
Basispensioen- 
regeling

Marktwaarde 
(€ mln)  
eind Q3 ’20

Rendement 
Q3 ’20

Rendement  
2020

Aandelen  2.818 2,9% -4,6%

Obligaties  4.602 2,0% 2,3%

Vastgoed 1.668 -0,9% -9,0%

Overig 50 0,0% 0,0%

Totaal 9.135 1,5% -1,9%

Kwartaalbericht Q3 2020

Wat u vindt van zekerheid, risico’s en maatschappelijk verantwoord beleggen

Respondenten  
onderzoek

Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek op  
www.klmvliegendfonds.nl/risicobereidheidsonderzoek

Keuze voor  
regeling met

vliegers gepensio-
neerden

Minder zeker pensioen maar 
grotere kans op indexatie     51%      45%

Zeker pensioen maar lager 
eindbedrag     40%      35%

Keuze thema’s  
maatschappelijk verantwoord beleggen

Goede infrastructuur, duurzame industrialisatie 
en innovatie

 Bevorderen van economische groei, werk - 
gelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen

64%

62%

53%

110,7%

* uitsluitend langlopende euro-staatsobligaties

Basispensioenregeling
Over salaris tot € 110.111,-

De financiële markten zijn in Q3 verder hersteld, de rente is nog steeds  
erg laag. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse  
dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden) is gedaald naar 110,7%.

‘Medio dit jaar deden we onderzoek naar hoe  
u aankijkt tegen het nemen van risico’s en  
maatschappelijk verantwoord beleggen.  
De uitkomsten van dat onderzoek nemen  
we mee in het verder aanscherpen van ons  
beleggingsbeleid.’
 

Evert van Zwol
Vice-voorzitter  
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

Netto 
pensioenregeling

Marktwaarde  
(€ mln)  
eind Q3 ’20

Rendement  
Q3 ‘20

Rendement   
2020

 Mixfonds

Defensief  0,7 1,9% -1,9%

Standaard  54,7 2,0% -4,7%

Offensief  10,6 1,9% -6,7%

 Voorsorteren op variabele uitkering bij het Pensioenfonds  

Doorbeleggingsfonds

- opbouwfase

- uitkeringsfase

20,3

14,8 

5,5

1,6%

1,6%

1,6%

-2,7%

-2,7%

-2,7%

Voorsorteren op vaste uitkering bij een verzekeraar

Obligatiefonds* 4,8 1,8% 9,3%

vanaf 10 jaar vo
o

r p
ensio

nering
vanaf d

eelnam
e

758
vliegers

495
gepensioneerden

Q4 ’19 Q1 ’20 Q2 ’20 Q3 ’20

Beleidsdekkingsgraad 119,9% 116,4% 112,4% 110,7%

http://www.klmvliegendfonds.nl/risicobereidheidsonderzoek

