
Maandag 8 februari 11.00 – 11.45 uur

Webinar netto pensioenregeling

Hartel i jk
welkom!



Agenda
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• Ambitie van het pensioenfonds
• Waarom de netto pensioenregeling?
• Q & A

• Wat biedt de netto pensioenregeling
• Keuzes in de netto pensioenregeling
• 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.
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Ambitie van het pensioenfonds

• 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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Waarom de netto pensioenregeling?
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Voor 2015 Nu

Basispensioen Netto
pensioen

Vrije

vermogens-

vorming



Pensioengeld elke maand zichtbaar
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Pensioenbestemming



Wat biedt de netto pensioenregeling

• Door VNV, KLM en pensioenfonds opgericht

• Verhoogt pensioeninkomen met een 

belangrijk deel

• Belegt in grotendeels dezelfde 

beleggingsproducten als de basisregeling

• Volledige dekking nabestaandenpensioen tot 

aan de pensioendatum en na pensionering

• Kapitaal vrijgesteld van Box III belasting
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Ouderdomspensioen vlieger 35 jaar

8

35 jr 58 jr Pensioen



Nabestaandenpensioen vlieger 35 jaar
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Actueel nieuws

• Tijdelijk stopzetten premie-inleg mogelijk 
tot en met april 2021

• Bezuinigingsakkoord
• Mogelijk maken flexibele inleg
• Bij stoppen deelname en daarna overlijden 

wordt het kapitaal aangewend voor een 
nabestaande pensioen
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Hoe bouwen vliegers netto pensioen op?
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Hoe wordt belegd in de netto pensioenregeling? 
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Aandelen

Obligaties

Beursgenoteerd 

vastgoed



Rendement op de lange termijn
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Let op:

• Spreiden t.b.v. economische ontwikkelingen

• Lange termijn horizon en scenario’s



Wat is het verschil in de mixen?
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Obligaties

Aandelen

Vastgoed

Verdeling obligaties, aandelen en vastgoed beïnvloeden rendement / risico

Let op:

• Profielcheck

• Persoonlijke afweging



Wat zijn de rendementen?
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N.B. vanaf 09/30/2017 tot eind 2019 had offensief het hoogste totaalrendement

Over 2020:

• Rendement mixfonds standaard ca.: aandelen 5%, obligaties 2,5% en vastgoed -14,5% 

• Mixfonds defensief profiteerde van de allocatie naar (staats-) obligaties

• Mixfonds offensief had last van de allocatie naar vastgoed



Netto pensioenregeling: hoe werkt het?

• Automatisch bericht bij salaris boven € 112.189,-
• 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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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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