
Basispensioen- 
regeling

Marktwaarde 
(€ mln)  
eind Q4 ’22

Rendement 
Q4 ’22

Rendement  
2022

Aandelen  2.990 -0,1% -7,5%

Obligaties  4.449 -0,2% -20,8% 

Vastgoed 2.026 -3,6% 2,1%

Overig  264 0,0% 0,0%

Totaal   9.729 0,0%  -12,5%

Kwartaalbericht Q4 2022

161,4%

Basispensioenregeling
Over salaris tot € 114.866,-

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse dekkings-
graden van de afgelopen twaalf maanden) is gestegen naar 161,4%.

‘Het behouden van onze goede financiële positie,
het waarmaken van onze indexatieambitie, een 
goede voorbereiding op het gebied van de nieuwe 
pensioenregeling en stappen maken op gebied 
van maatschappelijk verantwoord beleggen zijn 
onderwerpen die in 2022 onze aandacht hadden.  
Bekijk op onze website de terugblik op 2022.‘

Warner Rootliep  
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

Netto pensioenregeling

Laag Gemiddeld Hoog Zeer laag

Netto 
pensioenregeling

Marktwaarde  
(€ mln)  
eind Q4 ’22

Rendement  
Q4 ’22

Rendement   
2022

 Mixfonds

Defensief    0,9 0,2% -17,7% 

Standaard   72,4 1,1% -12,5%

Offensief  16,7 1,0% -12,5%  

 Voorsorteren op variabele uitkering bij het Pensioenfonds  

Doorbeleggingsfonds
- opbouwfase
- uitkeringsfase

 37,8 
25,5
 12,3

 0,2%
0,2%
0,2%

-17,0%
-17,1%
-17,0%

Voorsorteren op vaste uitkering bij een verzekeraar

Obligatiefonds*    5,9 -4,6% -34,8%

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 (voorlopige) resultaat van de beleggingen van
het collectieve kapitaal bedraagt over 2022, mede als 
gevolg van de opgelopen rente, +11,8%.

Risico daling uitkering / Verwachte aanpassing uitkering

Over salaris boven € 114.866,-

Solide financiële  
positie en 

volledige indexatie 
in 2023

Verlaging CO2- 
uitstoot aandelen 

met 50%

Onderweg naar 
een nieuwe  

pensioenregeling

Risicopreferentie-
onderzoek: 39%  

van onze deelnemers 
deden mee

Digitaal 
‘Bewijs van 

in leven zijn’

Nominatie 
Pensioen Pro 

Awards

Terugblik op 2022

Bekijk de terugblik op 2022 via www.klmvliegendfonds.nl/nieuws/terugblik-2022

170%90%

Q1 ’22 Q2 ’22 Q3 ’22 Q4 ’22

Beleidsdekkingsgraad 135,7% 144,2% 153,2% 161,4%

https://klmvliegendfonds.nl/nieuws/terugblik-2022
https://klmvliegendfonds.nl/nieuws/terugblik-2022

