
Basispensioen- 
regeling

Marktwaarde 
(€ mln)  
eind Q2 ’21

Rendement 
Q2 ’21

Rendement  
2021

Aandelen  3.240 8,5% 18,8%

Obligaties  5.181 0,6% -1,3%

Vastgoed  1.947 3,0% 6,9%

Overig  91 0,0% 0,0%

Totaal  10.459 3,6% 6,7%

Kwartaalbericht Q2 2021

116,8%

* uitsluitend langlopende euro-obligaties

Basispensioenregeling
Over salaris tot € 112.189,-

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse dekkings-
graden van de afgelopen twaalf maanden) is gestegen naar 116,8%.

‘Wij willen fatsoenlijk zakendoen.  
Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid  
op het gebied van ESG. ESG staat voor  
Environmental, Social en Governance.  
Met steeds de belangen van de belang- 
hebbenden in het oog, dragen wij graag bij  
aan een duurzamere wereld.’

Vincent Vink
Werknemerslid

Netto pensioenregeling
Over salaris boven € 112.189,-

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

Gedeeltelijke voorwaardelijke indexatie mogelijk.  
Aanvullende indexatie mogelijk vanuit toeslagendepot 

Voorwaardelijke indexatie alleen mogelijk vanuit het  
toeslagendepot

Geen voorwaardelijke indexatie

Netto 
pensioenregeling

Marktwaarde  
(€ mln)  
eind Q2 ’21

Rendement  
Q2 ‘21

Rendement   
2021

 Mixfonds

Defensief  0,8 3,7% 6,2%

Standaard  68,9 5,0% 10,4%

Offensief  14,4 5,5% 12,2%

 Voorsorteren op variabele uitkering bij het Pensioenfonds  

Doorbeleggingsfonds

- opbouwfase

- uitkeringsfase

29,9

18,5 

11,5

3,4%

3,4%

3,3%

6,0%

6,0%

6,0%

Voorsorteren op vaste uitkering bij een verzekeraar

Obligatiefonds* 5,0 -0,6% -7,5%

vanaf 10 jaar vo
o

r p
ensio

nering
vanaf d

eelnam
e

90% 140%

Informatie op  
de website 
uitgebreid

Onderzoek effecten 
op beleggingen op 

duurzaamheid gestart

In gesprek met  
bedrijven over 
duurzaamheid

Stappen naar meer duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Uitsluitingen per Q2 2021

Controversiële wapens113
Bedrijven die de  
UN Global Compact  
schenden117
Tabakindustrie 28
Uitgesloten  
overheden13

Lees meer over 
maatschappelijk 

verantwoord 
beleggen op  

de website.

Q3 ’20 Q4 ’20 Q1 ’21 Q2 ’21

Beleidsdekkingsgraad 110,7% 108,6% 111,1% 116,8%

https://klmvliegendfonds.nl/ons-pensioenfonds/beleggen-voor-uw-pensioen/maatschappelijk-verantwoord-beleggen
https://klmvliegendfonds.nl/ons-pensioenfonds/beleggen-voor-uw-pensioen/maatschappelijk-verantwoord-beleggen
https://klmvliegendfonds.nl/ons-pensioenfonds/beleggen-voor-uw-pensioen/maatschappelijk-verantwoord-beleggen

