
Kwartaalbericht Q4 2018

Basispensioenregeling
Over salaris tot € 105.075,-
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse dekkings-
graden van de afgelopen twaalf maanden) is gedaald naar 128,9%.

Netto pensioenregeling
Over salaris boven € 105.075,-

Basispensioen-
regeling

Marktwaarde  
(€ mln) eind Q4 ’18

Rendement 
Q4 ’18 

Rendement  
2018

Aandelen 2.393 -9,2% -6,9%

Obligaties 4.784 -0,5%

Vastgoed 1.307 -2,0%

-1,5%

3,0%

Overig:
- valutaderivaten

- liquide middelen
-99
30

0,0%
14,6%

0,0%
16,5%

Totaal 8.415 -3,4% -2,4%

Q1 ‘18 Q2 ‘18 Q3 ‘18 Q4 ‘18
Beleids-

dekkingsgraad 129,1% 129,5% 129,9% 128,9%

Netto 
pensioenregeling

Marktwaarde  
(€ mln) eind Q4 ’18

Rendement 
Q4 ’18

Rendement  
2018

 Mixfonds

Defensief 0,2 -4,6% -2,8%

Standaard 38,5 -6,8% -5,1%

Offensief 5,4 -7,7% -5,2%

 Voorsorteren op variabele uitkering bij het Pensioenfonds  

Doorbeleggingsfonds:
- opbouwfase

- uitkeringsfase
7,7 
2,1 

-4,0%
-4,0%

-2,3%
-2,6%

Voorsorteren op vaste uitkering bij een verzekeraar

Obligatiefonds* 2,5 3,2% 7,0%

U bepaalt zelf hoe uw netto pensioenkapitaal belegd wordt. 
Vanaf deelname kiest u tussen standaard, defensief of 
offensief. Vanaf tien jaar voor pensionering kiest u voor het 
doorbeleggingsfonds of het obligatiefonds.

Weten hoe uw netto pensioenkapitaal zich ontwikkelt?
Kijk in de pensioenplanner via www.klmvliegendfonds.nl

Zeer laag risico/zeer laag verwacht rendement
Laag risico/laag verwacht rendement
Gemiddeld risico/gemiddeld verwacht rendement
Hoog risico/hoog verwacht rendement

Geen voorwaardelijke indexatie tot 110%
Gedeeltelijke voorwaardelijke indexatie mogelijk 
Vereiste dekkingsgraad
Volledige voorwaardelijke indexatie mogelijk

vanaf 10 jaar voor pensionering
vanaf deelnam

e

“  We hebben alle pensioenen volledig kunnen 
indexeren door de goede financiële positie van 
het fonds. Ze zijn verhoogd met 2.1% 
en daarmee is uw pensioen
welvaarts vast. 
Als bestuur is dat onze ambitie 
en we vinden het mooi dat het 
ook dit jaar weer gelukt is.”

Harm van der Pol
Bestuurslid namens gepensioneerden

1467 collega’s (61%) nemen deel aan de netto pensioenregeling

 86% bouwt netto kapitaal op in mixfonds standaard
 13% in mixfonds offensief 
 minder dan 1% mixfonds defensief

Variabel:
Variabel beleggings-

pensioen bij  
het Pensioenfonds

Vast:
Vaste uitkering bij een 

verzekeraaraa
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128,9%

* uitsluitend langlopende euro-staatsobligaties

138

400

variabel vast

Keuze uitkering 10 jaar 
voor pensioendatum

13

36

variabel vast

Pensioenuitkering
gepensioneerden




