Bijlage 7 Uitvoeringsbesluit tijdelijke vrijstelling van premie-inleg in verband met
Coronacrisis
Het bestuur, overwegende dat
-

-

-

-

de uitbraak van het coronavirus COVID-19 wereldwijd tot een crisis heeft geleid met grote
gevolgen voor de gezondheid van mensen en voor de economie;
door de crisis de luchtvaart grotendeels tot stilstand is gekomen, met enorme productieafname en onzekerheid over de toekomstige werkgelegenheid bij KLM als gevolg;
een en ander van invloed kan zijn op de (toekomstige) cash-positie van de KLM-vliegers en
signalen zijn ontvangen dat een deel van hen hierom overweegt afstand te doen van
deelname aan de netto pensioenregeling;
afstand doen van deelname aan de netto pensioenregeling het nadelige gevolg heeft dat de
overlijdensrisicodekking van de netto pensioenregeling ten behoeve van de partner van de
vlieger vervalt;
het streeft naar een niet-complexe regeling waarvan de uitvoering zo eenvoudig mogelijk is;
op 17 april 2020 een uitvoeringsbesluit is vastgesteld voor de tijdelijke vrijstelling van premieinleg over een periode van maximaal 6 maanden (tijdvak van vrijstelling tot en met 31 oktober
2020);
de onzekerheden ten aanzien van werkgelegenheid bij KLM en de (toekomstige) cash-positie
van KLM-vliegers als gevolg van het coronavirus COVID-19 voortduren en aanleiding geven
voor een nieuwe vrijstellingsperiode van 6 maanden,

past - na overleg met KLM en VNV en in lijn met het uitvoeringsbesluit van 17 april 2020 - de
navolgende uitvoeringsregels toe voor de maandelijkse incasso van netto pensioenpremie:
1. Tijdelijke vrijstelling van premie-inleg
Het Fonds kan - in afwijking van het bepaalde artikel 2, lid 2, tweede volzin van het netto
pensioenreglement (‘Gedeeltelijke deelname is niet mogelijk.’) en onder de hierna te noemen
voorwaarden - deelnemers tijdelijk vrijstellen van de inleg van netto pensioenpremie voor de
opbouw van het netto pensioenkapitaal als vermeld in artikel 8 lid 2 van het netto
pensioenreglement.
Onder deze vrijstelling vallen niet:
- de door de deelnemer maandelijks verschuldigde premie voor de
overlijdensrisicodekking (artikel 8 lid 6 van netto pensioenreglement) en
- de door de deelnemer maandelijks aan het Fonds verschuldigde uitvoeringskosten
(artikel 21 lid 1 van het netto pensioenreglement).
Bij vrijstelling van premie-inleg verloopt de incasso van de premie voor de
overlijdensrisicodekking en de uitvoeringskosten volgens het bepaalde in artikel 5 van dit
uitvoeringsbesluit.
2. Tijdvak van vrijstelling
Vrijstelling van premie-inleg wordt verleend over het tijdvak dat loopt van 1 november 2020,
dan wel later op verzoek van de vlieger, tot en met 30 april 2021.
Ingaande 1 mei 2021 is op de deelnemer automatisch de reguliere premie-inleg als vermeld in
het netto pensioenreglement van toepassing.
3. Doelgroep tijdelijke vrijstelling
De vrijstelling van premie-inleg kan worden verleend aan:

- vliegers die op 1 oktober 2020 - al dan niet tegen premie-inleg voor de
opbouw van een netto pensioenkapitaal - deelnemen aan de netto pensioenregeling;
- de vliegers die na 1 oktober 2020 en uiterlijk op 1 april 2021 aan de netto
pensioenregeling gaan deelnemen in verband met een pensioengevend loon dat hoger is
geworden dan de aftoppingsgrens (2020; € 110.111).
Vliegers die een verzoek indienen tot intrekking van de afstandsverklaring (artikel 2 lid 5 van
het netto pensioenreglement) behoren niet tot de doelgroep van de tijdelijke vrijstelling.
Deelname aan de netto pensioenregeling is - indien op hun verzoek positief kan worden
beslist - alleen mogelijk op basis van de reguliere premie-inleg als vermeld in het netto
pensioenreglement.
4. Procedure verlening van vrijstelling
a. Vrijstelling van premie-inleg vindt op verzoek van de deelnemer plaats op een door het
Fonds aan te geven wijze.
b. Verzoeken om vrijstelling kunnen bij het Fonds worden ingediend in de periode van 15
oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
c. Vrijstelling van premie-inleg vindt plaats per de eerste dag van de maand volgend op de
maand waarin het verzoek van de deelnemer is ontvangen.
d. De keuze voor tijdelijke vrijstelling van premie-inleg is eenmalig en kan door de deelnemer
gedurende het vrijstellingstijdvak niet worden herzien.
e. Zolang de deelnemer geen vrijstellingsverzoek bij het Fonds heeft ingediend, vindt incasso
van de reguliere premie-inleg volgens het netto pensioenreglement plaats.
5. Verrekeningen tijdens het tijdvak van vrijstelling
Tijdens het tijdvak van vrijstelling worden:
 de door de deelnemer verschuldigde premie voor de overlijdensrisicodekking;
 de door de deelnemer verschuldigde uitvoeringskosten;
 eventuele correcties op de netto pensioenpremies die het Fonds vóór de aanvang van
het tijdvak van vrijstelling bij de deelnemer heeft geïncasseerd.
op aangeven van het Fonds door KLM met het netto loon van de deelnemer verrekend.
6. Overige bepalingen
a. Gedurende het tijdvak van vrijstelling van premie-inleg zijn (voor zover in dit
uitvoeringsbesluit niet uitgesloten) de bepalingen van het netto pensioenreglement van
toepassing.
b. Het bestuur kan besluiten om vliegers die in september 2020 afstand hebben gedaan van
deelname aan de netto pensioenregeling (artikel 2 lid 4 sub d van het netto
pensioenreglement), de mogelijkheid te bieden om het deelnemerschap vanaf de
beoogde einddatum alsnog voort te zetten op basis van de in dit besluit vermelde
voorwaarden.
c. Het bestuur neemt in een later stadium een besluit over het benutten van de mogelijkheid
om na 1 mei 2021 over het tijdvak van vrijstelling met terugwerkende kracht netto
pensioenpremies voor de opbouw van het netto pensioenkapitaal in te leggen. In de
besluitvorming worden onder andere de fiscale regels voor het inhalen van niet benutte
premieruimte en de gevolgen voor de complexiteit van (de uitvoering van) de regeling
betrokken.
d. In situaties waarin dit uitvoeringsbesluit niet voorziet beslist het bestuur, rekening
houdend met het doel en de strekking van de netto pensioenregeling en dit
uitvoeringsbesluit.

Dit uitvoeringsbesluit is door het bestuur vastgesteld op 2 oktober 2020 en treedt met
terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2020 in werking.

