Persbericht

Pensioenfonds Detailhandel investeert in groeiende
assetcategorie Nederlandse woninghypotheken
Haagse hypotheekverstrekker MUNT Hypotheken strikt tiende pensioenfonds

Den Haag, 8 november 2016 – Pensioenfonds Detailhandel stelt 800 miljoen euro
ter beschikking aan de Dutch Mortgage Funding Company (DMFCO) om via het
label MUNT Hypotheken in Nederlandse woninghypotheken te investeren. Ook
pensioenfondsen die eerder belegden in het fonds tonen volop belangstelling om
hun investering verder uit te breiden.
MUNT Hypotheken is eind september 2014 opgericht. Pensioenfonds Detailhandel is het
tiende pensioenfonds dat investeert in de Haagse hypotheekverstrekker. MUNT
Hypotheken behoort inmiddels tot de top 10 hypotheekverstrekkers van Nederland met
een marktaandeel van bijna zeven procent.
Aanhoudende interesse
“We zien een aanhoudende interesse van de Nederlandse pensioenfondsen om te
investeren in Nederlandse woninghypotheken”, aldus Jeroen Looman, directeur van
MUNT Hypotheken. “Sinds de oprichting van MUNT Hypotheken kunnen we rekenen op
regelmatige toezeggingen van onze huidige investeerders, en ook van nieuwe
pensioenfondsen die willen instappen. De toezegging van 800 miljoen van Pensioenfonds
Detailhandel is een aanzienlijke waar we erg blij mee zijn.”
Goed en stabiel rendement
“Mede naar aanleiding van de lage rente-omgeving oriënteert het pensioenfonds zich al
geruime tijd op alternatieve vastrentende waardencategorieën die een goed en stabiel
rendement opleveren tegen beheersbare risico’s”, zo schetst Henk Groot, Hoofd
Beleggingen van pensioenfonds Detailhandel. “Nederlandse woninghypotheken voldoen
aan die criteria. Na een intensief selectietraject is DMFCO geselecteerd als meest
geschikte partner voor het pensioenfonds om deze portefeuille op te bouwen via het label
MUNT Hypotheken.”
Over MUNT Hypotheken
MUNT Hypotheken is een hypotheekaanbieder die aan adviseurs en hun klanten
transparante hypotheken aanbiedt met hele goede en eerlijke voorwaarden, scherpe
rentes en een duidelijk, snel en zorgeloos aanvraagproces. MUNT Hypotheken verstrekt
hypotheken op basis van kapitaal van Nederlandse pensioenfondsen. Meer
informatie: www.munthypotheken.nl.
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