
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Utrecht, 22 december, 2020 

 
a.s.r. breidt hypotheekpropositie verder uit met partnership bunq  
 
In december 2020 heeft a.s.r. vermogensbeheer haar samenwerking met bunq, die reeds bestaat uit 
het beheer van een obligatieportefeuille, verder uitgebreid. Internetbank bunq heeft eerder dit jaar haar 
eerste stappen gezet op de hypotheekmarkt. Vandaag maken beide partijen bekend dat a.s.r. 
vermogensbeheer een hypotheekportefeuille van EUR 300 miljoen heeft verstrekt aan bunq. Het betreft 
een portefeuille van verschillende typen hypotheken, zowel NHG als niet-NHG, en is een 
representatieve afspiegeling van de hypotheekportefeuille van a.s.r.  
 
De hypotheekportefeuille verstrekt aan bunq bestaat voor 65% uit NHG hypotheken en 35% uit niet-NHG. 
a.s.r. is verantwoordelijk voor de selectie en het beheer van de hypotheken en levert maatwerk. 
 
De samenwerking tussen bunq en a.s.r. is gebaseerd op de sterke staat van dienst van a.s.r. op het gebied 
van het verstrekken en beheren van hypotheken op de Nederlandse markt. In totaal beheert a.s.r. ruim EUR 
17 miljard aan hypotheken, zowel voor de balans van a.s.r. evenals voor institutionele beleggers. 
 
Jack Julicher, directievoorzitter a.s.r. vermogensbeheer: ‘We zijn enthousiast om onze bestaande 
samenwerking met bunq verder uit te breiden met een hypotheekproduct. Het bevestigt onze sterke positie op 
de Nederlandse hypotheekmarkt en toont het vermogen en de toewijding van a.s.r. om relevante 
beleggingsoplossingen aan onze klanten te leveren.’ 
 
Ali Niknam, CEO en oprichter van bunq: ‘Onze gebruikers gaven aan anderen te willen helpen bij het 
verkrijgen van een woning. We hebben hiernaar geluisterd en zijn begonnen te investeren in hypotheken. 
Vandaag ben ik trots om aan te kunnen kondigen dat we op volle snelheid presteren en dat we onder andere 
door de nieuwe samenwerking met a.s.r. meer dan 400 procent weten te groeien.’ 
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Over a.s.r. vermogensbeheer 
a.s.r. vermogensbeheer, de nederlandse vermogensbeheerders, beheert ruim € 67 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, onderwijsinstellingen 
en overheden. Dagelijks werken wij met hen samen aan een verantwoord rendement. Een rendement dat bijdraagt aan 
hun doelstellingen. a.s.r. vermogensbeheer is onderdeel van ASR Nederland N.V. Kijk voor meer informatie op 
www.asrvermogensbeheer.nl. 
 
Over bunq 
bunq is in 2012 opgericht door Ali Niknam (1981), die als eerste in meer dan 35 jaar een Europese banklicentie wist te 
verkrijgen. Zijn doel is om het traditionele bankwezen radicaal te veranderen en hij heeft, als diens enige investeerder, 
€73.8m in bunq geïnvesteerd. Het meest recent bekend gemaakte totaal aan gebruikers tegoeden bedraagt €654,619,033, 
gebaseerd op de tegoeden van juli 2020. 2019 zag een verdubbeling van het totaal aan gebruikers tegoeden, een groei 
die elke dag verder toeneemt. bunq is momenteel beschikbaar in 30 Europese markten: Nederland, Duitsland, Oostenrijk, 
Italië, Spanje, Frankrijk, België, Ierland, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, 
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, 
Zweden, Noorwegen en IJsland. 
 

http://www.asrnederland.nl/
http://www.asrnl.com/


  

 
 
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. 
 

 


