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PERSBERICHT     
Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 27 juni 2022 

 

Pensioenfonds KLM-cabinepersoneel selecteert Van Lanschot Kempen als 
fiduciair adviseur 

Vandaag maken we bekend dat Pensioenfonds KLM-cabinepersoneel kiest voor Kempen Capital 
Management, de vermogensbeheerder van Van Lanschot Kempen, als strategisch 
beleggingsadviseur voor het beleggingsbeleid en de verduurzaming van de portefeuille van het 
pensioenfonds. 

Mark-Jan Boes, uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer van het pensioenfonds: ‘We 
zijn blij met Van Lanschot Kempen als strategisch adviseur voor het vermogensbeheer. De 
duidelijke scheiding tussen beleidsadvisering en beleidsuitvoering zorgt voor een versterking van 
de governance in onze vermogensbeheerketen. Van Lanschot Kempen adviseert over de 
invulling van het strategisch beleggingsbeleid. De operationele uitvoering van het 
beleggingsbeleid verandert niet.’ 

Wilse Graveland, hoofd Fiduciary Management & Institutional Solutions: ‘Wij zijn trots dat 
Pensioenfonds KLM-cabinepersoneel voor ons heeft gekozen. Het pensioenfonds kiest hiermee 
voor versterking van haar huidige governance. Van Lanschot Kempen heeft jarenlange ervaring 
als gespecialiseerd fiduciair adviseur en biedt deze dienstverlening aan voor zowel de totale 
balans- en beleggingsportefeuille als voor specifieke beleggingscategorieën. Als organisatie 
zetten we in op selectieve groei en het uitstekend bedienen van onze klanten.’ 

Pensioenfonds KLM-cabinepersoneel beheert het pensioen van ruim 14.400 deelnemers en 
heeft een belegd vermogen van circa € 4 miljard.  
 

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com 
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com 
 
 
Over Van Lanschot Kempen 
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment 
Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten 
als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een lange-termijn 
focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden 
en het creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd 
aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die 
teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we 
oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We 
zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen 
toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen. 
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Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com 
 
Over Kempen Capital Management  
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke 
beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen 
realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, 
portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 
2021 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 91,9 miljard.  
 
Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot 
Kempen NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is 
bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 
 
Kijk voor meer informatie op: Kempen.com 
 
Disclaimer 
Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of 
inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te 
laten. 

 


