
Basispensioen- 
regeling

Marktwaarde 
(€ mln)  
eind Q2 ’20

Rendement 
Q2 ’20

Rendement  
2020

Aandelen  2.747 14,7% -7,4%

Obligaties  4.604 5,8% 0,2%

Vastgoed 1.702 2,1% -7,5%

Overig 8 0,0% 0,0%

Totaal 9.072 7,7% -3,3%

Kwartaalbericht Q2 2020

Verantwoord beleggen
Aantal uitsluitingen van bedrijven en overheden 

95 118 28 13

* uitsluitend langlopende euro-staatsobligaties

Basispensioenregeling
Over salaris tot € 110.111,-

De financiële markten zijn in Q2 gedeeltelijk hersteld, de rente is nog steeds 
erg laag. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse  
dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden) is gedaald naar 112,4%.

‘Naast rendement vinden wij verantwoord beleggen belangrijk.  
Daarom hebben wij als bestuur besloten tot uitsluiting  
van bedrijven die controversiële wapens produceren,  
van overheden waartegen internationale sancties  
zijn afgekondigd en van bedrijven die zich niet houden  
aan de UN Global Compact Principles. Eerder was de  
tabakssector al uitgesloten. Wij zijn benieuwd hoe u  
aankijkt tegen verantwoord beleggen in het  
onderzoek dat op dit moment loopt.’
 
Alex Balm
Bestuurslid namens de werknemers

Netto pensioenregeling
Over salaris boven € 110.111,-

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 MijnKLMPensioen 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

Volledige voorwaardelijke indexatie mogelijk

Voorwaardelijke indexatie mogelijk  
Financiering kan vanuit toeslagendepot 

Geen indexatie

112,4%

Netto 
pensioenregeling

Marktwaarde  
(€ mln)  
eind Q2 ’20

Rendement  
Q2 ‘20

Rendement   
2020

 Mixfonds

Defensief  0,7 10,3% -3,8%

Standaard  54,7 12,6% -6,6%

Offensief  10,1 12,9% -8,4%

 Voorsorteren op variabele uitkering bij het Pensioenfonds  

Doorbeleggingsfonds

- opbouwfase

- uitkeringsfase

18,2

13,3 

 4,9

9,5%

9,5%

9,6%

-4,3%

-4,3%

-4,2%

Voorsorteren op vaste uitkering bij een verzekeraar

Obligatiefonds* 4,5 2,1% 7,4%
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e

Controversiële
wapens

Schending 
UN Compact

Schadelijke producten 
(m.n. tabak)

Overheden

Q3 ’19 Q4 ’19 Q1 ’20 Q2 ’20

Beleidsdekkingsgraad 121,6% 119,9% 116,4% 112,4%


