
Welkom
Webinar
Uw pensioen in kaart



Persoonlijk Pensioenplaatje 
STAP 1: HOEVEEL PENSIOEN KRIJG IK? 

STAP 2: HOE KAN IK DIT BEÏNVLOEDEN?

STAP 3: HOE ZET IK DE NAP-REGELING IN? 

STAP 4: HEB IK VOLDOENDE OF MOET IK 
IETS EXTRA’S REGELEN?



Stap 1 Hoeveel pensioen krijg ik? 

Drie pijlers



Stap 1 Hoeveel pensioen krijg ik? 
Pijler 1: Wat is mijn verwachte AOW-
leeftijd?

Kijk op www.SVB.nl/AOW voor up-to-date informatie over 

uw AOW-leeftijd.

http://www.svb.nl/AOW


Stap 1 Hoeveel pensioen krijg ik? 
Pijler 1: Hoeveel AOW ontvang ik?

Kijk op www.SVB.nl/AOW voor up-to-

date informatie over uw AOW-bedragen.

http://www.svb.nl/AOW


Stap 1 Hoeveel pensioen krijg ik? 

Pijler 2: Wat ontvang ik aan KLM pensioen als ik 60 
ben?

www.klmcabinefonds.nl MijnKLMPensioen
(komt straks aan bod)

https://klmcabinefonds.nl/
https://klmcabinefonds.nl/mijnklmpensioen


Stap 1 Hoeveel pensioen krijg ik? 

Pijler 3: Welke pensioenen heb ik nog meer 
opgebouwd?

https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


Stap 2 Hoe kan ik dit beïnvloeden? 

Wat heeft invloed op mijn pensioen?
Tijdens het dienstverband

 Ziek of arbeidsongeschikt
 Pensioenopbouw loopt door
 Wij nemen contact met u op

 Wijziging werkgever
 Waardeoverdracht: wel/niet?

https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/wanneer-moet-u-actie-komen-eindloon/als-u
https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/wanneer-moet-u-actie-komen-eindloon/als-u-van-baan


Wat heeft invloed op mijn pensioen?
Tijdens het dienstverband

 Deeltijdpercentage
 Meer werken, meer pensioenopbouw
 Minder werken, minder pensioenopbouw

Stap 2 Hoe kan ik dit beïnvloeden? 

https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/wanneer-moet-u-actie-komen-eindloon/bij-deeltijd-werken
https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/wanneer-moet-u-actie-komen-eindloon/bij-deeltijd-werken
https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/wanneer-moet-u-actie-komen-eindloon/bij-deeltijd-werken


Wat heeft invloed op mijn pensioen?
Tijdens het dienstverband

 Non-activiteit: zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof
 Pensioenopbouw stopt (gedeeltelijk), voortzetten op eigen kosten

Stap 2 Hoe kan ik dit beïnvloeden? 

https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/wanneer-moet-u-actie-komen-eindloon/na-het-opnemen-van-een


Stap 2 Hoe kan ik dit beïnvloeden? 

Wat heeft invloed op mijn pensioen?
Tijdens het dienstverband

 Relatie
 Aanvang huwelijk of KLM erkend verband: partner automatisch verzekerd

https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/wanneer-moet-u-actie-komen-eindloon/als-u-gaat-trouwen


Stap 2 Hoe kan ik dit beïnvloeden? 

Wat heeft invloed op mijn pensioen?
Tijdens het dienstverband

 Scheiden/uit elkaar
 Einde: bijzonder partnerpensioen en helft ouderdomspensioen dat tijdens 

huwelijk is opgebouwd

https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/wanneer-moet-u-actie-komen-eindloon/als-u-gaat-scheiden


Bekijk de video’s

Extra uitleg op onze website over gebeurtenissen die uw 

pensioen kunnen beïnvloeden

Via: https://klmcabinefonds.nl/uw-situatie-verandert

https://klmcabinefonds.nl/uw-situatie-verandert


Stap 2 Hoe kan ik dit beïnvloeden? 

Wat heeft invloed op mijn pensioen?

Gevolgen VVR2020: niet aansluitend met pensioen
 Pensioenopbouw stopt, ook de NAP
 Waardeoverdracht mogelijk naar nieuwe pensioenuitvoerder
 Facultatief partnerpensioen en/of het Anw-hiaatpensioen stoppen
 Een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen wordt 

omgezet in partnerpensioen
 Pensioenplanner blijft toegankelijk



Stap 2 Hoe kan ik dit beïnvloeden? 

Wat heeft invloed op mijn pensioen?

Gevolgen VVR2020: aansluitend met pensioen
 Ingang pensioen wordt door KLM doorgegeven aan 

pensioenfonds
 U ontvangt van ons een brief met aanvraagformulier 
 Na ontvangst keuzes ontvangt u een schriftelijke bevestiging

 Een aantal keuzemogelijkheden behandelen we straks met de 
pensioenplanner.



Wat heeft invloed op mijn pensioen?
Vanaf mijn pensioendatum

 Omruilen (meer of minder partnerpensioen)
 Keuze partnerpensioen in verschillende verhoudingen

 Eerder of later met pensioen
 Langer werken, meer pensioenopbouw, minder lang uitkering
 Korter werken, minder pensioenopbouw, langer uitkering

 Variatie in hoogte ouderdomspensioen
 Keuze verhoging/verlaging pensioen tot AOW-datum

Stap 2 Hoe kan ik dit beïnvloeden? 

https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/welke-keuzes-hebt-u-zelf-eindloon/ouderdomspensioen
https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/welke-keuzes-hebt-u-zelf-eindloon/eerder-later
https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/welke-keuzes-hebt-u-zelf-eindloon/beginnen-met-een-hoger


Stap 2 Hoe kan ik dit beïnvloeden? 

Bekijk ook eens de interactieve video
‘Goed voorbereid met pensioen’

https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/welke-keuzes-hebt-u-zelf-eindloon/eerder-later
https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/welke-keuzes-hebt-u-zelf-eindloon/eerder-later
https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-eindloon/welke-keuzes-hebt-u-zelf-eindloon/eerder-later


Stap 3 Hoe zet ik de NAP-regeling in?

Bekijk later de interactieve video
‘De NAP samengevat’

https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioenopbouw-bij-pensioenfonds-klm-cabinpersoneel
https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioenopbouw-bij-pensioenfonds-klm-cabinpersoneel
https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioenopbouw-bij-pensioenfonds-klm-cabinpersoneel


Stap 3 Hoe zet ik de NAP-regeling in?

Welke drie opties heb ik op mijn pensioendatum?



Stap 3 Hoe zet ik de NAP in?

NAP TO-DO LIST 

 Hebt u toestemming gegeven voor de overlijdensdekking? 

Doe dit in: Mijn NAP> Overlijdensdekking> Verzekerd

 Wilt u uw inleg NAP wijzigen? Doe dit in: Mijn NAP> 

Keuzes> inleg wijzigen

 Informatie over de NAP: ‘Alles over de NAP’ op onze 

website

https://klmcabinefonds.nl/mijnnap
https://klmcabinefonds.nl/mijnnap
https://klmcabinefonds.nl/pensioenregeling/pensioen-1-2-3-nap-netto-aanvullende-pensioenregeling/wat-krijgt-u-onze


Pensioenplanner



Stap 4: Heb ik voldoende of moet ik iets 
extra’s regelen?



Waar kunt u terecht met vragen?

Tel: 020 – 426 62 30



Niet vergeten: na inloggen met DigiD uw e-mailadres vastleggen 
in Mijn gegevens.
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