Zo beleggen wij

Beroepspensioenfonds
Loodsen

Doel BPL: zorgen voor een goed en betrouwbaar pensioen voor
de deelnemers en pensioengerechtigden.

Om de pensioenen te kunnen betalen beleggen we en:

Hebben we een

strategisch beleid

Doen we aan

risicospreiding

Strategisch beleggingsbeleid
Matchingportefeuille
Doel:

Doel:

rendement behalen
zodat de pensioenen
jaarlijks kunnen stijgen
met de prijsontwikkeling
(indexatie).

25%

LDI (staatsobligaties,
cash & swaps)
Bedrijfsobligaties
Hypotheken

om de pensioenen nu en
in de toekomst te
kunnen betalen.

Returnportefeuille

± € 1,1 miljard

Vastrentende waarden:

risico afdekken en
52,5% rendement behalen

47,5%

Houden we rekening
met duurzaamheid

17,5%
10%

Vastrentende waarden:
Hoogrentende waarden

Zakelijke waarden:

10%
32,5%

Aandelen
Private equity

5%

We spreiden onze beleggingsrisico’s
Matching portefeuille

 risico verlagend

• Relatief stabiele inkomsten

Renterisico

risicobronnen 
0,6%

waarden risico
13,6%
• Laag risico
Het pensioenfonds
heeft de ambitie om Zakelijke
de pensioenen
te betalen en
• Laag rendement
Valutarisico
4,3%
mee te laten stijgen met de prijzen. Hiervoor nemen we
Grondstoffenrisico
0,0%
beleggingsrisico’s. Onze financiële positie bepaalt
hoeveel
risico
we
Kredietrisico
5,7%
Return portefeuille
• Variabele inkomsten nemen.V Verzekeringstech. risico
3,8%

• Hoog risico

• Kans op hoog rendement

Actief beheer risico
-11,2%

1,7%

Diversificatie

VEV 18,4%
zie www.bploodsen.nl voor meer info

Beroepspensioenfonds
Loodsen

Zo beleggen wij

We houden rekening met duurzaamheidsaspecten
Bij onze beleggingsbeslissingen letten we op financiële, sociale
en milieu-aspecten en criteria voor goed bestuur.
Dit doen we op verschillende manieren:

Duurzaamheidsaspecten
integreren:

Stemmen:

In gesprek gaan:

Uitsluiten:

We integreren criteria voor goed
ondernemingsbestuur, financiële-,
sociale- en milieu-aspecten in ons
beleggingsproces.

We spreken bedrijven, waarin we
beleggen, aan op hun
verantwoordelijkheden.

We brengen onze stem uit bij
voorstellen van ondernemingen
waarin we beleggen.

We sluiten beleggingen uit in
landen & ondernemingen met
niet-toelaatbare activiteiten.

Voordelen van collectief beleggen

Door samen met andere deelnemers in het BPL te beleggen:
•

Kunnen we gebruik maken van een team van specialisten .

•

Hebben we toegang tot meer beleggingscategorieën .

•

Worden de beleggingsrisico’s collectief gedeeld .

•

Zijn de kosten van het beleggen lager .

zie www.bploodsen.nl voor meer info

