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In deze uitgave wordt geprobeerd aan de leden (jong, oud, werkend of gepensioneerd) van CNV 
Publieke Zaak uitleg te geven over de wijze waarop pensioenfondsen functioneren. Wie zijn partij, wie 
houdt toezicht, hoe zit het met de wetgeving, wie zijn de adviseurs etc. 
 
Uitvoeringskosten pensioenregeling 
Op de Algemene Vergadering van de Landelijke Groep Senioren zijn mij vragen gesteld over de 
uitvoeringskosten van een pensioenregeling. Ik heb toegezegd dat ik, van de pensioenfondsen waarin 
CNV Publieke Zaak vertegenwoordigd is, een overzicht zou maken van de uitvoeringskosten per 
deelnemer. Dit op basis van de informatie die de besturen in hun jaarverslag opnemen. 
 
Het jaarverslag 2012 van de verschillende pensioenfondsen zijn inmiddels ingediend bij de 
toezichthouder De Nederlandsche Bank. Het jaarverslag is ook gepubliceerd op de website van het 
desbetreffende pensioenfonds. Aan het eind van dit informatiebulletin zijn de internetgegevens van de 
pensioenfondsen opgenomen zodat u ook zelf kennis kunt nemen van het jaarverslag van uw 
pensioenfonds. 
 
Bij dit informatiebulletin is een tabel gevoegd waarin ik de uitvoeringskosten heb opgenomen maar 
ook andere zaken zoals het aantal verzekerden van het fonds, de dekkingsgraad per 31 december, het 
behaalde rendement over dat jaar, wie de CNV Publieke Zaak vertegenwoordiger in dat fonds is etc. 
 
Vergelijking 
De tabel is niet opgesteld om vergelijkingen tussen pensioenfondsen te maken. Daarvoor zijn de 
pensioenfondsen te verschillend. Vaak is de samenstelling van de verzekerden totaal verschillend 
maar ook het vermogensbeleid van het fonds is niet vergelijkbaar met het vermogensbeleid van een 
ander fonds. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn bijvoorbeeld heeft heel veel vouwen in haar 
deelnemersbestand die vaak parttime werken. Het pensioenfonds ABP heeft heel veel 
gepensioneerden tegenover een relatief beperkt aantal actieve deelnemers (werknemers). Dit soort 
verschillen zorgen er voor dat elk bestuur haar eigen beleid moet kunnen voeren en dus ook haar 
eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Hoe zij dat doet leest u in het jaarverslag van dat fonds. 
 
Uitvoeringskosten 
Wat de uitvoeringskosten betreft hierover het volgende. Zodat u ook weet wat er wel onder valt en wat 
niet. In navolging van de publicatie ‘Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht’ van de 
Autoriteit Financiële Markten op 12 april 2011 heeft de Pensioenfederatie op 10 november de notitie 
‘Aanbevelingen uitvoeringskosten 2011’ gepubliceerd. Hiervan is door de Pensioenfederatie op 20 
maart 2012 een nadere uitwerking gepubliceerd (‘Aanbevelingen Uitvoeringskosten – Nadere 
uitwerking kosten vermogensbeheer 2012’).  
In deze publicaties benoemt de Pensioenfederatie de verschillende uitvoeringskosten en worden 
aanbevelingen gedaan hoe over deze kosten gecommuniceerd kan worden richting de verschillende 
partijen waaronder de deelnemers en gepensioneerden. 
 
De pensioenfederatie heeft in de notitie een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie 
kostensoorten: 
1. Kosten van pensioenbeheer: dit betreft de integrale kosten voor pensioenbeheer-dienstverlening van 
het pensioenfonds. Verder bestaan de kosten van pensioenbeheer met name uit contributies en 
bijdragen, bestuurskosten, communicatiekosten, accountantskosten en actuariskosten. De 
pensioenuitvoeringskosten worden gerapporteerd in euro’s per deelnemer, waarbij het aantal 
deelnemers de som is van het aantal actieve deelnemers en gepensioneerden.  
2. Kosten van vermogensbeheer: deze kosten betreffen de vergoeding voor de integrale 
vermogensbeheerdienstverlening aan een pensioenfonds en de beheervergoeding en rendement 
gerelateerde vergoeding van de geselecteerde externe vermogensbeheerders. Ook bevatten deze 
kosten de overige kosten met betrekking tot het vermogensbeheer, waaronder de accountantskosten, 



bewaarvergoedingen, administratiekosten en juridische kosten. De kosten vermogensbeheer worden  
gerapporteerd als een percentage van het gemiddeld belegd vermogen.  
3. Transactiekosten: deze kosten betreffen de toe- en uittredingsvergoedingen van de 
beleggingsfondsen, de kosten van discretionaire portefeuilles en de derivatentransacties. Omdat bij 
transacties in vastrentende waarden en in derivaten de werkelijke transactiekosten niet volledig 
bekend zijn, zijn deze voor dat deel geschat. De (geschatte) transactiekosten worden gerapporteerd 
als een percentage van het gemiddeld belegd vermogen. Kosten in onderliggende beleggingsfondsen 
en acquisitiekosten bij illiquide beleggingen in beleggingsfondsen worden vooralsnog niet meegeteld. 
Hier wordt door de Pensioenfederatie eerst nader onderzoek naar gedaan. Deze kosten zijn echter wel 
in het rendement verwerkt. 
 
In het overzicht vindt u alleen de kosten die het pensioenbeheer met zich meebrengt. De kosten van 
het vermogensbeheer en de transitiekosten heb ik niet in het overzicht vermeld. Deze zijn wel in het 
jaarverslag terug te vinden. Het vermogensbeheer van elk pensioenfonds is zo verschillend dat 
publicatie van dat soort gegevens niets zegt over het functioneren van dat fonds. 
 
Internetadressen diverse pensioenfondsen: 

• www.pfzw.nl 
• www.abp.nl 
• www.kpnpensioen.nl 
• www.tpgpensioen.nl 
• www.pwri.nl 
• www.pma-pensioenen.nl 
• www.pob.eu 
• www.sfp-pensioen.nl 

 
 
In het overzicht is sprake van het totaal aantal deelnemers. Voor alle duidelijkheid dat betreft alle 
verzekerden van een pensioenfonds: werknemers (actieve deelnemers), gepensioneerden en slapers 
(ex werknemers). 
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