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Intrekking afstandsverklaring deelname netto pensioenregeling 
U wilt (weer) deelnemen aan de netto pensioenregeling 

  

Persoonlijke gegevens deelnemer 
Personeelsnummer   

Naam 
 

  
 Geboortedatum   

E-mail   

Telefoonnummer   
  
Persoonlijke gegevens partner 
Naam   
Geboortedatum   

  

 
Deelnemer verklaart:  

1. (weer) deel te willen nemen aan de netto pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds 
Vliegend Personeel KLM en zijn/haar afstandsverklaring (waarmee is afgezien van 
deelname aan de netto pensioenregeling) te willen intrekken;  
 

2. te beschikken over een geldig medisch certificaat class 1 en hij/zij momenteel alle rechten 
en bevoegdheden als vlieger mag uitoefenen. Dit houdt mede in dat hij/zij momenteel door 
KLM op vluchten wordt of kan worden ingedeeld;  
 

3. dat hem/haar géén feiten of omstandigheden bekend zijn die aanleiding kunnen geven 
voor een nadere medische beoordeling1.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Een medische beoordeling/keuring - in verband met het terugkomen op een eerder gemaakte keuze - kan voor het 
pensioenfonds nodig zijn in verband met een mogelijk verhoogd risico van voortijdig overlijden. 
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Ondertekening 
 
Ondertekening van deze verklaring houdt in dat u bekend bent met de bepalingen die in het netto 
pensioenreglement over de deelname aan de regeling zijn opgenomen. Dit betekent onder andere 
dat:  

 
• het pensioenfonds beslist over uw deelname aan de netto pensioenregeling. U ontvangt van 

ons bericht of u kunt deelnemen en zo ja per welke datum. 
 

• u in geval van deelname aan de regeling overeenkomstig het netto pensioenreglement premies 
verschuldigd bent die door KLM op uw netto loon worden ingehouden en aan het 
pensioenfonds worden afgedragen;  
 

• bij overlijden binnen één jaar na aanvang van de deelname aan de netto pensioenregeling geen 
netto nabestaandenpensioen en netto wezenpensioen aan uw nabestaanden worden 
uitgekeerd. Het bestuur kan echter besluiten wel tot uitkering over te gaan indien voldoende 
aannemelijk wordt gemaakt dat het overlijden binnen de periode van één jaar geen gevolg is 
van een aandoening die u bij aanvang dan wel hervatting van de deelname had.  

 
 
- Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Op 

www.klmvliegendfonds.nl vindt u het netto pensioenreglement en ook het privacyreglement 
met informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. 

- Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en geef toestemming voor het verwerken van de 
gegevens die in dit formulier staan.  

 
    
(Plaats)  (Datum) 
 
 
   
(Handtekening deelnemer)  
 
 
 
 
 
 
 
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar: 
Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM,  
Antwoordnummer 668,  
1180 WB Amstelveen 

http://www.klmvliegendfonds/

