Uitvoeringskosten 2016
Het pensioenfonds probeert een zo volledig en transparant mogelijk overzicht te geven
van de uitvoeringskosten.
2016
2015
Pensioenbeheerkosten
(in euro per deelnemer, actief en uitkerend)
€ 942
€ 1.207
Netto vermogensbeheerkosten
(in % van het gemiddeld belegd vermogen)

0,20%

0,20%

Transactiekosten
(in % van het gemiddeld belegd vermogen)

0,00%

0,00%

De pensioenfederatie maakt een onderscheid tussen de volgende vier kostensoorten:
Algemene kosten
De algemene kosten betreffen kosten die niet direct toegerekend kunnen worden aan de
pensioenuitvoering of vermogensbeheer. Deze kosten betreffen kosten voor bestuur en
commissies, externe adviseurs en toezichthouders. De algemene kosten worden pro rato
verdeeld over pensioenuitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten. Voor het
pensioenfonds geldt dat de algemene kosten niet verdeeld zijn. De reden hiervoor ligt in
het feit dat de vermogensbeheerkosten binnen de beleggingsportefeuille ook niet geheel
inzichtelijk zijn.
Uitvoeringskosten pensioenbeheer
Deze kosten betreffen de integrale kosten voor pensioenbeheerdienstverlening van TKP.
Verder bestaan de kosten van pensioenbeheer uit communicatiekosten,
accountantskosten, actuariskosten en toegerekende algemene kosten. De
pensioenuitvoeringskosten worden gerapporteerd in euro’s per deelnemer, waarbij het
aantal deelnemers de som is van het aantal actieve deelnemers en gepensioneerden. Er
is geen sprake van kosten inzake herverzekering en van kosten die door de werkgever
worden gedragen. In deze kosten zitten geen schattingselementen.
De pensioenbeheerskosten per deelnemer zijn lager ten opzichte van 2015. Op
totaalniveau zijn deze kosten met bijna € 82 duizend gedaald door met name een lagere
administratievergoeding. Daarbij komt dat het aantal actieve deelnemers en
uitkeringsgerechtigden met 106 gestegen is ten opzichte van 2015.
Kosten van vermogensbeheer
Het bedrag van € 590 duizend dat in de staat van baten en lasten is opgenomen, betreft
alle (direct en indirect) door het pensioenfonds betaalde vermogensbeheerkosten. Onder
vermogensbeheerkosten vallen:
Directe vermogensbeheerkosten
De directe vermogensbeheerkosten bestaan uit de volgende posten:

Dienstverlening integraal balansbeheerder:
- Beheervergoeding: Dit is een vaste beheervergoeding voor het operationeel
vermogensbeheer per tijdsperiode die onafhankelijk is van de prestatie.
- Indien van toepassing: performance fee: Dit is een prestatieafhankelijke
vergoeding voor het verslaan van de benchmark
- Vergoeding advies, administratie en rapportage: Dit is de vergoeding voor de
integrale dienstverlening conform de uitbestedingsovereenkomst.

Overige directe kosten: Dit betreft onder andere de kosten van dienstverlening
derivaten en de kosten van het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid.

Indirecte vermogensbeheerkosten
De indirecte vermogensbeheerkosten bestaan uit kosten die worden gemaakt binnen de
onderliggende beleggingsfondsen. Deze bestaan uit de volgende posten:

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 een manager.

Overige kosten: Dit betreft onder andere de vergoeding van de bewaarbank,
administratiekosten, accountantskosten en juridische kosten.
De algemene kosten van het pensioenfondsbestuur, waaronder kosten van toezicht en de
overige kosten zoals accountantskosten en juridische kosten zijn niet toegerekend aan de
kosten vermogensbeheer.

