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Beleggingskostenaanvullen
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Zzp’ersenanderendiehunpensioenlatengroeien
viaeenaanvullenderegeling,zijnvaakduuruit.De
kosten van deze relatief nieuwe producten lopen
flink uiteen en zijn veel hoger dan het opbouwen
van een potje via de werkgever, vooral voor beleg-
gersdie instappenmetweinig vermogen.

Datblijkt uit een vandaaggepresenteerdonder-
zoek door adviesbureaus Deal Consultancy en AF
Advisors dat het FDheeft ingezien. Het is voor zo-
verbekendheteersteonderzoekdatdebeleggings-
kostenvanverschillendevormenvanvermogensop-
bouw, vanwerkgeverspensioen tot zelf beleggen,
met elkaar vergelijkt. De onderzoekers namen ze-
ventigaanbiedersvanbeleggingsdienstenonderde
loepmet intotaal€1900mrdaanbelegdvermogen
van tienmiljoenNederlanders.

‘Dekosten verschillenaanzienlijk’, concludeert
onderzoeker Ivar Roeleven. Nederlanders betalen
jaarlijkszo’n€13mrdaanbeleggingskosten, inclu-
siefpensioenbeleggingen.De tarievendieveel ver-
mogensbeheerdershanteren, liggenveruitelkaar.
Hoewel de onderzochte groep groot is, worden zij
nietmet individuele namengenoemd inhet zoge-
hetenbenchmarkrapport.Tochzijndeverschillen-
de categorieëngoedmet elkaar vergelijkbaar, zegt
Roeleven. ‘Uiteindelijk gaat het allemaal om ver-
mogensopbouwvan individuen.’

De uitslagen zijn opmerkelijk aangezien steeds
meermensen,zoalszzp’ersenwerknemersvanbe-
drijvenzonderpensioenregeling,zijnaangewezen
opdezealternatievemaniervanpensioenopbouw.
Zij zijndusduurderuit. Erkomenookmeerpartij-
enopdemarktdieeenpensioenregelingaanbieden
in de zogeheten derde pijler. Daar kan individueel
eenaanvullendpensioenwordenopgebouwd.Voor-
beeldenvandezenieuweaanbiederszijnBrandNew
Day, ZZPPensioenenBrightPensioen.

Opheteerstegezicht lijkthetkostenverschil tus-
sen iemand die een aanvullende regeling heeft en
iemanddielidisvaneentraditioneelpensioenfonds
nietzogroot.Gemiddeldbetaalt iemanddiepensi-
oengeldbelegtbijdewerkgever0,48%vanhetbelegd
vermogenperjaarvoordecollectieveregelingeneen
paarbasispuntenmindervoorde individuelerege-
ling. Aanvullend pensioensparen kost gemiddeld
0,67%.Dat isgerekendmeteenbedragvaneenton.

Maar dat beeld is vertekend.Wie een kleinere
beursheeft enbijvoorbeeld€10.000 inlegt, betaalt
voordeaanvullendepensioenregelingnamelijkge-
middeldhetdubbele:1,21%.Bijdewerkgever isdat
veelminder. De kosten lopen daarbij flink uiteen:
er zijn aanbieders die een beleggingsdienst voor
ietsmeer dan een half procent aanbieden, terwijl
sommigepensioenbeleggersmeerdan2,5%perjaar
rekenen. Bij een collectief pensioen lopen de aan-
biedersuiteen tussende0,1%en0,9%.

‘Bijdeaanvullendepensioenregelingenmoeten
dekosten, zeker als jeweinig vermogenhebt, toch
eenaanzienlijkerolspeleninjeafweging’, zegtRoe-
leven,diewelbenadruktdathetkostenverschil rap
kleinerwordtnaarmatemensenmeerdaneen ton
inleggen. Bovendien kan iemand die via de derde
pijler belegtminofmeer zelf bepalenhoeveel risi-
cohij of zij neemt.

Wiedenktdanmaar zelf tebeleggenof zijngeld
laatbeherendooreen(private)bank, isookrelatief

$Wieeen kleine, aanvullende
pensioenregeling heeft, is duur uit

$ Dat blijkt uit nieuwonderzoek
naar beleggingskosten

$ Deverschillen tussen aanbieders
in hetzelfde segment zijn groot

Verschillen beleggingskosten
Kosten per jaar als % van belegd vermogen
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Collectief pensioen
via de werkgever

Individueel pensioen
via de werkgever

Aanvullend pensioen

Vrije vermogensopbouw
Zelf beleggen*

Vrije vermogensopbouw
Beheerd beleggen*

0,15 0,48

0,31 0,46

0,35

0,4

0,57

*Kosten op basis van € 100.000, eenmalige inleg voor 10 jaar

endpensioenerghoog

0,81

0,69

0,67 1,33

0,95 1,81

,57 1,29 1,87

Minimaal

Gemiddeld

Maximaal

duuruit.Bijeenlageinlegzijndekostenvanzelfbe-
leggen gemiddeld 1,02%. Dat kan bijvoorbeeld bij
aanbiedersalsRobeco,Evi vanLanschotenBinck-
Bank. Ook hier zijn de verschillen zeer groot. Tus-
sen de goedkoopste en duurste aanbieder zit een
gat van 2,2 procentpunt. Dat heeft grote gevolgen
voor het rendement.Wie bij de duurste zelfbeleg-
gingsdiensteenmalig€10.000inlegtendat twintig
jaar laatstaan,heeft€7200minderrendementdan
bij de goedkoopste aanbieder.

Datbeleggenbij (groot)bankenrelatief veelgeld

Wie denkt zelf te
beleggen of zijn geld
laat beheren door
een (private) bank,
is relatief duur uit

kost,wasaleerderbekend.Wieeenhalvetoninlegt
inhetstandaardvermogensbeheerproductvanING,
RaboofABNAmro,betaalt jaarlijks tussen1,5%en
dik2%vanhetbeheerdvermogenaankosten,bleek
eerder uit cijfers van vermogensbeheervergelijker
Finner. Grootbanken gaan hun vermogensbeheer
wel veranderen, datmoet tot lagere kosten leiden.

Wat opvalt in het vandaag gepresenteerde on-
derzoekisdatdekostenvanzowelzelfbeleggenals
vermogensbeheernietveel lagerwordennaarmate
iemandmeer inlegt.Zobetaalt iemanddie€10.000
inlegt voor beheerdbeleggengemiddeld 1,33%bij
eengrootbankof chique vermogensbeheerder, en
wie eenmiljoen inlegt, betaalt gemiddeld 1,21%.

Bijdegrootbankenlopendekostenzelfsgemid-
deld ietsopnaarmateermeerwordtbelegd. ‘Maar
naarmate jemeergeldhebt,heb jeooktoegangtot
meer dienstverlening, is de begeleiding beter en
kan je bijvoorbeeld beleggen in categorieën zoals
private equity’, nuanceertRoeleven.
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