Beschermen

Grip op uw kosten

met de kostenbenchmarkrapportage

Met meer kennis
slagvaardiger besturen

Nieuw in de kostenbenchmarkrapportage 2016

Onder pensioenfondsen is het een actueel thema:
de vraag om meer transparantie in de verantwoording
over het beleggingsbeleid. Met name over de kosten.
Relevante informatie over kosten in relatie tot rendement
wordt daarom steeds belangrijker. Het vormt het vertrekpunt voor gefundeerde beslissingen over het beleggingsbeleid en voor heldere communicatie met stakeholders.

• V
 ermogensbeheerkosten als % van het gemiddeld
belegd vermogen (in plaats van ultimo stand jaareinde)
•	
Transactiekosten als % van het gemiddeld belegd
vermogen (in plaats van ultimo stand jaareinde)
•	
Uitgangspunten en een management samenvatting
aan het begin van het rapport

Inzage bieden in de beleggingskosten van uw pensioenfonds is één, deze kosten in een relevant perspectief
plaatsen is twee. Dat laatste is precies wat de kostenbenchmarkrapportage voor pensioenfondsen voor u
doet.
Op basis van de jaarstaat voor het FTK brengen wij de
kosten van een vergelijkbare groep pensioenfondsen –
uw ‘peers’ – voor u in kaart. Zo kunt u de opbouw en
samenstelling van uw eigen kosten spiegelen aan een
benchmark. En kunt u zien hoe de kosten zich verhouden
tot het rendement en de risico’s van uw beleggingsportefeuille.
Het resultaat: bijzonder actuele en waardevolle
informatie voor beleidsbeslissingen.

Wilt u ook meer grip op uw kosten?
Deelnemen is heel eenvoudig.
Uw deelname vraagt nauwelijks inspanningen van
uw pensioenfonds. U geeft KAS BANK eenmalig toestemming om de informatie uit uw FTK jaarstaat voor
De Nederlandsche Bank anoniem te gebruiken in de
benchmarkrapportage. De kostenbenchmark is hiermee
laagdrempelig en geschikt voor alle pensioenfondsen.
Hoe u kunt deelnemen? Neem contact op met of stuur
een e-mail aan Bob Meijer: bob.meijer@kasbank.com
of 020-557 25 41.
De kostenbenchmarkrapportage is beschikbaar vanaf
september 2016.

Beschermen - Kostenbenchmark

Pensioen Monitor app
De Pensioen Monitor app biedt real-time en 24/7 inzage
in de ontwikkeling van vermogensbeheer- en transactiekosten. Zowel op totaalniveau als uitgesplitst per
vermogensbeheerder. Kosten worden in relatie gebracht
tot de rendementen van een mandaat, zowel actief als
passief en over een langere termijn. Bovendien kunt
u eenvoudig en snel verschillende scenario-analyses
uitvoeren door zelf de kostenparameters aan te passen.
De Pensioen Monitor app is toegankelijk via smartphone,
tablet, laptop en PC. Naast managementinformatie
heeft u ook direct inzage in uw eigen kostenbenchmarkrapportage.

Disclaimer: Hoewel de informatie in deze productkaart met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid is samengesteld en naar het oordeel van KAS BANK een juiste
weergave is van de stand van zaken ten tijde van publicatie, kan KAS BANK er niet
voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. KAS BANK
aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik
van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de
informatie in deze publicatie.
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