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NIEUWS

Grote kostenverschillen voor pensioen in
derde pijler
De gemiddelde kosten voor beleggen zijn in het
afgelopen jaar amper veranderd, maar de
verschillen tussen aanbieders zijn iets groter
geworden, met name in de derde pijler. Dit
blijkt uit onderzoek van Deal Consultancy en AF
Advisors.











Bewaren

Vrijwel alle Nederlanders hebben te maken met beleggen, ook al realiseren ze zich dat
zelf niet altijd', zegt onderzoeker Jasper Haak. Het gaat dan voornamelijk om
pensioenbeleggingen, waar de deelnemer doorgaans geen keuze heeft in de aanbieder.
Maar door steeds veranderende regelgeving, zoals het nieuwe pensioenakkoord en
dankzij terugtrekkende werkgevers worden de bakens verzet naar individuele keuzes en
meer transparantie', aldus Haak.
Het onderzoek, dat voor de tweede keer door de bureaus is uitgevoerd vergelijkt de
kosten van 170 aanbieders van beleggingsdiensten met in totaal €2.000 mrd aan
beheerd vermogen van 11 miljoen Nederlanders. De onderzoekers hebben de markt
verdeeld in vier segmenten.

Collectief pensioen
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Het eerste segment is het collectief pensioen in de tweede pensioenpijler. Daar zijn de
kosten van de grootste 50 pensioenfondsen vergeleken. 'Werknemers kunnen niet hun
eigen pensioenregeling uitkiezen, maar een gedegen kosteninzicht legt op
pensioenuitvoerders wel druk om de kosten laag te houden', zegt onderzoeker Ivar
Roeleven. De gemiddelde kosten komen hier op 0,49% uit. Dat was 0,48% een jaar
eerder.
Daarmee is het collectief pensioen iets duurder dan in het tweede segment, waar het
om individueel premiepensioen gaat. Daar zijn de gemiddelde kosten, net als vorig jaar,
0,46%. 'Dat komt omdat de beheerders van collectieve regelingen vaak toegang hebben
tot alternatieve beleggingen als bijvoorbeeld private equity', zegt Roeleven. Bij de
individuele regelingen zijn de kosten niet alleen lager, maar zijn de onderlingen
verschillen ook heel klein. 'Die markt is hypercompetetief', aldus Roeleven.
De grootste onderlinge verschillen vinden de onderzoekers in het derde segment. Dat is
de markt voor aanvullende pensioenen, waar werknemers hun pensioengat kunnen
dichten of waar zelfstandigen een aanvulling op hun AOW kunnen regelen. Bright
Pensioen en ASR bieden dat, bij een pensioenvermogen van €100.000 aan voor 0,39%,
waar bij Sequoia 2,65% betaald moet worden. Het gemiddelde is 0,95%. Dat was vorig
jaar nog 0,67%. Volgens de onderzoekers zit het verschil er voornamelijk in dat er veel
nieuwe kleine partijen op de markt zijn toegetreden. 'De nieuwkomers hanteren
hiervoor hetzelfde tarief als voor hun reguliere producten’, zegt Haak.
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De onderzoekers stellen dat hogere kosten gerechtvaardigd kunnen worden als er actief
wordt beheerd of hoger renderende beleggingscategorieën worden ingezet, omdat het
hogere rendement dan opweegt tegen die kosten. 'Maar in de praktijk zien we dat niet
gebeuren', zegt Haak. Die hogere kosten zijn namelijk het resultaat van beperkte
schaalvoordelen. 'Te hoge kosten in een marktomgeving met lagere rendementen
leiden ertoe dat aanvullend pensioen op beleggingsbasis weinig waarde toevoegt', aldus
Haak.
De markt daarvoor groeit maar bescheiden. Bij aanvullend pensioen zit ongeveer €13,5
mrd in spaarproducten en nog maar €700 mln in beleggingsoplossingen. 'Veel
traditionele partijen bieden de beleggingsvariant niet meer actief aan', zegt Roeleven.

Vrij vermogensbeheer
Het vierde segment is het vrije vermogensbeheer, waar geen fiscale voordelen aan het
beleggen zitten. Daar maken de onderzoekers onderscheid tussen zelf beleggen in
fondsen zonder noemenswaardige ondersteuning, 'gemaksconcepten' waar zelf een
keus moet worden gemaakt uit mixfondsen of het door de aanbieder laten beheren van
het vermogen. Bij een portefeuille van €100.000 zijn de gemiddelde kosten 0,84%
respectievelijk 0,99% en 1,34%. Met die gemiddelde kosten zitten ze volgens de
onderzoekers net aan de goede kant van de streep 'mede gezien de te verwachten
rendementen zou gemaksbeleggen in ieder geval minder dan 1% moeten kosten en
beheerd beleggen onder de 1,5%'.
Zij stellen ook vast dat duurzaam beleggen nauwelijks nog duurder is dan regulier
beleggen. De iets hogere kosten zijn vooral het gevolg van duurdere aanbieders die bij
hun duurzame propositie een minimuminleg hanteren', aldus de onderzoekers.









Meest gelezen
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Lagere rente en
rendementsverwachtingen
jagen kosten pensioen op
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Grote fondsen: forse kans op
pensioenkortingen komende
jaren
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Lager verwacht pensioen op
upo dit jaar
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