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Kostentransparantie
van Nederlandse

beleggingsfondsen
Thomas van der Bend en Twan de Raad | 13 december 2021

Aanleiding
Op 1 april jl. publiceerde de AFM een onderzoek over de
verantwoording van kosten door pensioenfondsen in het
jaarverslag 2019. De AFM concludeerde dat in 20% van de
166 onderzochte jaarverslagen minimaal één van de wettelijke verplichte cijfers over de hoogte van de kosten ontbrak. Daarnaast kwam in het onderzoek naar voren dat
in enkele gevallen de beheerkosten worden verantwoord
door een link te leggen met het beleggingsbeleid. Er is al
jaren veel aandacht voor de kosten van beleggingsfondsen
en vooral vanuit pensioenfondsen vanwege hun publieke
karakter. De uitkomsten van het AFM onderzoek hebben
onlangs zelfs tot vragen in de Tweede Kamer geleid.
Mede naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben
wij onderzoek uitgevoerd naar de toelichting op de kosten in 25 jaarverslagen van Nederlandse beleggingsfondsen over het jaar 2020. Het doel hiervan was de mate van
transparantie in de kostenverantwoording bij beleggingsfondsen te beoordelen. Wij hebben onderzocht of de toelichting op de kosten voldoet aan de wettelijke vereisten
en in hoeverre de hoogte van de kosten verklaard kan
worden door het beleggingsbeleid van het fonds.

Toelichtingsvereisten Besluit
Gedragstoezicht financiële
ondernemingen

Solutional

Wij hebben ons gericht op de toelichtingen die op grond
van artikel 123 lid 1 van het BGfo jo. artikel 115y lid 9 BGfo
vereist zijn voor beheerders van beleggingsentiteiten die
onder toezicht staan.

De toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening bevat de volgende gegevens:
•	de naar soort onderscheiden kosten, gemoeid met het beheer, de bewaring van activa, de accountant,
het toezicht en de marketing, met inbegrip van de berekeningsgrondslag en de wijze waarop deze kosten
ten laste zijn gekomen van het resultaat, in mindering zijn gebracht op het beheerde vermogen of anderszins ten laste zijn gekomen van de deelnemers in de beleggingsentiteit;
• de transactiekosten die geïdentificeerd en gekwantificeerd kunnen worden en de wijze waarop deze
kosten ten laste zijn gekomen van het resultaat, in mindering zijn gebracht op het beheerde vermogen of
anderszins ten laste zijn gekomen van de deelnemers in de beleggingsentiteit;
•	de wijze waarop de op- en afslagen zijn berekend, aan wie de op- en afslagen ten goede zijn gekomen
en, voor zover van toepassing, de wijze waarop zij zijn verwerkt in de jaarrekening;
•	een vergelijkend overzicht van de naar soort onderscheiden volgens het prospectus te maken kosten en
de daadwerkelijk gemaakte kosten;
•	het niveau van de kosten gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde, onder vermelding van de
kosten die daarbij buiten beschouwing zijn gelaten; indien de beleggingsentiteit gemiddeld tien procent
of meer van haar vermogen direct of indirect in andere beleggingsentiteiten belegt, worden de kosten
van de andere beleggingsentiteiten meegenomen bij het bepalen van het niveau van de kosten of wordt
vermeld dat en waarom het niet mogelijk is de kosten van een andere beleggingsentiteit mee te nemen,
alsmede dat de kosten van de betreffende andere beleggingsentiteit van invloed zijn op het resultaat.
In ons onderzoek hebben wij de toets gedaan aan deze vereisten.

Bevindingen in verband met de toelichtingsvereisten
De conclusies die de AFM heeft getrokken op basis van jaarverslagen van Nederlandse pensioenfondsen over
het jaar 2019 zien wij deels ook terug in ons onderzoek op basis van de jaarverslagen van Nederlandse beleggingsfondsen over het jaar 2020. De toelichtingen op de kosten voldoen namelijk niet aan alle voornoemde
vereisten. De uitkomsten per vereiste vanuit ons onderzoek zijn onderstaand toegelicht.
Zijn de naar soort onderscheiden kosten voldoende toegelicht?
Alle onderzochte fondsen zonder een vaste kostenvergoeding maken een duidelijk onderscheid tussen de
verschillende soorten kosten binnen het fonds en voldoen daarmee aan de wetgeving. Fondsen met een
vaste kostenvergoeding lichten tekstueel toe welke soorten kosten onder deze vergoeding vallen.
Zijn de transactiekosten apart toegelicht?
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Ja

15

Nee

In de uitkomsten is een duidelijk onderscheid te maken tussen aandelenfondsen en vastgoedfondsen. Waar
bijna alle aandelenfondsen de transactiekosten tonen, toont slechts een kwart van de vastgoedfondsen deze
kosten. Dit is deels te verklaren doordat de transactiekosten van vastgoedfondsen vaak op een andere manier
in de boekhouding worden verwerkt. Zo worden deze vaak bij aankoop geactiveerd en gedurende de levensloop van het vastgoedobject afgeschreven. Dit neemt niet weg dat het apart tonen van de transactiekosten
interessante informatie voor beleggers kan zijn, hetgeen wij zien als ruimte voor verbetering.
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Is de wijze van verwerking van de op- en afslagen in de jaarrekening toegelicht?
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Nee

Ook op dit punt zien wij ruimte voor verbetering. In een kwart
van de onderzochte verslagen is de wijze waarop de op- en
afslagen in de jaarrekening zijn verwerkt niet toegelicht.
Hierbij hebben wij overigens de closed-end fondsen buiten
beschouwing gelaten.

De Beheerder ontvangt een managementvergoeding voor haar werkzaamheden voor DD Property Fund. De
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Managementvergoeding aandelenklasse A
Managementvergoeding aandelenklasse B
Managementvergoeding aandelenklasse C
Bewaarderskosten
Kosten fundagent / ENL agent

2020

2020

P r o s p e c tu s * *

2019

2019

P r o s p e c tu s *

€

%

€

%

132.228

1,20%

%
1,20%

170.050

1,20%

%
1,20%

89.867

0,70%

0,70%

114.084

0,70%

0,70%

28.440

0,50%

0,50%

14.076

0,05%

11.632

12.858

0,09%

26.000

20.602

0,04%
0,07%

13.632

25.585
39.662

0,13%

37.632

33.460

0,11%

34.132

8.372

0,03%

8.000

6.305

0,02%

6.000

5.762

7.500

-

-

-

20.500

Operationele kosten:
Bewaarloon
Bewaarloon girale stukken

7.400

0,03%

7.500

7.400

0,02%
0,02%

18.755

0,06%

19.000

18.422

0,06%

19.000

21.457

0,07%

22.000

17.626

0,06%

26.000

9.301

0,03%

7.930

0,02%

4.848

0,02%

6.209

0,02%

10.051

0,03%

11.169

0,04%

2.470

0,01%

2.345

0,01%

23.779
106.433

0,08%

max. 0,40%

14.004
97.172

0,05%

0,37%

0,32%

max. 0,40%

Totaal kosten aandelenklasse B

186.633
153.468

1,69%
1,19%

max. 1,90%

231.079

1,63%

max. 1,90%

Totaal kosten aandelenklasse C

56.527

max. 1,40%

183.687

1,13%

max. 1,40%

0,99%

max. 1,20%

Kosten beursnotering
Accountantskosten
Administratiekosten
Kosten NPEX
Toezichtkosten
Rentelasten
Proxy voting kosten
Overige kosten

Totaal kosten aandelenklasse A

-

-

-

6.000
3.000
-

-

-

* Prospectus d.d. 1 januari 2018
** Prospectus d.d. 1 januari 2020

Bron: DD Property Fund N.V. jaarverslag 2020
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Een kanttekening hierbij is dat niet in alle gevallen een vergelijking kan worden gemaakt, wanneer
bijvoorbeeld geen toereikend uitgesplitste verwachting van de kosten in de prospectus is opgenomen.
Zowel op het gebied van de informatieverschaffing in de prospectus als in het jaarverslag zien wij hier
mogelijkheden voor verbetering van de informatieverstrekking aan beleggers. We bevelen de raad
voor de jaarverslaggeving aan om hier guidance voor uit te brengen.
Is aangegeven of kosten van onderliggende beleggingsfondsen in de berekening van de
lopende kosten factor (LKF) zijn opgenomen?
Wij zien dat in alle gevallen waar een fonds voor meer dan 10% van haar vermogen in een ander
beleggingsfonds belegt, duidelijk is toegelicht op welke manier de onderliggende kosten van dit fonds
bij de berekening van de LKF zijn meegenomen.

Conclusie toelichtingsvereisten
Vergeleken met de onderzoeken die wij in eerdere jaren hebben uitgevoerd op het gebied van kostenverantwoording, zien wij een sterke verbetering in de toelichting. Zo zijn de naar soort onderscheiden
kosten en de kosten van de onderliggende beleggingsfondsen nu in elk onderzocht jaarverslag opgenomen. Het merendeel van de fondsen voldoet ook aan de andere vereisten. Er is echter nog wel
verbetering mogelijk op het gebied van transactiekosten, op- en afslagen en de vergelijking met het
prospectus.

De relatie tussen het beleggingsbeleid en de omvang van
de kosten
Voor de vergelijkbaarheid tussen fondsen is het voor participanten van groot belang om goed inzicht te
krijgen in de kosten die met hun investering gepaard gaan. Beheerders staan daardoor voor de uitdaging
een adequate toelichting op deze kosten te geven. De verslaggevingseisen vragen geen oordeel over de
hoogte van de kosten ten opzichte van wat gangbaar is in de markt. In ons onderzoek hebben wij daarom gekeken of de verschillen in de omvang van de kosten tussen vergelijkbare fondsen verklaard kunnen
worden door andere factoren die ontleend kunnen worden aan het jaarverslag.
Er zijn tal van redenen te bedenken waardoor bepaalde kosten hoger kunnen uitvallen indien deze met
vergelijkbare fondsen worden vergeleken. Zo kunnen onder andere de omvang van het fonds, de beleggingsmix, de mate van actief beleggen en de keuze voor duurzaamheid in de portfolio invloed hebben.
Waar deze relaties niet duidelijk te trekken zijn, zou het naar onze mening op zijn plaats zijn hierbij een
aanvullende toelichting op te nemen. Wij merken hierbij op dat de door ons onderzochte populatie
van beperkte omvang is en onze bevindingen hierdoor niet statistisch representatief zijn voor de gehele
populatie beleggingsfondsen in Nederland en hierdoor indicatief van aard zijn.
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In ons onderzoek zien wij duidelijk een relatie tussen de omvang van het fondsvermogen (NAV) en de
hoogte van de LKF. De schaalvoordelen van een grotere NAV zorgen voor procentueel lagere kosten in
het fonds als percentage van de gemiddelde NAV.
Wij constateren dat de toelichting op de LKF in de jaarverslagen van vastgoedfondsen minder duidelijk is dan bij aandelenfondsen. Dit komt o.a. doordat de exploitatiekosten soms wel en soms niet
in de getoonde LKF zijn verwerkt. Aangezien de huidige voorschriften niet duidelijk aangeven of de
exploitatiekosten in de LKF meegenomen moeten worden, bevelen we de raad voor de jaarverslaggeving aan om hier guidance voor uit te brengen. Deze exploitatiekosten zijn daarnaast vaak moeilijk
vergelijkbaar tussen fondsen omdat deze significant kunnen verschillen per type vastgoedbelegging
en beleggingsobject.

LKF en de beleggingsmix
Type beleggingen

Min

Max

Gemiddeld

Aandelen

0,60%

2,66%

1,53%

Vastgoed

0,04%

7,00%

2,38%

Vastrentende waarden

0,15%

0,95%

0,60%

De beleggingsmix heeft een grote impact op de kosten van het fonds. Zo gaat het beheer van vastrentende waarden over het algemeen gepaard met lagere beheerkosten dan het beheer van aandelen en
vastgoed. Deze relaties zien wij ook terug in de door ons onderzochte jaarverslagen.

LKF en de mate van actief beheer
LKF

Min

Max

Gemiddeld

Actief

0,15%

2,66%

1,33%

Passief

0,50%

0,95%

0,73%

Bij de totstandkoming van de bovenstaande tabel zijn directe vastgoedfondsen buiten beschouwing
gelaten. Directe vastgoedfondsen kunnen namelijk als inherent actief worden aangemerkt door hun
beheeractiviteiten gerelateerd aan het exploiteren van de vastgoedobjecten.
Zoals verwacht zijn de beheerkosten van beleggingsfondsen die in hun jaarverslag aangeven een
actief beleggingsbeleid te voeren doorgaans hoger dan de beheerkosten van beleggingsfondsen die
aangeven een passief beleggingsbeleid te voeren. Uitzondering hierop vormt de getoonde 0,15% (zie
bovenstaande tabel), wat een fonds betreft dat in Europese staatsobligaties handelt.
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Portfolio Turnover Ratio (PTR) en de transactiekosten
PTR
Actief
Passief

Min

Max

Gemiddeld

-34,34%

489,63%

131,30%

0,00%

8,60%

4,30%

De PTR is een indicator van de mate van actief beleid. Duidelijk te zien is dat de fondsen die
zelf aangeven actief te zijn, ook daadwerkelijk een hogere PTR tonen.
De PTR kan een verklaring zijn voor de hoogte van de transactiekosten. Een fonds met een
hoge PTR zou ook relatief meer transactiekosten moeten maken. Immers, het aantal transacties ligt daar hoger. Ook de landenverdeling van de beleggingen kan een deel van het
verschil verklaren. Nederlandse aandelenfondsen die in emerging markets handelen hebben
te maken met hogere transactiekosten dan wanneer zij in Europa en de VS handelen. Wij zien
echter m.b.t. de transactiekosten dat er significante verschillen bestaan tussen fondsen die
dezelfde type instrumenten verhandelen op dezelfde markten. Zonder additionele toelichting
is dan ook niet duidelijk waarom de transactiekosten tussen soortgelijke fondsen soms sterk
van elkaar afwijken.

Conclusie
De verslaggevingseisen ten aanzien van kostentransparantie worden in het algemeen goed
opgevolgd. Het gebrek aan duidelijke normen voor
de hoogte van de kosten van beleggingsfondsen
maak het lastig de kosten onderling te vergelijken.
Echter, de hoogte van de kosten worden voor een
belangrijk deel verklaard door de omvang van het
fondsvermogen, de beleggingsmix en de mate van
actief beheer. Het beoordelen van het kostenniveau verlangt van potentiële investeerders in
beleggingsfondsen dus meer dan alleen maar een
blik op de LKF.
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