
Kraaijevelds woede over Zwarte Zwanen  ‘Populistisch sentiment’. ‘Een lastercampagne.’ ‘Grimbergen maakt er inhoudelijk een potje van’. De bespreking van onze documentaireserie Zwarte Zwanen is niet mals. ‘Schandalig slechte en schadelijke journalistiek’ twitterde uw columnist Kees Kraaijeveld al eerder. Hij suggereert nu ingrijpen door de NPO tegen MAX en mij: ‘… dat moet afgelopen zijn.’ En: ‘Dit mag de publieke omroep toch niet laten gebeuren?’ Nu zijn we bij MAX, na de Zwarte Zwanen-reeks, inmiddels gewend aan woede uit de wereld van economen, pensioenbeleggers en financiële journalisten.   Uw columnist Kees Kraaijeveld is oprichter en directeur van De Argumentenfabriek (‘wij helpen mensen en organisaties bij het ontwerpen en visualiseren van hun denkwerk’). Het bedrijf van Kraaijeveld werkt voor de pensioenwereld. Pensioenfondsen en De Nederlandsche Bank, toezichthouder op de pensioenfondsen, zijn klanten van De Argumentenfabriek. Zou het tegenover de lezer niet eerlijker zijn als Vrij Nederland dit gegeven meldt?  Hoe zit het met de argumenten van uw columnist? Aan de vele feiten uit Zwarte Zwanen besteedt Kraaijeveld geen woord. Het open verhaal van een van de machtigste pensioenbeleggers van het land, MN (117 miljard)? Kraaijeveld rept er niet over. Geheime schikkingen met Wall Street na gesjoemel met miljarden van onze vrachtwagenchauffeurs? Vakbonden en De Nederlandsche Bank die dat gesjoemel in de doofpot stoppen? Kraaijeveld zwijgt. Pensioenbeleggers die delen van de beleggingswinst in eigen zak steken en bij verliezen de pensioenpremiebetalers laten dokken (moral hazard)? Kraaijeveld kijkt de andere kant op. Een Goldman Sachs-topman in het pensioentoezicht? Niet van belang voor Kraaijeveld. Synthetische securitisaties (een beleggingstechniek die ten grondslag lag aan de financiële crisis van 2008) waar Pensioenfonds Zorg en Welzijn honderden miljoenen van verpleegkundigen in stopt? Een incompetente PvdA-staatssecretaris van pensioenzaken? Gouden handdrukken van miljoenen? Het leegroven van uitgever PCM om ABP en PGGM, via private equity-partij APAX, hoog rendement te bezorgen? Een pensioenfondsdirecteur die een commissariaat bij een bank vanzelfsprekend vindt? Het is allemaal een lastercampagne van MAX en Grimbergen.  Kraaijeveld lijkt de arrogantie te hebben die ik in een deel van de pensioenwereld aantrof. In harde feiten en argumenten is de biotoop der pensioenbeleggers niet geïnteresseerd. In zijn en haar eigen verdienmodel, én onomstotelijk eigen gelijk, des te meer. VN-lezers! Vorm uw eigen oordeel. Bekijk de serie over ‘pensioenprofessionals’ die 1300 miljard van andere mensen over de wereld schuiven.  Cees Grimbergen (MAX, oud-VN-medewerker)  


