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Agenda 

1. Het effect van de situatie van AF-KLM op uw 
pensioen

2. De ontwikkeling van de dekkingsgraad en de 
kans op indexatie van uw pensioen

3. Het proces naar het nieuwe pensioenstelsel

4. De resultaten van het onderzoek naar beleggen 
van uw pensioen
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1. Situatie AF-KLM en uw pensioen 
• Pensioenfonds is niet afhankelijk van 

premie die binnenkomt
• Als AF-KLM failliet gaat, wordt het 

pensioenfonds een slapend fonds
• Voldoende vermogen voor de 

opgebouwde pensioenen en lopende 
uitkeringen

• Bestuur heeft verschillende scenario’s 
gebouwd die hier antwoord op geven
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2. De kans op indexatie van uw pensioen
• Hangt af van beleidsdekkingsgraad november
• Verwachting geen voorwaardelijke indexatie 

vanuit de reserves omdat de 
beleidsdekkingsgraad onder de wettelijke 
grens van 110% ligt

• Toeslagendepot kan gebruikt worden voor 
indexatie

• Bij volledige indexatie gebruik toeslagendepot 
voor ca. 75% (bij huidige rentestand)



Beleidsdekkingsgraad oktober
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Ontwikkeling actuele dekkingsgraad
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Actuele dekkingsgraad
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•Dieptepunt aandelenkoersen 
in maart door corona, 
daarna herstel
•De rente blijft laag, groot negatief
effect op de dekkingsgraad



3. Naar het nieuwe pensioenstelsel
• Nu Bestuur streeft actieve betrokkenheid na

met VO/RvT en sociale partners
• 1 januari 2022: Nieuwe wetgeving
• 2022 – 2023: Nieuwe afspraken over de

pensioenregeling door KLM en VNV
• 2024 – 2025: Toetsing door bestuur

Overgang naar nieuwe pensioenregeling
• 1 januari 2026: Start nieuwe pensioenregeling

• Hoe wordt vermogen verdeeld bij overgang?
• Voorwaarde = evenwichtigheid
• Voor u mogelijk effect op uitkeringen: mogelijk snellere 

aanpassing omhoog en omlaag
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4. Uitkomsten onderzoek beleggen 
van uw pensioenpremie

• 758 vliegers, 495 gepensioneerden
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4. Uitkomsten onderzoek beleggen 
van uw pensioenpremie
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Log in op MijnKLMPensioen via www.klmvliegendfonds.nl

Bel ons: 020 426 62 20

Of stuur een e-mail: 
pensioenservice@klmvliegendfonds.nl
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