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Meer beleggen in Nederland is gevaarlijk. 

Bart Le Blanc en Hans Wiegel. 
Le Blanc is voormalig directeur-generaal van de Rijksbegroting, Ook is hij lid van de RvT van de APG-groep. 
Wiegel is oud-minister van Binnenlandse zaken. 
Beiden zijn verbonden aan Andreas Capital, een vermogensbeheerinstelling in Luxemburg. 

PATRIOTTISCH BELEGGEN. 
Pensioenfondsen moeten hun beleggingen in Nederland niet uitbreiden. Het type economie leent 
zich daar ook niet voor. Achter de schermen woedt de strijd volop en binnenkort zal het ook in het 
publieke politieke debat in Nederland (en in andere Europese landen) een hot topic worden: de 
'noodzaak' van beleggen in eigen land, oftewel:'patriottisch beleggen'.  
 
 
Die opvatting is het gevolg van een terughoudend 
investeringsklimaat, het langdurig uitblijven van 
economisch herstel, gekoppeld aan omvangrijke 
bezuinigingen op de overheidsbegrotingen. 
 
Als Nederlandse institutionele beleggers en 
pensioenfondsen nou eens meer in eigen land 
zouden beleggen dan zou dat de BV Nederland 
helpen en daar plukken de beleggers dan ook 
weer de vruchten van, is de achterliggende 
gedachte.  
Wij menen dat hier sprake is van verwarring en 
misverstanden. 

 
 Nederland is verre van een besloten 
vennootschap. Integendeel, de Nederlandse 
economie is heel open en sterk verweven met 
internationaIe markten, met name in Europa.  
 Een Nederlands oververtegenwoordiging in 
beleggingsportefeuilles zou de diversificatie 
reduceren en daarmee de belangen van 
deelnemers in pensioenfondsen schaden.  
 

De pensioenfondsen zijn toch al in zwaar weer 
terechtgekomen. Zij ontkomen er niet aan om orde 
op zaken te stellen, zelfs als dat leidt tot korten op 
pensioenen.  
De belangen van alle deelnemers -jong en oud - 
moeten op een evenwichtige wijze worden 
behartigd.  

 
De feiten:  

 De totale waarde van Nederlandse 
aandelen en obligaties is iets minder dan 2 % van 
de wereldmarktkapitalisatie.  
Dat is een beetje meer dan het aandeel van de 
Nederlandse economie in de wereldeconomie.  
De gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen 
houden anno 2012 gemiddeld rond 10 procent van 
hun beleggingen in Nederlandse waarden, een 
fors oververtegenwoordiging in Nederlandse 
aandelen dus.  
 De Nederlandse economie, is bij uitstek 
een open economie. De import- en exportquotes 
zijn hoog: meer dan 60 % van het BBP wordt 
geëxporteerd.  

 
 
Nederland is een handelsnatie.  
De externe positie van Nederland vertoont meer 
overeenkomsten met Duitsland en zijn sterke 
overschotten, dan met handelsbalanstekortlanden 
zoals Frankrijk en Groot-Brittannië.  
 
 Dat fenomeen weerspiegelt zich in de 
Nederlandse ondernemingen die als gevolg van 
de internationale oriëntatie een groot deel van hun 
inkomsten buiten Nederland verdienden. Een blik 
op de meest actief verhandelde aandelen op de 
Amsterdamse effectenbeurs van bijvoorbeeld 
Aegon, Ahold, AkzoNobel en Philips toont dat 
verreweg het , grootste deel van hun omzetten niet 
uit Nederland komt. 
 
De conclusie luidt dat beleggen in de BV 
Nederland een belegging is in een internationale 
open economie met sterk op het buitenland 
gerichte ondernemingen.  
Meer beleggen in Nederlandse aandelen leidt niet 
tot voordelen voor de Nederlandse economie. 
Maar levert het soms een ander 
beleggingsvoordeel op?  
Integendeel.  
Gebrek aan spreiding van beleggingsportefeuilles 
vermindert rendement en verhoogt risico's.  
De laatste tien jaren is de performance van de 
AEX bijna 28 procent achtergebleven bij de MSCI 
World, de standaard benchmark voor wereldwijde 
belegingsfondsen.  
Dat is bijna 3 procent minder rendement per jaar, 
als de afgelopen tien jaar dus meer in Nederland 
zou zijn belegd via AEX genoteerde bedrijven dan 
zou minder resultaat zijn geboekt, gecombineerd 
met een hogere volatiliteit. 
 
Betekent dat dat wat extra aandacht van 
pensioenfondsen voor investerings-
mogelijkheden in Nederland dus fout is?  
 
Zover willen wij niet gaan.  
Het is de moeite waard om te onderzoeken op 
basis waarvan grote institutionele beleggers 
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belangstelling zouden kunnen hebben voor 
beleggen in Nederland.  
Maar dan met duidelijke randvoorwaarden:  
 
 Aan de beleggingskant moeten de 
investeringsprojecten voldoen aan het profiel van 
pensioenfondsbeleggen zoals duidelijke 
cashflows, gestaag en aansprekend 
dividendrendement.  
 
 Aan de deelnemerskant moeten er 
duidelijke voordelen zijn te behalen, zoals 
verbetering van de infrastructuur waar 
pensioenfondsdeelnemers gebruik van maken.  
 
Denk aan wegen, spoorverbindingen, leefmilieu en 
energie.  
Daarbij dient ook de financiële infrastructuur te 
worden betrokken. Het bankwezen is aan een 
grondige verbouwing toe.  
Initiatieven die de toegang tot financiële 
dienstverlening verbeteren, zijn infrastructurele 
verbeteringen. 

Hetzelfde geldt voor investeren in duurzame 
energie.  
Er valt een wereld te winnen.  
20 % van de energie in 2020 moet duurzaam zijn. 
We zitten nog niet op een kwart van dat doel. 
 

Onze conclusie is dat 'patriottisch beleggen' in de 
vorm van vergroting van beleggingen van 
pensioenfondsen in eigen land niet het beoogde 
effect heeft en daarom niet in het belang is van de 
deelnemers. 

 
Maar een gesprek tussen overheid, centrale bank 
en pensioenfondsen over gerichte investeringen in 
infrastructuur kan leiden tot beleggingsobjecten 
die aan de beleggingscriteria van 
pensioenfondsen voldoen én duidelijke 
deelnemersvoordelen opleveren.  
Dat is essentieel voor de fondsen en dát is 
waardevol voor de BV Nederland. 

 

 
 


