
Woensdag 16 December 11.00 – 11.45 uur

Webinar voor juniore vliegers

Hartel i jk
welkom!



Agenda
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• Ambitie van het pensioenfonds
• Q & A

• Pensioenopbouw in de basisregeling
• Pensioenopbouw in de netto regeling
• Q & A

• Vrije vermogensvorming
• Q & A



Ambitie van het pensioenfonds
• Missie: het Pensioenfonds Vliegend Personeel 

KLM verzorgt een complete financiële 
toekomstbestendige pensioenvoorziening voor 
wanneer de vliegende collega niet meer actief is.

• Wij zijn een paritair bestuur bestaand uit 
(ex)vliegende collega’s

• Wij zorgen voor een compleet pakket aan 
pensioenvoorzieningen passend bij de 
beroepsgroep

• Wij streven naar een welvaartsvast pensioen
• Wij hechten aan regie op eigen pensioen
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De veranderingen in pensioenopbouw
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Voor 2015 Nu

Basispensioen Netto
pensioen

Vrije
vermogens-
vorming



Voorbeeld voor vlieger 35 jaar (alleen OP)
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35 jr 58 jr Pensioen



Pensioengeld elke maand zichtbaar
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Pensioenbestemming



Q & A
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Pensioenopbouw in de basisregeling
• Pensioenaanspraak, levenslange bruto

uitkering, sinds 2015 opbouw beperkt
• Collectief belegd volgens één beleggingsmix
• Indexatie-ambitie (looninflatie)
• Kort- en langlevenrisico gedeeld
• Inleg uit bruto salaris, belast bij uitkering
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Pensioenmisverstand 1

De premie-inleg nu wordt gebruikt 
voor de uitkeringen van 
gepensioneerden.
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Pensioenmisverstand 2

Pensioen is 70% van het laatst 
verdiende salaris.
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Pensioenmisverstand 3

Je pensioenuitkering is lager dan de 
premie die je ingelegd hebt.
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Pensioenopbouw in de netto regeling
• Door VNV, KLM en pensioenfonds opgericht
• Verhoogt pensioeninkomen met een 

belangrijk deel m.n. bij juniore vliegers
• Belegt in grotendeels dezelfde 

beleggingsproducten als de basisregeling
• Volledige dekking partnerpensioen tot aan de 

pensioendatum en na pensionering
• Kapitaal vrijgesteld van Box III belasting
• Keuzes: 

• Meer of minder beleggingsrisico
• Variabel beleggingspensioen bij het pensioenfonds of vaste 

uitkering bij verzekeraar
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Netto pensioenregeling: hoe werkt het?
• Automatisch bericht bij salaris boven € 110.111,-
• Toegang tot Mijn netto pensioen in MijnKLMPensioen
• Automatische deelname in de standaard beleggingsmix
• Afstand doen kan binnen zes weken
• Na zes weken keuzes online maken (beleggingsmix en 

variabel/vast) in MijnKLMPensioen
• Tien jaar voor pensioendatum en 6 maanden voor ingang 

pensioen bericht over keuzes
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Q & A

14



Wat doen met overige pensioengeld?
1. Sparen
2. Beleggen
3. Vastgoed verhuur
4. Aflossen hypotheek/studieschuld

> Dit opgebouwd vermogen valt in box 3 en
wordt boven fiscale grens belast met 
vermogensrendementsheffing
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Blue Sky Eagle fund
• Mixfondsen voor actieve KLM-vliegers en 

gepensioneerden Vliegend fonds
• Maakt gebruik van kennis, toegang tot 

beleggingscategorieën en inkoopvoordelen
Vliegend fonds en Blue Sky Group
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Profielen Obligaties Aandelen 
Blue Sky Eagle Fund Zeer Defensief 100%  
Blue Sky Eagle Fund Defensief 80% 20% 
Blue Sky Eagle Fund Neutraal 60% 40% 
Blue Sky Eagle Fund Gematigd Offensief 40% 60% 
Blue Sky Eagle Fund Offensief 20% 80% 
Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief  100% 

 



Q & A
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MijnKLMPensioen

Via www.klmvliegendfonds.nl
Inloggen met DigiD
Vragen? 
Bel ons op 020 – 426 62 20
Wij kunnen met u meekijken!
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