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BIJ PENSIOENFONDSEN BLIJKT EEN LASTGE KLUS. DANKZIJ MAA
.
DRUK EN SCHERPER TOEZICHT DALEN DE KOSTEN, ZIJ HETTRAAG
at inzicht in al dan niet ver
kosten een gevoelig
borgen
issue is in de pensioenwereld,
mag cen understatement heten. Zeker
nu de pensioenen onder druk staan,
kijken stakeholders en toezichthouders
steeds kritischer naar de uitvoeringskos
ten en de kosten voor het vermogensbe
beer. Hoge kosten drukken immers her
pensioenresultaat van de deelnemers en
de uitkering van gepensioneerden. Hoe
wel het om ogenschijnlijk lage percenta
ges van de ingelegde premie gaat, kun
nen de kosten over de tientallen jaren
waarin iemand pensioen opbouwt de
uiteindelijke pensioenuitkering behoor
lijk drukken. Een kostenverlaging van
bijvoorbeeld 0,25 procentpunt levert op
een termijn van veertig jaar 7,5 procent
meer collect ief pensioenvermogen op.
De uitvoeringskosten kunnen be
hoorlijk uiteenlopen, zelfs bij fondsen die in omvang vergelijkbaar zijn.
Dat bleek uit onderzoek dat actuarieel
adviesbureau Lane Clark & Peacock
(LCP) eind 2011 publiceerde. Dc 51
onderzochte pensioenfondsen (met de
1000 en 10.000 deelnemers) die LCP
onderzocht vet regenwoordigden in to
taal 205.000 deelnemers. Zij betaalden
gemiddeld per persoon €227 aan uit
voeringskosren per jaar. Het onderzoek
richtte zich op de uitvoeringskosten,
niet op de vermogensbeheerkosten. Uit
her LCP-onderzock bleek dat deze Iaat
ste kosten over het algemeen wel worden
genoernd in jaarverslagen, maar dat de
jaarlijkse transacriekosren en de kosten
die verborgen zijn in de beleggingsfond
sen die worden aangehouden veelal nier
transparant zijn gemaakt. Wat betreft
de uitvoeringskosten bleken er grote
verschillen te bestaan in met name in de
administrariekosten, die 60 procene van
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de totale uicvoeringskosten uitmaken. De
bedragen daarvoor varieerden tussen de
€47 en €381 per deelnemer. Ook de con
trole- en advieskosten (ca 25 procent van
de uirvoeringskosten) vertoonden grote
verschillen.

Spoor bijster
I

Een jaar geleden presenteerde ook toe
zichthouder AFM een onderzoek naar de
kosren van pensioerifondsen. De conclu
sie was hard en helder: vooral kleine en
middeigrote fondsen schieten tekort op
het gebied van inzichr in de kosren van
bun verrnogensbeheer. Dir was voor de
Pensioenfederatie aanleiding om in maarr
2012 een bindende richtlijn Aanbevelin
gen Uitvoeringskosten op te stellen. Hierin
schetst de Pensioenfederatie de verschil
lende typen kosten van het vermogensbe
heer. Een voorbeeld: een pensioenfonds
kan (een dee! van) zijn vermogen hebben
uitbesteed aan externe managers die be
leggingsportefeuilles beheren. Die kun

nen dat op naam van her pensioenfonds
direct doen, maar ook posities hebben
in door hen geselecteerde beleggings
fondsen of in een zogenoemd fund of
funds. Boven de kosten van deze fondsen zeif (transactiekosten, bewaarloon,
fees en derge!ijke) komen dan ook nog
eens de kosten die betaald worden aan
de externe managers. In haar aanbeve
lingen stelt de Pensioenfederatie dat de
kosten van pensioenbeheer helder moeten worden gerapporteerd in euro per
deelnemer. De kosten voor het vermo
gensbeheer moeten ook worden gerap
porteerd in een percentage van bet ge
middeld belegd vermogen
Het berekenen van al die kosten is een
complexe exercitie. Zelfs ingewijden ra
ken het spoor nogal eens bijster. Volgens
Ruulke Bagijn, chief investment officer
(ClO) Private Markets van pensioen
uitvoeringsorgan isatie PGGM, gaat her
echter te ver om te spreken van een black
box. ‘We vragen managers altijd om een
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opgave van de kosten. Voor de ene be
leggingscategorie is dat makkelijker te
realiseren dan voor de andere. Wij zijn
in 2010 begonnen om voor onze klanten alle kosten die voor het beheer van
vermogen worden gemaakt, inzichte
lijk te maken. Daarbij voldoen we ook
ruimschoots aan de aanbevelingen van
de Pensioenfederatie, die PGGM heeft
helpen opstellen.’
Hoewel vermogensbeheerders vaak te
recht aanvoeren dat hoge kosten niet per
dflnitie slecht zijn er kunnen immers
betere prestaties tegenover staan vindt
Bagijn de aandacht voor kosten en trails
para ntie ‘volkomen terecht’. ‘GeIsoleerd
naar kosten kijken heeft niet .veel zin.
Ret belang zit in de onderlinge samen
hang van kosten, rendement en risico.
M.ar als je kosten inzichtelijk maakt,
lain je er op sturen. 1k citeer in dit ver
band management goeroe Peter Druc
ker: ‘what gets measured, gets managed’.
1k vind dat een goede rapportage van
de kosten onderdeel uitmaakt van onze
dienstverlening aan pensioenfondsen.’
De aandacht voor kosten hangt sarnen
met de kredietcrisis, maar begon vol
gens Bagijn al enkele jaren ervoor. De
gevolgen van de economische crisis voor
de dekkingsgraad van pensioenfondsen
en bet verscherpte toezicht van De Ne
derlandsche Bank op de fondsen hebben
bet thema kostenreductie en transpa
rantie in de jaren erna we! hoger op de
agenda gezet, heeft Bagijn genierkt.

Groot is goedkoper
PGGM is een cooperatieve pensioenuit
voeringsorganisatie die ruim €120 mu
jard pensioenvermogen beheert voor zes
pensioenfondsen. Ret is daarmee samen
met APG de grootste pensioenuitvoe
ringsorganisatie van Nederland. Onlangs
won het de Financial News Award voor
haar beleggingen in hedge finds. PGGM
kreeg de vakprijs wegens de substantiele
kostenreducties die het heeft weten te re
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‘De aandacht voor
transparantie is
terecht. Pas als je
kosten inzichtelijk
hebt gemaakt,
kun je er op sturen’
aliseren door direct te beleggen in hef
boomfondsen via managed accounts, in
plaats van het gebruikelijke getrapt beleg
gen infundoffunds.
Onderzoek van onder meer CEM
Benchmarking (zie kader) heeft aange
toond dat hoe groter het pensioenfonds
is, hoe lager over het algemeen de kos
ten voor het vermogensbeheer zijn. Vol
gens Bagijn kunnen grotere partijen nu
eenmaal betere voorwaarden bedingen
bij exrerne fondsmanagers en banken.

WAT IS DE CEM BENCHMARK?
GEM Benchmarking is een van oorsprong Canadees,
wereldwijd opererende onderneming die zich sinds de
oprichting in 1991 heeft toegelegd op analyse van de
resultaten en kosten van de beleggingsorganisaties
van pensioenfondsen. De zogenoemde CEM Benchmark
(GEM is een afkorting van Cost Effectiveness Measure
ment) is internationaal het meest gebruikte referentie
kader om de prestaties van pensioenfondsen in kaart te
brengen. GEM Benchmarking heeft twee benchmarks:
een voor de kosten van investeringen en een voor
pensioenbeheerkosten. Hiermee kunnen pensioenin
stellingen hun kosten vergelijken met dat wat gebrui
kelijk is in de sector. Ook kunnen de atnemers van de
CEMrappOrtage gebruik maken van de best practices

‘Een ander aspect is dat bet zich bij een
bepaalde schaal loont om eigen beleg
gingsmanagement in huis te halen. Bij
PGGM hebben we eigen teams opge
bouwd en hebben daarmee kosten be
spaard. Een ander voordeel is dat het ri
sicomanagement op die manier beter op
de eigen behoefte kan worden afgestemd
en er meer grip is op de de beleggings
portefeuille. Sommige pensioenfonds
besturen hebben immers richtlijnen ten
aanzien van maatschappelijk verant
woord beleggen. Ze sluiten bepaalde
fondsen uit, zoals bijvoorbeeld wapenfa
brikanten. Bij hedgefondsen konden we
voorheen niet in alle gevallen zien wat er
in hun portefeuille zat. Naast de lagere
kosten was ook dat gegeven een argu
ment om direct in dergelijke fondsen te
beleggen.’
Door de tegenvallende resultaten zijn
de tarieven van vermogensbeheer onder
druk komen te staan. Maar in de prak
tijk blijkt het moeilijk om de fees van
alle externe fondsmanagers substantieel
omlaag te onderhandelen. ‘De traagheid
waarmee de tarieven voor het vermo
gensbeheer dalen heeft me wel verrast,’
erkent Bagijn. ‘De verkiaring ligt in bet
feit dat we de meest succesvolle fondsen
selecteren. We zien een vlucht naar kwa
liteit. Die fondsmanagers blijken beter
in staat om hun fees in stand houden.’
Aan kwaliteit hangt dus nog altijd een
hoger prijskaartje. I
-ARNE VAN DER WAL

op bijvoorbeeld het gebied van informatietechnolo
gie, online toegang van leden etc. De CEM Benchmark
speelt tegenwoordig een belangrijke rol in de communi
catie met de verschillende stakeholders van pensioen
fondsen. Pensioenfonds ABP bijvoorbeeld noemde zijn
GEM-score toen het onlangs zijn resultaten over 2011
bekendmaakte. Met de huip van CEM Benchmarking
heeft de Pensioenfederatie de Aanbevelingen Uitvoe
ringskosten opgesteld. Volgens CEM Benchmarking lo
pen de Nederlandse pensioenfondsen hierin flu voorop.
Managing partner Mike Heale zei bij de presentatie van
de aanbevelingen dat ‘Nederlandse pensioenfondsen
met hun kostenrichtlijnen leidend zijn in de wereld en
de lat op een nieuw niveau hebben gelegd.’ Obsessieve
aandacht voor kosten is dus wel degelijk van nut.
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