
Kwartaalbericht KLM-Cabinepersoneel

Eerste kwartaal 2010

Samenvatting:

 De nominale dekkingsgraad per 31 maart 2010 is 127,1%

 Het rendement van de beleggingsportefeuille het afgelopen kwartaal is 3,8%

 Het pensioenvermogen per 31 maart 2010 is € 1,38 miljard

Financiële positie KLM-Cabinepersoneel:

De nominale dekkingsgraad, de verhouding tussen de nominale verplichtingen van het fonds en het

vermogen, bedraagt eind maart 2010: 127,1 %. Dit is een daling ten opzichte van het vorige

kwartaal. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de aanpassingen die zijn doorgevoerd naar

aanleiding van de prognose van het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) dat de levensverwachting

verder zal stijgen, oftewel: dat men ouder wordt! Hierdoor stijgen de kosten voor pensioenfondsen.

Volgens wettelijke richtlijnen moeten pensioenfondsen bepaalde buffers aanhouden. De vereiste

dekkingsgraad is voor dit fonds 123,6 %. Het minimaal vereist vermogen is 105 %. De reële

dekkingsgraad is lager dan de nominale dekkingsgraad, omdat bij de reële dekkingsgraad rekening

wordt gehouden met toekomstige inflatie.

Onderstaande grafiek geeft aan: Verloop van de nominale dekkingsgraad, de reële dekkingsgraad, de

vereiste dekkingsgraad volgens het Financieel Toetsings Kader (FTK) en de grens van het minimaal

vereiste vermogen.

2010 2009 2009
Einde eerste kwartaal Einde vierde kwartaal Einde derde kwartaal

Dekkingsgraad 127,1% 134,3% 133,4%
Dekkingsgraad reëel 72,3% 77,2% 76,8%
Vermogen € 1,38 miljard € 1,31 miljard € 1,26 miljard
Verplichtingen (nom.) € 1,08 miljard € 977 miljoen € 947 miljoen
Marktrente voor de
verplichtingen
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Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van uw pensioenfonds is in eerste instantie gericht op het behalen van een zo

goed mogelijk rendement tegen een zo laag mogelijk risico. In 2009 heeft het bestuur een aantal

maatregelen genomen om het risicoprofiel van het fonds te verlagen. In juli 2009 is besloten om

het renterisico voor 50% af te dekken. Hiermee is het fonds beter beschermd tegen grote dalingen

van de (lange termijn) rente. In december 2009 is besloten om ook het risico van daling van de

waarde van aandelen voor 50% af te dekken. Deze maatregelen vloeien voort uit de ervaringen in

2008, toen de dekkingsgraad sterk daalde als gevolg van zeer lage rente en lage aandelenkoersen.

Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen is het niet-financieel getinte eisen stellen aan beleggingsobjecten. Het gaat

daarbij om zaken als ecologie, milieu, duurzaamheid en ethiek. In het beleggingsbeleid voor het

komende jaar is bij het cabine fonds aandacht besteed aan dit onderwerp. De eerste stap is de

oprichting per 1 april 2010 van een ‘ groene pool’. Tien procent van de aandelenportefeuille wordt

nu belegd in duurzame activiteiten, zoals alternatieve energie, water en microfinanciering.

Vragen of opmerkingen over dit kwartaalbericht? Mail naar communicatie@blueskygroup.nl


