
Overzicht marktwaarde en rendementen netto pensioenregeling 

Tabel 1: Overzicht marktwaarde Q3 2018 

Tabel 2: Overzicht rendementen Q3 2018 

Kwartaalbericht Netto pensioenregeling 
3de kwartaal 2018 (1 juli – 30 september) 

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. 

 

 

 
 

 

 
 Marktwaarde 

primo 

kwartaal 

Marktwaarde 

ultimo 

kwartaal 

 
Storting 

Subfonds  

Mix 1.871.440 2.013.774 107.745 

Matching 1 173.513 185.779 15.227 

Matching 2 167.498 181.345 15.599 

Totaal 2.212.451 2.380.899 138.570 

 

 

 
 Portefeuille- 

rende ment 

afgelopen 

kwartaal 

Benchmark- 

rende ment 

afgelopen 

kwartaal 

Portefeuille- 

rende ment 

year-to-date 

Benchmark- 

rende ment 

year-to-date 

Subfonds   

Mix 1,80% 1,81% 2,00% 2,25% 

Matching 1 -1,65% -1,65% 3,69% 3,70% 

Matching 2 -1,02% -1,00% 1,43% 1,53% 

Totaal 1,32% 1,33% 2,10% 2,33% 

Rendement 

Het kwartaalrendement van de belegde netto pensioenpremies was 1,32%. Het mixfonds 

(zakelijke waarden) presteerde beter dan de matchingfondsen (Europese staatsobligaties). De 

rente op Europese staatsobligaties steeg waardoor de matchingportefeuilles een negatief 

rendement genereerden. Zakelijke waarden lieten in de breedte een positief rendement zien 

dankzij goede macro- economische cijfers en het afwenden van een handelsconflict tussen de 

Verenigde Staten en Europa. Opkomende markten waren hierop een uitzondering. De categorie 

bleef hinder ondervinden van de stijging van de Amerikaanse rente en dollar. Het Amerikaanse 

stelsel van centrale banken (Fed) heeft, vanwege de sterke economie, afgelopen kwartaal 

nogmaals de rente verhoogd.  



 

 

 

 

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

