
Overzicht marktwaarde en rendementen netto 
pensioenregeling 

Tabel 1: Overzicht marktwaarde Q2 2020 

Tabel 2: Overzicht rendementen Q2 2020 

Kwartaalbericht Netto pensioenregeling 
2e kwartaal 2020 (1 april – 30 juni) 

 
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 2.458.138 2.900.817 123.769 
Matching 1 333.498 342.792 6.117 
Matching 2 504.957 536.018 22.705 
Totaal 3.296.593 3.779.627 152.591 

 
 
 

 
Subfonds 

Portefeuille- 
rendement 

afgelopen kwartaal 

Bechmark- 
rendement 

afgelopen kwartaal 

Portefeuille- 
rendement 

year-to-date 

Benchmark- 
rendement 

year-to-date 

Mix 12,40% 12,04% -6,70% -6,37% 
Matching 1 1,04% 1,08% 6,14% 6,18% 
Matching 2 1,67% 1,76% 3,22% 3,30% 
Totaal 9,81% 9,55% -4,09% -3,83% 

Marktontwikkeling tweede kwartaal 2020 
 
Het kwartaalrendement van de belegde netto pensioenpremies was 9,8%. Het mixfonds (zakelijke waarden) 
presteerde aanzienlijk beter dan de matchingfondsen (Europese staatsobligaties). Aandelen lieten afgelopen 
kwartaal een sterk positief rendement zien. Het rendement op vastrentende waarden was eveneens positief 
als gevolg van de daling van de rente.  
 
Aandelenkoersen prijzen een V-herstel in en zijn vooruitgelopen op economisch herstel. Sommige 
aandelenbeurzen in Amerika zijn zelfs al volledig hersteld van het verlies begin dit jaar. In april vlakte het 
aantal nieuwe coronabesmettingen in Europa en China af. Overheden en centrale banken kondigden al vrij 
snel omvangrijke steunmaatregelen aan. In mei werden stapsgewijs de lockdownmaatregelen versoepeld, 
waarop economieën langzaam weer gingen draaien. Vooral cyclische aandelen profiteerden hiervan. In juni 
zorgden beter dan verwachte macro-economische cijfers en berichtgeving over de voortgang in de 
ontwikkeling van een vaccin voor optimisme onder beleggers. Hierop lieten aandelenkoersen een verdere 
stijging zien. 
 
In de meeste Europese landen stond de rente al zeer laag of zelfs negatief aan het begin van het jaar, door 
het nog steeds ruime monetaire beleid. De zorgen op de financiële markten in combinatie met het verder 
verruimen van het monetaire beleid in zowel de VS als Europa hebben gedurende het tweede kwartaal geleid 
tot een verdere druk op de rentes van met name relatief veilige beleggingen. De matchingfondsen 
profiteerden hiervan en stegen in waarde. 
 



 
 
 

 

Uw individuele rendement weten? 
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