
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Utrecht, 2 januari, 2020 

 

Pensioenfonds Werk en (re)Integratie toegetreden tot  
ASR Dutch Mobility Office Fund  
 
Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) is met ingang van 2 januari toegetreden als participant in 
het ASR Dutch Mobility Office Fund. De investering bedraagt € 45 miljoen. Hiermee komt het totaal 

extern geplaatste kapitaal van het kantorenfonds van a.s.r. real estate op circa € 250 miljoen.  
 
Met de toetreding van PWRI versterkt het ASR Dutch Mobility Office Fund zijn investeerdersbasis. PWRI is het 
tweede Nederlandse pensioenfonds van het kantorenfonds, naast twee Aziatische banken, een Italiaanse 
verzekeraar en a.s.r. 
 
Kees Bethlehem, bestuursvoorzitter PWRI: ‘Wij hebben bij de selectie van managers voor de heropbouw en 
uitbreiding van onze kantorenportefeuille een zorgvuldige afweging gemaakt tussen rendement, risico, kosten 
en duurzaamheid. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de portefeuille die ASR biedt goed aansluit bij onze 
doelstellingen, met name op het aspect duurzaamheid, en kijken uit naar een goede en rendabele 
samenwerking.’ 
 
Pieter Vandeginste, fund director ASR Dutch Mobility Office Fund: ‘PWRI is een gerenommeerd 
pensioenfonds  dat net als a.s.r. real estate een duurzame bijdrage wil leveren aan de samenleving. Wij zijn 
verheugd dat PWRI haar vertrouwen heeft uitgesproken in het ASR Dutch Mobility Office Fund en onze 
strategie om in kantoren nabij belangrijke mobiliteitsknooppunten te beleggen. De toetreding van PWRI draagt 
bij aan de groeidoelstelling van het fonds.’  
 
Selectietraject 
Het Nederlandse team van BMO Global Asset Management heeft het selectietraject begeleid en treedt op als 
fiduciair manager van PWRI. Lestrade Investment Liaison heeft de Operational Due Diligence uitgevoerd.  
 
ASR Dutch Mobility Office Fund  
Het ASR Dutch Mobility Office Fund richt zich op kwalitatief hoogwaardige kantoren in de directe omgeving 
van mobiliteitsknooppunten in de vijf grootste kantorenmarkten (G5) van Nederland, zoals bijvoorbeeld grote 
trein- en metrostations en Schiphol. Deze locaties combineren een uitstekende toegankelijkheid met een 
dynamische omgeving. Mobiliteitsknooppunten hebben een goede mix van openbaarvervoersfuncties en 
lokale functies en een grote variatie aan voorzieningen.  
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Over a.s.r. 
ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op 
het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten en MKB. Daarnaast is a.s.r. actief als 
vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX Index. Kijk voor 
meer informatie op www.asrnederland.nl. 
 
Over a.s.r. real estate 
a.s.r. real estate beheert en investeert als vastgoedvermogensbeheerder namens haar opdrachtgevers al meer dan 125 
jaar in woningen, winkels, kantoren en agrarische grond. Voor professionele beleggers beheert zij vijf Nederlandse 
vastgoedfondsen en individueel vermogensbeheermandaten voor (inter)nationaal vastgoed. a.s.r. real estate richt zich op 
de waardeontwikkeling van vastgoed op de lange termijn en is onderdeel van a.s.r., één van de grootste verzekeraars van 
Nederland. 
 

Over Pensioenfonds Werk en (re)Integratie 

 Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) is het pensioenfonds voor de Sociale 
Werkvoorziening en is verantwoordelijk voor de pensioenopbouw van ruim 200.000 deelnemers. 
 
 
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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