
Basispensioen- 
regeling

Marktwaarde 
(€ mln)  
eind Q3 ’22

Rendement 
Q3 ’22

Rendement  
2022

Aandelen 3.040 0,4% -7,4%

Obligaties  4.554 -3,4% -20,1% 

Vastgoed 2.107 1,7% 6,3%

Overig  122 0,0% 0,0%

Totaal   9.823 -2,9% -13,0%

Kwartaalbericht Q3 2022
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en economische 
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153,2%

Basispensioenregeling
Over salaris tot € 114.866,-

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse dekkings-
graden van de afgelopen twaalf maanden) is gestegen naar 153,2%.

‘Per 30 september maken we gebruik van  
een klimaatbenchmark op maat. Dit betekent  
dat we meer gaan beleggen in aandelen  
van bedrijven die goed scoren op klimaatgebied  
en minder beleggen in bedrijven die hier  
op achterblijven. Lees hier meer over op  
onze website.‘

Vincent Vink  
Bestuurslid Pensioenfonds  
Vliegend Personeel KLM

Volledige voorwaardelijke indexatie mogelijk

Gedeeltelijke voorwaardelijke indexatie mogelijk.  
Aanvullende indexatie mogelijk vanuit toeslagendepot 

Voorwaardelijke indexatie alleen mogelijk vanuit het  
toeslagendepot

Geen voorwaardelijke indexatie

We maken gebruik van de UN Sustainable Development Goals om richting te geven aan  
ons Maatschappelijk verantwoord beleggen beleid. Binnen het thema Klimaatverandering 
vinden we SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie) en SDG 13 (Klimaatactie) belangrijk. 
Zo willen we de CO-2 uitstoot gerelateerd aan onze beleggingsportefeuille voor 2030 
verminderen: 

UN Sustainable Development Goals 

100% 160%

Netto pensioenregeling

Laag Gemiddeld Hoog Zeer laag

Netto 
pensioenregeling

Marktwaarde  
(€ mln)  
eind Q3 ’22

Rendement  
Q3 ’22

Rendement   
2022

 Mixfonds

Defensief   0,8 -3,4% -17,8% 

Standaard   69,7 -1,5% -13,5%

Offensief  15,7 -1,6% -13,4%  

 Voorsorteren op variabele uitkering bij het Pensioenfonds  

Doorbeleggingsfonds
- opbouwfase
- uitkeringsfase

35,6 
23,7
 11,9

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

-17,3%
-17,3%
-17,2%

Voorsorteren op vaste uitkering bij een verzekeraar

Obligatiefonds*   5,6 -8,1% -31,6%

vanaf 10 jaar voor pensionering
vanaf d

eelnam
e

* 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 jaarresultaten die het pensioenfonds behaalt worden 
(gespreid over een periode van 3 jaar) verwerkt in de  
uitkering per 1 juli in het daaropvolgende jaar.

Het resultaat over de eerste drie kwartalen bedraagt 
+10,8%, mede als gevolg van de opgelopen rente.

Risico daling uitkering / Verwachte aanpassing uitkering

Over salaris boven € 114.866,-

2022

50% minder  
CO-2-uitstoot in onze  
Large en Midcap  
aandelenportefuille

Vanaf 2023

Jaarlijks  
7% minder  
CO-2 uitstoot

2030

Q4 ’21 Q1 ’22 Q2 ’22 Q3 ’22

Beleidsdekkingsgraad 129,5% 135,7% 144,2% 153,2%

Lees hier meer over via: www. klmvliegendfonds.nl/nieuws/mijlpaal-verantwoord-beleggen

https://klmvliegendfonds.nl/nieuws/mijlpaal-verantwoord-beleggen
https://klmvliegendfonds.nl/nieuws/mijlpaal-verantwoord-beleggen



