
 
 
 

Al meer dan € 1 miljard voor ASR Hypotheekfonds 
 

 

Utrecht, 13 juni 2018 

 

Het ASR Hypotheekfonds heeft het afgelopen jaar ruim € 1 miljard inleg aangetrokken van institutionele 

beleggers. Circa 30 pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensfondsen stapten in het fonds van a.s.r. 

vermogensbeheer, dat belegt in Nederlandse woninghypotheken. Op termijn streeft het ASR 

Hypotheekfonds naar een omvang van enkele miljarden. 

 

In het ASR Hypotheekfonds worden nieuw af te sluiten a.s.r. WelThuis hypotheken ondergebracht. Participanten 

kunnen kiezen uit twee subfondsen: een fonds met hypotheken mét NHG-garantie en een fonds met hypotheken 

zónder NHG-garantie. Op deze manier kunnen beleggers zelf de gewenste risico-rendement verhouding kiezen. 

 

a.s.r. heeft tientallen jaren ervaring met het verstrekken van hypotheken. In 2017 heeft a.s.r. voor € 1,9 miljard 

WelThuis hypotheken verstrekt. a.s.r. heeft voor meer dan € 8 miljard aan hypotheken op de balans staan en 

draagt zelf zorg voor het acceptatieproces en het betalingsbeheer van de portefeuille. 

 

Jack Julicher, directeur Beleggingen bij a.s.r.: ‘We zijn er trots op dat beleggers het ASR Hypotheekfonds in een 

jaar tijd al ruim een miljard euro hebben toevertrouwd. Dat zegt wat over de kwaliteit van onze dienstverlening. 

Nederlandse hypotheekfondsen passen perfect bij onze lange termijnstrategie. a.s.r. is al 80 jaar een stabiele, 

erkende speler op de Nederlandse hypotheekmarkt en beleggers kunnen van onze jarenlang opgebouwde 

expertise gebruik maken.’ 
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Over a.s.r. vermogensbeheer  

a.s.r. vermogensbeheer de Nederlandse vermogensbeheerders beheert ruim € 55 miljard. Wij zijn een nuchtere, Nederlandse 

vermogensbeheerder die duurzaam beleggen hoog in het vaandel heeft staan. Klanten van a.s.r. vermogensbeheer zijn onder 

meer pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensfondsen, goede doelen, onderwijsinstellingen en overheden. Dagelijks werken 

wij met hen samen aan een verantwoord rendement. Een rendement dat bijdraagt aan hun doelstellingen. Kijk voor meer 

informatie op www.asrvermogensbeheer.nl. 

 

Disclaimer 
The terms of this disclaimer ('Disclaimer') apply to this press release of ASR Nederland N.V. and all ASR legal vehicles and 
businesses operating in the Netherlands ('ASR Nederland'). Please read this Disclaimer carefully. 
 
ASR Nederland has taken all reasonable care in the reliability and accurateness of this press release. Nevertheless, it is 
possible that information contained in this message is incomplete or incorrect. The information in this press release may also be 
(partly) based on beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account information that was 
available to ASR Nederland at the moment of drafting of this document ASR Nederland warns that the information could entail 
certain risks and uncertainties, as also referred to in the Risk Factors section in recent public disclosures made by ASR 
Nederland, so that the actual results of ASR Nederland could differ from the information in this document. ASR Nederland does 
not accept liability for any damages resulting from this press release in case the information in this press release is incorrect or 
incomplete. 
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