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Bekaert daagt Petercam voor de rechter
Pensioenfonds Bekaert zwaar getroffen door bankcrisis
Auteur: Pascal Dendooven
BRUSSEL - De industriële groep Bekaert heeft vermogensbeheerder Petercam voor de
rechtbank gedaagd voor slecht beheer van hun pensioenportefeuille.
De betwisting tussen de groep Bekaert en de Brusselse vermogensbeheerder Petercam
heeft te maken met het beheer van het Bekaert-pensioenfonds. Bekaert verwijt Petercam
onzorgvuldig beheer. Het fonds belegde officieel in obligaties, maar in de portefeuille bleken
verhoudingsgewijs veel risicovolle bedrijfsobligaties te zitten zoals eeuwigdurende obligaties
van banken.
Die strategie stelde Petercam verschillende jaren in staat goede resultaten voor te leggen.
Het segment van de meer risicovolle obligaties, zoals achtergesteld papier, gaf meer return
zonder dat men zich zorgen moest maken voor de risico's die er tegenover stonden. In 2008
kwam daar een abrupt einde aan. Eeuwigdurende bankobligaties gingen, net zoals de
bankaandelen zelf, zwaar onderuit. Het gevolg was dat in de periode 2008 en maart 2009
het pensioenfonds van Bekaert 'ettelijke miljoenen kwijt speelde'.
Bekaert heeft ondertussen het beheersmandaat met Petercam stopgezet en werkt nu met
Bank Degroof. De industriële groep eist van Petercam schadeloosstelling, maar Petercam
heeft daar geen oren naar. Pogingen tot een vergelijk liepen op niets uit. Daarop heeft
Bekaert eerder dit jaar een juridische procedure ingezet. Beide partijen wisselen momenteel
zogenaamde conclusies uit. De debatten voor de rechtbank van koophandel moeten nog
starten.
Bekaert voelt zich alvast gesterkt omdat Petercam al eerder veroordeeld werd in een
gelijkaardig dossier. Dat had te maken met het pensioenfonds van Inno, waar volgens de
advocaten van Inno 2,29 miljoen euro verloren ging. Petercam werd veroordeeld voor slecht
risicobeheer. Het had de achtergestelde obligaties en eeuwigdurende obligaties sneller
moeten afbouwen, vonniste de rechter.
Bij Petercam reageerde Marc Janssens, lid van het directiecomité, gisteren droogjes. 'Als
het jarenlang goed gaat en men haalt mooie rendementen, dan is het oké, maar als het eens
minder goed gaat, moet de beheerder bijpassen. Als dat de economics worden in de sector,
heb ik daar toch mijn bedenkingen bij.'
Petercam haalde eerder al de pers met berichten over ontevreden beleggers. Recent trok de
vermogensbeheerder zich grotendeels terug uit Nederland.

