
Kwartaalbericht Q3 2018

Basispensioenregeling
Over salaris tot €105.075
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse dekkings-
graden van de afgelopen twaalf maanden) is gestegen naar 129,9%.

Netto pensioenregeling
Over salaris boven €105.075

Basispensioen-
regeling

Marktwaarde  
(€ mln) eind Q3 ’18

Rendement 
Q3 ’18 

Rendement  
YTD

Aandelen 2.629 2,5% 2,4%

Obligaties  4.821 -0,5% -1,0%

Vastgoed 1.315 -0,3% 3,4%

Overig:
- valutaderivaten

- liquide middelen
-66
19

0,0%
-0,2%

0,0%
1,7%

Totaal  8.718 0,4% 0,7%

Q4 ‘17 Q1 ‘18 Q2 ‘18 Q3 ‘18
Beleids-

dekkingsgraad 127,1% 129,1% 129,5% 129,9%

Netto 
pensioenregeling

Marktwaarde  
(€ mln) eind Q3 ’18

Rendement 
Q3 ’18

Rendement  
YTD

 Mixfonds

Defensief 0,2 0,9% 1,9%

Standaard 39,1 1,8% 2,0%

Offensief  5,4 2,0% 2,8%

 Voorsorteren op variabele uitkering bij het Pensioenfonds  

Doorbeleggingsfonds:
- opbouwfase

- uitkeringsfase

9,3
7,4
1,9

0,8%
0,8%
0,8%

1,7%
1,8%
1,5%

Voorsorteren op vaste uitkering bij een verzekeraar

Obligatiefonds 2,3 -1,7% 3,7%

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 tot 122,3% 
Vereiste dekkingsgraad
Volledige voorwaardelijke indexatie mogelijk

vanaf 10 jaar voor pensionering
vanaf deelnam

e

“Naast ouderdoms- en invaliditeits-
pensioen is het verzekeren van 
nabestaanden- en wezen pensioen  
een belangrijke doel stelling van  
het pensioenfonds. Onze ambitie  
daarbij is welvaartsbehoud voor  
partner en kinderen van de  
overleden vliegers.”

Ronald ter Lingen
Bestuurslid

Wat is er geregeld voor uw partner en kinderen?

Uw partner is verzekerd op risicobasis voor 
nabestaandenpensioen

Uw kinderen (maximaal 6) zijn verzekerd voor 
wezenpensioen

U kiest bij pensionering voor omzetting van ouderdoms-
pensioen in nabestaandenpensioen voor uw partner

Tot pensionering Na pensionering

Uw kinderen (maximaal 6) zijn verzekerd voor 
wezenpensioen

Meer weten wat er voor uw partner en kinderen geregeld is? Kijk in de pensioenplanner via www.klmvliegendfonds.nl

129,9%


