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Bijlage 2 – Overzicht van projecten die in het kader van duurzame ontwikkeling 

plaatsvinden in ontwikkelingslanden die gefinancierd worden door FMO 

 

Als onderdeel van haar strategie die als doelstelling heeft ‘leading impact investor’ te 

worden stelt FMO zich ten doel om in 2020 impact te verdubbelen en CO2 uitstoot te 

halveren. Het vergroten van impact wordt gemeten in de verdubbeling van het aantal 

banen dat FMO per jaar creëert van 500.000 naar 1 miljoen nieuwe banen in de periode 

2018 – 2020 en het verdubbelen van de investeringen in activiteiten die leiden tot een 

halvering van CO2 uitstoot. FMO zet daarbij expliciet in op groene investeringen waaronder 

ook klimaatrelevante investeringen vallen.  

 

In 2015 heeft FMO samen met het gekatalyseerde vermogen van andere partijen circa  

€ 670  miljoen geïnvesteerd in ‘green investments’ zoals hernieuwbare energie, energie 

efficiëntie, verbetering van landbouwketens en green lines voor financiële instellingen. Het 

betreft 83 nieuwe contracten in 2015 op een totaal van 326 nieuwe contracten die in 2015 

zijn afgesloten. Zo zijn 24 nieuwe windenergie-projecten in 2015 goedgekeurd ter waarde 

van bijna € 166,5 miljoen, 6 waterkrachtcentrales ter waarde van € 45 miljoen en 6 

zonne-energieprojecten ter waarde van € 7 miljoen. Daarmee is circa 30% van de 

portefeuille van FMO inmiddels ‘groen’.  Ook de fondsen die FMO beheert voor de 

Nederlandse overheid (Infrastructure Development Fund, Access to Energy Fund, small 

businesses fund “Massif”, Fonds Opkomende Markten) laten een toename zien van groene 

investeringen.1  

 

Naast de sterke groei van het percentage groen is FMO ook actief met een aantal 

innovatieve ontwikkelingen om klimaatrelevante investeringen te stimuleren. 

Dit zijn bijvoorbeeld: 

 

• Climate Investor One: FMO heeft dit fonds opgericht met het doel investeringen 

in klimaatrelevante projecten te stimuleren.2 CIO helpt bij het ontwikkelen van 

duurzame energie projecten en zorgt voor zowel de initiële financiering, 

financiering tijdens de constructie fase als de herfinanciering tijdens de 

operationele fase. Door dat CIO zorgt voor het verstrekken van hoog risico kapitaal 

in de beginfase van het project en tijdens constructie, worden de investeringen 

aantrekkelijk voor andere (commerciële) investeerders. Investeringen zijn 

toegezegd door Nederland, het VK en Denemarken en FMO. Ook vanuit 

institutionele investeerders is interesse getoond. 

 

• ElectriFI: ElectriFI is een initiatief van de EU en de Europese 

ontwikkelingsbanken, bijeen in de European Development Finance Institutions 

(EDFI). Het fonds investeert in ‘off-grid’ rurale energie projecten in 

ontwikkelingslanden. Veel van deze projecten worden als te risicovol gezien door 

reguliere investeerders. De investering door ElectriFI verlaagt het risico voor 

reguliere investeerders door start kapitaal te verstrekken en  maakt het mogelijk 

deze projecten te ontwikkelen en uit te breiden onder meer door middel van 

technical assistance. Het fonds richt zich op de toegang tot energie voor meer dan 

1 miljard individuele mensen, voor huishoudens en voor kleine bedrijven in rurale 

gebieden. Uitgangspunt is een duurzame oplossing, zowel ten aanzien van 

financiële als milieu aspecten. Daarmee worden deze projecten interessant voor 

commerciële banken en investeerders. 

 

• Sustainability Bonds: FMO heeft in 2015 een tweede Sustainability bond met 

een omvang van EUR 500 miljoen uitgegeven voor de financiering van groene en 

inclusieve projecten die passen in FMO’s Sustainability Bonds framework. 

Door middel van een breed scala aan initiatieven ondersteunt FMO actief het behalen van 

de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken. De inzet van FMO is om het aantal projecten 

in de komende jaren verder op te voeren. 

                                                      
1 Voor een overzicht van de projecten zie: https://www.fmo.nl/project-
list?search=&region=&year=&sector[]=3 
2 Meer info: https://www.fmo.nl/k/n1771/news/view/25900/538/launch-of-innovative-climate-fund-
climate-investor-one.html) 


