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Voor het netto pensioen wordt belegd volgens een passend risicoprofiel. 

Belegging van de netto premies vindt deels plaats in een zogenoemd 

mixfonds. Het mixfonds is een selectie van beleggingspools waarin het 

pensioenfonds momenteel al voor de basispensioenregeling belegt. 

Daarnaast wordt belegd in langlopende staatsobligaties in de zogenaamde 

matchfondsen. De verdeling tussen de beleggingsfondsen is gebaseerd op 

de leeftijd van individuele deelnemers. 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

  

 
 

Subfonds 
Marktwaarde primo 

kwartaal 
Marktwaarde ultimo 

kwartaal 
Storting 

Mix                     2.319.822                      2.492.801            126.677  

Matching 1                        243.149                         280.135              11.305  

Matching 2                        242.181                         276.604              23.996  

Totaal                     2.805.152                      3.049.540            161.978  

Tabel 1: Overzicht marktwaarde Q2 2019  
 

Subfonds 
Portefeuille-

rendement 
afgelopen kwartaal 

Bechmark-
rendement 

afgelopen kwartaal 

Portefeuille-
rendement 

year-to-date 

Benchmark-
rendement 

year-to-
date 

Mix 1,91% 1,70% 12,93% 12,71% 

Matching 1 9,93% 9,93% 18,51% 18,51% 

Matching 2 3,93% 4,02% 7,90% 8,06% 

Totaal 2,80% 2,64% 13,08% 12,92% 

 Tabel 2: Overzicht rendementen Q2 2019  

 

 
 

Rendement 
 

Het kwartaalrendement van de belegde netto pensioenpremies was 2,8%. De matchingfondsen 
(Europese staatsobligaties) presteerden beter dan het mixfonds (zakelijke waarden). Zakelijke waarden 
lieten een positief rendement zien, ondanks dat aan het begin van het kwartaal er nog veel onzekerheid 
op de financiële markten heersten. Dankzij positieve gesprekken tussen de VS en China over een 
mogelijk handelsakkoord en de verwachting dat de Federal Reserve op korte termijn een nieuwe 
renteverlaging zal doorvoeren, herstelden de aandelenmarkten in het tweede gedeelte van het kwartaal. 
De toename in bezorgdheid en de toegenomen verwachting van een renteverlaging leidde wel tot een 
toevlucht richting veiligere beleggingen met een daling van de rente en een positief rendement op veilige 
staatsobligaties als gevolg. 

 



 

 

 

 

Uw individuele rendement weten? 
 

Wilt u weten wat de waarde is van uw beleggingen in de netto pensioenregeling of wilt u inzicht in 

uw individueel rendement? Bekijk dan de perioderapportage in de netto omgeving van 

MijnKLMPensioen. Meer informatie over de netto pensioenregeling vindt u ook op onze website. 

Hebt u vragen of opmerkingen over dit kwartaalbericht? 

Mail dan naar communicatie@blueskygroup.nl 

http://blueskygroup.m2.mailplus.nl/nct3431448/
mailto:communicatie@blueskygroup.nl

