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Positieve rendementen leiden in tweede kwartaal tot stijging actuele 
dekkingsgraad bpfBOUW naar 120,8% 

 Beleidsdekkingsgraad eind juni 2021: 112,2 procent; 
 Actuele dekkingsgraad eind juni 2021: 120,8 procent; 
 Pensioenvermogen eind juni 2021: 74,26 miljard euro; 
 Stijging van het vermogen in het tweede kwartaal 2021: 2,45 miljard euro; 
 Hoogte pensioenverplichtingen eind juni 2021: 61,48 miljard euro; 
 Stijging pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal 2021: 0,26 miljard euro. 

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) 

is eind juni 2021 vastgesteld op 112,2 procent. Dat is 4,3 procentpunt hoger dan de 

beleidsdekkingsgraad van eind maart 2021. 

Positieve rendementen in tweede kwartaal 2021 

BpfBOUW behaalde in het 2e kwartaal van 2021 een positief totaalrendement van 3,6%. Aandelen 

en Alternatieve beleggingen behaalden de beste rendementen. Het wereldwijde economische 

herstel is tot nu toe krachtig en ging gepaard met hogere inflatie. Dit zorgt voor enige nervositeit 

op financiële markten. Binnen Alternatieve beleggingen waren Commodities (gestegen olieprijs) en 

Private Equities de best presterende categorieën. De Europese rente is gedurende het kwartaal 

nagenoeg gelijk gebleven waarbij licht positieve resultaten werden behaald op de 

beleggingscategorieën verantwoordelijk voor de renteafdekking (Vastrentende waarden en 

Renteswaps).  

De Nederlandse en internationale vastgoedportefeuille hebben in het tweede kwartaal een positieve 

bijdrage aan het rendement geleverd. Alle Nederlandse sectorfondsen lieten een waardestijging 

zien, met de woning- en zorgvastgoedportefeuille als beste performers, onder invloed van het 

aanhoudende woningentekort. Ook alle internationale vastgoedregio’s droegen positief bij aan het 

rendement, met de regio Noord-Amerika als uitschieter. Binnen de regio’s leverden het 

beursgenoteerd vastgoed en de internationale logistieke portefeuille de grootste bijdrage aan het 

rendement.  

Vermogen stijgt harder dan verplichtingen, stijging actuele dekkingsgraad 

De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het tweede kwartaal met 0,26 miljard euro en 

bedragen 61,48 miljard euro. De stijging wordt met name veroorzaakt door de lichte daling van de 

gemiddelde rente. De gemiddelde rente (gewogen naar de looptijden van de verplichtingen) is 

gedaald van 0,56% eind maart naar 0,55% eind juni. De verplichtingen zijn in het tweede kwartaal 

met 0,4% gestegen. 

Door positieve rendementen in het tweede kwartaal steeg het vermogen met 3,4%. Per saldo steeg 

de actuele dekkingsgraad de afgelopen drie maanden met 3,5 procentpunt. De 

beleidsdekkingsgraad steeg met 4,3 procentpunt. Dit komt door het voortschrijdend gemiddelde: 

de lagere dekkingsgraden uit het tweede kwartaal 2020 hebben plaatsgemaakt voor de 

dekkingsgraden zoals gerealiseerd gedurende het tweede kwartaal 2021. Deze zijn fors hoger. 
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Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – tweede kwartaal 2021* 

Rendement Q2 

2021 

Rendement  2021 

YTD 

Totaal rendement op beleggingen  3,6% 1,7% 

Totaal rendement op beleggingen - exclusief renteafdekking 3,5% 4,6% 

Aandelen 5,8% 13,9% 

Vastrentende waarden 0,9% -1,9% 

Vastgoed 3,1% 4,0% 

Alternatieve beleggingen 7,3% 17,5% 

Renteafdekking 0,1% -2,9% 

Valuta afdekking 0,2% -0,8% 

Gewicht per ultimo Q2 2021

Aandelen 29,5%

Vastrentende waarden 43,5%

Vastgoed 16,1%

Alternatieve beleggingen 11,6%

Cash / Overlay -0,5%

Totaal 100,0%

*: afgeronde percentages 

Profiel bpfBOUW 
Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening 
van circa 780 duizend (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 
13.800 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, 
afbouw, natuursteenbedrijf, betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof 
dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie.  

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) 
Graag verstrekken wij u meer informatie indien u dit wenst. Neemt u hiervoor contact op met 
David van As, woordvoerder van bpfBOUW, via telefoonnummer (0341) 43 63 92. 


