Persbericht

Beleidsdekkingsgraad bpfBOUW eind 2017 naar 115,2 procent
Hoofdpunten:


Beleidsdekkingsgraad eind december 2017: 115,2 procent;



Actuele dekkingsgraad eind december 2017: 117,9 procent;



Pensioenvermogen eind december 2017: 56,66 miljard euro;



Stijging van het vermogen in vierde kwartaal 2017: 1,95 miljard euro;



Hoogte pensioenverplichtingen eind december 2017: 48,07 miljard euro;



Stijging pensioenverplichtingen in vierde kwartaal 2017: 1,42 miljard;



BpfBOUW heeft de pensioenen van gepensioneerden en (gewezen) deelnemers per 1 januari
2018 verhoogd met 0,59 procent;



Pensioenpremie blijft stabiel, opbouwpercentage ouderdomspensioen verlaagd,
opbouwpercentage nabestaandenpensioen blijft gelijk.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden)
is eind december 2017 vastgesteld op 115,2 procent. Dat is 2,2 procentpunt hoger dan de
beleidsdekkingsgraad van eind september 2017.
Herstel dekkingsgraad zet door in 2017
Over 2017 behaalde bpfBOUW een beleggingsrendement van 6,4 procent en steeg het belegd
vermogen met 3,03 miljard euro. Aandelen beleggingen kenden een goed jaar met een rendement
van 10,9 procent. Vrijwel alle aandelenmarkten profiteerden van wereldwijde groei en lage
inflatiecijfers. Aandelen uit opkomende markten behaalden het hoogste rendement, waarbij
voornamelijk Azië sterk presteerde (vooral dankzij China). Vastgoed kende wederom een goed
beleggingsjaar. De vastgoedmarkten profiteerden van een aanhoudende vraag naar vastgoed, met
beursgenoteerde deelnemingen in Azië/Pacific als grootste uitschieter. BpfBOUW haalde in 2017
een rendement op de vastgoedportefeuille van 9,9 procent.
Rentes veranderden over het algemeen niet veel ten opzichte van begin van het jaar. In de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk daalde de rente licht, terwijl de meeste rentes in de
eurozone licht stegen. Zowel staatsobligaties als inflatiegerelateerde obligaties behaalden een
positief rendement. Alternatieve beleggingen lieten een divers beeld zien in 2017. Hoewel
olieprijzen stegen, had de gedaalde waarde van de dollar een negatieve invloed op het rendement
van de grondstoffen beleggingen. Ook het overall rendement op de renteafdekking was licht
negatief.
Na de traditioneel rustige zomerperiode en een kalm derde kwartaal, stond het vierde kwartaal in
het teken van goede macro-economische omstandigheden. Een lage inflatie gecombineerd met
bovengemiddelde groei, niet alleen in de VS maar nu ook bij de gebruikelijke achterblijvers Europa
en Japan. Dit uit zich vooral in een positief sentiment onder consumenten en producenten en de
afgelopen maanden ook onder beleggers. De vraag is hoe lang de omstandigheden zo optimaal
kunnen blijven. Aan het eind van het kwartaal kwamen de belangrijkste ontwikkelingen uit de
Verenigde Staten: het belastingplan van Trump dat door het Congres werd geloodst en de
verhoging van de rente door de Amerikaanse centrale bank (Fed). Daarnaast is de verlenging van
de productiebeperkende maatregel van de OPEC, waardoor de ruwe olieprijs het jaar afsloot boven
de $65 per vat, het vermelden waard. Het vermogen van bpfBOUW steeg in het vierde kwartaal
met 1,95 miljard euro tot 56,66 miljard euro in totaal.
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Rendement Q4
– 2017

Rendement YTD
– 2017

Totaal rendement op beleggingen

3,7%

6,4%

Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking

3,0%

7,6%

Aandelen

4,2%

10,9%

Vastrentende waarden

0,4%

-0,9%

Vastgoed

3,7%

9,9%

Alternatieve beleggingen

5,1%

-1,1%

Renteafdekking

0,7%

-1,2%

Valuta afdekking

0,4%

3,4%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – vierde kwartaal 2017
Toename actuele dekkingsgraad
Door de daling van de rente stegen de pensioenverplichtingen (alle pensioenen die bpfBOUW nu en
in de toekomst moet uitkeren). De totale verplichtingen van bpfBOUW stegen in het vierde
kwartaal met 1,42 miljard euro en bedragen 48,07 miljard euro. Het vermogen steeg echter sneller
dan de verplichtingen, waardoor de actuele dekkingsgraad in het vierde kwartaal steeg met 0,6
procentpunt. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over 12 maanden, steeg met 2,2
procentpunt.
BpfBOUW heeft de pensioenen per 1 januari 2018 verhoogd
In december maakte bpfBOUW al bekend dat het fonds de pensioenen van gepensioneerden en
(gewezen) deelnemers per 1 januari 2018 verhoogt met 0,59 procent. Deze verhoging is mogelijk
omdat de financiële gezondheid van bpfBOUW in 2017 verder is verbeterd. De dekkingsgraad, op
basis waarvan het bestuur deze beslissing medio december heeft genomen, was 115,1%. Dat
betekent dat voor elke euro aan pensioenverplichtingen ruim 1,15 euro in kas zit. Dat is voldoende
om de pensioenen gedeeltelijk te verhogen. De maximaal wettelijk toegestane verhoging is 0,59
procent.
BpfBOUW streeft naar volledige toeslagverlening van de pensioenen in de toekomst. Daarvoor is
nog verder herstel van de financiële positie nodig. Jan Ruis, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “We
zijn blij dat we de pensioenen van onze deelnemers per 1 januari konden verhogen. Ook in 2018
en daarna zullen wij blijven bouwen aan een goed en betaalbaar pensioen voor al onze
deelnemers.”
Pensioenpremie blijft stabiel, opbouwpercentage deels verlaagd
De hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers periodiek betalen blijft ook in
2018 gelijk aan die in voorafgaande jaren, namelijk 20,2%. Dit is een gevolg van de afspraak die
sociale partners gemaakt hebben om de premie tot en met 2019 op dit percentage te maximeren.
Als gevolg van fiscale regelgeving hebben sociale partners moeten besluiten het opbouwpercentage
voor ouderdomspensioen te verlagen van 1,875 naar 1,738 procent. Het opbouwpercentage voor
het nabestaandenpensioen is gelijk gebleven. De pensioen(richt)leeftijd voor deelnemers is
ongewijzigd en blijft 67 jaar.
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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.

