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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. 
 
Kosten Pensioenfondsen 
Er komen veel vragen binnen over de kosten die pensioenfondsen maken. Kosten die betaald 
moeten worden uit de premies en het vermogen van pensioenfondsen en dus invloed hebben 
op de pensioenopbouw en de pensioenuitkeringen. 
 
Pensioenfondsen hebben te maken met heel veel instanties. Instanties die diensten verrich-
ten of toezicht houden. Voor die dienstverlening moet betaald worden. Met de belangrijkste 
instanties zoals de administrateur en de actuaris worden voor een periode van vijf tot tien 
jaar overeenkomsten afgesloten. Er worden dan meerdere partijen uitgenodigd om een of-
ferte uit te brengen. Op basis van de gevoerde gesprekken wordt dan een keuze gemaakt 
welke partij de dienstverlening mag leveren. In zogenaamde Service Level Agreements (SLA) 
worden dan de verschillende diensten en de daarbij behorende tarieven vastgelegd. Daar-
mee weet het pensioenfonds dus welke kosten zij voor die dienstverlening moet betalen. 
 
Ook de toezichthouders brengen kosten met zich mee. Pensioenfondsen moeten op basis van 
een in de wet vastgelegd tarief voor het toezicht betalen. Dat is een tarief per deelnemer. 
Ook andere instanties zoals het Pensioenregister vragen een tarief per deelnemer. Een pen-
sioenfonds is verplicht aangesloten bij het Pensioenregister. Alle pensioenfondsen zijn aan-
gesloten bij of de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen of de Vereniging van Onderne-
mingspensioenfondsen. Ook voor die aansluiting moet betaald worden. 
 
Zo zijn er nog veel meer instanties waarmee pensioenfondsen te maken hebben. De notaris, 
de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, accountants, juristen etc. Daarnaast brengt 
het beleggen kosten met zich mee. Niet alleen moet er voor de dienstverlening door de be-
legger betaald worden maar aan de verschillende transacties zijn ook kosten verbonden. 
Tenslotte maakt het bestuur zelf ook kosten. Zo moet vaak voor de vergaderruimte worden 
betaald, voor de reiskosten, kopieerkosten etc. In het jaarverslag van het pensioenfonds zijn 
al deze kosten terug te vinden. Daarin is ook te zien hoe die kosten zich verhouden ten op-
zichte van de verplichtingen en het vermogen van het fonds. Kleine fondsen moeten vaak 
dezelfde tarieven en kosten maken als grote fondsen. Hoe meer deelnemers het fonds heeft, 
des te lager de kosten in verhouding zijn. 
 
Vergoedingen en beloningen 
Ook over beloningen en vergoedingen van pensioenfondsbestuurders worden veel vragen 
gesteld. Pensioenfondsen hebben inderdaad vergoedingsregelingen. Naast reiskosten wordt 
er vaak een vacatiegeld verstrekt voor het daadwerkelijk bijwonen van een vergadering van 
het pensioenfonds. Door middel van een declaratieformulier worden deze kosten ingediend 



bij de administrateur van het fonds en vergoed. In het jaarverslag van het pensioenfonds is 
terug te vinden welke vergoedingen en beloningen bestuurders hebben ontvangen. 
 
Binnen het CNV en in ieder geval bij CNV Publieke Zaak zijn afspraken gemaakt over de ver-
goedingen en beloningen die pensioenfondsbestuurders ontvangen. Afspraak is dat de ver-
goedingen en beloningen uitbetaald worden aan CNV Publieke Zaak. Indien een pensioenbe-
stuurder niet in dienst is van CNV Publieke Zaak maar deze taak namens de vakbond uitvoert 
worden de reiskosten die hij of zij maakt door CNV Publieke Zaak vergoed. Van het door CNV 
Publieke Zaak ontvangen vacatiegeld ontvangt de desbetreffende pensioenfondsbestuurder 
60%. De overige 40% zijn dus inkomsten van CNV Publieke Zaak. Werknemers in dienst van 
CNV Publieke Zaak die in een pensioenfonds zitting hebben ontvangen geen vergoeding. Hun 
werkzaamheden maken deel uit van de aan hen opgedragen taak waarvoor zij een salaris 
ontvangen. 
 
Jaarlijks wordt door CNV Publieke Zaak een opgave van de uitgekeerde vergoedingen en be-
loningen aan de Belastingsdienst gedaan. De pensioenfondsbestuurders moeten het ontvan-
gen bedrag bij hun opgave voor de inkomstenbelasting vermelden. 
 
De meeste pensioenfondsen betalen een redelijk beperkt vacatiegeld uit. Het gaat om ver-
goedingen tussen de � 250,= en � 600,= per vergadering. Bij de grote fondsen zoals ABP en 
PFZW zijn hogere vergoedingen aan de orde. Dat heeft met hun maatschappelijke positie te 
maken. Soms zijn daar ook politieke benoemingen aan de orde en dat brengt ook, in finan-
ciële zin, verplichtingen met zich mee. 
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