
Overzicht marktwaarde en rendementen netto 
pensioenregeling

Tabel 1: Overzicht marktwaarde Q4 2020 

Tabel 2: Overzicht rendementen Q4 2020 

Kwartaalbericht Netto pensioenregeling 
4e kwartaal 2020 (1 oktober – 31 december) 

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 3.060.435 3.284.600      7.866 

Matching 1 374.601 366.982  -13.242 

Matching 2 539.525 570.054 25.839
Totaal 3.974.561 4.221.636    20.463 

Subfonds 
Portefeuille- 
rendement 

afgelopen kwartaal 

Bechmark- 
rendement 

afgelopen kwartaal 

Portefeuille- 
rendement 

year-to-date 

Benchmark- 
rendement 

year-to-date 

Mix 7,02% 7,17%            1,56%
Matching 1 1,48% 1,46%            9,49%
Matching 2 0,86% 0,86%              5,62% 

1,86%

9,48%

5,68%

Totaal 5,68% 5,78% 3,06% 3,28%

Marktontwikkeling vierde kwartaal 2020 

Het kwartaalrendement van de belegde netto pensioenpremies was 5,68%. Het mixfonds 
(zakelijke waarden) presteerde beter dan de matchingfondsen (Europese staatsobligaties). 
Aandelen lieten afgelopen kwartaal een positief rendement zien. Het rendement op vastrentende 
waarden was eveneens positief als gevolg van de daling van de rente. 

In het vierde kwartaal was er een positieve stemming op de financiële markten. De aankondiging 
van positieve testresultaten in november en goedkeuring van coronavaccins in een aantal landen 
in december lagen hieraan ten grondslag. Op dit nieuws hebben met name categorieën die sterk 
door corona worden geraakt een inhaalslag gemaakt, maar ook sectoren die gedurende het jaar 
al sterk presteerden profiteerden van de positieve stemming.  

Verder keert met de verkiezing van Joe Biden in de VS naar verwachting de politieke stabiliteit 
enigszins terug. Eind december hebben de EU en het VK een handelsakkoord gesloten. Hiermee 
is een wanordelijke Brexit voorkomen.



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



