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Onafhankelijke fiduciair beheerder

Beleggingen in ondernemingen en projecten

BlackRock is sinds 1998 actief in Nederland en geldt als
toonaangevende aanbieder van beleggingsproducten,
risicobeheer en adviesdiensten. Ons doel is om steeds
meer mensen te helpen met het investeren in hun
financiële welzijn.

Ruim EUR 93 mld.2 van het vermogen van onze Nederlandse
en wereldwijde klanten is belegd in de Nederlandse economie
en draagt zo bij tot groei, werkgelegenheid en innovatie.

Als vermogensbeheerder bieden we een brede groep
particuliere en institutionele klanten toegang tot
beleggingen in bedrijven, projecten en overheden. Zo
leveren we een bijdrage aan groei, werkgelegenheid en
innovatie, waarvan de samenleving als geheel profiteert.
Onder onze Nederlandse klanten kunnen we
pensioenfondsen, banken, stichtingen, instellingen en
particuliere beleggers rekenen, voor wie wij in totaal
ongeveer EUR 274 miljard beheren.1

Pensioenen helpen opbouwen
Ongeveer een derde van het vermogen dat wij wereldwijd
beheren, zit in pensioenregelingen. In Nederland verzorgen
wij fiduciaire diensten voor bedrijfs-, beroeps- en
bedrijfstakpensioenfondsen, premiepensioeninstellingen
(PPI) en algemene pensioenfondsen (APF) om de
deelnemers te helpen een goed pensioen op te bouwen.

Vastgoed: ons real estate-platform biedt klanten de
mogelijkheid te beleggen in de Amsterdamse kantorenmarkt,
zoals in het recent gekochte kantoorpand Huidekoper, gelegen
in het centrum van de stad.
Particuliere schulden: ons private debt-team faciliteert
financieringen voor kleine en middelgrote Nederlandse
ondernemingen, om zo hun groei te ondersteunen.

Kostenefficiënte toegang tot gespreide beleggingen
Fondsen: met onze beleggingsfondsen en Exchange-Traded
Funds (ETF’s) bieden we particuliere en institutionele
beleggers in Nederland eenvoudig en tegen lage kosten
toegang tot een breed scala aan beleggingen, onder meer in
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en
staatsobligaties. Ook op deze wijze bieden we klanten de kans
een bijdrage te leveren aan het versterken van de Nederlandse
economie.

Kernpunten
Onafhankelijke vermogensbeheerder
Onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM)
22 jaar actief in Nederland, sinds 1998
Ca. 70 medewerkers in Amsterdam en Eindhoven
Ca. EUR 274 mld. Onder beheer voor klanten in
Nederland 1

Onze thuisbasis: Amsterdam
Ons team in Amsterdam ondersteunt Nederlandse
klanten bij de opbouw van hun portefeuille en bij
risicobeheer. Gespecialiseerde teams verbinden
wereldwijde expertise met lokale inzichten op het
gebied van beleggingsstrategie, duurzaam beleggen,
cashmanagement, alternatieve beleggingen,
hypotheken, portefeuille- en risicobeheer.
t.
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Bijdragen tot een sterk reguleringsstelsel

Ons verhaal

BlackRock ziet het als een van haar fiduciare taken om
zich in te spannen voor transparante regelgeving, die
beleggers beschermt en een verantwoorde groei van de
kapitaalmarkten bevordert. Daarom gaan we in gesprek
met brancheverenigingen en zijn wij een actief lid van
organisaties als DUFAS (Dutch Fund and Asset
Management Association) en hebben zitting in het
bestuur van Eumedion.

BlackRock is een onafhankelijke beursgenoteerde
vermogensbheerder en werd in 1998 in New York
opgericht door acht partners, waarvan er vier nog altijd
actief zijn binnen de onderneming. Op dit moment telt
BlackRock ongeveer 15.000 werknemers die vanuit 25
vestigingen klanten overal ter wereld toegang bieden
tot de belangrijkste kapitaalmarkten.1

Corporate governance en duurzaam beleggen
stimuleren
BlackRock Investment Stewardship behartigt de belangen
van klanten door in gesprek te gaan met directies van
bedrijven en te stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen. Zo wordt binnen
ondernemingen waarin wordt belegd een gezonde
bedrijfsvoering gestimuleerd. Dit is gunstig voor een
duurzame waardeontwikkeling op de lange termijn.
BlackRock vindt het belangrijk dat mensen overal ter
wereld duurzaam kunnen beleggen. We hebben in juli
2019 het Nederlandse klimaatakkoord ondertekend en zijn
in het IRRI Survey van SRI-Connect uitgeroepen tot de
vermogensbeheerder die het meest bijdraagt aan
duurzaam en verantwoord beleggen.

Duurzame indexbeleggingen
In samenwerking met BlackRock Sustainable Investing
(BSI) ontwikkelen onze collega’s van iShares
Sustainable een reeks ETF’s die beleggers keus biedt uit
een brede waaier van duurzame fondsen.

BlackRock Investment Institute
Ons strategieteam in Amsterdam werkt samen met
financiële en politieke experts binnen al onze
wereldwijde teams om klanten in Nederland toegang te
bieden tot de beste inzichten van het BlackRock
Investment Institute. Zie voor meer informatie:
https://www.blackrock.com/corporate/insights/blackr
ock-investment-institute.

BlackRock Alternative Specialists (BAS)
Ons BAS-team in Amsterdam helpt Nederlandse
klanten om toegang te krijgen tot illiquide private
markten. Het team heeft expertise op het gebied van
vastgoed, infrastructuur, private equity, private debt en
hedgefondsen.

Regulering en toezicht
Vermogensbeheerders zijn onderworpen aan regulering en
toezicht, zowel voor de eigen onderneming als op als
portefeuilleniveau. Er wordt toezicht gehouden op het
businessmodel en de manier waarop het vermogen van
klanten beheerd wordt. Hieronder vallen niet de depositoactiviteiten en investeringen ten eigen bate.

BlackRock heeft in Nederland een AFM- vergunning en
staat dus onder toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten, die de activiteiten van BlackRock in Nederland
oormerkt als MiFID-onderneming, op basis van de
vergunningen die het heeft gekregen als
beleggingsonderneming en de vergunning als intermediair
(financiële dienstverlener).
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de
soliditeit van de financiële positie en de kapitaalstructuur
van BlackRock in Nederland.

Voor meer informatie
ViewPoint: Worldwide Leader In Asset Management
www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/engblackrock-worldwide-leader-in-asset-and-riskmanagement.pdf
BlackRock Investment Institute: “Daalder op dinsdag”
www.blackrock.com/nl/particuliere-beleggers/onderzoekand-inzichten/investment-insights/daalder-op-dinsdag
BlackRock Investment Stewardship
www.blackrock.com/corporate/about-us/investmentstewardship

BlackRock Sustainable investing
www.blackrock.com/corporate/responsibility#sustainable
-investment-solutions
In ViewPoint staan artikelen waarin we ingaan op diverse
aspecten van overheidsbeleid en de implicaties ervan voor
beleggers, open brieven en reacties op raadplegingen.
Deze zijn hier te vinden: www.blackrock.com/publicpolicy.

Bron van alle informatie: BlackRock. 1. Per december 2019. 2. Per februari 2020.

Meer weten?
blackrock.com/nl | info@blackrock.com | +31 20 549 5200
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Dit document bevat meningen van BlackRock op het gebied van regelgeving en overheidsbeleid. De hier geuite meningen zijn van
februari 2020 en kunnen veranderen al naar gelang van veranderingen in de markt, de econome, de regelgeving of andere factoren. De
informatie in dit document dient niet te worden opgevat als verkoop- of onderzoeksinformatie en dient niet gebruikt te worden om een
beslissing te nemen over een belegging in een specifieke onderneming of een specifiek effect. Iedere verwijzing naar een specifieke
onderneming of een specifiek effect is uitsluitend bedoeld ter illustratie en houdt geen aanbeveling in om deze onderneming of dit effect
te kopen, verkopen of aan te houden of er direct in te beleggen, noch een aanbeveling om in een specifiek fonds van BlackRock of een
andere aanbieder te beleggen. Er is geen garantie dat de in dit document geuite verwachtingen werkelijkheid zullen worden. Lezers
dienen zelf te bepalen of zij op de informatie in dit document willen vertrouwen.
In de Verenigde Staten is dit materiaal beschikbaar voor openbare verspreiding. In het Verenigd Koninkrijk uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority,
officiële zetel 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, tel: +41 (0)20 7743 3000. In Engeland en Wales ingeschreven in het
handelsregister onder nr. 2020394. Om je te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een
handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Wanneer dit document is uitgegeven in de EER, is het uitgegeven
door BlackRock (Netherlands) B.V., Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 - 549 5200, ingeschreven in het handelsregister onder
nr. 17068311. Raadpleeg voor meer informatie de website: www.blackrock.com. Om je te beschermen worden telefoongesprekken
doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V. In Australië uitgegeven door BlackRock
Investment Management (Australia) Limited, ABN 13 006 165 975, AFSL 230 523 (BIMAL). Dit materiaal is niet bedoeld als aanbod,
aanbeveling of advies om bepaalde effecten in om het even welk rechtsgebied te kopen of te verkopen. Dit materiaal biedt alleen
algemene informatie en houdt geen rekening met je persoonlijke beleggingsdoelen, financiële situatie, behoeften of omstandigheden.
Voor het nemen van een beleggingsbeslissing dien je daarom na te gaan of dit materiaal passend voor je is en financieel advies inwinnen
dat is afgestemd op je persoonlijke situatie, behoeften en omstandigheden. BIMAL, haar leidinggevenden, medewerkers en
vertegenwoordigers, zijn van mening dat de informatie in dit materiaal en de bronnen waarop het gebaseerd is (die afkomstig kunnen zijn
van derden) correct zijn op de datum van publicatie. Hoewel dit materiaal met de grootste zorg is voorbereid, kan geen waarborg worden
gegeven voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid ervan en aanvaarden BIMAL, haar leidinggevenden, medewerkers en
vertegenwoordigers geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico, waaronder
vertragingen in de uitbetaling van de opbrengst van verkochte effecten en verlies van inkomsten of het oorspronkelijk belegde bedrag.
Hoewel alle prognoses, schattingen en meningen in dit materiaal tot stand zijn gekomen op basis van redelijk geachte informatie,
kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen in de toekomst aanzienlijk afwijken van de prognoses, schattingen en meningen die in
dit materiaal geuit zijn. BIMAL, noch enige ander onderdeel van de BlackRock groep van ondernemingen, geeft enige garantie wat betreft
de terugbetaling van het belegde vermogen, de prestaties van enig product, of een rendementspercentage dat in dit materiaal genoemd
wordt. In Singapore uitgegeven door BlackRock (Singapore) Limited Co., geregistreerd onder nr. 200010143N. In Hongkong is dit
materiaal uitgegeven door BlackRock Asset Management North Asia Limited en is het niet beoordeeld door de Securities and Futures
Commission van of Hongkong. In Zuid-Korea is dit materiaal uitsluitend bedoeld voor verspreiding onder Qualified Professional
Investors (zoals gedefinieerd in de Financial Investment Services and Capital Market Act en hiermee verbonden regelgeving). In Taiwan
uitgegeven door BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited, gevestigd op het adres 28F., nr. 100, Songren Rd., Xinyi Dist.,
Taipei City 110, Taiwan. Tel: (02)23261600. In Japan uitgegeven door BlackRock Japan. Co., Ltd. (Financial Instruments Business
Operator: The Kanto Regional Financial Bureau. Licentie nr. 375; aangesloten bij: Japan Investment Advisers Association, Investment
Trusts Association, Japan, Japan Securities Dealers Association, Type II Financial Instruments Firms Association). Uitsluitend bestemd
voor professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de Financial Instruments and Exchange Act). In China mag dit materiaal niet
verspreid worden onder particuliere beleggers die inwoner zijn van de Volksrepubliek China (met uitzondering van Hongkong, Macau en
Taiwan) of organen die in de Volksrepubliek China geregistreerd zijn, tenzij deze partijen beschikken over alle vereiste toestemmingen
van de regering van de Volksrepubliek China om deel te nemen in een belegging of gebruik te maken van beleggingsadvies of
beleggingsbeheerdiensten. Voor andere APAC-landen is dit materiaal uitsluitend uitgegeven voor institutionele beleggers (of
professionele/ervaren/gekwalificeerde beleggers, volgens de omschrijving die van toepassing is voor de respectievelijke rechtsgebieden)
en vormt het geen beleggingsadvies of aanbod of uitnodiging om bepaalde effecten of BlackRock fondsen te kopen of te verkopen of te
beleggen in een bepaalde beleggingsstrategie. Het is eveneens niet toegestaan effecten aan te bieden of te verkopen aan enige persoon
in enig rechtsgebied waarin zo’n aanbod, uitnodiging, koop of verkoop onwettig is volgens de wetten van dat rechtsgebied. In ZuidAmerika: dit materiaal is uitsluitend bedoeld ter informatie en voorlichting en vormt geen beleggingsadvies, noch een aanbod of
uitnodiging om effecten van welk fonds dan ook te kopen of te verkopen. Het is eveneens niet toegestaan effecten aan te bieden of te
verkopen aan enige persoon in enig rechtsgebied waarin zo’n aanbod, uitnodiging, koop of verkoop onwettig is volgens de wetten van dat
rechtsgebied. Wanneer in dit materiaal bepaalde fondsen worden genoemd of geïmpliceerd, is het mogelijk dat sommige of alle
genoemde of geïmpliceerde fondsen niet geregistreerd zijn bij de financiële toezichthouder in Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia,
Mexico, Panama, Peru, Uruguay of enige andere financiële toezichthouder in Zuid-Amerika en derhalve in het betreffende land niet
openbaar mogen worden aangeboden. De financiële toezichthouders in deze landen hebben de juistheid van de informatie in dit
document niet bevestigd. MEXICO. Beleggen gaat gepaard met risico, waaronder het mogelijke verlies van de hoofdsom. Dit materiaal is
uitsluitend bedoeld ter informatie en voorlichting en vormt geen beleggingsadvies, noch een aanbod of uitnodiging om bepaalde
effecten of beleggingsfondsen te kopen of te verkopen. Het is de verantwoordelijkheid van de belegger om zich te informeren over en zich
te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving van Mexico. Wanneer in dit materiaal fondsen, effecten of beleggingsstrategieën
worden genoemd of geïmpliceerd, zijn deze fondsen, effecten of strategieën niet geregistreerd bij de Mexicaanse toezichthouder, de
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) en mogen deze in Mexico derhalve niet openbaar worden aangeboden. De CNBV heeft
de juistheid van de informatie in dit document niet bevestigd. Het verzorgen van beleggingsbeheer en beleggingsadvies
(“beleggingsdiensten”) is in Mexico gereguleerd en aan strikte regels gebonden; deze activiteiten staan onder toezicht van de CNBV.
BlackRock Mexico, S.A. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente (“BLKMX”) is een Mexicaanse dochteronderneming van BlackRock,
Inc., bij de CNBV geregistreerd als onafhankelijke beleggingsadviseur onder nummer 30088-001-(14085)-20/04/17. BlackRock México
Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (“BlackRock MX Operadora” en samen met BLKMX aangeduid als
“BlackRock México”) is een Mexicaanse dochteronderneming van BlackRock, Inc., die van de CNBV vergunning heeft gekregen om
beleggingsadviesdiensten aan te bieden in Mexico.
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Zie voor meer informatie over de beleggingsdiensten die worden aangeboden door BlackRock Mexico, onze beleggingsgids die
beschikbaar is op www.BlackRock.com/mx. Dit materiaal vormt een weergave van de opvattingen op een specifiek tijdstip en de
informatie hierin dient niet te worden opgevat als onderzoeksresultaat of beleggingsadvies met betrekking tot de fondsen, een bepaald
effect of een bepaalde beleggingsstrategie. De lezer dient zelf te beoordelen of hij/zij op de informatie in dit document wil vertrouwen.
BlackRock México heeft geen vergunning om op te treden als bewaarnemer, intermediair of broker-dealer, of om in Mexico bancaire
functies te vervullen. Zie voor meer informatie over BlackRock México: www.BlackRock.com/mx. BlackRock ontvangt inkomsten in de
vorm van vergoedingen voor advies en beleggingsbeheer met betrekking tot onze beleggingsfondsen, Exchange Traded Funds en
collectieve beleggingen.
©2020 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock, Inc. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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