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Geachte heer Huizing, 

In uw brief van 17 augustus 2015 vraagt u Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) of er 
wel alles aan gedaan wordt om goede rendementen op de beleggingen te halen, tegen zo 
laag mogelijke kosten. U maakt zich hier zorgen om, omdat u als werkgroep de positie van 
de senioren in de gaten houdt. U zag de uitzendingen van "Zwarte Zwanen" en u vraagt 
zich af of ik het beeld van "klopt het wel wat daar gebeurt" kan bijstellen. 

In uw brief lees ik dat u ten eerste wilt weten of er alles aan gedaan wordt om goede 
rendementen te behalen. Ik kan u verzekeren, wij doen daar alles aan. En dat blijkt 
gelukkig ook wel uit de resultaten. Ons rendement is sinds 1971, dus de afgelopen 44 jaar, 
gemiddeld jaarlijks 8,3%. Dat is na aftrek van de kosten. Dat doen weinig beleggers ons 
na. Natuurlijk kunnen kosten altijd lager. Dat is ook een van onze prioriteiten. Zo dalen de 
uitvoeringskosten per deelnemer bij ons al jaren: in 2013 waren ze nog € 76,68 en in 2014 
waren ze € 72,99. 

In Zwarte Zwanen ging het vooral om de hoogte van de kosten van private equity. Ook ons 
is het een doorn in het oog dat die kosten zo hoog zijn. Wij ageren daar ook tegen en 
proberen bij het afsluiten van nieuwe contracten die kosten verlaagd te krijgen. Dat gaat 
lang niet zo snel als wij zouden willen, maar wij blijven hieraan werken. Toch blijven wij in 
private equity beleggen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een goed pensioen voor 
onze deelnemers en daarbij vormen de rendementen van onze private equity-beleggingen 
een belangrijke bijdrage. Zo was het rendement op private equity vorig jaar zonder kosten 
17,9%. Na aftrek van kosten (5,4%) was het netto rendement 12,3%. Ter vergelijking: 
het netto rendement op aandelen was in 2014 10,6%. Dus zelfs mét hoge kosten levert 
private equity ons ook een bovengemiddeld goed rendement op. 

Dan met betrekking tot de banken en het geven van opening van zaken. Wij kunnen 
natuurlijk alleen voor onszelf spreken, maar PFZW dwingt altijd openheid af bij partijen 
waarmee wij zaken doen. Ook in ons jaarverslag is er veel aandacht voor kosten en 
beloningen: 
http://www.iaarverslaqpfzw.nl/7utm source=brief&utm medium = redirect&utm campaign 
= iaarverslag 

Tenslotte vraagt u zich af of de verantwoording van ons bestuur, voor de helft bestaande 
uit vakbondsvertegenwoordigers, wel goed is geregeld. Het antwoord op uw vraag is ja . 
DNB ziet hier ook zeer kritisch op toe, en toetst elk nieuwe bestuurslid dat toetreedt tot 
een pensioenfondsbestuur. 
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Hans Alders is de onafhankelijk voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn. Hij is een zeer kundige en ervaren bestuurder. Het bestuur legt verantwoording af 
aan de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en 
werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van medezeggenschap. 

Heeft u vragen? 
Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met onze Klantenservice 
opnemen. De adviseurs helpen u graag verder. 

Met vriendelijke groet, 

Peter J.C. Borgdorff, 
directeur 


