
U kunt uw andere inkomen behouden. Belangrijke voorwaarde  
daarbij is dat u er niet extra bij kunt gaan werken. Zorg dat u dit goed 
van tevoren uitzoekt en neem contact op met de Belastingdienst  
voor meer informatie.

KLM VVR 2-2020 en pensioen

Ik maak gebruik van de VVR en ga uit dienst. 

Wat gebeurt er met...

Mijn vrijwillige 
partnerverzekeringen

Mijn pensioenopbouw?
Uw pensioenopbouw stopt.

Het facultatief partnerpensioen en het 
Anw-hiaat stoppen.  
Gaat u meteen met pensioen? Dan kunt u het 
Anw-hiaatpensioen voortzetten.

Is uw partner bij ons bekend, dan zetten  
wij standaard een deel van uw  ouderdoms-
pensioen om in een partnerpensioen. U kunt 
hiervan afzien.

Uw kinderen die u tijdens uw dienstverband  
al had, blijven recht houden op een wezen-
pensioen.

Hebt u ons toestemming gegeven uw NAP  
bij uw overlijden vóór uw pensioendatum na  
te laten aan uw erfgenamen? Dan blijft dit zo.

Mijn opgebouwde  
ouderdomspensioen en NAP?
Gaat u met pensioen?
Dan keren wij dit pensioen en de NAP aan u uit.  
U kunt hierbij verschillende keuzes maken.

Gaat u nog niet met pensioen? 
Uw opgebouwde ouderdomspensioen blijft 
staan bij het pensioenfonds. Als u naar een 
andere werkgever gaat die ook een pensioen-
regeling heeft, kunt u dit pensioen meenemen. 
Dit heet waardeoverdracht en dit regelt u bij 
uw nieuwe werkgever.

Uw NAP blijft staan bij het pensioenfonds of  
u koopt uw NAP af. U kunt uw NAP niet mee-
nemen naar een andere werkgever.

Bekijk in 5 stappen 
wat het einde van uw 
dienstverband voor  
uw pensioen betekent.

Als ik aansluitend aan mijn KLM-dienstverband met pensioen ga, 
mag ik dan tijdens mijn pensioen blijven doorwerken bij een ander 
(of eigen) bedrijf? 

1.
Log in met DigiD op 
MijnKLMPensioen, via 
www.klmcabinefonds.nl  

2.
Ga naar Mijn Planner  
> Uw Keuzemogelijkheden 
> Dienstverband beëindigen

3.
Vul uw datum in (rekening 
houdend met de fictieve 
opzegtermijn) van het  
moment dat u KLM met de  
VVR verlaat.

4.
Klik op Bereken om te zien wat 
dit voor uw pensioen betekent.

5.
Kies vervolgens uw  
pensioen datum onder Eerder of 
later met pensioen. U ziet wat dit 
voor uw pensioen betekent.

Uiteraard kunt u ook nog andere keuzes 
aanpassen, zoals de keuze voor meer of 
minder partnerpensioen en een variatie  
in hoogte van het ouderdomspensioen.

 Ontvangt u uw pensioen  
op of na uw 60ste?

  Had u al een ander  
inkomen naast KLM?
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Bijverdienen of doorwerken  
bij een ander (of eigen) bedrijf 
is toegestaan.

JA JA

NEE

NEE

Bijverdienen of 
doorwerken bij een ander 
(of eigen) bedrijf heeft 
fiscale gevolgen. Ook  
als u wacht tot uw 60ste. 
U kunt hierover het beste 
contact opnemen met de 
Belastingdienst.
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U bepaalt zelf uw 
pensioendatum 

tussen uw 50ste en 
uw AOW-leeftijd.

Het is niet mogelijk om  
zelf nog pensioenpremie  
te blijven betalen of iets 

in het pensioenfonds 
te storten.

MyKLM
vvr2020@klm.com


