
Oikocredit Nederland Fonds
Kwartaalbericht 4e kwartaal 2022

Het Oikocredit Nederland Fonds belegt via Oikocredit International in microfinancieringsinstellingen, (boeren)coöperaties en 
duurzame-energieondernemingen. Met het verstrekken van leningen en equity-investeringen biedt het kansen aan ondernemende 
mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Oikocredit is een internationaal opererende impact-investeerder. Het Fonds belegt conform 
zijn beleggingsdoelstellingen tussen 95% en 99% van de beschikbare gelden in aandelen Oikocredit en houdt tussen 1% tot 5% van 
de beschikbare gelden aan in liquide middelen.

Kerncijfers 4e kwartaal
Fondsvermogen per ultimo juni 2022 € 132,3 miljoen

Netto dividendrendement 2021  0,50%

Fondsgegevens
Beheerder    Stichting Beheer Oikocredit   

    Nederlands Fonds

Directeur Oikocredit Nederland  Eric Holterhues 

Valuta    Euro 

Startdatum   31 december 2002

Vestigingsplaats   Nederland 

Juridische vorm   Fonds voor gemene  rekening 

Uitgifte structuur   Open-end 

Inkoop participaties   Maandelijks

Verkoop participaties  Maandelijks  

Beheervergoeding   0,10% per kwartaal

Aan- en verkoopkosten  0,35%

Bewaarder   Darwin Depositary Services B.V.

Accountant    Crowe Foederer B.V.

Voor meer informatie kijk op www.oikocredit.nl

Oikocredit Nederland Fonds 
Het Oikocredit Nederland Fonds biedt retailbeleggers de 
mogelijkheid om vanaf minimaal € 200 te participeren in social 
impact investeerder Oikocredit. Het Oikocredit Nederland 
Fonds is een beleggingsfonds in de vorm van een fonds voor 
gemene rekening met een open-end-structuur. De Beheerder 
van het Fonds is Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds. 
De Beheerder beschikt over een vergunning van de Autoriteit 
Financiële Markten.

Kerncijfers Oikocredit International

Totale activa    € 1.238,2 miljoen

Totaal uitstaande ontwikkelingsfinanciering € 1.007,2 miljoen

Eigen vermogen opgebracht door leden  € 1.110,7 miljoen

Totaal aantal gefinancierde partners  519

Gemiddelde uitstaande financiering per partner € 1,9 miljoen
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Sociale en milieu resultaten
Microfinanciering
●  Klanten bereikt door microfinancieringsorganisaties 

    die zijn gefinancierd door Oikocredit  

●  Percentage vrouwelijke klanten  

●  Percentage klanten op het platteland 

Landbouw

●  Mensen in dienst bij landbouwpartners 

●  Waarvan in vaste dienst   

Duurzame energie    

●  Huishoudens met verbeterde toegang tot energie

●  CO2-emissie voorkomen (in tonnen)   
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Contact Oikocredit Nederland Fonds
Voor meer informatie is het Oikocredit Nederland Fonds te bereiken via nederland@oikocredit.nl en 030 234 10 69.

Disclaimer
Dit document is door Oikocredit Nederland gemaakt met de grootst mogelijke zorg en naar beste weten op het moment van schrijven. De opvattingen die in dit document tot uitdrukking komen, zijn die 

van Oikocredit Nederland op het moment van schrijven en kunnen zonder aankondiging vooraf veranderen. Oikocredit Nederland biedt geen garanties met betrekking tot de inhoud en volledigheid en 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die kunnen ontstaan door gebruik te maken van deze informatie.

Dit document is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en voor exclusief gebruik door de ontvanger. Het is geen uitnodiging om te verkopen of kopen, of om financiële instrumenten af te nemen en 

ontslaat de ontvanger niet van de noodzaak zijn of haar eigen inzicht aan te wenden in het nemen van investeringsbeslissingen. De ontvanger wordt in het bijzonder aangeraden om, indien nodig met 

hulp van een professionele adviseur, na te gaan of de verschafte informatie aansluit op zijn/haar omstandigheden in het licht van mogelijke juridische en fiscale consequenties en met betrekking tot de 

toezichthouders.

Het is niet toegestaan iets uit dit document te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oikocredit Nederland. Het document is uitdrukkelijk niet bedoeld 

voor personen die, vanwege hun nationaliteit of woonplaats, geen toegang zouden mogen hebben tot zulke informatie vanwege de ter plaatse geldende wettelijke bepalingen. 

Elke investering brengt risico’s met zich mee, in het bijzonder met betrekking tot fluctuaties in waarde en rendement. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Investeren in 

vreemde valuta heeft het bijkomende risico van koersfluctuaties, waardoor de investering minder waard zou kunnen worden. 
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Investeringsportefeuille per december 2022

   Financiering per sector       Financiering per regio      Type financiering

Leningen
Equity-investeringen

Top 10 landen met hoogst 
uitstaand kapitaal

India  € 197 miljoen

Ecuador  € 78 miljoen

Kenia  € 58 miljoen

Cambodja  € 56 miljoen

Bolivia  € 53 miljoen

Mexico  € 44 miljoen

Peru  € 40 miljoen

Brazilië   € 38 miljoen

Paraguay  € 35 miljoen

El Salvador € 31 miljoen
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
Azië

Afrika
Overige

* Inclusieve microfinanciering en financiering 
van het midden- en kleinbedrijf

Inclusieve financiering*

Landbouw
Duurzame energie

Overige


