Beleidsdekkingsgraad stijgt in tweede kwartaal 2017 naar 110,1%


Beleidsdekkingsgraad eind juni 2017: 110,1 procent;



Actuele dekkingsgraad eind juni 2017: 115,0 procent;



Pensioenvermogen eind juni 2017: 53,80 miljard euro;



Lichte daling van het vermogen in tweede kwartaal 2017: 0,43 miljard euro;



Hoogte pensioenverplichtingen eind juni 2017: 46,80 miljard euro;



Daling pensioenverplichtingen in tweede kwartaal 2017: 0,98 miljard euro.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind juni
2017 vastgesteld op 110,1 procent. Dat is 2,3 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart
2017.
Vermogen daalt licht
BpfBOUW behaalde in tweede kwartaal een totaalrendement van -0,5%. In de praktijk rendeerden alle
categorieën, behalve vastgoed, dit kwartaal negatief. Door afdekking van het valutarisico werd dit grotendeels
ondervangen. Door de rentestijging in het tweede kwartaal leverden de vastrentende waarden en de
renteafdekking een negatieve bijdrage aan het rendement, maar voldeden ze wel aan hun doel, te weten het
(gedeeltelijk) afdekken van de rentegevoeligheid van de verplichtingen. De grondstoffenportefeuille binnen
alternatieve beleggingen presteerde slecht als gevolg van de lage olieprijs. Vastgoed liet een positief tweede
kwartaalrendement zien. De Nederlandse woning- en hotelportefeuille en de internationale Azië/Pacific
portefeuille droegen het meest bij aan het rendement. Het belegde vermogen van bpfBOUW daalde in het
tweede kwartaal met 0,43 miljard euro tot 53,80 miljard euro.
Verplichtingen dalen sterker door stijgende rente
Door de stijging van de rente daalden de pensioenverplichtingen van bpfBOUW. De totale verplichtingen van
bpfBOUW daalden in het tweede kwartaal met 0,98 miljard euro en bedragen 46,80 miljard euro.
Daarmee neemt dekkingsgraad toe
Het vermogen daalde maar de verplichtingen daalden sterker. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het
tweede kwartaal met 1,5 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 2,3 procentpunt.
Rendement

Rendement YTD –

Q2 – 2017

2017

Totaal rendement op beleggingen

-0,5%

0,7%

Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking

0,3%

2,4%

Aandelen

-1,6%

4,6%

Vastrentende waarden

-1,0%

-1,2%

Vastgoed

1,0%

3,7%

Alternatieve beleggingen

-5,7%

-8,1%

Renteafdekking

-0,8%

-1,7%

Valuta afdekking

1,8%

2,0%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – tweede kwartaal 2017

Goed en betaalbaar pensioen voor de deelnemer het uitgangspunt
Op dit moment vinden in Den Haag formatiegesprekken plaats. Daarnaast is de sector in afwachting van het
SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel. De uitkomsten zijn medebepalend voor toekomstige
pensioen wet- en regelgeving en bijbehorende fiscale kaders. Ten aanzien van een nieuw pensioenstelsel blijft
voor bpfBOUW het uitgangspunt het zorgdragen voor een goed en betaalbaar pensioen voor de deelnemer.
Essentiële voorwaarden daarbij zijn voldoende risicodeling, collectiviteit en behoud van de verplichtstelling.
Aanscherping beleid verantwoord beleggen
Eerder deze maand publiceerde bpfBOUW het Verslag Verantwoord Beleggen 2016. De komende jaren gaat het
fonds meer beleggen in thema’s die voor deelnemers extra relevant zijn: een duurzame leefomgeving, de
overgang naar schonere energie, investeringen in zorgvastgoed en voldoende aandacht voor veilige
arbeidsomstandigheden.
Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “We geloven dat we een duidelijke maatschappelijke
verantwoordelijkheid hebben die past bij het regelen van een goed pensioen voor onze deelnemers en
gepensioneerden. Onze beleggers beoordelen bedrijven daarom niet alleen op financiële rendementen, risico’s
en kosten, maar ook hoe zij omgaan met mensen en milieu en of ze goed worden bestuurd. We zijn ambitieus
als het gaat om verantwoord beleggen. In 2016 hebben we al forse stappen gezet en in 2017 zullen we de
stijgende lijn vasthouden.”
Profiel bpfBOUW
Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van circa
773.000 (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 11.100 bedrijven en
ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf,
betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie.

