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Geachte leden van de werkgroep, 

Bedankt voor de brief d.d. 17 augustus over de documentaire Zwarte Zwanen. Wij zijn niet 
gelukkig met het ongenuanceerde beeld van pensioenfondsen dat in de documentaire wordt 
geschetst. Wij begrijpen de zorg die de documentaire bij u heeft opgeroepen. 

Op 27 augustus heeft de Pensioenfederatie een uitgebreide reactie gegeven op uw brief, 
waarvan ook wij kennis hebben genomen. Pensioenfonds Vervoer onderschrijft de inhoud 
van de brief van de Pensioenfederatie. In aanvulling op de brief van de Pensioenfederatie 
willen we graag meer inzicht geven in de wijze waarop we werken. 

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke functie en de verantwoordelijkheid richting de 
verschillende doelgroepen. Dit betekent onder andere dat we het belang van goed en 
gedegen pensioenfondsbestuur onderkennen. Teneinde de verschillende belangen goed te 
dienen, passen we de principes van zorgvuldig bestuur toe. 

Daarnaast zijn wij voortdurend bezig om het bestuur en de bestuursondersteuning te 
versterken. We werken met een nieuw bestuursmodel, met een paritair bestuur, een 
verantwoordingorgaan en een nieuw ingerichte raad van toezicht. Verder wordt het bestuur 
ondersteund door een bestuursbureau, dat de afgelopen jaren fors is versterkt. 

Wat betreft het beleggen van het pensioenvermogen willen we benadrukken dat we dit 
vermogen niet zelfstandig beleggen, maar met externe vermogensbeheerders die regelmatig 
met behulp van objectieve en externe deskundigen geëvalueerd worden. We streven naar 
goede rendementen op de beleggingen, waarbij we steeds verantwoorde risico's nemen. 

In het bestuur zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Transport en Logistiek Nederland (TLN) | Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) 
Nederlandsch Binnenvaartbureau | FNV | CNV BedrijvenBond. 

Prinses Margrietplantsoen 89 | 2595 BR Den Haag | World Trade Center The Hague | Toren E (23e etage) 
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Waar wij vinden dat externe vermogensbeheerders of andere partijen die het pensioenfonds 
inschakelt hun verplichtingen niet zijn nagekomen, spreekt het pensioenfonds hen daarop 
aan. Zo nodig begint het pensioenfonds met steun van externe specialisten een juridische 
procedure om een passende genoegdoening te verkrijgen. Dat is ook gebeurd in het geval 
van Goldman Sachs. De juridische procedure heeft ertoe geleid dat met Goldman Sachs een 
schikking kon worden bereikt. Het is eigen aan een schikking dat geen van beide partijen 
tegenover de buitenwereld erkent dat de ander gelijk heeft. Daarom is het gebruikelijk dat 
over de inhoud van de schikking geen mededelingen worden gedaan. In de kwestie met 
Goldman Sachs is dat ook zo afgesproken. Wij hebben dit besluit genomen in het belang van 
onze deelnemers. Wij realiseren ons dat het uitblijven van verdere uitspraken vraagtekens 
oproept. In het bestuur is de afgelopen maanden hierover meerdere malen gesproken en we 
hebben besloten in principe niet meer te kiezen voor oplossingen waarbij we niet transparant 
kunnen zijn. 

U benoemt in uw brief wat er gebeurt als weinig of geen opening van zaken wordt gegeven. 
Transparantie is ook wat ons betreft een groot goed en wij zijn dan ook voorstander van een 
transparante werkwijze. In dat licht vinden we het belangrijk op een heldere manier 
verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en te laten zien hoe wij invulling geven 
aan het begrip 'goed huisvaderschap'. Zo kunt u een compleet overzicht van de bedrijven 
waar we in beleggen op onze website vinden, publiceren we ieder kwartaal een gedetailleerd 
overzicht van de resultaten op de beleggingen en staat een uitleg van ons stembeleid online. 

We hopen met deze uitleg uw zorg te hebben weggenomen. Mocht u een verdere toelichting 
willen in de vorm van een persoonlijk gesprek, dan is dat mogelijk. 

Een kopie van deze brief sturen wij naar de Tweede Kamerfractie van de PvdA zodat zij op 
de hoogte zijn van onze reactie op uw brief. 


