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Beleidsdekkingsgraad eind 2016 105,4%


Beleidsdekkingsgraad eind december 2016: 105,4 procent;



Actuele dekkingsgraad eind december 2016: 110,3 procent;



Pensioenvermogen eind december 2016: 53,63 miljard euro;



Daling van het vermogen in vierde kwartaal 2016: 1,16 miljard euro;



Hoogte pensioenverplichtingen eind december 2016: 48,63 miljard euro;



Daling pensioenverplichtingen in vierde kwartaal 2016: 3,55 miljard euro.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind
december 2016 vastgesteld op 105,4 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad van
eind september 2016.
2016 in teken van herstel en goede rendementen
Over 2016 behaalde bpfBOUW een beleggingsrendement van 12,1% en steeg het belegd vermogen met 5,66
miljard. Gedurende het jaar zijn de rentes per saldo gedaald wat positieve rendementen heeft opgeleverd op
vastrentende waarden en renteafdekking. Ook aandelenmarkten herstelden zich goed na een slechte start en
kenden net als vastgoed en alternatieve beleggingen uitstekende rendementen.
De vastgoedportefeuille van bpfBOUW heeft in het afgelopen jaar geprofiteerd van een toenemende
beleggersvraag naar vastgoed. In 2016 is namens bpfBOUW in totaal voor een bedrag van 391 miljoen euro
aan nieuwe vastgoedbeleggingen geïnvesteerd: voor 112 miljoen euro in Nederland, 121 miljoen euro in de rest
van Europa en 158 miljoen euro in Azië/Pacific. De vastgoedportefeuille groeide hiermee tot 8,0 miljard euro.
Het rendement over de totale vastgoedportefeuille is in 2016 uitgekomen op 12,1%.
Na een rustig derde kwartaal stond het vierde kwartaal in het teken van de ontwikkelingen aan de overzijde
van de Atlantische oceaan. Een solide economische activiteit en de verkiezingszege van Donald Trump, leidden
tot een sterkere dollar en een forse stijging van de staatsrentes en aandelenkoersen in de VS. In Europa stegen
de rentes en aandelenmarkten eveneens, al was het minder sterk. Dankzij het akkoord dat de OPEC-landen
eind november sloten, trokken de prijzen van ruwe olie aan. In december maakte de ECB bekend het obligatieopkoopprogramma voort te zetten, zij het in een wat lager tempo.
BpfBOUW behaalde in het vierde kwartaal een totaalrendement van -2,0%. Dit kwam door negatieve bijdragen
van vastrentende waarden en renteafdekking, die ten dele gecompenseerd werden door positieve bijdragen van
aandelen, alternatieve beleggingen en vastgoed. Het belegd vermogen van bpfBOUW is in het vierde kwartaal
gedaald met 1,16 miljard euro tot 53,63 miljard euro.
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(Totaal) Rendement

(Totaal) Rendement

Q4 – 2016

YTD – 2016

Totaal rendement op beleggingen bpfBOUW

-2,0%

12,1%

Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking

1,3%

8,7%

Aandelen

6,4%

11,7%

Vastrentende waarden

-1,3%

6,0%

Vastgoed

4,2%

12,1%

Alternatieve beleggingen

10,9%

13,7%

Renteafdekking

-3,3%

3,4%

Valuta afdekking

-1,8%

-1,5%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – vierde kwartaal 2016
Toename actuele dekkingsgraad
Door de stijging van de marktrente namen de pensioenverplichtingen in het vierde kwartaal af. De totale
verplichtingen van bpfBOUW zijn in het vierde kwartaal met 3,55 miljard euro gedaald en bedragen 48,63
miljard euro. De verplichtingen zijn meer afgenomen dan het vermogen, wat heeft geleid tot een toename van
de actuele dekkingsgraad in het vierde kwartaal. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over 12 maanden, is
echter gedaald (van 105,5% naar 105,4%).
Premie en pensioenen stabiel
De hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers periodiek betalen blijft gelijk in 2017 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.
Over 2016 heeft bpfBOUW de pensioenen niet kunnen verhogen. De financiële positie van het fonds liet dit niet
toe. De spelregels vereisen dat er hogere buffers moeten worden aanhouden voordat toekenning van indexatie
mogelijk is.
Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “Bij bpfBOUW is een korting, net als in de afgelopen
jaren, niet aan de orde.”
Focus 2017
BpfBOUW heeft de afgelopen periode gewerkt aan een herijkte missie, visie en strategie. Hiermee is het fonds
goed voorbereid op de verwachte veranderingen in het pensioenstelsel in de komende jaren. In 2017 worden
de Tweede Kamerverkiezingen mede bepalend voor de plannen voor een nieuw pensioenstelsel.
Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “Wij geloven in de kracht van samen. Het is positief
dat in de meeste verkiezingsprogramma’s een vorm van verplichtstelling blijft en dat collectiviteit en solidariteit
ook in een nieuw pensioenstelsel de basis blijven. We kijken actief naar de mogelijkheid om vanuit bpfBOUW
nog meer werknemers en werkgevers te bedienen. Dit is een onderdeel van onze strategie om de binding met
deelnemers, sociale partners en werkgevers verder te versterken.”
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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 bouw & infra, timmerindustrie, afbouw, natuursteenbedrijf,
betonmortelindustrie, bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven en de baksteenindustrie.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David van As, woordvoerder van bpfBOUW, via
telefoonnummer (0341) 43 63 92.

