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Uitvoeringskosten 

De pensioenuitvoeringskosten worden, conform de aanwijzingen van de pensioenfederatie, 
uitgedrukt in kosten per deelnemer per jaar. De totale pensioenuitvoeringskosten over 2021 
bedragen € 1.515 duizend.  

 

Pensioenuitvoeringskosten 
De pensioenuitvoeringskosten betreffen kosten voor bestuur en commissies, externe adviseurs, 
interne en externe toezichthouders, pensioenbeheerdienstverlening, communicatie met deelnemers, 
externe accountants, certificerend actuaris en toegerekende algemene kosten. De stijging van de 
kosten per deelnemer (op basis van actieve deelnemers en gepensioneerden) hangt deels samen met 
een toename van de pensioenuitvoeringskosten en deels met een lager aantal actieve deelnemers. 
De pensioenuitvoeringskosten worden conform de uitvoeringsovereenkomst volledig in rekening 
gebracht bij de werkgever en komen dus niet ten laste van de deelnemers. 

Vermogensbeheerkosten 
Onder de kosten van vermogensbeheer worden begrepen: 

• Fiduciaire kosten: Dit is een vaste vergoeding per jaar voor een vastomlijnd pakket van 
diensten zoals vastgelegd in de SLA met de vermogensbeheerder waaronder klantbediening, 
advisering en uitvoering van het beleggingsbeleid en het verzorgen van de rapportages. 

• Beheervergoeding externe managers: Dit is een (basis) vergoeding per tijdsperiode die 
onafhankelijk is van de prestatie. 

• Performance fee externe managers: Dit is een prestatieafhankelijke vergoeding voor het 
verslaan van de benchmark door de manager. 

• Overige kosten: Dit betreft onder andere de vergoeding van de bewaarbank, 
administratiekosten, accountantskosten en juridische kosten. 

De kosten van vermogensbeheer worden gerapporteerd als percentage van het gemiddelde 
totaal belegd vermogen. 

De vermogensbeheerkosten zijn over meerdere jaren berekend. De verschillen per jaar worden 
voornamelijk verklaard door wijzigingen in de beleggingsmix en heronderhandeling van 
beheervergoedingen voor externe managers. Ook rendement gerelateerde vergoedingen en 
advieskosten (derivatenstrategie) hebben invloed op de verschillen per jaar van de 
vermogensbeheerkosten. 
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Transactiekosten 

Deze kosten betreffen de toe- en uittredingsvergoedingen van de beleggingsfondsen waarin het 
fonds participeert, de transactiekosten van discretionaire portefeuilles en de derivatentransacties. 
Deze kosten zijn in het gerapporteerde rendement verwerkt. Transactiekosten binnen 
beleggingsfondsen en transactiekosten bij illiquide beleggingen zijn wel onderdeel van het 
rendement, maar worden niet apart gespecificeerd. De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in 
de vermogensbeheerkosten per beleggingscategorie en per kostensoort. 
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Bijlage 1: Gedetailleerde kostenopbouw 2021 

 


