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Onderwerp: verzoek om te reageren op de documentaires ‘Zwarte Zwanen’ 
 
 

Emmen, 17 augustus 2015 
 
Geacht bestuur, 
 
De werkgroep ouderenbeleid PvdA Drenthe stelt zich tot doel de positie van de senioren, 
daar waar nodig, onder de aandacht van betrokken instanties te brengen, zo mogelijk 
vergezeld van een advies. Het spreekt dan voor zich dat de werkgroep betrokkenheid toont 
met de pensioenproblematiek. 
 
Onze aandacht werd getrokken door enkele documentaires die de vorige maand onder de 
titel “Zwarte Zwanen” op de televisie te zien waren. Daardoor is bij ons het beeld ontstaan 
dat de handelingen van pensioenfondsen op de geldmarkten niet altijd adequaat waren.  
 
De uitzendingen roepen bij ons de vraag en twijfel op of er wel alles aan gedaan wordt en 
alle mogelijkheden worden benut om goede rendementen te halen op beleggingen tegen zo 
laag mogelijke kosten. De stabiliteit in de uit te keren pensioenen hangt daar in hoge mate 
van af. 
 
We zagen hoe bankinstellingen weinig of geen opening van zaken geven terwijl zij handelen 
met gelden die zijn ingelegd door de deelnemers aan de pensioenfondsen. Wij erkennen dat 
het in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de pensioenfondsen zelf om de 
samenleving te informeren maar door de afwerende opstelling van de banken ontstaat, al 
dan niet terecht toch het beeld dat het handelen tussen partijen er een is geworden van ‘ons 
kent ons’. 
 
We kregen verder niet de indruk dat het tegenspel vanuit de pensioenfondsbestuurders 
getuigt van grote betrokkenheid.  
Dat leiden wij mede af door het optreden van vakbondsvertegenwoordigers in de rol van 
toezichthouder die, afgaande op hun inbreng in de documentaire, schijnbaar niet alleen 
slecht op de hoogte waren van de problematiek die aan de orde was, maar zich gelaten 
neerlegden bij de gang van zaken. Een beeld van: “ik kan er ook niks aan doen”. 
Onwillekeurig stellen wij dan de vraag hoe ter zake kundig er wordt gehandeld. En voorts: is 
de verantwoording van vakbondsvertegenwoordigers, die betrokken zijn bij 
pensioenfondsen, wel adequaat geregeld en uitgevoerd? Wie spreekt hen op hun handelen 
aan? 
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Het beeld uit de documentaires “Zwarte Zwanen” blijft ons achtervolgen en voedt de onrust 
over het wel en wee van de pensioenfondsen. Hoor en wederhoor vinden wij belangrijk voor 
ons uiteindelijke oordeel dat wij willen delen met de leden van de PvdA. Wij missen echter 
node een inhoudelijke reactie van de pensioenfondsen op dat beeld. 
 
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs indien u een inhoudelijke reactie op genoemde 
documentaires wilt geven teneinde ons beeld van “klopt het wel wat daar gebeurt“ eventueel 
bij te kunnen stellen. 
 
Uw reactie zien wij met bijzondere belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe 
 
 
 
 
Albert Huizing, voorzitter 
 
 
Een kopie sturen wij naar de FNV en de Tweede Kamerfractie van de PvdA. 
 


