
Basispensioen- 
regeling

Marktwaarde 
(€ mln)  
eind Q1 ’22

Rendement 
Q1 ’22

Rendement  
2022

Aandelen 3.426 -2,1% -2,1%

Obligaties  5.151 -4,4% -4,4%

Vastgoed 2.188 0,4% 0,4%

Overig  302 0,0% 0,0%

Totaal  11.067 -1,9% -1,9%

Kwartaalbericht Q1 2022

135,7%

* uitsluitend langlopende euro-obligaties

Basispensioenregeling
Over salaris tot € 114.866,-

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse dekkings-
graden van de afgelopen twaalf maanden) is gestegen naar 135,7%.

‘Als pensioenfonds beleggen we voor de 
langere termijn. Onze ervaring leert dat de 
financiële markten zich na verloop van tijd weer 
herstellen. We zien dat ontwikkelingen op de 
korte termijn, zoals de oorlog in Oekraïne, vaak 
op de langere termijn minder invloed hebben.’ 

Evert van Zwol
Vicevoorzitter namens  
de werknemers

Netto pensioenregeling
Over salaris boven € 114.866,-

Laag risico/laag verwacht rendement
Gemiddeld risico/gemiddeld verwacht rendement
Hoog risico/hoog verwacht rendement 
Zeer laag risico/zeer laag verwacht rendement

Volledige voorwaardelijke indexatie mogelijk

Gedeeltelijke voorwaardelijke indexatie mogelijk.  
Aanvullende indexatie mogelijk vanuit toeslagendepot 

Voorwaardelijke indexatie alleen mogelijk vanuit het  
toeslagendepot

Geen voorwaardelijke indexatie

Netto 
pensioenregeling

Marktwaarde  
(€ mln)  
eind Q1 ’22

Rendement  
Q1 ‘22

Rendement   
2022

 Mixfonds

Defensief  0,8 -4,6% -4,6%

Standaard  73,6 -3,9% -3,9%

Offensief 16,7 -3,4% -3,4%

 Voorsorteren op variabele uitkering bij het Pensioenfonds  

Doorbeleggingsfonds
- opbouwfase
- uitkeringsfase

36,6
23,3
13,3

-3,7%
-3,7%
-3,7%

-3,7%
-3,7%
-3,7%

Voorsorteren op vaste uitkering bij een verzekeraar

Obligatiefonds*  5,7 -10,0% -10,0%

vanaf 10 jaar voor pensionering
vanaf d

eelnam
e

90% 140%

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven waarin wij investeren zich aan bepaalde normen  
houden en verbeteren op diverse duurzaamheidsthema’s. Door met de bedrijven waarin wij 
investeren in gesprek te gaan, kunnen wij invloed op deze bedrijven uitoefenen.

In 2021 voerden we met 828 bedrijven gesprekken en deze gingen over:

37,1%  

15%  

27,6%  

20,4%  

Milieu 

Maatschappelijke en  
ethische thema’sDegelijk 

bestuur

Strategie,  
risico en 
communicatie

Het gesprek aangaan Prioriteiten voor 2022

Lees meer over verantwoord 
beleggen op de website.

Menselijk 
kapitaal

Goed  
bestuur

Daarnaast zal er meer aandacht zijn  
voor de onderwerpen biodiversiteit,  
fast fashion en digitale rechten.

Klimaatactie Mensen- en  
arbeidsrechten

* Uitsluitend langlopende euro-obligaties

U bepaalt zelf hoe uw netto pensioenkapitaal belegd wordt.  
Vanaf deelname kiest u tussen standaard, defensief of 
offensief. Vanaf tien jaar voor pensionering kiest u voor het 
doorbeleggingsfonds of het obligatiefonds.

Weten hoe uw netto pensioenkapitaal zich ontwikkelt?
Kijk in MijnKLMPensioen via www.klmvliegendfonds.nl

Ontvangt u een netto variabele uitkering?
De resultaten die het pensioenfonds behaalt worden verwerkt 
in de uitkering per 1 juli in het jaar erop.

Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Q2 ’21 Q3 ’21 Q4 ’21 Q1 ’22

Beleidsdekkingsgraad 116,8% 122,8% 129,5% 135,7%

https://klmvliegendfonds.nl/ons-pensioenfonds/beleggen-voor-uw-pensioen/maatschappelijk-verantwoord-beleggen
https://klmvliegendfonds.nl/ons-pensioenfonds/beleggen-voor-uw-pensioen/maatschappelijk-verantwoord-beleggen

