
 

 

 

 

 

 

Afstandsverklaring deelname netto pensioenregeling 

U kunt alleen via dit formulier afstand doen van deelname aan de netto pensioenregeling. Alleen 

volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Hebt u een partner, dan moet uw 

partner de verklaring ook ondertekenen. 

 
 
 

Persoonsgegevens deelnemer 

Personeelsnummer    

Naam    

Geboortedatum    

E-mail    

Telefoonnummer    

Persoonsgegevens partner 

Naam    

Geboortedatum    
 
 

 

Deelnemer en de (eventuele) partner van de deelnemer verklaren hierbij af te zien van 

deelname aan de netto pensioenregeling of de lopende deelname aan de netto 

pensioenregeling overeenkomstig het netto pensioenreglement te beëindigen. 

 
Let op 

Neemt u deel aan de netto pensioenregeling en wilt u uw deelname stoppen? Dan stopt uw 

deelname op de eerste dag van de maand twee maanden nadat wij dit formulier hebben 

ontvangen. Bijvoorbeeld als wij uw formulier op 4 januari ontvangen dan stopt uw deelname op 

1 maart. Als u de deelname tegen het einde van de maand opzegt, houdt u er dan rekening mee 

dat de postbezorging enkele dagen kan duren. 

 
 
 

Ondertekening van deze verklaring houdt tevens in dat u en uw partner ermee bekend zijn dan wel 

erkennen dat: 

1. de pensioenopbouw in de basispensioenregeling van het pensioenfonds vanaf 1 januari 

2015 wettelijk is afgetopt op een pensioengevend loon van € 107.593,- (niveau 2019), 

waardoor er minder pensioen in de basispensioenregeling wordt opgebouwd dan daarvoor; 
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2. de netto pensioenregeling de mogelijkheid biedt om vanuit het netto loon op vrijwillige 

basis vermogen te vormen voor een pensioen dat het (bruto) pensioen van de 

basispensioenregeling aanvult. 

3. in de netto pensioenregeling een nabestaandendekking voor uw partner en kinderen (netto 

nabestaandenpensioen en netto wezenpensioen) is opgenomen voor het geval u tijdens 

het deelnemerschap overlijdt. Deze dekking is als gevolg van het afstand doen niet (meer) 

aanwezig; 

4. na beëindiging van een lopende deelname aan de netto pensioenregeling, het 

pensioenfonds het tot de beëindigingsdatum opgebouwde kapitaal voor u overeenkomstig 

het bepaalde in het netto pensioenreglement blijft beleggen; 

5. door niet of niet verder aan de netto pensioenregeling deel te nemen, er na pensionering of 

overlijden een inkomenstekort kan ontstaan; 

6. u zelfstandig, weloverwogen en zonder voorbehoud hebt besloten om niet of niet langer 

aan de netto pensioenregeling deel te nemen; 

7. in het pensioenfonds geen andere (netto) voorziening kan worden getroffen ter aanvulling 

van het pensioen van de basispensioenregeling; 

8. u voor individuele eigen verzekeringsoplossingen (bij een externe partij) wellicht medische 

waarborgen moet leveren; 

9. bij eventuele intrekking van deze verklaring, het pensioenfonds op basis van een verplicht 

gezondheidsonderzoek over uw (hernieuwde) deelname aan de netto pensioenregeling 

beslist, met dien verstande dat - in geval van een voor u positieve beslissing - tussen de 

datum van deze afstandsverklaring en de eventuele deelname aan de netto 

pensioenregeling tenminste een periode van drie jaar ligt 

 

Ondertekening  

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

www.klmgrondfonds.nl vindt u het 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) (Handtekening partner)                                                                                             

 

  -------------------------------------------      ------------------------------------------------ 
 

Uw partner moet ook een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs meesturen (een kopie van het 

rijbewijs volstaat niet). 

 
Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar: 

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM 

Antwoordnummer 668, 

1180 WB Amstelveen 
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