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Bij dit alles gaan we ervan uit dat de
omstandigheden niet verslechteren. Dat is een
riskante aanname, nu we met een forse 2e golf
van het gevreesde virus te maken hebben.
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FINANCIËLE POSITIE

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?
corona

Het vermogen van het pensioenfonds kreeg in het eerste kwartaal na het uitbreken van
de coronacrisis een flinke klap. Eind oktober is het vermogen van het pensioenfonds
weer hersteld tot rond het niveau van het begin van het jaar. Het vermogen van het

herstel

1 HET VERMOGEN VAN HET PENSIOENFONDS HEEFT ZICH
HERSTELD NA KLAP CORONACRISIS

pensioenfonds bestaat uit de premie die u en KLM betalen en de rendementen die het
pensioenfonds maakt. Over de eerste drie kwartalen haalde het pensioenfonds een
rendement van -0,3%. Pieter Westland, hoofd investment strategy van Blue Sky Group,
legt in het interview op de pagina hiernaast uit wat er dit jaar gebeurde.

Vermogen

2 DE LAGERE RENTE ZORGT VOOR HOGERE
VERPLICHTINGEN EN DRUKT DE DEKKINGSGRAAD

Vermogen
Vermogen

De centrale banken hebben, om de economische schade van de corona-uitbraak te
dat verlaagt de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen
hoeveel geld we hebben (ons vermogen) en de hoeveelheid geld die we nodig hebben
De actuele dekkingsgraad per eind oktober is 95,7%. Vanaf het begin van het jaar heeft

Interview met Pieter Westland
Zo’n acht maanden geleden begon de
coronacrisis. Na een eerste flinke dip
klommen de pensioenfondsen met hun
beleggingsrendementen weer uit het dal,
terwijl de pandemie nog lang niet voorbij is.
Pieter Westland, hoofd investment strategy
bij Blue Sky Group, de uitvoeringsorganisatie van
het pensioenfonds, legt uit hoe dat zit.
Corona is helaas nog lang niet weg, maar het
vermogen van het pensioenfonds is weer goed
hersteld. Hoe komt dat?

beperken, de rentes verder verlaagd. Door de lagere rente stijgen de verplichtingen en

om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Schokbestendig

98,7%

‘Toen de crisis begon, was er eerst natuurlijk paniek, en
dat zag je ook terug op de aandelenmarkten. Daarna

de actuele dekkingsgraad zich na het dieptepunt in maart gedeeltelijk kunnen

kwamen er omvangrijke steunpakketten om de economie

We hebben uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van de
mogelijkheden om online te werken en te vergaderen,
heel efficiënt, je kunt snel schakelen. Al moet ik zeggen
dat ik mensen liever ‘live’ in de ogen kijk, dan via de
camera van mijn laptop.’

markten kijken naar de lange termijn, dus vér over de

Hebben jullie ook aanpassingen doorgevoerd
in de beleggingsportefeuille?

pandemie heen. Uiteindelijk wordt er een goed vaccin

‘Het was niet nodig om vanwege de coronacrisis anders te

verwacht en een effectieve behandeling tegen corona.

gaan beleggen. We hebben geleerd van vorige crises. Het

Het is ook goed om te zeggen dat de crisis niet overal

fonds belegt schokbestendig en is voorbereid op het

toeslaat. De luchtvaart en de horeca hebben het zwaar,

onbekende. Ook heeft het fonds de risico’s beperkt door

maar de IT-sector en de webwinkels doen het juist erg

de beleggingen te spreiden. Goed nadenken en rustig

3 UW PENSIOEN STIJGT NIET MEE MET DE PRIJZEN IN 2021

goed. En dat zijn zeer grote sectoren. Ook al is het

blijven, dat is ons devies. We blijven natuurlijk waakzaam

vermogen hersteld, door de lage rente is de dekkings-

en volgen de ontwikkelingen op de voet. En we kijken

In 2021 kunnen wij uw pensioen niet laten meestijgen met de prijzen (indexeren).

graad helaas nog onvoldoende hoog om te indexeren.’

altijd of het slimmer en beter kan. Eenvoudig voorbeeld:

herstellen. De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste
twaalf maanden, is sinds het begin van 2020 gedaald naar 98,7% (eind oktober 2020).
Dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad van 121,5%. Eind maart 2020 heeft het
pensioenfonds een geactualiseerd herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank
om te laten zien hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar weer voldoende financiële
buffers heeft.

90%

140%
Volledige indexatie mogelijk
Gedeeltelijke indexatie mogelijk
Geen indexatie mogelijk

door de crisis heen te helpen. Bovendien: financiële

Dit kan namelijk pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. Het bestuur
neemt het definitieve besluit in december op basis van de beleidsdekkingsgraad
van november. Het is echter uitgesloten dat de beleidsdekkingsgraad eind november
boven de 110% komt. Een verlaging van uw pensioen is op dit moment niet aan de orde.
Voor de komende vijf jaar is de kans op verlaging van uw pensioen klein, maar als de
financiële situatie verder verslechtert, niet uitgesloten. Eind december vindt u het
definitieve besluit over de stijging van uw pensioen op de website en in een NWSalert.
Volg de financiële situatie op de website.
Bij Mijn gegevens in MijnKLMPensioen kunt u zich aanmelden voor de NWSflits, onze
digitale nieuwsbrief.
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we werken veel meer thuis, wat betekent dat voor

Je hebt ongetwijfeld een heel druk jaar achter
de rug, hoe ging je met de situatie om?
‘We hebben voortdurend de vinger aan de pols gehouden,
samen met de pensioenfondsbesturen. Dat doen we aan

beleggingen in de kantorenmarkt? Ik zeg er meteen bij:
voor een goed pensioen heeft het pensioenfonds
opbrengsten uit beleggingen nodig. En rendement zonder
risico bestaat niet.’

de hand van scenario’s: wat zou er kunnen gebeuren,
welke gevolgen heeft dat, en wat zouden we moeten
doen? Ook daarbij hebben we steeds de lange termijn
voor ogen gehouden en ons niet van de wijs laten brengen
door tussentijdse schommelingen.
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KORTE NIEUWSBERICHTEN

FOCUS PER POST OF DIGITAAL?

VERANTWOORD BELEGGEN

Nieuw in MijnKLMPensioen – papier of geen papier?

Wij beleggen uw pensioengeld steeds duurzamer!

Wilt u Focus voortaan liever alleen digitaal lezen, dan kunt u zich nu afmelden voor de

Verantwoord beleggen betekent dat we bij het maken van beleggingskeuzes rekening

versie per post. Dat kan eenvoudig in MijnKLMPensioen via Mijn gegevens. En als u daar

houden met milieu, arbeids- en mensenrechten en goed bestuur. We dragen graag bij aan

toch bent, meld u dan gelijk aan voor de digitale nieuwsbrief. Of check uw e-mailadres.

een goede toekomst voor huidige en komende generaties, naast de financiële gezondheid

U kunt Focus altijd digitaal lezen via klmgrondfonds.nl/documenten. Hier vindt u ook

van het fonds. Een goed rendement en duurzaamheid gaan uitstekend samen.

eerdere uitgaven.

Een bedrijf dat het beste voor heeft met de wereld presteert namelijk vaak beter.
Daarom hebben wij verantwoord beleggen geïntegreerd in ons beleggingsbeleid.
Meer weten? Kijk op klmgrondfonds.nl/verantwoordbeleggen.

VIDEO’S

Complexe zaken eenvoudig uitgelegd
HOEVEEL PENSIOEN ONTVANGT U?

Op onze website vindt u steeds vaker video’s waarin wij complexe pensioenonderwerpen
eenvoudig uitleggen. Bijvoorbeeld waar u aan moet denken bij deeltijd werken of welke
keuzes u hebt bij pensionering. Deze video’s vindt u onder andere onder:

Jaaropgaaf en de pensioenspecificatie

klmgrondfonds.nl/uwsituatieverandert.

Ontving u in 2020 een pensioenuitkering? Eind januari ontvangt u uw jaaropgaaf 2020.
Hierop staat onder andere hoeveel pensioen u in 2020 van ons hebt ontvangen en hoeveel
belasting en premies zijn afgedragen. U hebt uw jaaropgaaf nodig voor uw belastingaan-

UW MENING TELT

gifte. U ontvangt ook meteen uw pensioenspecificatie van januari 2021. Hierop staat

Hoe kunnen wij u beter helpen?

lijkse pensioenspecificaties in MijnKLMPensioen onder Mijn documenten.

2020

2021

hoeveel pensioen u maandelijks in 2021 gaat ontvangen. U vindt uw jaaropgaaf en maande 

Uw mening over uw ervaring met het pensioenfonds is voor ons belangrijk. Zo komen wij
te weten waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Sinds begin oktober versturen
we u daarom per e-mail een korte vragenlijst, als u via de mail of telefoon contact met ons

WOONT U IN HET BUITENLAND?

hebt gehad. We zijn benieuwd naar hoe u dit contact ervaren hebt. Wilt u daarvoor
de vragenlijst invullen?

Jaarlijke check van uw gegevens
Ieder jaar checken wij uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op

HEBT U DE PENSIOENCHECKER AL GEDOWNLOAD?

het pensioen dat u ontvangt. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties. De controle gebeurt automatisch via de Registratie Niet Ingezetenen

Eenvoudig antwoord op de belangrijkste vragen

(RNI). Maar soms zijn de gegevens van de RNI niet voldoende. Dan sturen wij in oktober een

Even snel en makkelijk je pensioen checken, dat kan nu met de Pensioenchecker.

formulier ‘Bewijs van in leven zijn’. Hebt u dit formulier ontvangen? Zorg dan dat wij het

De Pensioenchecker is gemaakt door een samenwerkingsverband van de Pensioen

uiterlijk 31 december 2020 terug hebben. U kunt dit formulier uploaden in MijnKLMPen-

federatie en Nederlandse pensioenuitvoerders. Iedereen die in Nederland pensioen

sioen. Meer informatie vindt u op klmgrondfonds.nl/naarhetbuitenland.

opbouwt kan de app gratis gebruiken.
De Pensioenchecker geeft u op een simpele manier antwoord op de belangrijkste
vragen over uw pensioen. Vragen als: Hoeveel krijg ik straks? Wanneer krijg ik pensioen?

OMREKENFACTOREN VOOR PENSIOENEN

Kan ik eerder stoppen? Kan ik mijn pensioenbedrag verhogen? Log in met uw DigiD en
krijg direct antwoord. U kunt de app gratis downloaden in de App Store en Google Play.

Nieuwe factoren per 1 januari 2021
De afkoop- en omrekenfactoren van het pensioenfonds wijzigen per 1 januari 2021.Deze
factoren wijzigen periodiek vanwege veranderingen in de rente en de levensverwachting.

Tip: Download
de DigiDapp.

U kunt de factoren terugvinden in de bijlage van het pensioenreglement op de website
klmgrondfonds.nl /documenten.

Daarmee kunt u snel
en veilig inloggen op
MijnKLMPensioen.
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PRIVACY

MET PENSIOEN

Wandelteller staat op
65.000 kilometer
Olga van Akkeren (83) werkte van 1967
tot 1996 als PA en secretaresse bij KLM,
bij drie onderdelen. En ze is nog steeds
een fervent wandelaar: de teller staat op

Sinds de invoering van de AVG
(Algemene verordening
gegevensverwerking) in mei 2018
ziet Grace Somaroo als privacy
officer van het pensioenfonds toe
op de naleving hiervan.

65.000 kilometer. Indonesië en Taiwan
staan nog op haar wensenlijst.
‘Na talenopleidingen in Engeland en
Duitsland wilde ik graag bij een
multinational gaan werken, en het liefst bij
KLM. Na een open sollicitatie ben ik eerst
drie jaar secretaresse en PA geweest bij de

Privacy: balans tussen service en bescherming

accountantsdienst, daarna twintig jaar bij
de medische dienst, en tot slot vijf jaar bij
Public Relations. Bij de medische dienst
organiseerde ik bijvoorbeeld het vervoer

Wat houdt jouw rol precies in?

van zieke mensen. Ik herinner me een

Al die aandacht voor privacy sinds
de AVG? Daar was toch al
wetgeving voor?

Wat is volgens jou de goede balans
tussen privacybescherming en
service?

moet ervoor zorgen dat de bescherming van

‘De AVG is vooral een verfijning en een

‘We willen het deelnemers zo gemakkelijk

dat blafte als ze dreigde weg te zakken. En

persoonsgegevens in alle landen van de EU

aanscherping. Daarvóór hadden we de Wet

mogelijk maken om zelf aan de slag te gaan

bij Public Relations heb ik alle spelers van

hetzelfde is geregeld. Ik ben betrokken bij

bescherming persoonsgegevens, waarin de

met hun pensioen. Dan is het weleens lastig

het Nederlands elftal aan de telefoon

allerlei processen waarbij persoonsgegevens

privacy ook al goed was geregeld. De AVG

dat we deelnemers eerst formeel

gehad. Ze hadden na hun EK-winst in 1988

van deelnemers, klanten of relaties worden

was voor ons een extra stimulans om heel

toestemming moeten vragen om iets te

een voucher gekregen en ik regelde hun

uitgewisseld. Denk aan gegevens in

bewust om te gaan met persoonsgegevens.

kunnen toesturen. Dat kan als onnodig

bestemming. Marco van Basten was het

webformulieren en het gebruik van

We vragen ons bij elke gelegenheid af of we

ingewikkeld ervaren worden. Het is continu

meest bescheiden: een retourtje Nice.

e-mailadressen. Als privacy officer zie ik

gegevens echt nodig hebben, we leggen

zoeken naar de best mogelijke oplossing

Ik doe van alles, maar wandelen is mijn

erop toe dat we van elk contact alleen die

alles goed uit in privacystatements en we

binnen de kaders van de AVG.’

grootste passie. De Vierdaagse van

gegevens verwerken en bewaren die

leggen het gebruik van persoonsgegevens

Nijmegen heb ik al 45 keer gelopen, ik heb

relevant zijn voor dat contact en het doel

vast in een register. Het maakt ons

na mijn pensioen nog zes jaar met een

waarvoor we ze gebruiken. Ook screen ik of

transparanter en die transparantie is een

team de deelname van een grote groep

onze leveranciers voldoen aan onze

belangrijke pijler van ons privacystatement.

KLM’ers georganiseerd. Ik wandel ook

standaarden met betrekking tot privacy en

Iedereen kan zien hoe we het aanpakken en

overal op de wereld via IML Walking

informatiebeveiliging.’

vragen staat vrij.’

Association. Alleen Indonesië en Taiwan

‘De AVG is een Europese verordening voor
bescherming van persoonsgegevens en

mevrouw die voor een behandeling naar
New York moest, met allerlei
zuurstofapparatuur én haar kleine hondje,

staan nog op mijn lijst, dan mag ik me
Global Walker noemen. Het gezelligst zijn

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens | Alle informatie over de

altijd de ‘blister balls’, de blarenfeestjes na

manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan en uw rechten vindt u in het privacy-

afloop. We zijn dan allemaal blij dat we het

statement op onze website: klmgrondfonds.nl/privacy

weer gehaald hebben. Het ligt nu stil,
maar gelukkig valt er in Nederland genoeg

Bekijk en wijzig uw gegevens in MijnKLMPensioen | In uw persoonlijke beveiligde

te wandelen.

omgeving MijnKLMPensioen ziet u bij Mijn gegevens de belangrijkste persoonsgegevens die

Het fijne is dat je je hoofd leegmaakt, en

wij van u gebruiken. Ziet u dat iets niet klopt of hebt u ergens een vraag over? Bel of e-mail ons

daardoor ruimte krijgt om antwoorden te

via (020) 426 62 10 van 8.30 - 17.00 uur ma-vr of Pensioenservice@klmgrondfonds.nl

vinden. En als je samen loopt, heb je alle
tijd voor mooie gesprekken.’
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INTERVIEW

WIE DOET MIJN BAAN NU?

‘Ik ben 24 en ik moet
nog zo’n 46 jaar
werken, dus pensioen
is voor mij enorm ver
weg. Al denk ik nu al
wel dat ik tegen die tijd
wat eerder zou willen
stoppen.’
Jesse Pollé

Steun
en toeverlaat
Leo Zielstra (63) zwaait per 1 december af als engineer bij Team Systems,
na 40 jaar KLM maakt hij gebruik van de Vrijwillige Vertrekregeling (VVR).
Jesse Pollé (24) gaat zijn taken overnemen en staat als junior engineer
juist aan het begin van zijn carrière. En hij is blij met Leo als mentor.

Hoe verliep de eerste kennismaking?
Jesse: ‘Toen ik in januari binnenkwam, zei de toenmalige teamleider: ga
maar naast Leo zitten. En dat was perfect, hij was mijn steun en
toeverlaat. Ook toen we door de coronacrisis bijna allermaal vanuit huis
gingen werken, ik kon hem altijd bellen. We hadden aanvankelijk veel
meer tijd voor de overdracht, nu moest het in een paar maanden. Maar ik
ben heel blij met de manier waarop Leo het heeft gedaan.’
Leo: ‘Het is mooi om zo’n jonge gast op weg te helpen. Mijn kinderen zijn
ongeveer van dezelfde leeftijd, dus van het generatieverschil heb ik geen
last. Ik vertrouw erop dat Jesse net zo goed heeft geluisterd, haha.’

‘Toen kwam corona, en
de VVR. Met het geld
dat ik via die regeling
krijg, kan ik nog een
jaar eerder stoppen.
Daarover moest ik snel
besluiten, dat was wel
even een pressure
cooker. Want het is
best ingrijpend, je gaat
ineens een belangrijke
nieuwe levensfase in.’
Leo Zielstra

Hoe heb je je op je pensioen voorbereid, Leo?
Leo: ‘Ik was eigenlijk al van plan om twee jaar eerder met pensioen te
gaan, daar had ik me al in verdiept. Dan moest ik tot december 2023 de
ontbrekende AOW overbruggen. Ik was al flink gaan sparen nadat de

Bijna met
pensioen?
Kijk op de website in
MijnKLMPensioen naar
uw persoonlijke situatie
en de verschillende
mogelijkheden.

klmgrondfonds.nl

kinderen de deur uit waren. Ik had ook besloten dat ik bijvoorbeeld niet
van de hoog-laagmogelijkheid gebruik zou maken, en het nabestaandenpensioen heb ik gewoon zo gelaten. Toen kwam corona, en de VVR. Met
het geld dat ik via die regeling krijg, kan ik nog een jaar eerder stoppen.
Daarover moest ik snel besluiten, dat was wel even een pressure cooker.
Want het is best ingrijpend, je gaat ineens een belangrijke nieuwe
levensfase in. Collega’s zeiden: mooi, het wordt je in de schoot
geworpen. En dat is ook zo, maar zo voelde het toch niet meteen na
40 jaar KLM.’
Jesse: ‘Ik ben 24 en ik moet nog zo’n 46 jaar werken, dus pensioen is voor
mij enorm ver weg. Al denk ik nu al wel dat ik tegen die tijd wat eerder
zou willen stoppen. Daar heb ik het wel met m’n vader over gehad, en
met Leo. Ik ben ook al begonnen met sparen. Hoe eerder je daarmee
begint, hoe beter. En intussen heb ik er vertrouwen in dat mijn pensioen
bij het pensioenfonds in goede handen is.‘

10

FOCUS DECEMBER 2020

11

WIE DOET MIJN BAAN NU?

‘Ik zie nog prachtige
mogelijkheden bij KLM,
misschien ook
internationaal. Hoewel,
als er nog een keer iets
met helikopters op mijn
pad komt...’ Jesse Pollé

Wat vinden jullie van elkaar?
Jesse: ‘Leo is gewoon een enorm aardige man en natuurlijk een vat vol

Jesse: ‘Tijdens de stage van mijn opleiding zat ik bij de

kennis en ervaring. Het is geweldig hoe hij mij wegwijs maakt. Niet door

traumahelikopters. We kwamen er al snel achter dat we die

alles voor te kauwen, maar vooral ook door het me zelf te laten

belangstelling deelden.’

ontdekken. Daar leer ik veel meer van. Hij zegt bovendien niet alleen

Leo: ‘Dat gaf meteen een klik!’

wat er moet gebeuren, maar vooral ook hoe je het moet aanpakken.’
Leo: ‘Dat had ik me ook voorgenomen: niet meteen de antwoorden
geven, maar de weg ernaartoe. Niet alles uit je hoofd leren, maar zelf op
zoek gaan. Vaak zijn er ook geen standaard antwoorden, maar hangt het
van de situatie af. Die moet je dan kunnen inschatten. Ik weet zeker dat

Hoe gaan je pensioenjaren eruit zien,
Leo?

Jesse het prima gaat doen. Hij is leergierig, hij is niet bang om nieuwe

‘Ik krijg het druk genoeg. Kinderen helpen die huizen aan het kopen zijn,

uitdagingen aan te gaan en af en toe zijn hoofd te stoten. Daar word je

en ik denk dat ik wel wordt ingeschakeld voor het opknappen. Ik ben ook

alleen maar beter van.’

een fervent zeiler, ik kan straks meer zwerven. En ik ben van plan vaker
op de racefiets te stappen. Zeker drie tot vier keer per week, als het

En dan zijn er nog de helikopters?

weer een beetje meewerkt.’

Leo: ‘Ik heb ooit met helikopters gewerkt, toen KLM dat

internationaal. Hoewel, als er nog een keer iets met helikopters op mijn

bedrijfsonderdeel nog had. Een fascinerende wereld, het is me altijd

pad komt…’

blijven boeien.’
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Jesse: ‘Ik zie nog prachtige mogelijkheden bij KLM, misschien ook

WEETJES
De Vrijwillige Vertrekregeling is ook bij het pensioenfonds het
gesprek van de dag. Dagelijks helpen wij deelnemers bij de
keuzes die ze hebben. Eerder het pensioen in laten gaan, variëren
in de hoogte of uitruilen. Alles komt aan bod.

01-12

Sinds het nieuws over de VVR in mei gecommuniceerd is,
we zo’n 4.900 telefoontjes en 2.015 e-mails hebben
ontvangen met vragen hierover? De meeste collega’s
wilden weten wat de invloed was op de hoogte van het
pensioen als ze gebruik zouden maken van de VVR?
MijnKLMPensioen een uitstekende plek is om antwoord
te vinden op die vraag? Per 1 december 2020 ongeveer
365 collega’s aansluitend aan de VVR met pensioen gaan?
En nog eens 17 kiezen voor deeltijdpensioen? Het
nieuwsbericht op onze website over de VVR al meer dan
3.638 keer is bekeken?
FOCUS DECEMBER 2020
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WEBINAR PENSIOEN IN ZICHTDAG

Vragen die tijdens
het webinar
Pensioen in Zichtdag
werden gesteld

Welke verhouding ouderdomspensioen en
nabestaandenpensioen moet ik kiezen?
Dit hangt af van de financiële situatie van uw partner. Heeft uw
partner voldoende eigen inkomen om van rond te komen als u er niet
meer bent? Dan is het nabestaandenpensioen misschien niet nodig.
Heeft uw partner weinig of geen eigen pensioen opgebouwd? Dan is
nabestaandenpensioen misschien wel een welkome toevoeging.
Hebt u geen partner dan ruilen wij het nabestaandenpensioen
automatisch en volledig om voor extra ouderdomspensioen.

Kan ik geld bijstorten in de pensioenregeling na
gebruikmaking van de VVR?
Nee, het is niet mogelijk om extra geld bij te storten in de
pensioenregeling om extra pensioen op te bouwen. U kunt natuurlijk
wel op een andere manier extra sparen voor uw pensioen. Bespreek
met een financieel adviseur wat hiervoor de opties zijn.

Waarom is de AOW-leeftijd in MijnKLMPensioen
anders dan op de website van de SVB?
De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting en wordt vijf jaar
van tevoren bekend gemaakt. Bent u geboren na 31 december 1957?
Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67
jaar. De SVB kiest ervoor om alvast een indicatie te geven. Wij hebben
ervoor gekozen om de AOW-leeftijd voorlopig op 67 jaar te laten
staan.

Wat gebeurt er met mijn ouderdomspensioen en
het pensioenfonds als KLM failliet gaat?
Het pensioenfonds staat los van KLM en haar financiële situatie. Het
pensioen dat u hebt opgebouwd blijft van u. Als KLM failliet gaat,
stopt u wel met het opbouwen van pensioen. U betaalt dan ook geen
premie meer.

Is de verdeling van het ouderdomspensioen
(verevening) bij jullie bekend en hoe kan ik dit
terugzien in MijnKLMPensioen?
Ja, in MijnKLMPensioen kunt u onder Mijn pensioen bij ‘Totaal
verevend’ zien welk gedeelte van uw pensioen voor uw ex-partner
Meld u aan voor een webinar Pensioen In Zichtdag
Bent u van plan met pensioen te gaan? Kijk op
klmgrondfonds.nl/contact/pensioeninzichtdagen om
u aan te melden voor een webinar Pensioen In Zichtdag.

bestemd is. Staat hier geen bedrag? Dan is de verdeling van uw
pensioen niet bij ons bekend of u hebt besloten om uw pensioen niet
te verdelen. Verdeling van uw pensioen na een scheiding moet u altijd
bij ons melden via het formulier ‘mededelingsformulier in verband
met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Het formulier is
te downloaden op www.rijksoverheid.nl.

Stel uw vragen bij de afdeling Pensioenservice
Klmgrondfonds.nl I telefoon 020 4266 210
pensioenservice@klmgrondfonds.nl

14

Met dit formulier regelt u niet het bijzonder nabestaandenpensioen.
Standaard zetten we het opgebouwde nabestaandenpensioen om in
een bijzonder nabestaandenpensioen voor uw ex-partner. Wilt u hier
vanaf zien, dan u kunt dit doorgeven via een afstandsverklaring.
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BIJNA MET PENSIOEN

Ik maak gebruik van de VVR. Wat gebeurt er met...
Joaquim Vieira Pontes (64) had half oktober zijn laatste
werkdag. Hij maakte na ruim veertig jaar KLM gebruik van
de Vrijwillige Vertrekregeling (VVR) en gaat 2,5 jaar
eerder met pensioen. De komende jaren hoopt hij zijn tijd
te verdelen tussen Nederland en Portugal: het beste van
twee werelden.

Hans Jonker ging in 2015 met pensioen als Manager Flight
Support bij KLM Cityhopper, Bert van Gent is daar nu
Manager Business en Crew Support en doet ook het werk
van Hans. Die laatste is tegenwoordig dik tevreden als
schipper van rondvaartboten. Het duo aan het woord over
toen en nu.

Beste van
twee werelden

16
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PENSIOEN MET DE VVR

INTERVIEW

Hoe zag je loopbaan eruit?

was je een kanjer, maar anders werd je

half oktober feitelijk al ben gestopt. Ik

‘Ik kwam in 1979 uit Portugal. Ik was

meteen te hard aangepakt, vond ik. Heel

stop nu precies 31 maanden eerder met

opgeleid als boekhouder, maar er was

jammer, want verder heb ik het veertig

werken. Mijn pensioenuitkering gaat pas

weinig werk. In april van dat jaar ben ik

jaar prima naar mijn zin gehad.’

later in. Ik heb dus nog ruim de tijd om

begonnen bij de catering van KLM. Ik

kan maken, bijvoorbeeld over het

warme keuken, rond 1996. Toen werd
besloten de catering te verzelfstandigen

‘Op mijn afdeling zorgden we voor de

nabestaandenpensioen.’

en kon ik kiezen: mee met het catering-

documentatie voor alle vrachten en

bedrijf of bij KLM blijven. Inmiddels

zendingen. Er waren natuurlijk minder

stroomde er blauw bloed door mijn

vluchten, maar omdat bijna alle

aderen, en bovendien was de cate-

uitzendkrachten weg waren, hadden we

‘Ik ben Portugees van geboorte en ik

ring-cao minder goed. Dus ben ik

het toch behoorlijk druk. En vanwege de

houd heel veel van mijn land. Maar ik ga

gebleven en ging ik naar KLM Cargo.

crisis kwam natuurlijk ook de Vrijwillige

niet definitief terug, want ik voel me

Maar daar kreeg ik ook al snel te maken

Vertrekregeling op mijn pad.’

inmiddels meer Nederlander, ik woon

ken. Uiteindelijk werd ik shift leader

‘Ik stop nu precies 31
maanden eerder met
werken. Mijn pensioen
uitkering gaat pas later
in. Ik heb dus nog ruim
de tijd om na te denken
over de keuzes die ik
dan kan maken.’

na te denken over de keuzes die ik dan

Wat merkte je van de coronacrisis?

kon beginnen in de voorbereidingskeu-

met een reorganisatie, en werd ik

beginnen met een hoger of lager
pensioen en over de hoogte van het

En nu? Terug naar Portugal?

hier immers al ruim veertig jaar, dus
veel langer dan in Portugal. Nederland is

het werd teruggedraaid. Vervolgens heb

Waarom heb je er gebruik
van gemaakt?

ik op verschillende afdelingen gewerkt,

‘Ik had al vóór corona op de website

gewoon door, en op tijd. Alles is hier

zoals Aerospace en Equation. De laatste

uitgerekend wat het zou betekenen als

gewoon wat beter geregeld en dat ben ik

vijf jaar, na nog een reorganisatie, ben

ik eerder zou stoppen, maar dat was

door de jaren heen gaan waarderen.

ik op de afdeling documentatie terecht-

toen financieel geen haalbare kaart.

Een van mijn grootste hobby’s is reizen.

gekomen.’

Bovendien: ik ben gezond en ik had op

Natuurlijk ook naar Portugal, waar ik na

zich echt geen hekel aan mijn werk.

mijn laatste werkdag meteen naartoe

Hoe heb je je werk ervaren?

Toen kwam de nieuwe Vrijwillige

ben gegaan. Ik hoop daarmee nog lang

Vertrekregeling en heb ik er opnieuw

te kunnen doorgaan, zo kan ik een

‘In het algemeen ben ik heel positief

goed over nagedacht. Het was financieel

beetje in beide landen wonen. Verder

over KLM, ik had best goede collega’s en

nu wel haalbaar en het had er natuurlijk

wandel ik graag en ben ik een liefhebber

ben altijd met plezier naar mijn werk

ook mee te maken dat het op mijn werk

van lekker eten en een mooi glas wijn.

gegaan. Helaas waren de laatste jaren

de laatste tijd minder leuk was. Officieel

Niet veel, maar wél goed.’

minder leuk, vooral vanwege de manier

zou ik op 30 november vertrekken, maar

van leidinggeven. Als je iets goed deed

ik had nog vakantiedagen, waardoor ik

boventallig verklaard. Maar ik heb mijn
ontslag aangevochten, en met succes:

een keurig en goed georganiseerd land.
Als je iets afspreekt, dan gaat het

•

Bereid u voor op uw pensioen
‘Ik ben Portugees van
geboorte en ik houd
heel veel van mijn land.
Maar ik ga niet
definitief terug, want ik
voel me inmiddels meer
Nederlander.’

Met behulp van Mijn planner in MijnKLMPensioen kunt u van te voren ‘spelen’ met de
pensioenkeuzes die u hebt bij uw pensionering:
• Wanneer wilt u met pensioen?
• W ilt u gebruik maken van deeltijdpensioen of de cao-regeling ‘deeltijd voorafgaand aan
pensioen’?
• Wilt u meer of minder nabestaandenpensioen?
• Wilt u eerst een hoger en later een lager pensioen of andersom?
• Wilt u weten wat de gevolgen van de VVR zijn op uw pensioen?
U ziet meteen de invloed van uw keuzes op de hoogte van uw pensioen.
Zo bepaalt u zelf welke keuzes het beste bij uw persoonlijke situatie passen.

18
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LANDELIJK PENSIOENAKKOORD

Uitwerking pensioenakkoord

Persoonlijk, eerlijk en evenwichtig
Het heeft jaren geduurd maar eindelijk lag er dan afgelopen zomer
een pensioenakkoord, met de hoofdlijnen van het nieuwe
pensioenstelsel. Nu komt de uitwerking, en dat is ingewikkeld en
tijdrovend. Hoe gaat het pensioenfonds om met zo’n ingrijpende
wijziging? We vroegen het Paul Jansen, manager Pensioenen
bij KLM en bestuurslid van het pensioenfonds, en Josje Wijckmans,
programmaleider pensioenakkoord bij Blue Sky Group.

Waarom was het nodig om over te stappen
naar een nieuw stelsel?

Wat gaat er veranderen in het nieuwe stelsel?

Josje: ‘De afgelopen jaren is er veel veranderd in de

een bepaald percentage van je pensioen opbouwt, maar

economie, op de arbeidsmarkt en in onze samenleving.

dat je stap voor stap een vermogen opbouwt.

Dat ging steeds meer knellen met de manier waarop

Op je pensioendatum koop je met die persoonlijke

pensioenregelingen nu zijn ingericht.’

pensioenpot jaarlijks een maandelijkse pensioenuitkering.’

Paul: ‘We zijn nu bijvoorbeeld verplicht flinke financiële

Josje: ‘Het is straks zichtbaar voor de deelnemer hoe we

buffers te hebben voordat we de pensioenen kunnen

de betaalde premie beleggen, wat dat oplevert en hoe

verhogen. Door de sterk gedaalde rente is pensioen de

jouw pensioen meebeweegt met de economie.

laatste jaren alleen maar duurder geworden en is de

Het gaat eerder omhoog als het economisch beter gaat, en

financiële positie van pensioenfondsen verslechterd.

omlaag als het economisch slechter gaat.

De ambities kunnen in veel gevallen niet waar gemaakt

De beleggingen gaan straks ook beter aansluiten op de

worden. Daarom komen er nieuwe regels voor het

verschillende leeftijdsgroepen: als jonge deelnemers meer

pensioen dat je samen met je werkgever opbouwt.’

risico’s kunnen dragen dan oudere deelnemers, gaan we de

Paul: ‘Het belangrijkste is dat je straks niet meer elk jaar

beleggingen daarop aanpassen. Het pensioen wordt
persoonlijker.’

‘Het belangrijkste is dat je straks niet
meer elk jaar een bepaald percentage van je
pensioen opbouwt, maar dat je stap voor
stap een vermogen opbouwt.’ Paul Jansen

‘Het is nog te vroeg om aan te geven
wat de precieze gevolgen per deelnemer zijn.
De wetgeving is er nog niet en er is nog veel
onzeker.’ Josje Wijckmans
20
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PENSIOENREGELING

Er moet een nieuwe pensioenregeling komen die
aansluit bij de nieuwe regels. Hoe pak je dat aan?

pensioenfonds moeten en willen we ervoor zorgen dat

Paul: ‘Het begint bij de besprekingen tussen KLM en

behartigd.’

vakbonden. Zij maken de afspraken over de

de belangen van alle deelnemers evenwichtig worden

belangrijkste arbeidsvoorwaarden.’

Gaat het opgebouwde pensioen dan ook over
van de ene regeling naar de andere regeling?

Josje: ‘Het pensioenfonds bekijkt uiteraard ook wat het

Paul: ‘Ja, dat is het uitgangspunt. In vaktaal heet dat

pensioenakkoord betekent. Wij delen onze kennis met

‘invaren’ en het gaat altijd collectief, dus met z’n allen,

KLM en de vakbonden en geven antwoord op vragen of

er is geen individuele keuze voor deelnemers.’

schuiven aan bij overleg. Zo komen we tot een regeling

Josje: ‘Pensioenfondsen die de opgebouwde

die het beste past bij de deelnemers van het

pensioenen niet willen ‘invaren’, moeten aantonen dat

pensioenfonds.’

het bijvoorbeeld leidt tot te veel onevenwichtigheid.

pensioenregeling, want het pensioen is een van de

De consequentie is dat deelnemers dan met twee

Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor
de pensioenregeling?
Josje: ‘Het is nog te vroeg om aan te geven wat de

verschillende pensioenregelingen te maken krijgen. Dat
is ingewikkelder, en ook duurder om uit te voeren.’

er nog niet en er is nog veel onzeker.’

Krijg je als gepensioneerde ook te maken met
het nieuwe stelsel?

Paul: ‘Eerst moet er nog veel worden uitgewerkt en

Josje: ‘Als het fonds straks gaat ‘invaren’, heeft dit ook

moeten er keuzes worden gemaakt.

effect op de uitkeringen van de gepensioneerden. Deze

Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om een

zullen dan in de toekomst ook sneller (omhoog en

pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel

omlaag) worden aangepast dan nu het geval is. De

in te richten. Uiterlijk 1 januari 2026 moet de nieuwe

veranderingen in de premie en pensioenopbouw

pensioenregeling ingaan.’

hebben uiteraard geen gevolgen voor

precieze gevolgen per deelnemer zijn. De wetgeving is

gepensioneerden.’

Wat is de vraag die jullie daarbij vooral bezighoudt?

Paul: ‘KLM en vakbonden houden bij het maken van

Josje: ‘Het belangrijkste vraagstuk is: hoe zet je het

afspraken ook rekening met de belangen van

opgebouwde pensioen in de huidige pensioenregeling

gepensioneerden. Daarnaast kunnen gepensioneerden

om naar de nieuwe pensioenregeling. Als er verschillen

invloed uitoefenen op de nieuwe afspraken doordat ze

ontstaan in de hoogte van het pensioen, vinden we die

in het fondsbestuur zitten. En het fondsbestuur kijkt bij

dan eerlijk of zijn er manieren om nadelige verschillen

het beoordelen van de pensioenafspraken naar de

te compenseren? Het nieuwe stelsel is namelijk niet

gevolgen voor álle belanghebbenden, dus ook de

bedoeld als een bezuinigingsoperatie.’

gepensioneerden.’

KLM heeft samen met de vakbonden nieuwe afspraken gemaakt over de pensioenregeling.
Deze pensioenregeling gaat begin volgend jaar de huidige regeling vervangen.
Tenminste als ook het bestuur akkoord gaat met de nieuwe afspraken. We stelden
bestuurslid Paula Verhoef enkele vragen over de nieuwe pensioenregeling.

Uw pensioen in 2021: nieuwe afspraken in zicht
Heeft de nieuwe pensioenregeling te maken
met het pensioenakkoord?

Wat houdt de beoordeling door het bestuur in?

‘Nee, de nieuwe pensioenregeling is geen gevolg van het

wettelijke kaders en het beleid van het fonds, uitvoerbaar zijn,

pensioenakkoord. Het pensioenakkoord wordt eerst

en heel belangrijk, of er voldoende premie wordt betaald.

nog uitgewerkt in wetgeving. Die is er op 1 januari 2022.

Daarbij bekijkt het bestuur ook of de belangen van alle

Pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2026 aan

betrokkenen evenwichtig behartigd zijn. Deze beoordeling doen

gepast zijn aan deze nieuwe ‘pensioenakkoord-wetgeving’.’

we heel zorgvuldig, daar hebben we dus wat tijd voor nodig.

‘Het bestuur beoordeelt of de afspraken passen binnen de

Begin volgend jaar willen we een definitief besluit nemen.’

Waarom zijn er dan nieuwe afspraken gemaakt?

Paul: ‘Voorop staat dat de overgang voor alle

‘De huidige pensioenpremie die wij van KLM ontvangen is vanaf

deelnemers in balans is. Of je nog pensioen opbouwt,

1 januari 2021 niet meer voldoende om de jaarlijkse pensioen

Wat gebeurt er als de nieuwe pensioenregeling
niet door gaat?

uit dienst bent of al gepensioneerd, jong of oud, als

opbouw te betalen. Dit komt door de lage rente en de

‘Dan moeten we het huidige opbouwpercentage van 1,895%

gewijzigde wettelijke maatstaven waar het pensioenfonds vanaf

per 1 januari 2021 verlagen naar circa 1,4%. Dat betekent dat

1 januari mee moet rekenen. Dit betekent dat er meer premie

deelnemers vanaf die datum minder pensioen gaan opbouwen.

nodig is. KLM en de vakbonden hebben daarom gewerkt aan

Deze mogelijke verlaging heeft geen invloed op het pensioen

nieuwe afspraken over de pensioenregeling.’

dat al is opgebouwd.’

Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor
mijn pensioen?

Wanneer is duidelijk of de nieuwe pensioenregeling
definitief door gaat?

‘Het is nog te vroeg om aan te geven wat deze afspraken precies

‘In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar verwachten we de

betekenen voor de verschillende onderdelen van de pensioen

beoordeling van de nieuwe pensioenregeling te kunnen

regeling, zoals het opbouwpercentage, de franchise en de

afronden. Hierna krijgen alle deelnemers een persoonlijke brief

premie. Eerst gaan we als bestuur de gemaakte afspraken

met wat de wijzigingen zijn en wat dit betekent voor hun

beoordelen.’

pensioen. Tot die tijd is de informatie op MijnKLMPensioen op

2022
1 JANUARI: NIEUWE WETGEVING
w 2022 – 2023: MAKEN VAN NIEUWE AFSPRAKEN
OVER DE PENSIOENREGELING
w 2024 – 2025: O
 VERGANG NAAR NIEUWE
PENSIOENREGELING
w 2026:
UITERLIJK 1 JANUARI:
		
NIEUWE PENSIOENREGELING
w
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Pensioenfondsen mogen de nieuwe afspraken ook sneller invoeren.

basis van de huidige pensioenregeling.’
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