
HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING,
MAAR OM FINANCIERING, 
CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID



De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden / BIO werd in december 2001
opgericht met als specifiek doel de financiële ondersteuning van micro-, kleine en middelgrote
ondernemingen in ontwikkelingslanden.

BIO werd opgericht als een publiek-privaat partnership tussen de Belgische overheid - via het
Departement Ontwikkelingssamenwerking - en de Belgische Maatschappij voor Internationale
Investering, die elk 50% van het kapitaal van 5 miljoen € aanhouden. De Belgische overheid doet
bovendien een niet-kapitaal inbreng ten belope van 97,5 miljoen € via de inschrijving op
ontwikkelingscertificaten.

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 
financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren 

In ontwikkelingslanden bieden kleine locale ondernemingen aan de bevolking het beste perspectief
op een vast inkomen. Deze bedrijven zijn de drijvende kracht achter economische groei, het scheppen
van werkgelegenheid en inkomensverdeling en, daardoor, effectieve armoedebestrijding. 

ONZE OPDRACHT

Ondersteuning van de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden
via het verstrekken van langetermijnfinanciering tegen marktvoorwaarden,
op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier.

* De beoogde ondernemingen kunnen tot 300 personen tewerkstellen en een jaaromzet van maximum 15 miljoen € realiseren.



Een gebrek aan financiële middelen is de belangrijkste hinderpaal voor de ontwikkeling van
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO’s). Locale financiële instellingen kunnen
vaak geen financiering tegen aangepaste voorwaarden aan MKMO’s verstrekken. Dit is vooral het
geval in de minst ontwikkelde landen, waar de private sector in hoofdzaak bestaat uit micro- en
kleine ondernemingen.

BIO investeert in de ontwikkeling en ondersteuning van dynamische en competitieve
locale financiële structuren die zich richten naar MKMO’s.

Om haar impact te optimaliseren, concentreert BIO
haar inspanningen voornamelijk op de ondersteuning
van die financiële instellingen die focussen op deze
doelgroep van ondernemingen. BIO werkt nauw
samen met locale financiële instellingen, commerciële
banken en andere ontwikkelingsbanken om aldus
een goed functionerende locale financiële sector uit
te bouwen.

Dankzij haar strategisch partnership met de
International Finance and Banking Academy
levert BIO niet alleen kapitaal, knowhow en
rechtstreekse betrokkenheid, maar kan zij
ook bijdragen tot de verbetering van zowel
de instelling als de geleverde diensten.

Een goed functionerende financiële sector is 
de sleutel tot ontwikkeling (Stiglitz)



De meeste micro-ondernemers zijn actief in de informele sector. De laatste twintig jaar heeft de
sector van de microfinanciering zich sterk ontwikkeld en werd bewezen dat goed beheerde
microfinancieringsinstellingen kunnen uitgroeien tot duurzame commerciële organisaties.
BIO investeert in de commerciële ontwikkeling van deze individuele microfinancieringsinstellingen
en heeft solide partnerships gesloten met toonaangevende microfinancieringsorganisaties.  

Kleine en middelgrote ondernemingen hebben
vooral behoefte aan risicokapitaal en langetermijn-
financiering. BIO verstrekt risicokapitaal aan deze
ondernemers, voornamelijk door te participeren
in risicokapitaalfondsen die door locale managers
worden beheerd. 

Middelgrote ondernemingen kunnen rechtstreeks
worden benaderd. BIO richt zich tot ondernemingen
met een groei- en/of exportpotentieel, die bovendien
een duidelijk demonstratie-effect hebben.



Geografische focus  

BIO werkt op een commerciële basis en
levert haar producten en diensten tegen
marktprijzen.

Kapitaal en quasi-kapitaal : Als lange-
termijninvesteerder neemt BIO kapitaal-
participaties in ondernemingen, financiële
instellingen en investeringsfondsen in
ontwikkelingslanden. BIO is nooit
meerderheidsaandeelhouder in een project en houdt meestal niet meer dan 35% aan. Zij speelt
bovendien geen actieve rol in het dagelijks beleid van de onderneming. Haar investeringen zijn
gebaseerd op projectbehoeften, ontwikkelingsimpact en verwacht rendement. Het bedrag van
haar investeringen varieert meestal tussen 250.000 € en 5 miljoen €. BIO biedt bovendien een
aantal producten aan die kenmerken van kapitaalparticipaties en leningen combineren. 

Langetermijnleningen: BIO verstrekt langetermijnleningen tegen zowel vaste als variabele
rentevoeten. De termijn van deze leningen bedraagt meestal tussen 3 en 10 jaar. De terugbetalings-
modaliteiten worden geval per geval gedefinieerd en zijn afhankelijk van de cashflow van de
ontlener. De leningen worden meestal verstrekt in € of $, maar kunnen ook in de locale munt
worden toegekend.

Bijkomende middelen: wanneer de projectbehoeften de mogelijkheden van BIO overstijgen,
kan zij zich tot andere ontwikkelingsfinanciers richten. BIO is lid van EDFI (European
Development Finance Institutions) en heeft partnerships uitgebouwd met bilaterale en multilaterale
ontwikkelingsfinanciers.

BIO investeert in de minst ontwikkelde landen, de lage-inkomenslanden en de midden-inkomenslanden,
lagere schijf. Minstens 35% van haar financiële middelen zullen worden geïnvesteerd in de minst
ontwikkelde landen.

Instrumenten  



Wenst u meer informatie over BIO en de diensten die wij u aanbieden? Surf dan naar onze website (www.b-i-o.be)
of neem contact met ons op.

BIO
Tervurenlaan 188A-b4
B-1150 Brussel
België

Tel.: +32 (0)2 778 99 99
Fax: +32 (0)2 778 99 90

Website www.b-i-o.be
E-mail: info@b-i-o.be

BIO WERKT VOLGENS DE PRINCIPES VAN ETHISCH EN DUURZAAM
ONDERNEMEN. ALLE PROJECTEN MOETEN BEANTWOORDEN AAN ONZE

SOCIALE, ETHISCHE EN MILIEUCRITERIA.  


