Persbericht

Beleidsdekkingsgraad tweede kwartaal 2016 naar 106,6%


Beleidsdekkingsgraad eind juni 2016: 106,6 procent;



Actuele dekkingsgraad eind juni 2016: 104,8 procent;



Pensioenvermogen eind juni 2016: 53,66 miljard euro;



Stijging van het vermogen in tweede kwartaal 2016: 2,51 miljard euro;



Hoogte pensioenverplichtingen tweede kwartaal 2016: 50,95 miljard euro;



Stijging pensioenverplichtingen in tweede kwartaal 2016: 1,78 miljard euro.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind juni
2016 vastgesteld op 106,6 procent. Dat is 2,2 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind maart
2016.
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Verloop van de dekkingsgraad van bpfBOUW in de afgelopen vier kwartalen.
Positief rendement in tweede kwartaal, ondanks gevolgen onrust Brexit
In het tweede kwartaal herstelden de financiële markten zich verder van het onrustige begin van het jaar. Dit
kwam mede door het beleid van de centrale banken. Het tweede kwartaal stond echter vooral in het teken van
een dreigende Brexit. Aan het begin van het kwartaal probeerden de financiële markten de gevolgen van de
politieke onzekerheden in te schatten. De markt bewoog in de maand mei mee met de opiniepeilingen. Omdat
de peilingen een uitkomst toonden van het aanblijven van Groot-Brittannië in de Europese Unie, stegen de
aandelenkoersen en rentes aan de vooravond van het Britse referendum. De definitieve uitslag van het
referendum op 24 juni zorgde voor een schok op de financiële markten. De genoemde stijging van de koersen
werd hierdoor weer teniet gedaan. In de laatste dagen van juni krabbelden de aandelenmarkten weer op, dit
betrof vooral de opkomende markten en de VS.
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Ondanks de aanhoudende lage rente is het totaalrendement over het tweede kwartaal uitgekomen op 4,9%. Dit
komt mede door de positieve bijdragen van vastrentende waarden, de rente-afdekking en aandelen. Het belegd
vermogen van bpfBOUW is in het tweede kwartaal toegenomen met 2,51 miljard euro.
Verplichtingen stijgen door verder dalende rente
Door de verdere daling van de marktrente in het tweede kwartaal namen de pensioenverplichtingen opnieuw
toe. De totale verplichtingen van bpfBOUW zijn in het tweede kwartaal met 1,78 miljard euro toegenomen.
Het vermogen is echter meer in waarde toegenomen dan de verplichtingen. Dit heeft geleid tot een stijging van
de actuele dekkingsgraad aan het eind van het tweede kwartaal. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over
12 maanden, is weliswaar gedaald.
Goed voorbereid op gevolgen Brexit
De Brexit zorgde in juni voor opschudding op de financiële markten. Dit raakte uiteraard ook bpfBOUW.
Bestuursvoorzitter Jan Ruis: “Het aangekondigde vertrek van Groot-Brittannië kwam onverwacht. Het was
afwachten hoe de financiële markten zouden reageren. We hebben ons in de aanloop naar het referendum goed
voorbereid op de mogelijke gevolgen van de uitslag voor het pensioenfonds. We zijn dan ook blij dat we in het
afgelopen kwartaal toch een rendement van 4,9% hebben gerealiseerd.” De beleggingsportefeuilles van
pensioenfondsen zijn gericht op de lange termijn, zo ook de portefeuille van bpfBOUW. De uiteindelijke effecten
van de Brexit zullen zich op langere termijn uitkristalliseren Jan Ruis: “BpfBOUW hecht aan een solide financieel
beleggingsbeleid. De uitkeringshorizon van bijvoorbeeld onze jongste deelnemers strekt zich uit over vele
tientallen jaren. Daar is onze risicohouding en beleggingsportefeuille ook op ingericht.”
Perspectiefnota nieuwe stap naar nieuw pensioenstelsel
De dalende rente en de onrust op de financiële markten roepen om bewaking van de stabiliteit van de
pensioenen. Begin juli presenteerde staatssecretaris Klijnsma een perspectiefnota. Daarmee wordt een
verkenning geboden die moet leiden tot een volgende stap in de richting van een verbeterd pensioenstelsel.
Volgens bpfBOUW is het belangrijk dat goede elementen van het huidige stelsel behouden blijven. BpfBOUW
vindt het belangrijk dat collectiviteit en solidariteit herkenbare bouwstenen blijven in het nieuwe stelsel. Aan de
andere kant moet het stelsel beter aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Omdat het aantal zzp’ers
groeit, zal er ook een keuze gemaakt moeten worden voor de mate van verplichtstelling. BpfBOUW deelt de
mening van het kabinet dat transparantie belangrijk is en dat begrijpelijke communicatie voor de deelnemers
nodig blijft over de pensioenen. Deelnemers moeten weten wat ze van hun pensioenuitkering kunnen
verwachten en welke onzekerheden hieraan kleven, gelet op de voortdurende turbulentie op de financiële
markten. Een belangrijk instrument voor bpfBOUW is een op de deelnemers toegespitste mijn-omgeving die in
heldere taal uitlegt hoe het pensioen geregeld is en welke maatwerkmogelijkheden er bestaan. Ook in de
afgelopen tijd heeft bpfBOUW diverse vernieuwingen doorgevoerd in deze mijn-omgeving.
Maatschappelijk verantwoord beleggen
De GRESB-Green Star label voor de Nederlandse vastgoedfondsen van bpfBOUW is een erkenning van de hoge
duurzaamheidswaarde van deze beleggingen van bpfBOUW. De als zodanig aangemerkte High Sustainable
Investments (HSI) maken een belangrijk bestanddeel uit van de bpfBOUW vastgoedportefeuille.
Profiel bpfBOUW
Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) verzorgt de pensioenvoorziening van
circa 797.000 (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij bpfBOUW zijn circa 11.200 bedrijven en
ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouwbedrijf, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf,
betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie.

