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Beleidsdekkingsgraad stijgt in derde kwartaal 2017 naar 113,0%
Per eind september 2017 bedraagt:


De beleidsdekkingsgraad: 113,0 procent;



De actuele dekkingsgraad: 117,3 procent;



Het pensioenvermogen: 54,71 miljard euro, een stijging van 0,91 miljard euro t.o.v. van eind juni 2017;



De hoogte pensioenverplichtingen: 46,65 miljard euro een daling van 0,15 miljard euro t.o.v. van eind
juni 2017.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind
september 2017 vastgesteld op 113,0 procent. Dat is 2,9 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van
eind juni 2017.
Vermogen stijgt
BpfBOUW behaalde in het derde kwartaal een totaalrendement van 1,8%. Na de traditioneel rustige
zomerperiode, met uitzondering van enige geopolitieke spanningen die voor kortstondige bewegingen op de
financiële markten zorgden, hield de kalmte ook aan in september. Daarnaast was het wereldwijde groeitempo
redelijk en de inflatiedruk beperkt. Deze achtergrond zorgde voor een positieve bijdrage van aandelen. Ook
alternatieve beleggingen en valuta-afdekking droegen positief bij. Binnen aandelen deden vooral opkomende
markten het goed, binnen alternatieve beleggingen presteerden grondstoffen gedurende het kwartaal het
beste. De valuta-afdekking droeg positief bij, voornamelijk door de stijging van de euro ten opzichte van de
Amerikaanse dollar. Vastgoed liet een positief rendement zien van 2,4%. De Nederlandse sectorfondsen en de
internationale vastgoedportefeuille droegen hier allen positief aan bij. In Nederland liet de kantorenportefeuille
het hoogste rendement zien, internationaal droeg de regio Azië/Pacific het meest bij aan het positieve
rendement. De beleggingscategorie vastrentende waarden liet een klein negatief rendement zien. De
renteafdekking droeg, als gevolg van een lichte stijging van de rente, eveneens licht negatief bij aan het
rendement. Het vermogen van bpfBOUW steeg in het derde kwartaal met 0,91 miljard euro tot 54,71 miljard
euro.
Verplichtingen dalen door stijgende rente
Door de stijging van de rente daalden de pensioenverplichtingen van bpfBOUW. De totale verplichtingen van
bpfBOUW daalden in het derde kwartaal met 0,15 miljard euro en bedragen 46,65 miljard euro.
De dekkingsgraad neemt toe
Het vermogen steeg en de verplichtingen daalden. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het derde
kwartaal met 2,3 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 2,9 procentpunt. Het perspectief om in de
nabije toekomst weer gedeeltelijk te kunnen indexeren is hierdoor dichtbij.
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Rendement Q3 – 2017

Rendement YTD - 2017

Totaal rendement op beleggingen

1,8%

2,6%

Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking

2,1%

4,5%

Aandelen

1,7%

6,4%

Vastrentende waarden

-0,2%

-1,3%

Vastgoed

2,4%

6,1%

Alternatieve beleggingen

2,3%

-5,9%

Renteafdekking

-0,3%

-1,9%

Valuta afdekking

0,9%

3,0%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – derde kwartaal 2017
Samen bouwen aan een toekomstbestendig pensioen
Het nieuwe kabinet wil samen met sociale partners stappen zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Het is
een goede zaak dat het kabinet daarbij samen met sociale partners wil voortbouwen op de sterke fundamenten
van ons pensioenstelsel. Voor bpfBOUW blijft het in de collectiviteit zorgdragen voor een goed en betaalbaar
pensioen voor de deelnemer namelijk het uitgangspunt.
De ambitie van het kabinet om de huidige vormgeving van de doorsneesystematiek af te schaffen betekent een
forse en voor dragende partijen betrokken bij de pensioenregeling in de bouwnijverheid onnodige ingreep in de
pensioenregeling. De wijze en de financiering van compensatie bij de afschaffing voor degenen die hier nadeel
van ondervinden, vormt een belangrijk punt voor bpfBOUW. De door de overheid gewenste overgang naar een
systeem met meer persoonlijke pensioenvermogens is eveneens een grote verandering en zorgpunt voor
bpfBOUW. Dit leidt tot minder helderheid over het pensioeninkomen dat in het vooruitzicht wordt gesteld. Het is
cruciaal dat de SER tot een gedragen advies hierover komt. Vervolgens is het aan de overheid en sociale
partners in de bouwnijverheid om hiermee aan de slag te gaan. BpfBOUW vindt het hierbij van belang dat
risico’s in optimale mate gedeeld blijven worden zodat pech- en gelukgeneraties kunnen worden voorkomen.
Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “BpfBOUW is positief dat de belangrijkste kenmerken
van het huidige pensioenstelsel in het regeerakkoord worden onderschreven. Wij zijn bezorgd of deze
kenmerken bij doorvoering van alle regeringsvoornemens voldoende herkenbaar overeind blijven. Een
belangrijk voorbeeld hiervan is de intergenerationele risicodeling en een daarbij passende buffersystematiek en
de mogelijkheid van een tijdelijk negatieve buffer. Het bestuur van bpfBOUW zal op basis van het definitieve
SER-advies tot een evenwichtige belangenafweging komen. Bij de beoordeling van de nieuwe voorstellen zullen
we ons zorgvuldig rekenschap geven welke wensen bij de diverse belanghebbenden van het fonds leven en of
de voorstellen bijdragen aan het noodzakelijke herstel van vertrouwen. Ook zetten we in op een oplossing voor
de pensioensituatie van een groeiende groep ZZP-ers in de bouw. Dit element vinden wij onvoldoende terug in
het regeerakkoord.”
BpfBOUW vindt het verder van belang dat er voldoende implementatietijd is voor invoering van geheel nieuwe
systemen, waarbij eenvoud, lage kosten, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid naar de deelnemer centraal staan.
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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.

