
 

 
 
Persbericht   
 
Beleggen in Nederland 
PME breidt investering in Nederlandse hypotheken 
uit via MUNT Hypotheken 
Schiphol, 14 oktober 2015 – PME stelt € 1 miljard ter beschikking aan de Dutch 
Mortgage Funding Company (DMFCO) om via het label MUNT Hypotheken in 
Nederlandse woninghypotheken te investeren. Daarmee breidt PME – dat al 
sinds de jaren zestig in Nederlandse hypotheken belegt – zijn investering in 
Nederlandse hypotheken uit.     
 
Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder vermogensbeheer PME  
‘Met deze investering slaan we twee vliegen in één kIap: we investeren via een gevestigde 
partij in de Nederlandse economie én we realiseren met deze investering een mooi en 
stabiel rendement tegen een beheerst risico. Dat is zeker in deze tijd van sterk 
schommelende financiële markten van belang voor het pensioen van onze deelnemers en 
gepensioneerden. MUNT Hypotheken verstrekt tegen een aantrekkelijke rente hypotheken.  
Daarmee wordt het kopen van een woning voor veel mensen mogelijk gemaakt. Ook dat 
vinden we belangrijk. Dat de woningmarkt nu aantrekt maakt deze investering extra 
aantrekkelijk. Bovendien past de investering in MUNT Hypotheken ook heel mooi binnen het 
plan van de Europese Commissie voor een Europese kapitaalmarktenunie. Het idee van die 
kapitaalmarktenunie is namelijk dat er meer rechtstreekse financiering komt door 
investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars, in plaats van via bankleningen.’ 
 
Jeroen Looman, partner bij DMFCO 
Pensioenfondsen worden al geruime tijd aangespoord om meer te beleggen in de 
Nederlandse economie, gezien het belang voor de maatschappij en het interessante 
rendement. PME is inmiddels het 7e pensioenfonds dat sinds 2014 via DMFCO instapt.  
 
De onafhankelijke Asset Manager, DMFCO, die gebruik maakt van investeringen van 
verschillende Nederlandse pensioenfondsen, ziet het nieuwe kapitaal dan ook als 
bevestiging van het vertrouwen in haar organisatie. ‘We zijn er trots op dat we hiermee onze 
positie als hypotheekbedrijf nog verder kunnen verstevigen’, aldus Jeroen Looman, partner 
van DMFCO. ‘Dat steeds meer pensioenfondsen via ons de hypotheekmarkt willen betreden 
én dat we inmiddels een fors marktaandeel hebben, geeft aan dat MUNT Hypotheken een 
stevige partij is in een markt die sterk aan verandering onderhevig is.’  



 
Over PME 
Profiel PME: Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) beheert de pensioenen van circa 
625.000 deelnemers. De sector omvat bijna 1.300 grote en middelgrote ondernemingen, van 
scheepswerven tot producenten van halfgeleiders. Het totaal belegd vermogen bedraagt 
zo’n € 39 miljard. 
 
Over DMFCO 
DMFCO is een gespecialiseerde assetmanager, die institutionele beleggers de mogelijkheid 
biedt te investeren in Nederlandse woninghypotheken. Nederlandse woninghypotheken 
vormen een aantrekkelijke beleggingscategorie met een goed rendement en een beperkt 
kredietrisico. DMFCO is opgericht in 2013 en gevestigd in Den Haag. DMFCO beschikt over 
een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het verstrekken van hypotheken. 
Via het label MUNT Hypotheken wordt kapitaal van pensioenfondsen geïnvesteerd in de 
Nederlandse woningmarkt. 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Gerda Smits, woordvoerder van PME, gerda.smits@metalektro.nl of 020 316 1225 of  
06 1089 9771  
en 
Kelly Oude Veldhuis namens DMFCO en MUNT Hypotheken, Kelly@mediatic.eu of  
06 44980968. 
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