(9 juni): KLEINE PENSIOENFONDSEN BLIJVEN VER
ACHTER
Je mag in Nederland je eigen pensioenfonds niet kiezen. Je mag zelf een huis kopen,
verzekeringen afsluiten, hypotheek kiezen, maar je pensioen moet je verplicht opbouwen
bij een door de wet vast gesteld pensioenfonds. En dat heeft grote gevolgen.
Ben jij verplicht je pensioen op te bouwen bij een klein pensioenfonds, dan zou ik de
cijfers van jouw pensioenfonds maar eens goed gaan bekijken. Wij hebben de cijfers van
DNB op een rij gezet. Helaas heeft DNB alleen 2015 en 2016 op de site staan, maar in
die periode hebben de grootste 5 pensioenfondsen gemiddeld 6,1% rendement per jaar
behaald met beleggen, maar de kleinste 100 hebben gemiddeld maar 4,5% behaald.
Een verschil van 1,6%! Au...gaan ze dat weer goed maken de komende jaren?

VEEL hogere kosten bij klein pensioenfonds
Daarnaast hebben wij ook gekeken naar de administratieve uitvoeringskosten die een
pensioenfonds maakt per deelnemer (die betaal jij dus van je premie). Deze is voor de
grootste pensioenfondsen gemiddeld zo�n 80 euro per jaar, maar als we de DNB cijfers
voor de kleinste pensioenfondsen optellen, komen we op gemiddelde kosten van
ongeveer 800 euro per jaar per deelnemer, lees ACHTHONDERD, euro gemiddeld. Tien
keer zo duur! Snap jij het?

Hoe was het eerste kwartaal in 2017?
Op 21 juni 2017 heeft EverydayPension even naar de cijfers van het eerste kwartaal
gekeken. Ten eerste viel ons op dat de bank een veel hoger rendement behaald heeft,
3% meer in een kwartaal...dat doet pijn! Ook viel op dat de kleine pensioenfondsen het
weer afgelegd hebben tegen de grote pensioenfondsen. Het wordt tijd voor meer inzicht,
meer invloed en meer keuze! (Heb je je al opgegeven voor de nieuwsbrief?)

Mis je jouw pensioenfonds in de lijst of vind je dat de informatie niet klopt? Mail ons even
en we nemen dan contact op met jouw pensioenfonds of ze data willen gaan aanleveren
of corrigeren.

