebruik van LPG als kookbrandstof te 
verhogen met 50% tegen 2030 en bewustzijn 
te verhogen rond milieu, gezondheid en 
veiligheid.

XpressGas richt zich specifiek op de 
stadrandsgebieden waar momenteel het 
meest houtskool gebruikt wordt. 50% van 
alle houtskool in Ghana wordt gebruikt in de 
stedelijke gebieden Greater Accra en Ashanti. 
Personen in plattelandsgebieden zoeken vaker 
brandhout van naburige bomen en struiken. 
In die stedelijke zones vind je ook de andere 
klanten van XpressGas: de straatverkopers, 
de bakkerijen en de commerciële keukens 
(cateraars voor grotere bedrijven).

De uitstoot van broeikasgassen verminderen
Het klimaatakkoord van Parijs erkent dat 
hout en houtskool vervangen door gas 
een van de meest doeltreffende manieren 
is om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen. Gas gebruiken om te koken 
in plaats van brandhout verlaagt de CO2-
emissies met ongeveer 60% en bovendien 
moeten zo minder bomen gekapt worden 
voor brandhout, wereldwijd een van de 
grootste oorzaken van ontbossing.
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Interview met dr. Enrico Palchetti, agronoom 
en CEO JTF Madagascar

Madagaskar beschikt over een enorm potentieel 
in veel opzichten, landbouw is er een van. Op 
eender welk moment van het jaar heeft echter 
meer dan een derde van de Malagassische 
bevolking het moeilijk om eten op tafel te 
zetten. Om die paradox te helpen oplossen 
heeft BIO geïnvesteerd in JTF, dat als doel heeft 
de voedselproductie voor lokale consumptie 
te vergroten en verbeteren via biotechnologie, 
mechanisatie en het gebruik van nieuwe 
meststoffen en plantvariëteiten.

JTF is een van de weinige bedrijven in het land 
dat mechanische en technische landbouw 
uitvoert. Daarom vraagt het ministerie van 
Landbouw onze steun in de versterking van de 
voedselzekerheid van het land.

Een van de problemen is het gebrek aan 
zaadvariëteiten geschikt voor het diepe Zuiden. 
Zaden moeten geïmporteerd worden, wat duur, 
tijdrovend en moeilijk is. We proberen dus te 
helpen door onze vaardigheden en machines 
te gebruiken om op onze boerderij zaden 

te produceren die gebruikt kunnen worden 
door kleinschalige landbouwers in het zuiden, 
bijvoorbeeld, maïs, sorghum, gierst en maniok. 

Een ander probleem is logistiek. Er zijn simpelweg 
niet genoeg interne transportmogelijkheden, 
zoals wegen en bruggen. Goederen importeren 
of exporteren is erg ingewikkeld, wat enkel 
wordt versterkt door de recente wereldwijde 
scheepvaartcrisis. De kosten voor het importeren 
van voeding in dit land getroffen door hongersnood 
zijn bijna verdubbeld, wat waarschijnlijk nog 
meer problemen zal veroorzaken.

Klimaat
Over de afgelopen twee jaar is de regenval in 
het zuiden van Madagaskar verminderd. Voor 

zelfvoorzieningslandbouw, zonder mechanisatie 
of irrigatiesystemen, kan honderd millimeter 
minder regen per jaar het verschil maken tussen 
overleving en hongersnood. Terwijl droogte-
periodes op zich slecht genoeg zijn voor het 
milieu vergroten de verhoogde moeilijkheden 
voor de landbouwers het probleem. Veel personen 
zijn van het zuiden naar het noorden verhuisd, 
ze proberen betere percelen te vinden om te 
verbouwen en passen daarbij brandlandbouw 
toe in – vroeger – bosrijke gebieden.

Klimaatverandering heeft een invloed op 
landbouwproductiviteit in Madagaskar en 
vereist verschillende strategieën, zoals 
droogtebestendige alternatieven telen. 

Door onze belangrijkste gewassen aan 
te passen kunnen we een evenwicht 
bereiken tussen de economische en de 
milieuduurzaamheid van de boerderij. De 
Malagassische bevolking is een hardwerkend 
volk en heeft vertrouwen in haar land, er is een 
interne veerkracht in het hart van de bevolking. 
Het enige dat ze nodig heeft, is infrastructuur, 
impactinvesteerders en een behulpzame 
politieke klasse.Extractie van essentiële olie

Dr. Enrico Palchetti

We gaan na of eucalyptus globulus 
duurzaam zou kunnen geteeld worden 
voor extractie van essentiële olie, zowel 
uit milieu- als economisch standpunt. Hij 
heeft geen irrigatie nodig en na distillatie 
blijft er 99,9% biomassa over die in de 
bodem van andere gewassen gestopt 
kan worden. Dat verlaagt de kosten voor 
meststoffen, vergroot de hoeveelheid 
organisch materiaal in de bodem, slaat 
koolstof op en verbetert de kwaliteit van 
de grond. Met steun van BIO en Finnfund 
zouden we een moderne distilleerderij 
kunnen bouwen en we hebben al een 
afnemer voor de olie gevonden. 
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Incofin India Progress Fund

Groenten en granen passeren vaak talrijke 
tussenpersonen voor ze terechtkomen in de 
winkel. De lange toeleveringsketen brengt hoge 
kosten en veel voedselverspilling met zich 
mee. Er zijn tal van kleinere agrotechnologische 
bedrijven die de toeleveringsketen kunnen 
inkorten, maar ze krijgen moeilijk toegang 
tot kapitaal. Het Incofin India Progress Fund 
heeft de ambitie die kloof te dichten. Een 
doeltreffendere toeleveringsketen met minder 
tussenstappen zal leiden tot meer transparantie 
en zal voedselverspilling beperken. 

India houdt een grote belofte in voor duurzame 
ontwikkeling via private ondernemingen. Het is 
een land met een ambitieuze, jonge bevolking 
die haar situatie wil verbeteren via hard werk 
en ondernemerschap. Private ondernemingen 
kunnen ook bijdragen om de uitdagingen 
waarmee het land geconfronteerd wordt 
te overwinnen, zoals ongelijkheid (gender, 
onderwijs, familievermogen), onvoldoende 
toegang tot technologie en kapitaal en 
slecht georganiseerde toeleveringsketens. 
Hoewel 65% van India’s bevolking in 

landbouwgebieden woont, focussen private-
equity-investeringen in private ondernemingen 
in het land zich voornamelijk op stedelijke 
bedrijven. Bijgevolg kunnen veel ontluikende 
ondernemers hun volledig potentieel niet 
benutten. Om deze nalatigheid recht te zetten 
creëerde de Belgische impactinvesteerder 
Incofin IM een nieuw impactfonds gefocust op 

plattelandsontwikkeling in India, het Incofin 
India Progress Fund. Het maakt private-equity-
investeringen in de Indische agrovoedings-
waardeketen en garandeert financiële inclusie 
voor landbouwondernemers in India. Het 
kapitaal van het fonds komt van een diverse 
groep private en institutionele investeerders 
waaronder BIO, British International 
Investment (BII), de Koning Boudewijnstichting, 
Korys, Proparco, het SDG Frontier Fund en 
verschillende Belgische family offices. 

Het fonds maakte zijn eerste investeringen 
in drie beloftevolle startups. Denk maar aan 
SuperZop, een agrotechnologische startup 
die landbouwers rechtstreeks verbindt met 
lokale handelaars en restaurants aan de hand 
van een bestelapp. Op die manier hebben 
landbouwers toegang tot de gepaste markt, 
en kleine handelaars en restaurants kunnen 
hun voedingsvoorraad gemakkelijk sneller en 
slimmer kopen aan de gewenste kwaliteit. Om 
deze link te vergemakkelijken heeft SuperZop 
ook een kwaliteitscontroleapp ontwikkeld die 
artificiële intelligentie gebruikt om het soort 
voedingsmiddelen en de kwaliteit ervan te 
identificeren. 

“In de afgelopen zes maanden 
heb ik bestellingen geplaatst 

via de app SuperZop. Ze is heel 
gemakkelijk te gebruiken en 
ik spaar tijd en moeite in de 

aankoop van basismiddelen. 
De kwaliteit van de producten 

is uiterst betrouwbaar.”

Kishore Patel, eigenaar van Ashok Kirana

Z. Exc. Santosh Jha, ambassadeur van India (r) en Loïc De 
Cannière, voorzitter van de raad van bestuur van Incofin 
(l), bij de lancering van IPF bij BIO

Private equity
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Lendable MSME Fintech Credit Fund

Het Lendable MSME Fintech Credit Fund voorziet 
krediet aan FinTech-bedrijven in groei- en 
grensmarkten die toegang creëren tot nieuwe 
financiële producten en diensten aan bankloze 
of onderbediende bevolkingsgroepen in Azië 
en Sub-Sahara-Afrika. Het fonds voldoet aan 
de criteria leiderschap en tewerkstelling van 
de 2X Challenge, een initiatief van de DFI’s 
van de G7 om gendergelijkheid te promoten. 
Het personeel bestaat voor 50% uit vrouwen, 
het investeringscomité voor 33% en de raad 
voor 25%, de initiatiefnemer van het fonds 
Lendable heeft zich er zo vastberaden toe 
geëngageerd te investeren in vrouwen. Het 
fonds zelf heeft 50% vrouwen in de raad. 

Lendable financiert FinTech-bedrijven die 
leningen aan mkmo’s, productieve activa-
financiering, betalingen, overschrijvingen en 
digitale marktplaatsen vergemakkelijken. Vanuit 
zijn kantoren in Nairobi, Londen en Singapore 
ligt Lendable, via zijn eigendomstechnologie 
en -gegevens, aan de basis van alle transacties. 
Ze worden rechtstreeks door het fonds 
gestructureerd, onderschreven en opgevolgd. 

Eind 2021 had het fonds al meer dan 30 
miljoen USD uitbetaald aan FinTech-bedrijven 
in negen landen. 

Zoals bijvoorbeeld in Amartha Mikro Fintek, 
een FinTech-bedrijf in Indonesië dat mkmo’s 
geleid door vrouwen empowert via kapitaal en 
beroepsondersteuning.

De markt voor bankloze vrouwelijke micro-
ondernemers in Indonesië wordt geschat op 
22 miljoen. Daarom heeft Amartha een online 
leningenplatform ontwikkeld (beschikbaar 
in Google Play en de App Store). Het dient 
als een alternatief investeringsplatform door 
mogelijke kredietverstrekkers te verbinden met 
de eigenaars van een microbedrijf. Het platform 
voorziet gemakkelijke toegang voor vrouwen 
in plattelandsgebieden om fondsen te krijgen 
van stedelijke kredietverstrekkers. Amartha’s 
digitale aanpassingsstrategie voor het mkmo-
segment is ontworpen om investeringen 
en inkomsten te verhogen en kosten in die 
plattelandsdorpen te beperken. 

Amartha heeft al 606.795 micro-onderneemsters 
gefinancierd in Java, Sumatra en Sulawesi voor 
een totaalbedrag van 3,13 biljoen Indonesische 
rupiah of ongeveer €202 miljoen.Watu, een van de begunstigden van Lendable

Purwi uit Banyuwangi, East Java, een klant van Amartha
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Advans Côte d’Ivoire -  
Het verhaal van Mariam Djibo, CEO

Advans Côte d’Ivoire is een microfinancierings-
instelling die ongeveer 160.000 klanten 
bedient met het doel hen te betrekken in 
het financiële ecosysteem. De helft van het 
uitvoerend comité en meer dan de helft van 
de werknemers zijn vrouwen, Advans geeft het 
goede voorbeeld wat betreft gendergelijkheid.

Voor personen uitgesloten van het formele 
systeem – omdat ze niet kunnen lezen 
bijvoorbeeld – is het moeilijk een bank binnen 
te gaan en de meeste banken sturen geen 
klantenadviseurs naar dorpen en kleine steden. 
Het is onze job die personen te bedienen via 
een duurzaam economisch model. 

Financiële instellingen

Toen Advans Côte d'Ivoire opgericht werd in 
2012 waren er slechts enkele grote spelers in 
microfinanciering in Ivoorkust. Sindsdien zijn er 
veel meer. Enerzijds is dat goed omdat er meer 
MFI’s zijn om de personen uitgesloten van de 
formele systemen te bedienen. Anderzijds, 
omdat we allemaal dezelfde personen 
bedienen, lopen we het risico op een te grote 
schuldenlast als klanten in stedelijke gebieden 
verschillende leningen aangaan. 

Om dat te vermijden controleren we, telkens als 
Advans een lening overweegt, of de aanvrager 
ergens anders schulden heeft. Ten tweede 
bedienen we geen individuen, maar enkel 
ondernemers die hun leningen afbetalen via 
hun activiteiten. En ten slotte richten we ons, 
in tegenstelling tot de meeste andere spelers, 
voornamelijk op de onderbediende landelijke 
bevolking, die het het moeilijkst heeft om haar 
bedrijven te financieren. 

Wat me de meeste voldoening geeft, is mensen 
zien groeien. De job van kredietagent is echt 
een job in het veld. Advans rekruteert dus 
jonge personen die vaak slechts zes maanden 
professionele ervaring hebben en biedt 
hen een kader waarin ze kunnen groeien 
en openbloeien en zich een professionele 
werkethiek aanmeten. Na een tijdje worden 
deze onervaren werknemers managers. En ik 
zal ze doen blijven groeien door hen beetje bij 
beetje meer verantwoordelijkheden te geven 
en hun vaardigheden bij te schaven.

Dankzij BIO’s steun konden we een 
opleidingsprogramma rond leiderschap 
lanceren voor ons middenkader (waarbij 
verschillende sessies toegewijd aan 
vrouwen) met als resultaat de creatie van een 
mentorprogramma. 
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In Ivoorkust worden we vandaag 
geconfronteerd met een generatie die haar 
waarden kwijt is en enkel snel geld wil 
verdienen. Advans probeert kernwaarden 
opnieuw te herstellen door onze jonge 
rekruten op te leiden en ze te helpen groeien 
tot verantwoorde en ethische individuen. Als 
ze geld willen verdienen, zullen ze daar moeite 
voor moeten doen, maar ze zullen ook merken 
dat de missie belangrijker is en dat de manier 
waarop je jezelf gedraagt meer voldoening 
geeft dan enkel geld verdienen. 

De crisis
We beheerden de covidcrisis behoorlijk 
goed omdat Advans, zelfs voor er 
overheidsmaatregelen waren aangekondigd, 
al een preventiebeleid had ingevoerd. Dat liet 
ons toe ons volledig personeelsbestand en hun 
loon te behouden. 

We focusten ons op interne en externe 
communicatie om het vertrouwen van 
werknemers, kredietnemers en spaarders te 
behouden.

Onze klanten ondervonden toch een 
zware impact, bijna 30% van onze 13.000 
kredietnemers zagen een daling van meer 
dan 50% in hun omzet. We behandelden elke 
klant individueel om een gepaste oplossing te 
vinden voor hun situatie. Bijna 70% van onze 
klanten genoten van aflossingsvrije periodes 
en voor bijna 15% werden de leningen 
geherstructureerd. 

“Twee jaar na de start van 
de pandemie moesten 

ongeveer honderd klanten 
– voornamelijk micro-

ondernemers – hun zaak 
sluiten” 

Vandaag hebben wij en onze klanten een 
weg uit de crisis gevonden en krabbelen 
we terug op. De crisis heeft de banden met 
veel van onze klanten versterkt en heeft 
ons aangespoord de uitrol van onze digitale 
kanalen en nabijgelegen distributiekanalen te 
versnellen.

In Abobo, een buurt van Abidjan, 
verkoopt een van onze klanten kleren en 
accessoires. Door de covidmaatregelen 
kon hij moeilijk toegang krijgen tot 
goederen van buurlanden. Hij moest twee 
van zijn vier winkels sluiten en zich op 
onlineverkoop richten. Geconfronteerd 
met terugbetalingsmoeilijkheden slaagde 
hij erin te herschikken om zijn lening 
te behouden. In 2021 was hij er weer 
bovenop, zijn zaak groeide gestaag en hij 
ging een nieuwe lening aan van €15.000. 

Een andere klant, in de Cocody-
gemeenschap deze keer, produceert 
biologisch afbreekbare en herbruikbare 
zakken. Hij had net een lening van 
€45.000 ontvangen in juni 2019. 
Tijdens de covidpandemie, koos hij 
ervoor zijn activiteit te diversifiëren 
met de productie van mondmaskers 
en gezichtsschermen. Dankzij die 
diversificatie was er een goede groei en 
de omzet was bijna 30% hoger. 

Een stoffenwinkel in Abobo

Onze job is erop toezien dat de bedrijven van 
onze klanten groeien en hun levenskwaliteit 
verbetert. We geven hen een eerste lening, een 
tweede lening en tegen de vijfde heeft een 
klant een magazijn gebouwd en zijn zoon naar 
de Verenigde Staten gestuurd om te studeren. 
Dat moedigt je echt aan om meer te doen.



3534

Genderscan & 2X Challenge 

In 2020 voerde BIO een genderscan uit van 
de financiële instellingen in haar portfolio met 
als doel beter te begrijpen hoever de klanten 
staan wat betreft gendergelijkheid, bewustzijn 
te creëren rond het onderwerp en uit te zoeken 
in welke mate BIO’s technische assistentie haar 
klanten verder kan ondersteunen rond gender. 

In het algemeen behaalden de financiële 
instellingen in BIO’s portfolio behoorlijk 
goede resultaten. Het merendeel van de FI’s 
gaf aan dat ze, met de financiële steun van 
BIO, graag producten zouden ontwikkelen 
specifiek ten voordele van vrouwen. Velen 
waren geïnteresseerd in de organisatie van 
leiderschapsopleidingen voor vrouwen 
en zouden graag een genderstrategie 
ontwikkelen. Op basis van deze scan heeft 
BIO technische assistentie toegekend aan 
4 financiële instellingen - voor een totaal 
van €140.878 – om een genderstrategie te 
creëren, het middenkader op te leiden en/of de 
gendergelijkheid van de instelling te meten. 

Om gendergelijkheid verder te promoten 
heeft BIO de 2X Challenge ondertekend. 
Dit is een initiatief dat DFI’s vraagt om 
hun financiering te focussen op de 
economische vooruitgang van vrouwen en 
op gendergelijkheid. De uitdaging is om deze 
bronnen te mobiliseren om initiatieven te 
steunen die vrouwen in ontwikkelingslanden 
voorzien van leiderschapsmogelijkheden, 
kwaliteitsvolle tewerkstelling, financiering, 
ondernemingssteun evenals producten en 
diensten die de inclusie van vrouwen en 
meisjes verhogen. 

De 2X Challenge heeft haar initiële doel 
van 3 miljard USD voor gendergelijkheid 
ruimschoots gehaald en heeft het recent 
opgetrokken naar 15 miljard USD. DFI’s 
zoals BIO zijn de voornaamste bron van dit 
kapitaal, maar bedrijven uit de privésector en 
institutionele investeerders dragen ook bij. In 
2021 engageerde BIO €75.198.400 in nieuwe 
investeringen die kwalificeren voor de 2X 
Challenge.

Banco Guayaquil 

Banco Guayaquil, een Ecuadoraanse universele 
bank, heeft meer dan 95 jaar ervaring, met 
een uitstekend trackrecord en een grote 
geografische spreiding – met inbegrip 
van onderbediende gebieden. Dankzij dit 
uitgebreide netwerk kon de bank een populair 
“bancarisatieproject” genaamd Banco del 
Barrio (de buurtbank) implementeren. Het 
laat niet-bancaire micro-ondernemers van 
stedelijke buurten en plattelandssteden toe 
bankdiensten te voorzien aan personen zonder 
rekeningen. De resultaten van Banco del Barrio 
werden in 2010 erkend als het "grootste 
bancarisatieproject” in Latijns-Amerika door de 
Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

In 2021 kende BIO 37.262 USD in technische 
assistentie toe aan Banco Guayaquil, waaraan  
BIO al een lening van €13,1 miljoen had 
toegekend in 2019, met een focus op 
mkmo’s, groene bedrijven en energie-
efficiëntieprojecten. De technische assistentie 
heeft als doel de genderprestatie van de 
bank te verbeteren door het ontwerp van een 
genderstrategie voor de volledige organisatie 
te steunen, bewustzijn te verhogen rond 
gendergelijkheid en het aantal vrouwelijke 
senior managers geleidelijk te doen toenemen.

Reclame van Banco Guayaquil
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Infrastructuur
Infrastructuur voor klimaatbestendigheid

SDG 7 stelt dat iedereen tegen 2030 toegang 
moet krijgen tot betaalbare, betrouwbare, 
duurzame en moderne energie. Volgens 
de VN moet een belangrijk deel daarvan 
hernieuwbare energie zijn. Want het is 
overduidelijk dat om de klimaatverandering 
tegen te gaan hernieuwbare fossielvrije energie 
dé in te slagen weg is.

In 2020 kondigde de Europese vereniging van 
ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (EDFI) 
(met een gecombineerd bedrag van 50 miljard 
USD onder beheer in groei- en grensmarkten) 
al aan dat haar 15 openbare ledeninstellingen, 
waaronder BIO, hun financieringsbeslissingen 
geleidelijk zouden afstemmen op de doelen 
van het akkoord van Parijs en zouden 
verzekeren dat hun portfolio’s netto nul 
uitstoot behalen tegen 2050 ten laatste.

De leden van EDFI financieren sindsdien geen 
nieuwe kool- of stookolieprojecten en zullen 
andere fossiele brandstoffen beperken, zoals 
selectieve investeringen in gasgestookte 
elektriciteitsopwekking, in overeenstemming 
met de doelen van het akkoord van Parijs tot 
we ze helemaal uitsluiten tegen 2030 ten 
laatste. Dit nieuwe engagement omvat alle 
rechtstreekse investeringen, onrechtstreekse 
investeringen via investeringsfondsen en 
gerichte leningen via financiële instellingen.

BIO besliste al in juli 2021 niet langer 
te investeren in nieuwe gasgestookte 
elektriciteitscentrales. Bovendien heeft 
BIO, sinds ze begon te investeren in 
infrastructuurprojecten in 2010, rechtstreeks 
geïnvesteerd in 18 energieproductiefaciliteiten 
en onrechtstreeks in meer dan 100 
projecten verbonden aan energie via negen 

investeringsfondsen. Het gaat onder andere 
om twee zonne-energieparken in Senegal 
met een capaciteit van 25 en 20 MW, een 
geothermische energiecentrale (36 MW) en 
een windmolenpark (23 MW) in Nicaragua, 
een zonne-energiepark (100 MW) in India, een 
zonne-energiecentrale in El Salvador (100 MW), 
en een waterkrachtcentrale in Oeganda.

.

Alleen al in 2019 
hebben rechtstreekse en 

onrechtstreekse investeringen 
door BIO in hernieuwbare 

energie 1,488 miljoen ton CO
2e 

uitgespaard. Dat komt neer 
op bijna de totale jaarlijkse 

uitstoot van Rwanda.

Uitstaande investeringen infrastructuur 31/12/21 (in mio EUR)

zonne-energie 57,7
waterkracht 37,4

thermisch 32,0
wind 5,2

geothermisch 3,5
telecommunicatie 5,6

ICT 5,6energieproductie 135,7

BIO's ecologische voetafdruk
Elk jaar telt een onafhankelijke consultant BIO’s eigen CO2-emissies (verwarming van het 
kantoor, reizen per vliegtuig, papiergebruik, enz.). Sinds de berekeningen van het eerste jaar,  
2015, daalden BIO's emissies per fulltime-equivalent gestaag, met een sterke daling in 2020 
doordat er veel minder per vliegtuig gereisd werd door covid. Die trend zette zich door in 2021.

BIO’s emissies voor 2021 bedroegen nog steeds 225 ton CO2e, dat zal gecompenseerd 
worden via een kookfornuisproject in Ghana dat efficiënte geïsoleerde gyapa-kookfornuizen 
biedt aan families in Ghana
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Evolutie van de emissies, relatief aan het FTE
21,7

2,9
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Autonome energie-eenheden

In 2021 heeft BIO beslist om haar strategie rond  
hernieuwbare energie aan te passen. Bovenop 
haar investeringen in grote centrales die hun 
elektriciteit rechtstreeks injecteren in het net, 
zet BIO voortaan ook meer proactief in op 
autonome energie-eenheden los van het net. 

Zeker in afgelegen gebieden is het makkelijker 
om autonome eenheden op te zetten, 
zogenaamde solar home systems. Met 
enkele zonnepanelen en een batterij is een 
huishouden al een eind ver om de frigo, tv, 
laptop en verlichting te laten werken. Het 
bespaart meteen de sterk vervuilende kerosine 
uit die nodig was om lampen te laten branden 
en te koken.

De sterkere focus op kleinschalige offgrid 
hernieuwbare bronnen bouwt verder op 
vorige investeringen in dit veld. Sinds 2017 
participeert BIO bijvoorbeeld in twee fondsen 
die investeren in dergelijke offgrid-eenheden 
(Beyond The Grid Solar Fund en het Off-Grid 
Solar & Financial Access Senior Debt Fund 
I). Recent investeerde ze in candi solar. Dat 
energiebedrijf installeert autonome eenheden 
op zonne-energie voor ondernemingen in India 
en Zuid-Afrika. Zo krijgen ze hernieuwbare 
elektriciteit aan een voordelige prijs.

In 2022 wil BIO €55 miljoen van haar totale 
investeringsbudget van €200 miljoen besteden 
aan hernieuwbare energie. De markt in 
autonome eenheden groeit exponentieel. Er 
zijn dus meer dan genoeg kandidaten voor BIO. 
Afval omzetten in energie, i.e. niet-recyclebaar 
afvalmateriaal omzetten in bruikbare warmte 
of elektriciteit, en landbouw- of bosbouwafval 
vergisten, i.e. een proces waarbij bacteriën 
organisch materiaal afbreken, behoren ook tot 
de mogelijkheden. 

Strikte criteria

Met haar talloze projecten rond betaalbare, 
betrouwbare en hernieuwbare energie draagt 
BIO in belangrijke mate bij tot de realisatie 
van SDG 7. En dat zonder het welzijn van mens 
en natuur uit het oog te verliezen door strikte 
criteria te hanteren in al haar investeringen.

Een project waarvoor bijvoorbeeld bos moet 
gekapt worden of landbouwgrond in beslag 
wordt genomen krijgt geen steun. Ten slotte, 
maar zeker niet onbelangrijk zijn er sociale 
vereisten, bijvoorbeeld over de veiligheid van 
de werknemers en de nauwe betrokkenheid 
van omwonenden. 

(Origineel artikel door Chris Simoens voor de 
nieuwsbrief van de FOD Buitenlandse Zaken)

Een candi solar installatie

Rwimi, een kleine waterkrachtcentrale in Oeganda
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Special Operations
In 2021 herstelden de meeste van BIO’s 
klanten zich snel, in het bijzonder de 
technologiebedrijven. BIO zag ook een 
“V-herstel” in haar fondsen, met waarderingen 
die nu hoger zijn dan voor de pandemie. 

BIO’s klanten bleken veel veerkrachtiger dan 
verwacht en, tot hiertoe, moesten zeer weinig 
bedrijven de boeken sluiten. 

BIO’s klanten werden geconfronteerd 
met ongunstige omstandigheden door de 
covidpandemie. Haar noodfinancieringsfaciliteit 
was dan ook zeer nuttig om de klappen op te 
vangen en herstel te bespoedigen. Daarom 
voerde BIO ook zoveel mogelijk projecten in 
code 5 uit in 2021. BIO toonde veel aandacht 
en begrip voor de problemen van haar klanten 
tijdens lockdowns. 

In economisch, politieke en sanitaire turbulente 
tijden speelt BIO’s Special Operations team een 
fundamentele rol in bedrijven in nood bijstaan 
om de crisis te overleven en hun veerkracht te 
verhogen. 

BIO’s Special Operations team voert een 
nieuwe due diligence uit voor elke nieuwe 
situatie en klant. Ze gaan het gesprek aan 
met de klant en andere stakeholders om te 
proberen de belangen van alle betrokken 
partijen op elkaar af te stemmen en de 
best passende oplossing te vinden. BIO’s 
bijdrage varieert van een herschikking 
van terugbetalingsschema’s, een tijdelijk 
moratorium op betalingen, een technische 
assistentie om de veerkracht van de klant 
te versterken, tot, in sommige gevallen, alle 
genoemde opties.

Acceso Crediticio 
Interview met Desiré Baca, Senior Portfolio en 
Financial Restructuring Officer

Voor klanten zwaar getroffen door de 
covidpandemie was BIO’s Special Operations 
team – samen met collega’s van andere 
departementen – hun eerstelijnshulp. Ze 
stonden klanten, stakeholders en andere impact-
investeerders bij om gepaste oplossingen te 
vinden voor alle partijen in nood.

De reorganisatie van  
Acceso betrok niet minder  

dan 29 partners  
en duurde bijna een jaar 

Acceso Crediticio is een microfinancierings-
instelling gespecialiseerd in krediet verlenen 
aan de duizenden taxichauffeurs in Lima, 
de hoofdstad van Peru. Taxichauffeur zijn in 
Peru is een overlevingsjob, het is dus vaak 
het eerste wat een werkloze zal doen. In het 
verleden was het ook een job geassocieerd met 
mannen, vertrekkend van het vooroordeel dat 
zij betere chauffeurs zijn. In de golf van nieuwe 
taxi-aanvragen in Lima in de afgelopen jaren 

blijkt echter dat meer vrouwen taxichauffeurs 
worden. Daarom ontwikkelt Acceso Crediticio 
momenteel nieuwe producten om die vrouwen 
ook te helpen financiering te krijgen om hun 
eigen wagen te kopen.

BIO’s noodfinancieringsfaciliteit
In 2020 richtte BIO een nood-
financieringsfaciliteit op van €50 miljoen 
om de bedrijven getroffen door de 
pandemie te steunen. Die faciliteit 
werd gebruikt om snel opschortingen, 
moratoria, richtlijnen, herstructureringen 
en kapitaalinjecties te voorzien om 
haar begunstigde bedrijven te helpen 
overleven. Tot hiertoe werden 4 
noodfinancieringsprojecten goedgekeurd.

Klanten van Acceso Crediticio werden hard getroffen door 
de wereldwijde pandemie en de daaropvolgende lockdowns
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Toen covid overal ter wereld losbarstte in 
2020 legde Peru een van de eerste en striktste 
lockdowns op in Latijns-Amerika. De grenzen 
van het land waren gesloten, avondklokken 
opgelegd en de bevolking mocht het huis 
enkel verlaten voor essentiële goederen. Dat 
herhaalde zich in 2021. Zoals verwacht waren 
de meer dan 300.000 taxichauffeurs in Lima 
zwaar getroffen, het had een zware impact 
op hun vermogen om hun leningen terug te 
betalen.

Acceso Crediticio had dringend nood aan 
financiering in 2021 om activiteiten te kunnen 
verderzetten gezien de liquiditeitsbeperkingen 
veroorzaakt door deze situatie. Er was echter 
een grootschalige herstructurering vereist voor 
Acceso Crediticio om haar liquiditeitspositie 
te beheren en opnieuw fondsen te kunnen 
werven. Om de solvabiliteitspositie van het 
bedrijf snel te versterken, moesten bestaande 
investeerders meer kapitaal (eigen vermogen) 
injecteren en/of kredietverstrekkers leningen 
voorzien op een gelijkaardige manier 
gestructureerd als kapitaalinjecties (quasi-
eigen vermogen of achtergestelde lening). 

Hoewel BIO bereid was een achtergestelde 
lening te voorzien, was dat niet 
zonder risico, door het gebrek aan een 
herstructureringsovereenkomst, de moeilijke 
onderhandelingen in het verschiet en de 
complexe politieke en sanitaire situatie in Peru. 
Het was echter getuige van het vertrouwen 
in de instelling en stuurde een sterk signaal 
naar andere mogelijke investeerders, wat hen 
overtuigde om ons te volgen. Op die manier 
katalyseerde de achtergestelde lening die BIO 
voorzag financiering van andere investeerders. 

Dankzij BIO’s noodlening kon Acceso haar 
activiteiten beetje bij beetje terug opstarten 
en kon ze haar klanten, die in grote nood zaten 
door de impact van de pandemie, blijven 
steunen.

Nadat ik de herstructurering 
had afgerond reisde ik naar 

Peru in januari 2022. Ik was 
er getuige van de kracht en 
veerkracht van het bedrijf.

Na een lang jaar van hard werken en lockdowns 
was het geweldig om naar Peru te gaan en 
Acceso’s team voor de eerste keer in persoon 
te ontmoeten. We hadden elkaar natuurlijk 
al vaak aan de telefoon gehad, maar dat was 
anders. Plotseling waren deze personen en hun 
klanten niet langer gezichten op een scherm. 
Het was een fantastisch gevoel omdat het niet 
enkel om Acceso ging maar om haar talrijke 
klanten: die taxichauffeurs voor wie hun wagen 
- gefinancierd door Acceso – hun voornaamste 
bron van inkomsten is om hun gezin te 
onderhouden.

Cirstina Navero, een klant van Acceso

Jesus Angel is een taxichauffeur in de 
hoofdstad van Peru, Lima. Hij heeft niet 
genoeg geld om zijn eigen taxi te kopen, 
maar gelukkig kreeg hij een lening van 
Acceso Crediticio. Zoals de meeste 
11.500 taxistas met een lening bij Acceso 
rijdt Jesus’ auto op natuurlijk gas. Het 
produceert het minst uitlaatgassen van 
alle fossiele brandstoffen en zo blijft de 
lucht in Lima gezond voor de tien miljoen 
inwoners. Natuurlijk zou hernieuwbare 
energie nog beter zijn, maar de kosten 
zouden te hoog zijn voor de taxistas.
Acceso vraagt de taxistas 500 dollar per 
maand voor de lening en voor een auto-
verzekering, terwijl haar zusterbedrijven 
onderhoud en financieel en juridisch 
advies geven. Toen covid losbarstte in 
Lima ging de stad in de langste lockdown 
wereldwijd, bijna alle taxichauffeurs 
waren werkloos. Sinds maart 2020 
kunnen de taxistas hun lening niet langer 
afbetalen waardoor Acceso geen inkomen 
heeft. Maar ze moet wel de lopende 
kosten en schulden blijven betalen, 
waaronder BIO’s lening van €8,5 miljoen.
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Avi Niger

Avi Niger is nog een voorbeeld van een 
werkelijk veerkrachtig bedrijf dat erin slaagde 
de meest moeilijke omstandigheden te boven 
te komen. 

Avi Niger is een greenfield pluimveeteeltproject 
gevestigd nabij Niamey, Niger. Het is de 
eerste grootschalige leverancier van verse 
kippeneieren in het land – een pionier die 
betaalbare proteïne voorziet aan de Nigerese 
bevolking. Het land is een van de armste van 
de wereld en wordt geplaagd door honger 
en onrust. Twee op de drie inwoners leven er 
onder de armoedegrens en meer dan 40% 
verdient minder dan 1 USD per dag. Betaalbare 
eieren bieden is dan ook geen luxe maar een 
noodzaak.

Avi Niger begon in 2018 als een state-of-
the-art eierenboerderij, hard werkend om de 
steeds strengere voedselveiligheidsnormen 
van de EU na te leven. Maar in augustus 2020 
overstroomden Avi Nigers productiefaciliteiten 
door de recordhoogte van de Nigerrivier. 
Gelukkig overleefden de meeste kippen en 

het bedrijf slaagde erin de impact van het 
water op zijn installaties te beperken. In 
februari 2021 had het bedrijf zich hersteld 
en bereikte het opnieuw volledige capaciteit, 
met vier volledig operationele legbatterijen en 
kuikentjes in de kippenren. Maar in maart 2021 
trof een uitbraak van het H5N1-vogelgriepvirus 
Niamey. Ondanks de state-of-the-art 
beveiligingsvoorzieningen inzake hygiëne en 
gezondheid stierven 150.000 legkippen in drie 
weken tijd. Daar kwam covid dan nog eens bij.

Avi Niger vertoonde een opvallende veerkracht 
tegenover deze rampen. Het kon rekenen op 
BIO’s Special Operations team voor advies en 
in oktober 2020 op een extra lening van €1 
miljoen. Het bedrijf diversifieerde ook zijn 
inkomsten met de productie van diervoeder 
voor kamelen, koeien, kippen, geiten en 
schapen. Bovendien kan Avi Niger dankzij zijn 
vaste klanten en de openbare aanbestedingen 
die het blijft binnenhalen (het lokale kantoor 
van Enabel is een van zijn klanten) overleven 
en vol vertrouwen naar de toekomst kijken.

Het eierenbedrijf leeft opnieuw op en er 
worden weer jobs gecreëerd. Om schade te 
vermijden door toekomstige overstromingen 
– een zekerheid in een wereld geteisterd 
door de steeds groeiende gevolgen van de 
klimaatverandering – zal er een nieuwe muur 
rond de bedrijfsterreinen gebouwd worden. Om 
de impact van ziektes – ook een zekerheid – te 
beperken zal er een grondige audit van de bio-
sanitaire praktijken ondernomen worden om in 
de toekomst normen van de hoogste kwaliteit 
te garanderen.

De overstroming van augustus 2020
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Ontwikkeling en duurzaamheid
SDG 5 – gendergelijkheid

Van al BIO’s projecten goedgekeurd in 2021 
kwalificeerden 16 op 21 voor de 2X Challenge 
– waaraan BIO meer dan €75 miljoen heeft bij-
gedragen in nieuwe investeringen over het jaar.

De microfinancieringsinstelling KOMIDA (‘We 
Care for the Poorest Women’) in Indonesië is 
een spaar- en kredietcoöperatie in handen van 
plattelandsvrouwen die zich uitsluitend richt 
op vrouwelijke ondernemers. Sinds juli 2021 
telt KOMIDA 824.725 leden, 318 vestigingen, 
meer dan 4.000 personeelsleden en een 
leningenportfolio van €102 miljoen. KOMIDA is 
van plan nog eens 400.000 vrouwelijke klanten 
aan te trekken tegen 2025.

BIO kende de instelling een lening toe 
van €6 miljoen. Ze stemde ermee in haar 
genderpraktijken verder te verbeteren door 
de vereisten te versoepelen voor vrouwen 
die een lening willen krijgen en de interne 
arbeidsvoorwaarden voor vrouwelijke 
werknemers te verbeteren. We zijn de eerste 
Europese DFI die een lening uitbetaalt aan 
KOMIDA. Die lening vormt dan ook een 

goedkeuringsstempel die het merk KOMIDA zal 
bemoedigen en versterken.

Een andere investering van BIO met een sterke 
genderprestatie is Advans Côte d’Ivoire in 
West-Afrika. Ze voorziet financiële diensten aan 
mkmo’s in stedelijke en plattelandsgebieden. 
Ze maakt deel uit van de Advans Group, een 
initiatief geleid door DFI’s om financiële 
diensten te voorzien aan onderbediende 
bevolkingsgroepen.

Een derde van haar klanten, 50% van haar 
werknemers en de helft van haar managers zijn 
vrouwen. Daardoor komt ze in aanmerking voor 
de 2X Challenge op drie vlakken: leiderschap, 
tewerkstelling en consumptie. 

In 2021 gaf BIO een tweede lening van 
€2 miljoen aan Advans Côte d’Ivoire. Het 
bedrijf ontving ook technische assistentie 
om de opwaartse mobiliteit van vrouwelijke 
middenkaders naar seniorfuncties te promoten, 
om een cultuur van gendergelijkheid te 
promoten en om ervaringen en goede 

praktijken te delen tussen de Ivoriaanse 
vestiging en de andere filialen van Advans 
Group.

Er werd ook gelijkaardige technische assistentie 
met een sterke focus op gendergelijkheid 
toegekend aan drie andere financiële 
instellingen: Banco Guayaquil en Banco 
Solidario in Ecuador en Fidelity Bank in Ghana. 

SDG 7 – betaalbare en duurzame energie

10 van de 13 rechtstreekse energieprojecten 
in BIO’s portfolio zijn hernieuwbare 
energieprojecten. Er werden nog eens 68 
onrechtstreekse projecten verbonden aan 
energie gefinancierd door 11 gespecialiseerde 
investeringsfondsen in BIO’s portfolio. De 
totale energievoorziening is het equivalent 
van de jaarlijkse consumptie van ongeveer 
17,1 miljoen personen, waarvan meer dan 
90% in Afrika woont. In 2020 kwam BIO’s 
rechtstreekse en onrechtstreekse hernieuwbare 
energievoorziening overeen met een totaal van 
3.730.000 ton CO

2 vermeden, het equivalent 
van de broeikasgasuitstoot van 803.700 
voertuigen aangedreven door brandstof 
waarmee gedurende een jaar gereden wordt.

Klant van KOMIDA

Alle impactgegevens zijn gebaseerd op BIO’s portfolio van uitstaande investeringen op 31.12.2020 tenzij anders vermeld.
Indirecte impactresultaten worden berekend aan de hand van het Joint Impact Model (JIM), een online tool voor impactgeoriënteerde 

investeerders in ontwikkelingsmarkten.
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candi solar is een bedrijf dat zonne-
energieparken installeert, in handen heeft 
en exploiteert in India en Zuid-Afrika. Zijn 
klanten zijn kmo’s die betrouwbare en 
betaalbare energie nodig hebben maar zich 
liever concentreren op hun kernactiviteit 
en de financiering en het beheer van hun 
zonnepark dus uitbesteden. Tegen eind 2021 
had het bedrijf al 11 MWp geïnstalleerd via 
operationele zonneparken voor meer dan 20 
verschillende afnemers.

Indische en Zuid-Afrikaanse 
elektriciteitsopwekking is in het algemeen 
gebaseerd op fossiele brandstoffen en het 
elektriciteitsnet ondervindt regelmatig pannes, 
in het bijzonder in India. In 2021 kende BIO 
een lening toe van 5 miljoen USD aan candi 
solar. BIO’s financiering zal het bedrijf toelaten 
zijn capaciteit te verhogen met ongeveer 
10MWp. Zo verlaagt het de afhankelijkheid 
van zijn klanten van het nationale net en 
vermijdt het naar schatting 2.422 ton CO2e. 
candi solar ging ook akkoord om een duurzaam 
beleid rond sourcing van zonnepanelen te 
ontwikkelen evenals een risicomapping van zijn 
leveranciers.

Spark+ Africa Fund is een impactinvesterings-
fonds dat ernaar streeft een inclusieve 
en duurzame propere kookindustrie 
te ontwikkelen in Sub-Sahara-Afrika. 
Propere kookfornuizen helpen ontbossing 
en klimaatverandering te beperken en 
luchtvervuiling binnenshuis en sterfgevallen 
door ziektes verbonden aan rook te doen dalen. 
Bovendien verlagen betere kookfornuizen de 
energieconsumptie van gezinnen waardoor ze 
ook minder moeten spenderen aan brandstof.

Spark+ zal investeren in ongeveer 27 
bedrijven die propere en energie-efficiënte 
kookoplossingen produceren, verdelen of 
leveren aan de armste socio-economische 
groepen. Bovendien zal het fonds investeren 
in distributie- en financieringsbedrijven die 
propere kookoplossingen kunnen opschalen, 
inclusief offgrid-zonne-energiebedrijven en 
microfinancieringsinstellingen.

BIO heeft €2,5 miljoen aan eigen vermogen 
geïnvesteerd in Spark+ Africa Fund.

Toeleveringsketens van zonnepanelen
In 2021 waren er zorgwekkende verslagen 
van dwangarbeid door de Oeigoerse 
minderheid in China. Dat werpt veel 
vragen op rond hoe we moeten omgaan 
met het risico van investeren in projecten 
met zonnepanelen. BIO veroordeelt 
sterk alle gebruik van dwangarbeid in 
eender welk investeringsproject, en in de 
toeleverings- of afnameketen van deze 
projecten. BIO zal haar standpunt duidelijk 
maken in alle relevante relaties met 
(mogelijke) klanten en andere stakeholders. 
BIO verkiest de creatie van volledig 
transparante alternatieve toeleverings-
ketens van zonnepanelen om de risico’s 
op dwangarbeid doeltreffend te kunnen 
uitsluiten. BIO zal zich informeren over de 
ontwikkeling van zulke alternatieven en zal 
ze steunen via investeringen en technische 
assistentie. Bovendien zal BIO trachten af te 
stemmen met de Europese DFI’s, IFC en de 
Wereldbank rond een gemeenschappelijk 
beleid om het risico op dwangarbeid aan 
te kaarten in de toeleveringsketens van 
zonnepanelen.

In 2021 evalueerde een gespecialiseerde 
consultant, Atkins, de klimaatrisico’s en 
-opportuniteiten in BIO’s portfolio. De 
studie bestudeerde 11 casestudies en 
resulteerde in concrete aanbevelingen 
rond strategie, bestuur, risico- en 
opportuniteitenbeheer en het gebruik 
van meetinstrumenten en doelen om 
klimaatrisico’s in de toekomst beter 
aan te kaarten. Er is een samenvatting 
beschikbaar op BIO’s website. 

Propere kookfornuizen
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SDG 8 – waardig werk en economische groei

BIO beschouwt tewerkstelling als een van 
de primaire doelen van al haar investeringen 
en steunt actief SDG 8 voor waardig werk en 
economische groei. Eind 2020 ondersteunden 
BIO’s rechtstreekse investeringen 117.462 
rechtstreekse jobs en haar onrechtstreekse 
investeringen nog eens 158.432 jobs. Voor 
rechtstreekse investeringen bereikte de 
nettojobcreatie 3.210 jobs in 2020 en de 
rechtstreekse bijdrage aan lokale toegevoegde 
waarde bereikte €3,6 miljard, zoals geschat 
door het Joint Impact Model (JIM). 

Nog belangrijker is dat investeringsprojecten 
substantiële onrechtstreekse effecten hebben 
op de volledige economie en niet enkel op 
rechtstreekse jobs.

Optima Financial Services is een 
Salvadoraanse financiële instelling. Ze biedt 
financiële producten en diensten aan micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen. Optima 
is een privé-initiatief dat op zoek gaat naar een 
duidelijke en meetbare sociale impact bovenop 
financiële rentabiliteit. 

In 2020 kende BIO een lening van 5 miljoen 
USD toe aan de instelling en werkte ze mee aan 
de creatie van een milieu- en sociaal actieplan. 
Het plan verbetert de sociale prestatie 
van de instelling voor de meer dan 230 
werknemers en hielp de interne werkomgeving 
te verbeteren met maatregelen rond 
brandveiligheid, arbeidersvertegenwoordiging, 
overuren en een klachtenmechanisme.

Het Phatisa Food Fund II investeert in kmo’s in 
de volledige Afrikaanse voedingswaardeketen 
en in landbouwbedrijven. Er wordt verwacht 
dat het 2.000 kwaliteitsvolle jobs zal creëren 
en 10.000 permanente jobs zal behouden 
voor kleinschalige landbouwers en micro-
ondernemers. Het moedigt zijn begunstigden 
actief aan een genderbeleid in te voeren en 
tewerkstelling van vrouwen te verhogen.

In 2021 investeerde BIO €5.767.300 aan 
eigen vermogen in het fonds. Hoewel het 
fonds al een relevant E&S-beheersysteem 
(ESMS) had, inclusief een beleid rond waardig 
werk, werkte BIO samen met Phatisa om zijn 
ESMS verder te upgraden en een kader voor 
stakeholderengagement in te voeren, een 
E&S-manager aan te nemen en een formeel 
beheerproces voor risico’s verbonden aan 
klimaatverandering te ontwikkelen.

T&T Fruits is een Peruviaans familiebedrijf 
gespecialiseerd in de verwerking en verpakking 
van kwaliteitsvol vers fruit. Het bedrijf 
heeft een verpakkingsfaciliteit in Huaral, 90 
kilometer ten noorden van Lima en strategisch 
gelegen dicht bij de havens van Callao en 

Chancay, ontworpen om een capaciteit te 
bereiken van 1.650 containers per jaar.

T&T Fruits koopt mango’s, mandarijnen, 
avocado’s, enz. van kleine en middelgrote 
landbouwers. Zo stimuleert het rurale 
economische ontwikkeling door betere prijzen 
te bieden. Dankzij een lening van BIO van 3,7 
miljoen USD zal T&T kasmiddelen kunnen 
vrijmaken, zijn verwerkingscapaciteit kunnen 
uitbreiden en op die manier ongeveer nog eens 
180 waardige jobs creëren. Om dat te doen 
ging het bedrijf akkoord met een milieu- en 
sociaal actieplan dat in het bijzonder beoogt 
de arbeidsomstandigheden, gezondheid en 
veiligheid op het werk, brandveiligheid en de 
rechten van arbeiders te verbeteren. 

In 2021 kende BIO ook 9.145 USD in 
technische assistentie toe aan T&T om het 
bedrijf te helpen de voornaamste milieu- en 
sociale risico’s te beoordelen en een gepast 
actieplan te ontwikkelen.Schatting JIM onrechtstreeks gesteunde jobs in 2020 (mio)

financiële instellingen & provisie van productieve leningen 6,8
lonen gespendeerd in de lokale economie 0,37

energievoorziening 0,17

lokale aankoop van intermediaire goederen en diensten 0,14
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SDG 9 – industrie, innovatie en infrastructuur

Inclusieve en duurzame industrialisering, 
gepaard met investeringen in innovatie en 
infrastructuur, leidt tot een dynamische en 
concurrentiële economie. Die brengt op zijn 
beurt tewerkstelling en inkomsten tot stand 
in ontwikkelingslanden. De minst ontwikkelde 
landen moeten echter in het bijzonder 
de ontwikkeling van hun productiesector 
versnellen als ze SDG 9 willen realiseren. 
Daarom steunt BIO 54 productiebedrijven, 
ze vertegenwoordigen een derde van haar 
investeringen in ondernemingen.

Alle 21 investeringen van BIO goedgekeurd 
in 2021, behalve één, richten zich op SDG 9 
door de consolidatie en/of innovatie van de 
privésector te promoten. 

Denk bijvoorbeeld aan Ezdehar Mid Cap 
Fund II, BIO’s eerste fondseninvestering 
in Egypte. Dat is een ander voorbeeld 
van hoe BIO de ontwikkeling van nieuwe 
industrieën steunt. Opgericht in 2015 
bleek Ezdehar een leidinggevende private-
equityfondsenbeheerder in Egypte. Het 

verwierf met succes zijn eerste fonds in 
2016 ondanks politiek en economisch 
uitdagende tijden. Dit fonds focust zich sterk 
op de verbetering van technische capaciteit, 
managementteams en bestuur van kmo’s en 
familiebedrijven. Het investeert gewoonlijk in 
bedrijven met grotendeels informele processen 
en vormt ze om tot goed bestuurde instellingen 
met goede E&S-praktijken. BIO’s investering 
in Ezdehar steunt een ontluikende private-
equityindustrie in Egypte. Die werd ernstig 
getroffen door opeenvolgende crisissen, maar 
toont ook een sterke veerkracht wanneer 
geconfronteerd met tegenslag.

In 2021 investeerde BIO 10 miljoen USD 
aan eigen vermogen in het fonds en het SDG 
Frontier Fund investeerde nog eens €2 miljoen 
in 2022. 

Cathay AfricInvest Innovation Fund is 
een pan-Afrikaans kmo-fonds met een 
partnerschap tussen fondsenbeheerders 
AfricInvest en Cathay Innovation. Dit venture-
capitalfonds steunt innovatieve bedrijven die 
socio-economische kloven dichten in Afrika 
met start- en groeikapitaal. Het steunt de 
opkomst van een digitale economie in Afrika 
door succesverhalen op het continent te 
bewerkstelligen, zo versterkt het Afrikaanse 
venture-capitalecosysteem en ontstaat een 
innovatiecyclus.

Een van de begunstigden van het fonds, 
Aerobotics, is een Zuid-Afrikaans bedrijf 
dat een technologie heeft ontwikkeld die 
beelden gebruikt van drones en satellieten 
om specifieke informatie te voorzien rond 
het aantal, de grootte, de gezondheid en de 
chlorofylniveaus van bomen. Ze voorziet 
ook specifieke informatie rond fruit, die 
van kritiek belang is in de voorspelling van 
de oogst en uiteindelijk winst. Naast het 
bedienen van Afrikaanse landbouwers werd de 
technologie onder andere aangepast aan de 
oogstverzekeringsmarkt in de VS. Ze voorziet 
verzekeraars van sleutelelementen voor hun 
inspectieproces.

In 2021 investeerde BIO €6 miljoen aan eigen 
vermogen in het fonds en het SDG Frontier 
Fund investeerde nog eens €2 miljoen.

Aerobotics
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SDG 10 – ongelijkheid in en tussen landen 
terugdringen

Eind 2020 bevonden 23 van de 72 bedrijven 
rechtstreeks gefinancierd door BIO en 124 van 
de 438 bedrijven onrechtstreeks gefinancierd 
via fondsen zich in de minst ontwikkelde landen. 
Ze droegen respectievelijk €431,2 miljoen en 
€921,7 miljoen bij in belastinginkomsten aan 
hun lokale overheden. In 2021 bevonden 4 van 
de 21 goedgekeurde projecten zich in de minst 
ontwikkelde landen.

Denk bijvoorbeeld aan Mali, een van de 
armste landen ter wereld. Cofina Mali maakt 
deel uit van een jonge pan-Afrikaanse 
mesofinancieringsgroep, actief in een 
complexe markt met lage financiële inclusie. 
Ze steunt informele micro-ondernemingen, 
drijfveren voor lokale economische activiteit, 
tewerkstelling en armoedebestrijding. In 2021 
kende BIO een lening van €3 miljoen toe aan 
Cofina Mali. Deze investering zal het bedrijf 
toelaten de informele economie te steunen 
na covid en toegang te geven tot het volledige 
gamma van bankdiensten aan haar sterk 
onderbediende klantensegment in een van de 
meest fragiele, minst ontwikkelde landen.

Familiale landbouw vertegenwoordigt meer dan 
90% van alle landbouw in Paraguay. De sector 
wordt gekenmerkt door lage productiviteit 
en beperkte toegang tot land, kapitaal en 
technologie. Financiële bronnen zijn zeldzaam, 
waardoor vruchtbare grond onbewerkt blijft en 
landbouw duurder is voor die personen die het 
zich het minst kunnen veroorloven maar er het 
meest afhankelijk van zijn.

Zo wordt een coöperatieve bank die financiële 
diensten biedt aan andere coöperatieven, 
kleine tot middelgrote ondernemingen en 
plattelandsproducenten, zoals Banco para la 
Comercialización y la Producción (Bancop), 
een waardevolle troef voor Paraguays 
economie. Bancop heeft een leningenportfolio 
van 370 miljoen USD en bedient ongeveer 
15.000 klanten, voornamelijk kleinschalige 
landbouwers en veetelers.

BIO kende een lening van 3 miljoen USD toe 
aan Bancop in 2014 en nog eens 5 miljoen USD 
in 2021 om kmo’s te steunen die actief zijn 
in de landbouw- en veeteeltwaardeketen, de 
voornaamste klanten van de bank. De bank, in 
samenwerking met Paraguays centrale bank, 
toont zich bereid hoge E&S-normen en normen 
rond goed bestuur na te leven.

Ze werkte in het verleden al samen met DEG, 
de Duitse DFI, om haar milieu- en sociaal 
beheersysteem (ESMS) te upgraden volgens 
de meest recente normen. En met CAF, de 
ontwikkelingsbank van Latijns-Amerika, om 
haar kader voor corporate governance te 
verbeteren. Bovendien is de bank van plan 
groene producten en obligaties te structureren, 
hr-praktijken te formaliseren en een ESMS te 
implementeren op niveau van de coöperatieve. 

Veebedrijf in Paraguay
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Incofin India Progress Fund is een private-
equityfonds dat investeert in impactvolle 
sectoren in India, zoals financiële diensten 
en de financiële inclusie van onderbediende 
en onvoldoende geholpen eindklanten in 
India’s voedings- en landbouwwaardeketen. 
Ongeveer de helft van zijn investeringen 
focussen op de financiële inclusie van 
economisch achtergestelde groepen zoals 
vrouwen en plattelandsbevolkingsgroepen. 
De andere helft focust op opportuniteiten 
voor plattelandsbevolkingsgroepen in de 
landbouwwaardeketen. 

In 2021 investeerde BIO €5 miljoen aan eigen 
vermogen in het fonds en het SDG Frontier 
Fund investeerde nog eens €2 miljoen. Om de 
lancering van het India Progress Fund te vieren 
waren BIO en Incofin vereerd de ambassadeur 
van India, Z. Exc. mijnheer Santosh Jha te 
verwelkomen in het Spectrumgebouw in 
Brussel.

SDG 12 – verantwoorde consumptie en 
productie

Internationale duurzaamheidsnormen voor 
landbouw- en bosbouwprojecten sporen 
bedrijven aan minder natuurlijke bronnen 
te gebruiken, minder broeikasgassen of 
vervuilende stoffen uit te stoten en minder 
afval te produceren. Vier financiële instellingen 
rechtstreeks gefinancierd door BIO bieden 
ook groene leningen om ecologisch duurzame 
economische activiteiten te steunen, voor 
een totaal uitstaand bedrag van meer dan €1 
miljard eind 2020.

Een groot deel van de bankloze bevolking in 
Sub-Sahara-Afrika is arm, woont in plattelands-
gebieden en bestaat uit kleinschalige 
landbouwers. Het Europees fonds voor 
solidaire financiering in Afrika, Fefisol 
Microfinance Fund II (FEFISOL II) voorziet 
leningen op middellange tot lange termijn 
aan Afrikaanse microfinancieringsinstellingen 
en landbouwentiteiten om dit gat in de 
markt op te vullen: het gebrek aan toegang 
tot financiering dat heeft geleid tot 
onderinvestering in plattelandsontwikkeling.

FEFISOL II focust zich ook op kleinschalige 
producentenorganisaties en kmo’s in 
landbouw die 60% van hun grondstoffen 
verkrijgen bij kleinschalige landbouwers. Op 
die manier wil het economische activiteiten 
in landbouwgebieden steunen en lokale 
landbouwwaardeketens versterken met 
minstens een ecologisch certificaat of 
certificaat van eerlijke handel. Het fonds 
beschikt over technische assistentie om 
duurzaamheid te verbeteren, certificaties 
te voorzien en toegang te verbeteren 
tot premiummarkten. Twee toegewijde 
agronomen zijn beschikbaar om duurzame 
landbouwpraktijken te steunen.

Begin 2022 investeerde BIO €3 miljoen aan 
eigen vermogen in FEFISOL II.
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Balans (EUR)
Activa 2021 2020
Oprichtingskosten 12.004,42 14.380,60
Vaste activa 604.371.876,17 580.831.916,94

Immateriële activa 6.681,60 46.685,06
Materiële activa 966.649,39 147.295,23
Financiële investeringen 603.398.545,18 580.637.936,65

Leningen 373.473.396,18 383.374.500,05
Kapitaal 229.925.149,00 197.263.436,60

Vlottende activa 501.906.721,72 481.370.380,49
Effecten 481.979.643,18 459.934.837,53
Cash op bankrekeningen en in kas 7.779.970,44 7.760.033,41
Overige vlottende activa 12.147.108,10 13.675.509,55

Totaal van de activa 1.106.290.602,31 1.062.216.678,03

Passiva
Eigen vermogen 1.096.247.819,42 1.052.363.677,81

Kapitaal 4.957.873,00 4.957.873,00
Reserves 1.028.329.691,70 993.329.691,70
Gecumuleerde winst 11.376.820,72 11.636.113,11
Kapitaalsubsidie 51.583.434,00 42.440.000,00

Provisies en uitgestelde belastingen 30.342,40 133.600,33
Verplichtingen 10.012.440,49 9.719.399,89

Schulden op ten hoogste één jaar 2.928.887,85 2.336.352,21
Verschuldigde lasten en uitgestelde inkomsten 7.083.552,64 7.383.047,68

Totaal van de passiva 1.106.290.602,31 1.062.216.678,03

Het balanstotaal verhoogde met €44 miljoen (+4%) van €1.062 miljoen naar €1.106 miljoen. Deze verhoging is voor-
namelijk 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 4% in 2021. Cash en investeringen 
bleven stabiel op 44%. Het eigen vermogen van de aandeelhouder verhoogde met €44 miljoen onder het cumulatieve 
effect van (i) nieuwe toekenningen aan onbeschikbare reserves van €35 miljoen en aan nettokapitaalsubsidies van €9,1 
miljoen en (ii) het verlies voor het financieel jaar van €0,259 miljoen. De provisies voor schulden en lasten omvatten 
voornamelijk het bedrag opzijgezet voor een mogelijke aanpassing van btw.

Resultatenrekening
Ondanks een blijvende complexe internationale context in 2021, toonde BIO zich veerkrachtig en sloot het boekjaar af 
met een verlies van €0,259 miljoen. Hoewel we voor dat jaar een verlies registreren, verbetert BIO haar nettoresultaat 
met €14,3 miljoen in vergelijking met het voorgaande jaar. 

De inkomsten stegen met 10% in vergelijking met 2020. We verhoogden onze inkomsten uit leningen met 4%. Het 
gemiddelde rendement op de leningenportfolio bleef stabiel op 5,2% over de afgelopen jaren. De kapitaalwinsten 
gerealiseerd op de verkoop van participaties stegen met €1,9 miljoen in vergelijking met die verkocht in 2020. BIO 
ontving €1,7 miljoen meer in dividenden van haar participaties in vergelijking met vorig jaar, voor een totaalbedrag van 
€4,7 miljoen. De kapitaalwinsten gerealiseerd op de verkoop van participaties bedroegen €0,8 miljoen en waren dus 
€0,5 miljoen hoger dan in 2020. Na aftrek van rechtstreekse kosten verbonden aan projecten (verscheidene commissies, 
reiskosten, kosten voor bankoverdrachten, enz.) steeg de brutomarge met 9%, in lijn met de evolutie van de inkomsten. 
Operationele kosten stegen met €0,587 miljoen naar €10,807 miljoen, wat een groei vertegenwoordigt van 6%. 
Bijgevolg steeg de nettomarge met 12% naar €16 miljoen. Voor de eerste keer sinds 2018 voldoet de nettomarge om 
de kosten van de risico’s te compenseren. Het operationele resultaat toont een positieve balans van €0,6 miljoen. Ten 
slotte boeken we een nettowisselkoersverlies van €0,9 miljoen, met inbegrip van €0,3 miljoen verbonden aan uitgaven/
winsten na de afwikkeling van de hedginginstrumenten. BIO heeft geen schulden wat betreft belastingen voor het 
financiële jaar dankzij de overdraagbare fiscale verliezen en sluit het jaar af met een verlies van €0,259 miljoen.

2021 2020
Inkomsten 27.619.948 25.021.039

Uit staatsobligaties en effecten 203.723 293.884
Uit leningen (interesten en provisies) 22.130.304 21.350.462
Uit aandelenparticipaties (dividenden en kapitaalwinsten) 5.285.921 3.376.694

Projectkosten -861.977 -575.334
Brutomarge 26.757.971 24.445.706
Bedrijfskosten -10.806.882 -10.221.205
Nettomarge 15.951.089 14.224.501
Voorzieningen en afschrijvingen op projecten  
(kostprijs van het risico) -15.369.075 -27.247.825

Bedrijfsresultaat 582.014 -13.023.324
Resultaten van valutatransacties -852.775 -1.560.979
Uitzonderlijk resultaat 11.469  -
Resultaat voor belastingen -259.292 -14.584.303
Belastingen - -
Nettoresultaat -259.292 -14.584.303

Bedrijfsfinanciën en governance
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Bestuur

Samenstelling & brutovergoeding raad van bestuur tot 6 augustus 2021

 Functie in de raad Vergoeding (€) IC AC HRC
Laurence Christians Lid 4.500,00  X  
Françoise Demeuse Lid 4.500,00   X 
Jean-Claude Fontinoy Lid 5.500,00 X   
Xavier Godefroid Waarnemend voorzitter 6.495,38   X 
Jan Kerremans Lid 6.000,00  X  
Carl Michiels Lid 2.500,00   X 
Els Schelfhout Vicevoorzitter 6.997,69 X   
Annuschka Vandewalle Lid 7.500,00 X  X
Pieter Verhelst Lid 6.500,00 X X  

Samenstelling & brutovergoeding raad van bestuur vanaf 6 augustus 2021

 Functie in de raad Vergoeding (€) IC AC HRC
Samira Bersoul Lid 2.500,00   X 
Jean-Christophe Charlier Lid 3.500,00 X   
Laurence Christians Lid 3.500,00 X X  
Walter Coscia Lid 2.500,00  X  
Annelies De Backer Lid 3.500,00 X   
Géraldine Georges Voorzitter 3.962,42    
Aline Godfrin Lid 2.500,00  X  
Illias Marraha Lid 2.000,00   X 
Peter Moors Lid 3.500,00 X   
Frédéric Van der Schueren Lid 3.000,00 X   
Annuschka Vandewalle Lid 4.000,00 X  X 
Pieter Verhelst Vicevoorzitter 3.481,22  X  

BIO’s investeringscomité (IC) adviseert de raad 
van bestuur over investeringsbeslissingen 
en analyseert en monitort het portfolio. Het 
auditcomité (AC) ondersteunt de raad in haar 
toezichtverantwoordelijkheden wat betreft 
interne controle over financiële rapportering, 
audit en risicobeheer. Het hr-comité (HRC) 
steunt de raad bij het personeelsbeleid. 

Peter Moors was regeringscommissaris 
(ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking) 
tot 17 februari 2021. Dirk Van der Maelen 
is regeringscommissaris (ministerie voor 
Ontwikkelingssamenwerking) sinds 17 februari 
2021. 

Nancy Van Den Broeck was 
regeringscommissaris (ministerie voor Begroting) 
tot 17 juli 2021. Eddy Van Der Meersch is 
regeringscommissaris (ministerie voor Begroting) 
sinds 17 juli 2021. 

Heidy Rombouts is aangesteld als de Directie-
Generaal Ontwikkelingssamenwerking en 
Humanitaire Hulp (DGD), bij de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken sinds 1 
oktober 2021. In die hoedanigheid woont ze de 
vergaderingen van de raad van bestuur bij.

Uitvoerend management
• Luuk Zonneveld, Chief Executive Officer, 

beheert de teams development & 
sustainability, communications, externe 
relaties en interne audit.

• Carole Maman, Chief Investment Officer, 
beheert de investeringsteams enterprise, 
infrastructuur, private equity, financiële 
instellingen en portfolio.

• Yumi Charbonneau, Chief Legal Officer, 
beheert het juridisch en het hr-departement.

• Emmanuel Bellis, Chief Financial Officer, 
beheert het boekhoudkundig en IT-
departement.
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Landenlijst en investeringscriteria
BIO investeert in minst ontwikkelde landen,  
lagelonenlanden en lage middeninkomens-
landen (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. Je kan BIO’s webpage 
consulteren voor meer informatie.

Instrumenten: leningen & kapitaal
Financiering: €, $ of lokale munt
Voorkeur: landbouw(industrie), mkmo's 

en financiële sector gericht op mkmo's, 
hernieuwbare energie

Latijns-Amerika &  
de Caraïben

Bolivia, Brazilië, Colombia, Dominicaanse Republiek,  
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,  
Paraguay, Peru

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 & 
Noord-Afrika

Algerije, Egypte, Irak, Jordanië, Libanon, Marokko, Palestijns  
Gebied, Syrië, Tunesië

Azië Bangladesh, Cambodja, de Filipijnen, India, Indonesië, Myanmar,  
Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam
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Business Development Support Fund
Om uitdagingen te overwinnen en te groeien 
en bloeien, hebben bedrijven vaak niet enkel 
nood aan op maat gemaakte investeringen 
maar ook aan de vaardigheden en knowhow 
om hun bedrijfsprestatie en duurzaamheid 
te verhogen. Daarom helpt BIO’s Business 
Development Support Fund (BDSF) bedrijven 
om de consultants te huren die ze nodig 
hebben. BIO en haar klanten delen de kosten 
om afstemming van belangen te garanderen en 
de succeskansen van het project te vergroten. 

Internationale certificaten zoals ISO, Fairtrade, 
Organic en FSC kunnen ook cruciaal zijn 
voor een bedrijf om zijn doelen te bereiken. 
Subsidies van het BDSF kunnen helpen om die 
te behalen. Anderzijds kunnen de subsidies 
van het BDSF voor haalbaarheidsstudies en 
technische assistentie gebruikt worden voor de 
invoering van gendergelijkheidsprogramma’s, 
de creatie van groene financiële producten,  
het aannemen van goede leningenpraktijken 
 of de ontwikkeling van klantenbeschermings-
maatregelen voor de eindbegunstigden van 
microfinancieringsinstellingen.

Technische assistentie verbetert de 
economische, sociale en milieu-impact van een 
bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een milieu- en 
sociaal actieplan, digitale productontwikkeling 
voor microfinancieringsinstellingen of het 
opzetten van een zakelijk opleidingscentrum 
voor de kmo-klanten van een bank.

Haalbaarheidsstudies zijn onmisbare 
instrumenten om de technische 
haalbaarheid en winstgevendheid van 
een investeringsproject te analyseren. Die 
variëren van een E&S-impactstudie van 
een nieuw zonne-energieproject tot een 
marktonderzoek en technisch onderzoek van 
een landbouwbedrijfsproject.

In 2021 ondertekende BIO 15 technische 
assistentieprojecten voor een totaal van 
€332.613.

2021 Investeringen van het BDSF

Account Land Department Activiteit Ondertekend Bedrag
Agroserv Industrie S.A. Burkina Faso Onderneming Productie 09/02/2021 10.392,00
Plantations et Huileries  
du Congo S.A. DR Congo Onderneming Landbouw, bosbouw & visserij 18/03/2021 47.069,00

T&T Fruits S.A. Peru Onderneming Landbouw, bosbouw & visserij 15/06/2021 7.695,00
KCB Kenya Ltd. Kenya Financiële instelling Microfinancieringsinstelling 13/07/2021 28.200,00
FINCA Malawi Malawi Financiële instelling Commerciële bank 13/07/2021 5.438,00
Alterfin S.C.R.L./C.V.B.A. Diverse Financiële instelling FI-fonds 03/08/2021 20.125,00
Banco Solidario S.A. Ecuador Financiële instelling Microfinancieringsinstelling 28/09/2021 15.791,00
Advans Cote d'Ivoire Côte d'Ivoire Financiële instelling Microfinancieringsinstelling 14/10/2021 54.232,00
ACEP Group Kameroen Financiële instelling Microfinancieringsinstelling 18/10/2021 14.000,00
Geuther Vietnam Co., Ltd. Vietnam Onderneming Productie 18/10/2021 24.898,00
ACEP Group Burkina Faso Financiële instelling Microfinancieringsinstelling 19/10/2021 12.565,00
Banco Popular S.A. Honduras Financiële instelling Microfinancieringsinstelling 21/10/2021 12.858,00
Banco Guayaquil Ecuador Financiële instelling Commerciële bank 25/10/2021 38.164,00
Cofina Mali Mali Financiële instelling Microfinancieringsinstelling 23/11/2021 4.185,00
Tunisie Leasing et 
Factoring S.A. Tunesië Financiële instelling Financiële leasing 30/11/2021 37.000,00

De technische assistentie voor Finca Malawi 
cofinancierde bijvoorbeeld een SPl4-audit. 
SPI staat voor Social Performance Indicators 
en is een beoordelingsinstrument van sociale 
prestatie voor financiële dienstverleners. 
Het laat hen toe hun implementatieniveau 
te beoordelen van de Universal Standards for 
Social Performance Management, met inbegrip 
van de klantenbeschermingsprincipes van 
Smart Campaign.

Finca Malawi
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Partnerschappen
SDG Frontier Fund

Het SDG Frontier Fund is een zelfstandig 
beheerd co-investeringsinstrument opgericht 
op BIO’s initiatief dat samen met BIO investeert 
in private-equityfondsen actief in Afrika 
en Azië. Het fonds bereikte zijn definitieve 
closing voor een totale fondsomvang van 
€36 miljoen in februari 2022, dankzij de 
participatie van nog eens vier Belgische 
privé-investeerders, waaronder Universiteit 
Gent en Ethias. Ze vervoegden de prominente 
investeerders van de eerste closing, waaronder 
AG Insurance, Belfius Insurance, de Koning 
Boudewijnstichting, Volksvermogen en vdk 
bank en een aantal family offices. Tot hiertoe 

• Excelsior Capital Vietnam Partners is een 
private-equityfonds dat voornamelijk 
investeert in kmo’s of middelgrote 
ondernemingen in Vietnam.

• Ezdehar Mid-Cap Fund II, een private-
equityfonds in Egypte, richt zich op kmo’s 
en familiebedrijven die grotendeels 
verwaarloosd worden door de bredere 
investeringsgemeenschap.

• AfricInvest Financial Inclusion Vehicle (FIVE) 
is een evergreen investeringsfonds dat zich 
focust op financiële inclusie in Afrika. Het 
investeerde onder andere in Instadeep, een 
Tunesisch bedrijf dat artificiële intelligentie 
gebruikt om bedrijven te helpen 
complexe beslissingen te nemen. Recent 
ontwikkelde Instadeep bijvoorbeeld een 
vroeg waarschuwingssysteem om mogelijk 
hoog risico op SARS-CoV-2-varianten te 
detecteren, samen met BioNTech, het Duitse 
biotechnologiebedrijf.

neemt het SDG Frontier Fund deel in negen 
fondsen:

• African Rivers Fund III, bijvoorbeeld, 
investeerde in Ecopharm, een Oegandese 
apotheekketen. Het bedrijf baat momenteel 
15 apotheken uit in en rond Kampala. Ze 
bieden er ook gratis extra diensten zoals 
bloeddruk meten, gewicht bepalen en 
bloedsuikertests uitvoeren.

• Ascent Rift Valley Fund II is een private-
equityfonds dat voornamelijk investeert in 
snelgroeiende kmo’s in Oost-Afrika, met een 
focus op Ethiopië, Kenia en Oeganda.

• Cathay AfricInvest Innovation Fund, 
een venture-capitalfonds dat ernaar 
streeft innovatieve bedrijven in Afrika te 
steunen, heeft geïnvesteerd in GoMyCode, 
een technologieplatform in Tunis dat 
kwaliteitsvolle, betaalbare, lokaal ingeplante 
en digitale opleidingen aanbiedt en 
het zo gemakkelijker maakt voor jonge 
professionals om toegang te krijgen tot 
lokale arbeidsmarkten in Afrika en het 
Midden-Oosten. 

• Incofin India Progress Fund heeft 
geïnvesteerd in Unnati, een Indisch 
agrotechnologisch bedrijf. Unnati verhoogt 
de productiviteit van landbouwers door 
hen in elke fase van de landbouwcyclus 
te helpen met diensten zoals werkkapitaal 
aanbieden, de juiste zaden en 
voedingsstoffen aankopen en gewassen 
oogsten en verkopen.

• South Asia Growth Fund II LP (SAGF II) is 
een 10-jarig gesloten investeringsfonds dat 
investeert in energie-efficiëntie en propere 
energie. Het fonds richt zich voornamelijk 
op portfoliobedrijven in India, maar kan ook 
opportuniteiten najagen in Bangladesh.

• Uhuru Growth Fund I is een private-
equityfonds dat wil investeren in 
snelgroeiende ondernemingen in de 
ECOWAS (Economische Gemeenschap van 
West-Afrikaanse Staten), met de nadruk op 
Nigeria, Ghana en Ivoorkust.
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Team Belgium

BIO’s enige aandeelhouder is de Belgische 
Staat. Dat maakt haar verantwoording 
tegenover de vertegenwoordigers van de 
Belgische bevolking in het parlement en de 
regering van primordiaal belang. Bovenop 
deze politieke verantwoording werkt BIO nauw 
samen met de andere spelers van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, zoals de Directie-
Generaal Ontwikkelingssamenwerking en 
Humanitaire Hulp (DGD), het Belgische 
Ontwikkelingsagentschap Enabel en de 
burgermaatschappij. 

BIO is begonnen regelmatige thematische 
workshops te organiseren met die 
laatste. Enabel, dat vaak betrokken is in 
privésectorontwikkeling, kan ook rekenen 
op BIO’s expertise voor zijn prestigieuze 
landbouwproject in Senegal: de ontwikkeling 
van een industriële zone (Agropole) in het 
centrum van de regio Sine Saloum. 

De leden van EDFI behaalden sterke resultaten 
in 2021, de nieuwe investeringsverbintenissen 
en de impact bevonden zich terug op 
het niveau van voor de pandemie. De 
gecombineerde investeringsactiviteit van 
EDFI bereikte €9 miljard in 2021, met 
meer dan 800 nieuwe verbintenissen 
aan klanten in de privésector in groei- en 
ontwikkelingseconomieën. Dat is equivalent 
aan de niveaus vastgesteld in 2019 (dat op 
zich een recordjaar was), na een daling van 
18% door de covidpandemie. Europese DFI’s 
kwamen hun belofte na om Afrikaanse kmo’s 
te steunen tijdens de crisis en herbevestigden 
hun sterk engagement tot klimaatfinanciering 
en genderlensinvesteringen.

Nieuwe investeringen door EDFI-leden in 2021:

• Investeringen in Afrika: 4,1 miljard
• Klimaatinvesteringen: 2,1 miljard 
• Genderlensinvesteringen: 1,8 miljard 
• Kmo-investeringen: 2,3 miljard

EDFI

EDFI is de vereniging van 15 Europese  
bilaterale ontwikkelingsfinancierings-
instellingen. Haar missie is de 
gemeenschappelijke belangen van haar leden 
promoten, beleid ondersteunen en innovatie 
aandrijven in industrienormen. Ze bevordert 
de samenwerking tussen haar leden en 
versterkt hun relatie met de instellingen van de 
Europese Unie. BIO is lid van EDFI sinds 2002.

Op 25 en 26 november 2021 organiseerde BIO 
de jaarlijkse vergaderingen van de CEO’s en 
aandeelhouders van de Europese DFIs, evenals 
de communicatiewerkgroep van EDFI, in 
Brussel. De onderwerpen varieerden van lessen 
getrokken uit de covidcrisis, de harmonisatie 
van transparantie- en openbaarmakingsbeleids-
lijnen, constructieve dialoog met de burger-
maatschappij tot het belang van waardig werk 
en minimumlonen. BIO speelt ook een leiding-
gevende rol in EDFI als lid van de raad van zowel 
EDFI asbl als de EDFI Management Company.

De aandeelhouders van de Europese DFIs in het 
Egmontpaleis

Impactthema's van de EDFI-leden 2021

Klimaat  
23%

Gender
20%

Kmo ondersteuning
26%
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Louis Abedi, Guillaume Accarain, Margarita 
Desiré Baca Livelli de K., Giulia Baconcini, 
Emmanuel Bellis, Salvador Blanco, Michael 
Botquin, Colin Burton, Federico Carraro, Vicky 
Carré, Xavier Casaled, Yumi Charbonneau, Maria 
Joao Coelho, François-Xavier Come, Laetitia 
Counye, David De Baerdemaeker, An-Heleen 
De Greef, Tom De Latte, Hélène De Viron, 
Quentin De Vreese, Jenny Decuyper, Mathieu 
Demoulin, Thomas Destrebecqz, Maximilien 
d'Harcourt, Mara Dinu, Gilles Dossogne, Marina 
Droin, Denis Duelz, Benoît Dumortier, Anne 
Emmerechts, Camille Fronville, Annina Göbel, 
Harold Grisar, Jérémie Gross, Pierre Harkay, 
Gaëtan Herinckx, Constantin Houchard, Jens 
Hutyra, Ben Jehaes, Delphine Kodeck, Silvia 

Kuehl, Marguirette Kul, Pearl Kwamboka 
Nyaosi, Jan Lemaitre, Vincent Lheureux, Milena 
Loayza, Alexis Losseau, Carole Maman, Pauline 
Marot, François Maudet, Naweza Muhaya, Elsie 
Ndada, Khadija Ndiaye, Bettina Pira, Maxime 
Pirson, Denis Pomikala, Gracias Sagbo, Stefania 
Sanchez, Aurélia Sasse, Jessica Schicks, Nada 
Shall, Monique Siekierko, Lucie Stramare, Eric 
Suttor, Olivier Toussaint, Eric Van den Bosch, 
Ignace Van Synghel, Sybile Vancoillie, Bart 
Vancraenenbroeck, Chantal Vande Gucht, Nadia 
Vanden Bergh, Jana Vandoren, Evi Vanhooren, 
Simone Verbraeken, Frédéric Vereecke, Tine 
Vlietinck, Jonathan Walton, Marie Watelet, 
Dorian L. Zohou en Luuk Zonneveld.

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



West-Afrika
Regus XL, A l'angle de la rue Dr Crozet 

et du Boulevard de la République 
Abidjan, Ivoorkust

abidjan@bio-invest.be

BIO 
Belgische 

investeringsmaatschappij 
voor ontwikkelingslanden

Bischoffsheimlaan 15

1000 Brussel, België

info@bio-invest.be

www.bio-invest.be

Oost-Afrika
The Address, Muthangari Drive,  

Off Waiyaki Way 
Nairobi, Kenya

nairobi@bio-invest.be
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