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Cees Grimbergen over
1300 miljard pensioenvermogen ‘en nauwelijks
serieus toezicht’.

Zwarte zwanen 6 – U en de
pensioenelite

> NPO 2, 20.55-22.00 uur

‘N

ee, absoluut niet,’ ant
woordt staatssecretaris
Jetta Klijnsma stellig op de vraag
van journalist Cees Grimbergen
of ze naïef is. Hij stelde de vraag
vorig jaar in de vijfde aflevering
van Zwarte zwanen. De pro
grammareeks onderzocht de af
gelopen jaren de Nederlandse
pensioenindustrie. Het ging on
der meer over de nevenactivitei
ten van jobhoppende ambtena
ren, toezichthouders, adviseurs
en vermogensbeleggers bij pen
sioenfondsen. Belangenver
strengeling is bijna onvermijde
lijk, maar dat zag Klijnsma an
ders: als men maar beseft de
juiste pet op te hebben in de
functie die hij of zij op dat mo
ment uitoefent.

Cees Grimbergen

Vijf keer de
rijksbegroting
Moraal en ethiek lijken holle
begrippen te zijn in de wereld
van private equity, hedgefunds
en rentederivaten, middelen die
vermogensbeleggers met geld
van de pensioenbetaler inzetten
om een zo hoog mogelijk ren
dement te halen voor zichzelf
en het pensioenfonds.

Daar komt Davy

In 2015 werd 29 miljard aan
pensioenpremies geïnd en 28
miljard aan pensioenen uitbe
taald. Kosten van de pensioen
fondsen: zeven miljard,
waarvan 6,4 miljard beleggings
kosten. De omvang van het Ne
derlandse pensioenvermogen:
ongeveer 1300 miljard euro.

Nooit meer slapen

> npo Radio 1, 0.00-2.00 uur

‘Hoe kan het dat voor het toe
zicht op de jaarlijkse Rijksbe
groting van 260 miljard euro
een heel apparaat is opgetuigd
van Kamerleden, journalisten,
Rekenkamer, Raad van State en
honderden commissies,’ zegt
Grimbergen, ‘terwijl er nauwe
lijks serieus toezicht is op de
1300 miljard in de pensioenwe
reld?’ Eerdere afleveringen
maakten al inzichtelijk wie de
mensen zijn die het pensioen
geld beheren en wat ze met die
miljarden doen.
‘Een van de vele kwesties betrof
de Goldman Sachsaffaire. De
gewraakte Amerikaanse zaken
bank verkwanselde 250 miljoen
euro pensioengeld van Neder
landse vrachtwagenchauffeurs.
De zakenbank sloot een gehei
me schikkingsovereenkomst
met Pensioenfonds Vervoer,
waarin slechts een deel van het
verloren geld werd terugbe
taald. De Nederlandsche Bank
ging hiermee akkoord. Onthut
send is dat zelfs de vakbonden
fnv en cnv Vakmensen hun ei
gen leden weigerden te infor
meren over de fraude. Het werd

Toneelacademie Maastricht met
Playwood, een beeldende, ver
stilde voorstelling over, en ge

duidelijk dat de vakbonden
in de pensioenfondsbesturen
een merkwaardige rol spelen.
De aflevering van vanavond
belooft duidelijkheid over de
omzetten die fnv en cnv
door hun bestuurslidmaatschap maken. Verder volgt de
nieuwe aflevering een aantal
pensionado’s die kritische
vragen aan hun pensioenfondsen stellen. Hoe reageert
zo’n fonds vervolgens?’
Terug naar staatssecretaris
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma. Van
alle departementen wordt
het hare het meest platgelo-

Blind
stemmen

fi

pen door lobbyisten. ‘“Geef
ons die zak met geld. Wij weten precies wat we moeten
doen om de werkende mensen te voorzien van een pensioen. Maar we weten niet
hoe hoog dat pensioen zal
zijn.” Dat is wat lobbyisten
vier jaar lang aan Klijnsma
verkochten,’ vervolgt Grimbergen. ‘Ze was niet opgewassen tegen hun sluwheid.
Hopelijk draagt de serie bij
aan het kritisch denken over
het onbegrijpelijk ingewikkelde pensioensysteem. En
worden uitwassen aangepakt.’
radha ramdhan

S

tel je voor dat je een
blind date hebt. De
spanning over wie je gaat
ontmoeten en waar de
avond zal eindigen giert
door je lijf. Dan blijkt je
gesprekspartner een politicus te zijn die je niet
naar huis, maar naar het
stemhokje wil meenemen. Daar gaat je avond.
Toch is dat wat presentator Danny Ghosen heeft
georganiseerd in de hoop
argwaan tegenover politici weg te nemen bij jonge
niet-stemmers. Onder an-
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