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Onderweg om meer en meer mensen te helpen
hun financiële toekomst goed te regelen.
BlackRock is al meer dan 22 jaar actief in Nederland als vermogensbeheerder voor 
Nederlandse klanten. 

Onze 70 medewerkers1 zijn werkzaam in Amsterdam en Eindhoven. Onze Nederlandse 
klanten omvatte, onder meer, pensioenfondsen met in totaal bijna 7 miljoen deelnemers. 2

Waar we 
voor
staan
BlackRock’s betrokkenheid
bij Nederland.

Elke dag streven we ernaar om onze klanten te laten
zien dat ze de goede beslissing hebben genomen door 
hun geld aan ons toe te vertrouwen.

Monique Donders, Country Manager  BlackRock Nederland

€313 mrd
Beheerd voor klanten in Nederland3.

7 miljoen
Deelnemers aan Nederlandse
pensioenfondsen hebben hun geld 
bij ons in beheer. 2

We helpen miljoenen mensen 
om spaargeld op te bouwen dat 
hen hun hele leven ten dienste 
staat.

Wij maken beleggen 
gemakkelijker en 
betaalbaarder.

We bevorderen duurzaam 
beleggen omdat het betere 
resultaten oplevert voor 
beleggers.

We dragen bij aan een 
veerkrachtige economie die 
meer mensen ten goede komt.

Beleggen gemakkelijker en 
betaalbaarder maken voor 
klanten van de Rabobank
De Nederlandse beleggingsfondsensector ziet een  
groeiende vraag van mensen die meer inzicht willen hebben 
in de soort bedrijven waarin zij beleggen. Ook willen zij weten 
of de vergoedingen die zij betalen, redelijk zijn. 

Geconfronteerd met deze ontwikkelingen heeft de Rabobank 
in 2020 samen met BlackRock een kostenefficiënte en 
unieke set van beleggingsfondsen ontwikkeld voor de 
klanten van de Rabobank, met als doel het beleggen voor 
hen gemakkelijker en betaalbaarder te maken. De 
duurzaamheidskenmerken en risicoprofielen worden door de 
Rabobank bepaald, terwijl BlackRock het portefeuillebeheer 
en de selectie van vermogensbeheerders verzorgt. Op dit 
moment hebben zo'n 40.000 Nederlanders in totaal 
ongeveer 19 miljard euro belegd in de vijf fondsen die nu 
beschikbaar zijn. 5
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Investeren op maat
Pensioenfonds Detailhandel is de pensioenregeling voor 
meer dan 400.000 mensen in de Nederlandse retailsector. 
Met het oog op waardecreatie voor de deelnemers op de 
lange termijn, is het fonds van mening dat een duurzame 
aanpak, gericht op het beleggen in bedrijven die 
verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op het milieu, 
de maatschappij en de werknemers, tot betere resultaten 
leidt. Tegelijkertijd vindt het Pensioenfonds dat deze aanpak 
moet worden afgestemd op de duurzaamheidsdoelstellingen 
die de deelnemers het belangrijkst vinden. 

Pensioenfonds Detailhandel heeft daarom samen met 
BlackRock en FTSE Russell een duurzame 
beleggingsstrategie ontwikkeld die is afgestemd op 
Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN -
geselecteerd op basis van de voorkeuren van de deelnemers. 
Nu heeft Pensioenfonds Detailhandel op deze manier 
ongeveer EUR 9 miljard belegd. Hierdoor is de blootstelling 
van het fonds aan koolstof- en fossiele-brandstofproductie 
met ongeveer 60% gedaald. 4
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