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Beleggingen van pensioenfondsen in private equity

Geachte heer Donner,
In antwoord op uw brief van 26 september 2008 inzake beleggingen van pensioenfondsen in private equity bericht de Stichting van de Arbeid u het volgende.
De Stichting onderschrijft ten volle uw antwoord aan de Tweede Kamer d.d. 26 september 2008 naar aanleiding van de vragen gesteld door de heer Omtzicht op 2 september
2008. Het zijn de besturen van de pensioenfondsen die verantwoordelijk zijn voor het
beleggingsbeleid dat wordt gevoerd.
De Stichting zou daaraan nog het volgende willen toevoegen.
Beleggingsfondsen in private equity zijn er in vele verschillende vormen en soorten. Net
als bij zogenoemde hedge-fondsen gaat het ook bij 'private equity' in feite om een
containerbegrip. Er zijn goede en minder goede fondsen op dit terrein actief, zowel in
termen van rendement/risico-verhouding als op basis van ethische criteria. In sommige
gevallen kan worden gesproken van zogenoemde opkoopfondsen; in andere gevallen
gaat het om fondsen die substantiële belangen nemen in geselecteerde al of niet
beursgenoteerde ondernemingen.
De laatste jaren wordt door een groeiend aantal pensioenfondsen uit een oogpunt van
risicospreiding ook belegd in andere beleggingsvormen dan de meer traditionele vormen
als obligaties, aandelen en onroerend goed. In dit verband kunnen beleggingen in
private equity, hedgefondsen en in microkredieten worden genoemd. Het betreft overigens veelal slechts een relatief gering deel van de totale pensioenbeleggingen.
Zoals u in uw brief aan de Tweede Kamer van 26 september jl. heeft aangegeven, is er
een duidelijke tendens merkbaar dat een toenemend aantal pensioenfondsen in het kader
van goed pensioenfondsbestuur streeft naar een prudent en transparant beleggingsbeleid

gericht op een optimale rendement/risico-verhouding met inachtneming van ethische
criteria. Beleggingen onder andere in private equity kunnen een bijdrage leveren aan
een hoger rendement in combinatie met een vermindering van het risico als gevolg van
een grotere diversificatie.
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