Addendum bij de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de financiering van de pensioenregeling
van Stichting Algemeen pensioenfonds KLM

De ondergetekenden:
1.
KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V.,
gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen “KLM”,
II.

STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS KLM,
gevestigd te Amstelveen, hierna te noemen “Fonds”,

In aanmerking nemende dat:
het Fonds op verzoek van de arbeidsvoorwaardelijke partijen met ingang van 1januari 2015 voor
de deelnemers aan de basispensioenregeling met een pensioengevend loon boven de wettelijke
aftoppingsgrens, een vrijwillige netto pensioenregeling (DO-regeling) uitvoert;

-

komen met betrekking tot de netto pensioen regeling overeen dat:
KLM de door het Fonds vastgestelde DO-premie op het netto loon van de deelnemers inhoudt en
maandelijks aan het Fonds afdraagt. KLM en het Fonds lopen hierbij geen incassorisico;
de belegging van de netto pensioenpremies, de in te kopen aanspraak op netto pensioen en de
uitkering van het netto pensioen, voor rekening en risico van de deelnemers respectievelijk het
Fonds zijn; KLM is geen extra (herstel)betalingen voor de netto pensioenregeling verschuldigd;
de gegevensuitwisseling voor het netto pensioen door partijen wordt vastgelegd naar analogie
van hoofdstuk 2 van de uitvoeringsovereenkomst;
het Fonds, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, een netto pensioenadministratie voert die
gescheiden is van de administratie van de basispensioenregeling;
het Fonds bevoegd is om zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het netto pensioenreglement
na overleg met arbeidsvoorwaardelijke partijen, voor zover dit geen financiële gevolgen heeft voor
KLM;
arbeidsvoorwaardelijke partijen worden geraadpleegd bij de besluitvorming van het Fonds indien het
netto pensioenkapitaal binnen het Fonds wordt aangewend voor de inkoop van netto
pensioenuitkeringen;
het door het fonds aan de (gewezen) deelnemers in rekening te brengen bedrag inzake
uitvoeringskosten voor de periode 1januari 2015 tot en met 31 december 2017€ 180,- op jaarbasis
bedraagt. Na afloop van deze periode kan het Fonds dit bedrag opnieuw vaststellen;
als naar het oordeel van het Fonds de hoogte van de uitvoeringskosten niet meer in een redelijke
verhouding staat tot de ingelegde gelden, het Fonds de bevoegdheid heeft de uitvoering van deze
netto pensioenregelingregeling per 1januari2018 of een latere datum te beëindigen en, inclusief de
onderliggende beleggingen, over te dragen aan een verzekeraar van haar keuze (collectieve
waardeoverdracht).
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Dit addendum behorend bij de uitvoeringsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015.
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