BIJNA MET
PENSIOEN
Vooruit blijven kijken

Bijna met pensioen
Gaat u bijna met pensioen? Dan staat u voor een aantal
belangrijke keuzes. Wij helpen u graag om u goed voor te
bereiden op uw pensionering.

Wat is standaard geregeld?

Hier vindt u informatie over wat standaard voor u geregeld is. Ook
ziet u welke keuzes u hebt wanneer u met pensioen gaat. Daarnaast
leest u over de Pensioen in Zichtdag waar u naar toe kunt. Tot slot
vindt u een checklist met de punten waar u aan moet denken.

Bezoek een Pensioen In Zichtdag

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? U kunt ons bereiken
op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur via 020 426 62 20 of
pensioenservice@klmvliegendfonds.nl. Wij helpen u graag.

Welke keuzes hebt u?

Checklist
Waar moet u aan denken?
Pensioenplanner
Weten hoeveel pensioen u krijgt?
Contact
Andere actiemomenten

Wat is er standaard geregeld?
U krijgt een half jaar van tevoren een brief van ons met
informatie over het pensioen dat u gaat ontvangen en de keuzes
die u moet maken.
Ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan keren wij het ouderdomspensioen
dat u hebt opgebouwd (plus eventueel eerder aan ons
overgedragen pensioen) aan u uit. U ontvangt een maandelijkse
pensioenuitkering zo lang u leeft. De standaard pensioenleeftijd
is 58 jaar.
Bent u gescheiden en hebben u en uw ex-partner het pensioen
verdeeld? Dan keren wij het pensioendeel voor uw ex-partner op
uw pensioendatum aan hem/haar uit, tenzij u hierover andere
afspraken hebt gemaakt.
Nabestaandenpensioen
Zo lang u vliegt voor KLM is er voor uw partner een
nabestaandenpensioen verzekerd voor het geval u komt te
overlijden. Dit pensioen is niet opgebouwd, maar op risicobasis
verzekerd. De verzekering vervalt dus zodra u uit dienst of met
pensioen gaat.
Tot 1 januari 2015 werd er wél een nabestaandenpensioen
opgebouwd. Deze opgebouwde pensioenen zijn begin 2016
omgezet in extra ouderdomspensioen voor alle deelnemers.

Wat is standaard geregeld?
• Ouderdomspensioen
• Nabestandenpensioen
• Wezenpensioen
• Overbruggingspensioen
• AOW-hiaatcompensatie
• Nabestaandenoverbruggingspensioen
• Netto ouderdoms-,
nabestaanden- en
wezenpensioen
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Hebt u hiervan afgezien? Dan is er voor uw partner nog een
opgebouwd nabestaandenpensioen. Dat keren wij aan hem of haar
uit als u overlijdt.
Wezenpensioen
Komt u voor of na uw pensionering te overlijden? Dan krijgen uw
kinderen wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn of tot uiterlijk hun 27e
als ze studeren.
Overbruggingspensioen
Hebt u voor 1 januari 2006 overbruggingspensioen opgebouwd?
Dan keren wij dit vanaf uw pensionering aan u uit, tot de eerste dag
van de maand waarin u 65 jaar wordt. Bent u gescheiden en is uw
pensioen verevend? Dan wordt ook voor dit pensioen het verevende
deel aan uw ex-partner uitgekeerd, tenzij u hierover andere
afspraken hebt gemaakt.
AOW-hiaatcompensatie
Bent u geboren na 1 april 1947 en hebt u vóór 1 januari 2016
deelgenomen aan de pensioenregeling voor het vliegend personeel
KLM? Dan hebt u recht op een AOW-hiaatcompensatie. De hoogte
van de AOW-hiaatcompensatie hangt onder andere af van het
aantal jaren dat u deelnam aan onze pensioenregeling tot 2016.

Wat is standaard geregeld?
• Ouderdomspensioen
• Nabestandenpensioen
• Wezenpensioen
• Overbruggingspensioen
• AOW-hiaatcompensatie
• Nabestaandenoverbruggingspensioen
• Netto ouderdoms-,
nabestaanden- en
wezenpensioen
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De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u 65
wordt en bestaat uit twee delen:
• een compensatie voor het AOW-hiaat omdat uw AOW later
ingaat dan op de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt.
• een door het bestuur vast te stellen bedrag ter compensatie
van het verschil in belastingheffing vóór en na uw AOW-leeftijd.
Deze compensatie geldt alleen over de volle maand(en) van het
AOW-hiaat.
De AOW-hiaatcompensatie wordt maandelijks aan u uitgekeerd
tot uw AOW-leeftijd volgens het pensioenreglement (uiterlijk 71
jaar en 6 maanden). Hierbij houden wij rekening met de
versnelde verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie
maanden en de verdere verhoging op basis van de ontwikkelingen
in de levensverwachting. Voor het geval u gelijktijdig AOWhiaatcompensatie van het pensioenfonds en AOW-uitkering
van de overheid ontvangt, heeft het pensioenfonds een
samenloopbepaling in het pensioenreglement opgenomen. Op
grond hiervan vindt tijdens de samenloopperiode een verrekening
met uw pensioen plaats.
Nabestaandenoverbruggingspensioen
Gaat u aansluitend aan uw KLM-dienstverband met pensioen
en heeft uw partner nog geen recht op AOW? Dan is er ook een
nabestaandenoverbruggingspensioen op risicobasis verzekerd
voor hem of haar. Dit tijdelijke nabestaandenpensioen ontvangt
uw partner na uw overlijden tot hij of zij de leeftijd van 71 jaar

Wat is standaard geregeld?
• Ouderdomspensioen
• Nabestandenpensioen
• Wezenpensioen
• Overbruggingspensioen
• AOW-hiaatcompensatie
• Nabestaandenoverbruggingspensioen
• Netto ouderdoms-,
nabestaanden- en
wezenpensioen
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en 6 maanden bereikt, maar uiterlijk tot zijn/haar eerdere AOWleeftijd.
Het nabestaandenoverbruggingspensioen is maximaal € 23.400,per jaar (2018).
Netto ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen
Hebt u extra pensioen opgebouwd in de vrijwillige netto
pensioenregeling van het pensioenfonds? Dan ontvangt u een
half jaar voor uw pensioendatum een voorlopige opgave van
uw opgebouwde netto pensioenkapitaal. Op uw pensioendatum
kunt u met dit kapitaal een netto pensioenuitkering kopen.
U kunt kiezen voor een variabel beleggingspensioen bij uw
pensioenfonds of een pensioen met vaste uitkering bij een
verzekeraar naar keuze.
Zodra u met pensioen gaat, stopt bij variabel beleggingspensioen
de dekking van het netto nabestaandenpensioen. Er is standaard
een wezenpensioen verzekerd. Bij een pensioen met vaste
uitkering overlegt u met een verzekeraar of en in welke mate u
een nabestaanden- en/of wezenpensioen aankoopt van uw netto
pensioenkapitaal.

Wat is standaard geregeld?
• Ouderdomspensioen
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Welke keuzes hebt u?
Eerder of later met pensioen
In uw pensioenregeling is de pensioenleeftijd 58 jaar. Wilt u
eerder met pensioen? Dat kan vanaf uw 50e. Het voordeel is dat u
eerder van uw pensioen kunt gaan genieten. Het nadeel is dat uw
pensioen lager wordt. De voorwaarde om eerder met pensioen te
gaan is dat u stopt met werken en niet van plan bent weer aan
het werk te gaan. Uw pensioen gaat altijd in op de eerste dag
van de maand. Hebt u besloten eerder met pensioen te gaan en
bent u daarna ziek of arbeidsongeschikt geraakt? Als u op uw
pensioendatum nog ziek of arbeidsongeschikt bent, kunt u uw
pensioendatum niet meer wijzigen. Uw pensioen gaat in op de
vervroegde pensioendatum.
U kunt ook later met pensioen gaan, maar nooit later dan de
eerste dag van de maand waarin u AOW ontvangt. Zolang u bij
KLM werkt, blijft u ook pensioen opbouwen.
Ouderdomspensioen ruilen voor nabestaandenpensioen
U kunt er eenmalig voor kiezen een deel van uw
ouderdomspensioen te ruilen voor nabestaandenpensioen voor
uw partner. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de verhouding
100:100 (evenveel ouderdoms- als nabestaandenpensioen) of
100:70 (het bedrag wordt zo verdeeld dat het nabestaanden
pensioen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt). Meld uw
keuze tenminste drie maanden voor uw pensioendatum aan ons.
Uw partner moet altijd akkoord gaan met uw keuze.

Welke keuzes hebt u?
Uw keuzes in
de basispensioenregeling
• Eerder of later met pensioen
• Ouderdomspensioen ruilen
voor nabestaandenpensioen
• Variatie in de hoogte van uw
ouderdomspensioen
Uw keuzes in
de netto pensioenregeling
• Variabel beleggingspensioen of
pensioen met een vaste uitkering
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Het voordeel van het ruilen van ouderdomspensioen voor
nabestaandenpensioen is dat uw partner een inkomen heeft als u
er niet meer bent. Het nadeel is dat uw ouderdomspensioen lager
wordt.
Let op: nieuwe partner na pensionering?
Bent u direct na uw KLM-dienstverband gepensioneerd, zonder
dat u een partner had? En krijgt u daarna een nieuwe partner
(door te trouwen, een geregistreerd partnerschap aan te gaan
of een erkend samenlevingscontract af te sluiten)? Als u deze
nieuwe verbintenis aangaat vóór uw AOW-leeftijd, kunt u er
alsnog voor kiezen een deel van uw ouderdomspensioen te
ruilen voor een nabestaandenpensioen. U moet deze keuze
samen met uw partner uiterlijk drie maanden na
ingang van het huwelijk/geregistreerd partnerschap/erkende
samenlevingsverband aan ons melden. Hebt u hier vragen over?
Neem dan contact met ons op.

Welke keuzes hebt u?
Uw keuzes in
de basispensioenregeling
• Eerder of later met pensioen
• Ouderdomspensioen ruilen
voor nabestaandenpensioen
• Variatie in de hoogte van uw
ouderdomspensioen
Uw keuzes in
de netto pensioenregeling
• Variabel beleggingspensioen of
pensioen met een vaste uitkering

In sommige gevallen stelt het pensioenfonds
medische garanties. U moet dan vooraf een standaard
gezondheidsvragenlijst invullen en naar de medisch adviseur
van het pensioenfonds sturen.
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Variatie in de hoogte van uw ouderdomspensioen
Vanaf de pensioendatum kunt u de hoogte van het jaarlijkse
ouderdomspensioen variëren. Dit kan een voordeel voor u zijn als
u op een bepaald moment minder inkomsten hebt, of juist meer
(bijvoorbeeld zodra u AOW gaat ontvangen). Het nadeel van het
kiezen voor een hogere uitkering in een bepaalde periode, is dat
uw pensioen in de resterende periode lager wordt.
Dit heet de hoog/laag-regeling. U kiest maximaal twee
momenten waarop de verhoogde uitkering van het
ouderdomspensioen overgaat in een lagere uitkering. Andersom
- van een lagere naar een hogere uitkering – kan ook. Een
omslagdatum is altijd op de eerste dag van de maand.
Let op: De laagste uitkering mag niet minder dan 75% van de
hoogste bedragen.
Stuur uw verzoek tot variatie van uw pensioen tenminste drie
maanden voor uw pensioendatum aan ons op. Deze keuze
heeft geen invloed op de hoogte van het nabestaanden- en
wezenpensioen.
Uw keuze in de netto pensioenregeling
Variabel beleggingspensioen of pensioen met vaste uitkering
U bouwt in de netto regeling pensioenkapitaal op, waarmee u op
pensioendatum een netto pensioenuitkering inkoopt. U hebt de
keuze uit een variabel beleggingspensioen of een pensioen met
vaste uitkering. Lees meer over uw netto pensioen en de keuzes
die u hebt in de brochure “De netto pensioenregeling”.

Welke keuzes hebt u?
Uw keuzes in
de basispensioenregeling
• Eerder of later met pensioen
• Ouderdomspensioen ruilen
voor nabestaandenpensioen
• Variatie in de hoogte van uw
ouderdomspensioen
Uw keuzes in
de netto pensioenregeling
• Variabel

beleggingspensioen of
pensioen met een vaste uitkering
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Bezoek een Pensioen In Zichtdag
Komt uw pensioen in zicht, dan nodigen wij u graag uit voor
de Pensioen In Zichtdag. U krijgt ongeveer anderhalf jaar
voor uw 58e een brief met informatie over de keuzes die u
hebt en een uitnodiging voor een Pensioen In Zichtdag. Wilt
u weten wanneer de Pensioen In Zichtdagen zijn of wilt u zich
opgeven? Kijk op de website www.klmvliegendfonds.nl voor het
aanmeldingsformulier Pensioen In Zichtdag. Of stuur een mail
naar piz@klmvliegendfonds.nl.
Tijdens de Pensioen In Zichtdag hoort u wat er verandert
zodra u met pensioen gaat en welke keuzes u kunt maken. Er
zijn verschillende sprekers van het pensioenfonds en van de
pensioenuitvoerder Blue Sky Group. Er is voldoende gelegenheid
tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen met
collega’s. U en uw partner zijn van harte welkom.

Bezoek een Pensioen In Zichtdag
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Checklist: waar moet u aan denken?
• W ilt u eerder of later met pensioen? Overleg op tijd met uw
werkgever.
• Hebt u een partner? Bedenk dan of en hoeveel
ouderdomspensioen u wilt ruilen voor nabestaandenpensioen.
• W ilt u variatie in de hoogte van uw ouderdomspensioen?
U kunt kiezen om tijdelijk een hoger pensioen te ontvangen
totdat u AOW van de overheid krijgt. Daarna wordt uw
pensioen dan lager. Andersom kan ook.
• Hebt u levenslooptegoed? Neem contact op met uw
levensloopaanbieder, zoals bijv. Eagle Fund.
• Hebt u netto pensioenkapitaal opgebouwd? Bepaal of u een
variabel beleggingspensioen wilt of een pensioen met een vaste
uitkering. Bepaal ook of u netto nabestaandenpensioen aan
wilt kopen uit uw netto pensioenkapitaal.
• Geef uw keuzes uiterlijk drie maanden voor uw pensioendatum
door. Uw keuzes geeft u aan op het aanvraagformulier dat u
ongeveer zes maanden voor uw pensioendatum ontvangt.

Checklist: waar moet u aan denken?
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Pensioenplanner
Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt?
Log in met uw DigID op mijn.klmvliegendfonds.nl en klik door op
pensioenplanner voor uw pensioenbedragen en het maken van
berekeningen voor keuzes. U ziet ook hoeveel netto pensioen u
(eventueel) hebt opgebouwd. Bent u eerder gescheiden? Dan ziet
u daar ook het gereserveerde bedrag voor uw ex-partner.

Weten hoeveel pensioen u krijgt?
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Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen
van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM.
Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is
gekomen, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Het is de
bedoeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij regelingen van
KLM.
De volledige regelgeving is te vinden in het pensioenreglement
met bijlage(n) van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM
en in de cao.

Andere actiemomenteneuro
Bijna met pensioen
Deeltijd & Non-activiteit
Arbeidsongeschiktheid

Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM
Postbus 123 | 1180 AC Amstelveen
Prof. E.M. Meijerslaan 1 | 1183 AV Amstelveen
E pensioenservice@klmvliegendfonds.nl
T 020 426 62 20

Voor partner en kinderen
Uit elkaar
Salaris boven € 105.075,-
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