
Basispensioen- 
regeling

Marktwaarde 
(€ mln)  
eind Q2 ’22

Rendement 
Q2 ’22

Rendement  
2022

Aandelen 3.002 -6,5% -8,4%

Obligaties  4.752 -11,8% -16,4%

Vastgoed 2.033 -1,6% 2,1%

Overig  234 0,0% 0,0%

Totaal   10.022 -10,0% -11,5%

Kwartaalbericht Q2 2022

144,2%

Basispensioenregeling
Over salaris tot € 114.866,-

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse dekkings-
graden van de afgelopen twaalf maanden) is gestegen naar 144,2%.

‘Op 1 juli is de nieuwe zittingstermijn van het  
bestuur van het pensioenfonds begonnen. Ik ben  
met Jeroen van Breukelen en Warner Rootliep  
nieuw in het bestuur. Ik ben één van de vier leden 
namens de werknemers.
Het afgelopen kwartaal is de financiële positie 
van ons pensioenfonds verbeterd. Het vermogen 
daalde, maar door de gestegen rente daalden 
de verplichtingen harder. Hierdoor is onze 
dekkingsgraad gestegen.’

Gilliam van Wijlick Werknemerslid

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 Q2 ’22

Rendement  
Q2 ’22

Rendement   
2022

 Mixfonds

Defensief   0,7 -10,8% -15,0%

Standaard   68,6 -8,5% -12,1%

Offensief  15,7 -8,9% -12,0%

 Voorsorteren op variabele uitkering bij het Pensioenfonds  

Doorbeleggingsfonds
- opbouwfase
- uitkeringsfase

34,7
22,9
 11,9

-11,0%
-11,1%
-11,0%

-14,3%
-14,4%
-14,3%

Voorsorteren op vaste uitkering bij een verzekeraar

Obligatiefonds*  5,3 -17,3% -25,6%

vanaf 10 jaar voor pensionering
vanaf d

eelnam
e

Halverwege het jaar publiceert 
het pensioenfonds het jaar-
verslag van het afgelopen jaar.
In het jaarverslag legt het 
bestuur verantwoording af 
over het gevoerde beleid en 
de financiële resultaten in 
2021.

Klik hier voor het complete 
jaarverslag.

* 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.

Jaarverslag 2021 
gepubliceerd

Het pensioen-
fondsbestuur: 
van, voor en door 
(ex-)vliegende 
collega’s.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit mensen die u en 
KLM goed kennen:

• vier vliegers namens de actieve deelnemers
• twee ex-collega’s namens de gepensioneerde deelnemers
• twee bestuursleden namens KLM (waarvan één vacature)
• een onafhankelijk voorzitter 

100% 150%

Q3 ’21 Q4 ’21 Q1 ’22 Q2 ’22

Beleidsdekkingsgraad 122,8% 129,5% 135,7% 144,2%

https://klmvliegendfonds.nl/sites/klmvliegendfonds.nl/files/2022-06/Jaarverslag_vliegend_2021.pdf

