
121,6%

* uitsluitend langlopende euro-staatsobligaties

Kwartaalbericht Q3 2019

Basispensioenregeling
Over salaris tot € 107.593,-
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden 
van de afgelopen twaalf maanden) is gedaald naar 121,6%.

Netto pensioenregeling
Over salaris boven € 107.593,-

Basispensioen-
regeling

Marktwaarde  
(€ mln) eind Q3’19

Rendement 
Q3 ‘19 

Rendement   

Aandelen 2.839 4,3% 19,0%

Obligaties 5.186 3,1% 9,7%

Vastgoed 1.382 3,2% 8,4%

Overig -45 0,0% 0,0%

Totaal 9.362 3,5% 12,2%

Q4 ‘18 Q1 ‘19 Q2 ‘19 Q3 ‘19

Beleids dekkingsgraad 128,7% 127,4% 125,5% 121,6%

Netto 
pensioenregeling

Marktwaarde  
(€ mln) eind Q3 ’19

Rendement 
Q3 ‘19

Rendement  
2019

 Mixfonds

Defensief 0,5 5,3% 19,1%

Standaard 51,5 4,4% 18,0%

Offensief 7,9 4,9% 19,4%

 Voorsorteren op variabele uitkering bij het Pensioenfonds  

Doorbeleggingsfonds
- opbouwfase

- uitkeringsfase

14,7
11,0 
3,7 

5,0%
5,0%
5,0%

17,2%
17,2%
17,1%

Voorsorteren op vaste uitkering bij een verzekeraar

Obligatiefonds* 3,9 10,8% 31,3%

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

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

vanaf 10 jaar voor pensionering
vanaf deelnam

e

Volledige voorwaardelijke indexatie mogelijk
Voorwaardelijke indexatie mogelijk  
Financiering kan vanuit toeslagendepot 
Geen indexatie

Dekkingsgraden dalen
Ondanks goede rendementen dalen de dekkingsgraden 
door de dalende rente.

Beleidsdekkingsgraad = het gemiddelde van de actuele 
dekkingsgraden van de voorgaande 12 maanden.  
Die gebruiken we voor beleidsbeslissingen.

Om zeker te zijn dat we alle pensioenen nu en in de 
toekomst kunnen betalen, moeten we extra reserves 
hebben. De eis die hieraan wordt gesteld, is de vereiste 
dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is eind september met 121,6% 
lager dan de vereiste dekkingsgraad van 122,7%.  
Het fonds heeft daarmee een reservetekort.

‘Er is helaas sprake  
van een reservetekort.  

We verwachten dat we binnen 
de wettelijk gestelde termijn van 

tien jaar uit dit reservetekort 
komen. Daarom heeft dit nu 

geen gevolgen voor de 
deelnemers.’

Paul Jansen
Werkgeverslid
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