
Kwartaalbericht Q4 2022

Beleidsdekkingsgraad 
& indexatie
De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maandelijkse  
dekkings graden van de afgelopen twaalf maanden) is gestegen 
naar 125,0%. 

“Wij zijn blij dat we in december 
konden melden dat alle pensioenen 
per 1 januari 2023 worden verhoogd. 
Dit komt door de verbetering van de 
financiële positie van het pensioen
fonds gedurende 2022. Wij hebben  
bij de besluitvorming de huidige 
onzekerheid op de financiële markten 
en de mogelijke overgang naar het 
nieuwe pensioenstelsel meegewogen. 
Wij vinden het belangrijk om de 
goede financiële positie ook naar  
de toekomst toe te behouden. 
Daarom kunnen we niet  
de volledige inflatie  
compenseren.”

Peter  
Dorrestijn
Uitvoerend 
bestuurslid

Risico op korten en geen indexatie mogelijk

Geen indexatie mogelijk 

Gedeeltelijke indexatie mogelijk 

Volledige indexatie mogelijk 

Vermogen
€ 3,54 miljard

Verplichtingen
€ 2,87 miljard

Actieve  
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Stand per eind december 2022

*  Door de extra indexatie per 1-1-2022 zijn de beleidsdekkingsgraden met terug-
werkende kracht aangepast. 

De pensioenen voor alle deelnemers zijn per 1 januari 2023 verhoogd.  
Het bestuur besluit elk jaar in december of er geïndexeerd kan worden. 
Hieronder ziet u de indexatie per groep deelnemers. In het indexatiebesluit 
leest u meer over hoe het bestuur tot deze beslissing is gekomen. 

Meer weten?

Indexatiebesluit 2023
Wij zijn op zoek naar nieuwe PIT’ers 
die ons team willen aanvullen!  
Heb jij interesse in pensioen en  
wil je als ambassadeur voor het 
pensioen fonds aan de slag? 

Meld je dan hier aan!

Word jij PIT’er? 

Indexatie per  
groep deelnemers

Werkzaam bij  
KLM of KLC

In het verleden 
werkzaam  

bij KLM of KLC

+5,63% +8,65%

Ontvangt een 
pensioenuitkering

+8,65%

Q4 ’21 Q1 ’22 Q2 ’22 Q3 ’22 Q4 ’22

Beleidsdekkingsgraad 112,6% 115,5%* 118,7%* 122,2% 125,0%

90% 150%

125,0%

https://klmcabinefonds.nl/nieuws/indexatiebesluit-2023
http://www.klmcabinefonds.nl/Aanmelden-PIT-2023

