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Goed beleggingsjaar,  
maar geen verhoging pensioen

Het jaar van corona
2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin 
de wereld in de greep raakte van corona. Het virus raakte 
de hele samenleving zwaar. Ook het pensioenfonds kreeg 
ermee te maken, al is de impact ervan gelukkig beperkt 
gebleven. Ondanks het thuiswerken van het  bestuur, de 
raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan, het 
bestuurs bureau en de dienstverleners van het pensioen
fonds hebben we alle processen goed en verantwoord 
kunnen continueren. Als bestuur hopen we van harte dat 
ook voor onze (gewezen) deelnemers, gepensioneerden 
en aangesloten werkgevers de gevolgen van corona 
beperkt zijn gebleven.

Pensioenfonds Waterbouw in 2020

Goed beleggingsjaar
Ondanks corona is 2020 toch een goed beleggingsjaar 
geworden. Direct na de uitbraak in maart daalden de 
koersen op de beurzen wereldwijd sterk. Daardoor daalde 
onze dekkingsgraad. Mede dankzij steunmaatregelen van 
de overheden veerden de koersen in de loop van het jaar 
weer op. Uiteindelijk behaalden we een rendement op  
de beleggingen van 7,4%. In euro’s is dat een bedrag van 
1 105 miljoen. 

Maar toch staan we er niet beter voor
Met zo’n goed rendement zou je misschien verwachten 
dat we er eind 2020 financieel beter voorstaan dan het 
jaar daarvoor. Maar dat is niet waar. Tegenover die 
beleggingswinst stond namelijk een nog grotere stijging 
van de waarde van onze pensioen verplichtin gen. Dat 
kwam doordat de rente in 2020 scherp daalde. En bij een 
lagere rente moeten we meer geld in kas hebben voor de 
pensioenen. Volgens de wettelijke regels moeten we er 
dan namelijk vanuit gaan dat het pensioengeld minder 
zal aangroeien. Onze verplichtingen stegen met circa 11%. 
Dat kon niet worden goedgemaakt door het beleggings
rendement, en dus stonden we er aan het eind van het 
jaar per saldo minder goed voor. Onze beleidsdekkings
graad daalde van 109,0% naar 100,8%. 
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Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde stand 
van de actuele dekkingsgraad over de laatste 12 
maanden. Hoe hoger die is, hoe beter we er 
financieel voorstaan. 

De beleidsdekkingsgraad eind 2020 is 100,8%.
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Beleggen met oog voor mens & milieu

Bij BPF Waterbouw beleggen we je pensioengeld om een 
zo goed mogelijk rendement te halen. Daarbij hebben we 
ook oog voor de impact van onze beleggingen op de 
wereld om ons heen. We willen dat de bedrijven waarin 
we beleggen goed zijn voor mens en milieu en integer 
geleid worden. Dat noemen we maatschappelijk 
verantwoord beleggen. De komende jaren willen we 
daarin verdere stappen zetten, bijvoorbeeld door extra in 
te zetten op het bijdragen aan het behoud en verbeteren 
van ons klimaat.

Voor wereld én je pensioen
Maatschappelijk verantwoord beleggen is niet alleen 
goed voor de wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat het 
bijdraagt aan een duurzaam rendement. Het kan 
bepaalde risico’s verminderen. Denk maar aan wat het 
voor de aandeelhouders betekent als een bedrijf 
betrokken raakt bij een milieuschandaal. Of als het 
product of de wijze van produceren niet meer past bij 
wat consumenten willen. Daarom is maatschappelijk 
beleggen ook goed voor je pensioen.

Global Compact
Wij gebruiken voor verantwoord beleggen een inter
nationaal geaccepteerd raamwerk voor verantwoord 
ondernemen dat is opgesteld door de Verenigde Naties: 
het Global Compact. Hierin zijn afspraken vastgelegd 
over mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti
corruptie. Wij willen dat de bedrijven waarin we beleggen 
aan deze normen voldoen. Daar worden ze dus op 
gescreend.

Stemmen
Als aandeelhouder heeft BPF Waterbouw het recht te 
stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van de 
bedrijven waarin we beleggen. Daar maken wij gebruik 
van. BPF Waterbouw brengt haar stem uit via de 
beheerders van de beleggingsfondsen.

In gesprek met bedrijven
Wij vinden het belangrijk om met bedrijven waarin we 
beleggen het gesprek aan te gaan over hun prestaties 
voor mens, milieu en op het gebied van integer bestuur. 
Waar nodig zetten we ze, via de beheerders van de 
beleggingsfondsen, aan tot gedragsverbetering. Als  
ze dan uiteindelijk onvoldoende verbetering kunnen 
aantonen, kan de belegging worden beëindigd.

Uitsluiten
Bedrijven en bedrijfstakken waarin BPF Waterbouw 
principieel niet belegt komen op de uitsluitingslijst. Dat 
geldt voor bedrijven die te maken hebben met contro
versiële wapens (denk bijvoorbeeld aan kernwapens of 
clusterbommen), voor de tabaksindustrie en aan 
schenders van de Global Compact. Deze uitsluitingen 
gelden voorlopig nog niet voor beleggingen in 
opkomende markten.

Geen verhoging van je pensioen
BPF Waterbouw streeft ernaar je pensioen ieder jaar te 
verhogen om het mee te laten groeien met de loon
stijging in de Waterbouwsector. Dat noemen we toeslag
verlening. Die toeslag mogen we op grond van wet en 
regelgeving toekennen als we er financieel goed genoeg 
voorstaan. Zowel op 1 januari 2020 als op 1 januari 2021 
was dat helaas niet het geval. Je pensioen is dus niet 
verhoogd. Een overzicht van de toeslagverlening in de 
afgelopen jaren vind je in het jaarverslag op onze website.

Vooruitzichten
Het is onzeker of we de komende jaren je pensioen wel 
kunnen verhogen met een toeslag. Zowel de actuele 

dekkings graad als de beleidsdekkingsgraad zijn in 2021 
aan het stijgen. Volledige toeslagverlening is echter niet 
waarschijnlijk. Gedeeltelijke toeslag verlening kan tot de 
mogelijkheden behoren de komende jaren. We blijven 
echter afhankelijk van de rentestand en de rendementen 
op de beleggingen. Verlagen van de pensioenen is op dit 
moment niet aan de orde. Dat zou pas in beeld komen bij 
een dekkingsgraad van rond de 90%.

Volg onze actuele financiële situatie via onze 
(vernieuw de!) website www.bpfwaterbouw.nl.
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Dekkingsgraad gedaald

Hoe het pensioenfonds ervoor staat, kun je zien aan de 
dekkingsgraad. Die geeft een indicatie of het pensioen
fonds voldoende in kas heeft om de pensioenen nu en in 
de toekomst uit te betalen. We begonnen 2020 met een 
actuele dekkingsgraad van 111,2%. Eind maart was die 
gedaald tot 95,1%, maar daarna zette het herstel in. We 
sloten het jaar af op 106,9%. Onze beleidsdekkingsgraad 
daalde van 109,0% naar 100,8%. 
In de eerste maanden van 2021 zette het herstel van de 
actuele dekkingsgraad door. Eind juni 2021 bedroeg onze 
actuele dekkingsgraad 119,9%.  

Beleggingen 2020

Onze doelstelling is om een optimaal pensioenresultaat 
te bieden tegen een betaalbare premie. Daarom beleggen 
we het pensioengeld. Alleen zo kunnen we voldoende 
rendement halen om onze doelstelling waar te kunnen 
maken. Natuurlijk kleven er aan beleggen risico’s. We 
zorgen ervoor dat die altijd verantwoord blijven. We 
spreiden het pensioengeld daarom over verschillende 
soorten beleggingen. Elke beleggingssoort heeft een 

2020 in feiten en cijfers

eigen risicoprofiel en rendementsverwachting. We 
spreiden ook over sectoren en landen. In de cirkeldiagram 
hieronder zie je hoe we het pensioengeld eind 2020 
belegd hadden en wat elke beleggingssoort heeft 
opgeleverd.

Beleggingsrendement laatste 5 jaar

Hieronder zie je wat onze beleggingen de afgelopen vijf 
jaar hebben opgeleverd. Ons gemiddelde rendement per 
jaar bedroeg over die periode 7,3%. 

Verdeling in soort belegging met rendement, 2020

Vastrentende waarden 
(staats en bedrijfs 
obligaties, hypotheken)

Aandelen

Onroerend goed

Voor wie doen we het?

3.150 actieve deelnemers (mensen die nog 
pensioen opbouwen) 

3.251  gewezen deelnemers (mensen die weg zijn  
bij het fonds, maar nog pensioen bij ons  
hebben staan dat nog niet is ingegaan) 

5.307  pensioengerechtigden (mensen die 
pensioen ontvangen)

70  aangesloten werkgevers

2016 2017 2018 2019 2020

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

50%

40%

10%

10,5% rendement

4,0% rendement

5,1% rendement

Beleggingsrendement afgelopen 5 jaar



Cijfers & feiten – 4 – Jaarverslag 2020

Vind jij het interessant om mee te denken over de pensioenen van 
jou en je collega’s?

Het verantwoordingsorgaan 
zoekt nieuwe leden
BPF Waterbouw zoekt nieuwe leden voor het verantwoordings
orgaan (VO). Ontvang je een pensioen van ons? Of werk je bij een 
van de aangesloten werkgevers? En wil je wat betekenen voor je 
collega’s? Geef je dan bij ons op.

Het VO kijkt mee met het bestuur en let erop of de belangen van 
alle betrokkenen bij het pensioenfonds goed worden afgewogen. 
Daarmee is het een zeer belangrijk orgaan. 

Wil jij mee waken over de pensioenen van jou en je (oud)collega’? 
Meld jij je aan? Kijk dan op onze website www.bpfwaterbouw.nl 
voor meer informatie. Of stuur vóór 1 september 2021 een mail naar  
sectretariaat@bpf.waterbouw.nl.

Als lid van het verantwoordingsorgaan ontvang je een vergoeding 
op basis van het beloningsbeleid van BPF Waterbouw.

Wil je meer weten over jouw pensioenfonds in 2020? Je kunt het 
volledige jaarverslag downloaden op onze website. Daar kun je ook  
de actuele financiële situatie van het fonds op  de voet volgen.

www.bpfwaterbouw.nl
Email: info@bpfwaterbouw.nl

Telefoon: (088) 230 23 04

Kostenposten
Beleggingskosten
Bij BPF Waterbouw letten we scherp 
op de kosten. Maar natuurlijk kost 
het regelen van pensioenen geld.  
De grootste kostenpost zijn de 
beleggingskosten (maar die 
beleggingen zijn over de lange 
termijn bezien uiteraard ook onze 
grootste bron van inkomsten). We 
slagen er sinds jaar en dag in om  
die kosten relatief laag te houden.  
In 2020 bedroegen onze beleggings
kosten 0,17% van het gemiddeld 
belegde vermogen. 

Uitvoeringskosten
We maken ook kosten voor de pen  
sioenuitvoering, van administratie 
tot communicatie. Op dit gebied 
willen we in de pas lopen met wat 
vergelijkbare pensioenfondsen 
hieraan uitgeven. Dat is de laatste 
jaren een uitdagende ambitie 
gebleken. Zowel in 2019 als 2020 
hebben we incidentele kosten 
gemaakt voor het vanuit eigen 
pensioenuitvoering overgaan naar 
een pensioenuitvoerder. In 2020 
bedroegen de uitvoeringskosten  
1 351 per deelnemer (gewezen 
deelnemers tellen niet mee). We 
verwachten dat deze kosten lager 
zullen uitvallen als de overgang 
naar een nieuwe pensioen
uitvoerder is afgerond. 

Nieuwe pensioenuitvoerder Visma Idella 

Zoals bekend hebben we de samenwerking met Centric per 31 december 2020 
beëindigd. Op 1 januari 2021 zijn we, na een zorgvuldig selectieproces, over
gestapt naar een nieuwe pensioenuitvoerder: Visma Idella. Onze nieuwe 
pensioenuitvoerder biedt een toekomst be stendige oplossing, die klaar is voor 
het nieuwe pensioen stelsel dat over enkele jaren wordt ingevoerd.  Je kunt 
met al je vragen bij ons terecht. Meer informatie vind je op onze (vernieuwde!) 
website www.bpfwaterbouw.nl. 


