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Hoe schrijf je een column als je
al vier weken thuiswerkt en je
gebruikelijke inspiratiebronnen
buiten bereik zijn? Er is op het
moment van schrijven maar één
onderwerp waarover iedereen
het heeft. Er valt weinig eer te
behalen door daaraan iets toe te
voegen. Toch zal menigeen zich
afvragen wat de invloed is op de
pensioenen van de bijzondere
omstandigheden dit voorjaar.
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en veelgestelde vragen

gaan niet opeens het beleggingsbeleid aanpassen. De financiële markten zijn volop in
beweging. We gaan niet speculeren. En u begrijpt
wel dat extra risico’s afdekken heel erg duur is
geworden en ook lijkt op mosterd na de maaltijd.
Het derde is dat het op dit moment nog veel te
vroeg is om conclusies te trekken over de gevolgen voor uw eigen pensioen. Gelukkig hoeft dat in
deze tijd van het jaar niet en dat doen we dus ook
niet. Pas in het najaar wordt het belangrijk om te
weten wat de exacte financiële positie van het
fonds is.
De crisis waar we mee te maken hebben is een

Het eerste dat uw pensioenfonds heeft gedaan,

hele ernstige. En hoewel ik een optimistisch mens

is zorgen dat de operationele zaken op orde

ben, is het voor optimisme nog te vroeg. We

blijven. Het bestuur moet blijven functioneren,

vertrouwen er op dat we er doorheen gaan

zijn werk kunnen doen. Videoconferenties en

komen. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij al het

telefonische vergaderingen zijn in

mogelijke doen om te zorgen dat we er zo goed
mogelijk doorheen komen.

geworden. De uitvoeringsorganisatie
Blue Sky Group moet kunnen blijven
functioneren. We weten inmiddels dat
dit goed lukt. Vrijwel alle medewerkers
werken vanuit huis en alle belangrijke
behoren. Ook de belangrijke externe
partijen waarmee Blue Sky Group samenwerkt functioneren goed. Ook dat houden
we nauwlettend in de gaten. Denk aan
banken, vermogensbeheerders en de
organisatie die zorgt voor de maandelijkse
pensioenbetalingen.
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Selma Smit; Mark-Jan Boes; Peter Dorrestijn;
Stefan Geerlings; Jaap-Willem Verweij.
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geschoren wordt, moet je stil blijven zitten. We

dingen belangrijk om te weten.

systemen en processen functioneren naar

BESTUUR PENSIOENFONDS KLM-CABINEPERSONEEL

van uw fonds een stevige klap heeft gekregen.
We houden dat heel nauw in de gaten. Maar als je

Als het om uw pensioenfonds gaat zijn er drie

enkele dagen tijd heel gewoon

		IMPRESSIE

Het tweede is dat de waarde van de beleggingen

Toine van der Stee
directeur Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

FINANCIËLE POSITIE

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?

Rustig blijven, de rug recht

Het coronavirus heeft veel impact op ieders leven. Ook het pensioenfonds
heeft te maken met de gevolgen. De drie belangrijkste effecten:

Interview met Rob Brand
De coronacrisis slaat ook op de aandelenmarkten hard toe, waardoor pensioenfondsen
flink geraakt worden. Wat betekent dat voor
de beleggingen van de KLM-fondsen?
Rob Brand, hoofd portfolio management van
Blue Sky Group, benadrukt het belang van
rustig blijven en de rug recht houden.

1 HET VERMOGEN VAN HET PENSIOENFONDS
IS GEDAALD
Het vermogen van het pensioenfonds bestaat uit de premie die u en KLM betalen en

Corona

de rendementen die het pensioenfonds maakt. De uitbraak van het coronavirus heeft
gevolgen voor de financiële markten. De rendementen waren negatief waardoor het
vermogen is gedaald sinds eind vorig jaar. Aandelenmarkten stegen in april, maar laten
begin mei weer een wisselender verloop zien. Economische cijfers en verwachtingen
zijn vooralsnog flink negatief. Winstcijfers van bedrijven dalen en de toekomst is

Vermogen

onzeker. De verwachting is dat de beurzen nog enige tijd onrustig zullen blijven.

Vermogen

‘Het is zaak je rug recht te houden en kalm te blijven,’ vertelt Rob Brand, hoofd portfolio

Hoe beleefde jij de crisis?

management van Blue Sky Group (zie interview op de pagina hiernaast).

‘Het is best verbijsterend als je naar zo’n beeldscherm kijkt. 11% verlies op één
dag, dat hadden we sinds 1978 niet meegemaakt. Waar gaat dit heen, denk je dan.

2 DE DEKKINGSGRAAD DAALT

De aandelenkoersen herstelden zich wel weer, tot op zekere hoogte. Dat vond ik

De dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van het pensioenfonds aan. Het laat

instantie voel je een soort van onmacht. Gelukkig konden we na de eerste week,

de verhouding zien tussen hoeveel vermogen we hebben en onze verplichtingen (de

dankzij de automatisering in de afgelopen jaren, volledig op afstand werken. Dat

pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen). De beleidsdekkingsgraad, de
gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden, per eind april is gedaald

óók verbazingwekkend, want het gaat natuurlijk nog helemaal niet goed. In eerste

heeft ons enorm geholpen.’

99,6%

naar 99,6%. Omdat we onder de grens van 100% zijn gezakt is waardeoverdracht van uw
opgebouwde pensioen naar of van ons pensioenfonds tijdelijk niet mogelijk. De actuele
dekkingsgraad per eind april is gedaald naar 90,8%. Naast de daling van het vermogen
zorgde ook de dalende rente voor de daling van de dekkingsgraad.

Wat kun je op zo’n moment doen?
90%
Volledige indexatie mogelijk
Gedeeltelijke indexatie mogelijk

140%
Geen indexatie mogelijk
Risico op korten

‘Het is zaak je rug recht te houden en kalm te blijven, je niet te laten verleiden
tot allerlei capriolen en naar de lange termijn te blijven kijken. Het gezegde luidt:
je moet stilzitten als je geschoren wordt. Al moet je natuurlijk wel de binnen
komende premies beleggen.

3 GEEN DIRECT EFFECT OP UW PENSIOEN

Een van onze uitgangspunten is dat we niet op één paard wedden, we spreiden

Op dit moment heeft de lage dekkingsgraad:

en neer gaan en minder afhankelijk zijn van wat er in de wereld gebeurt.

• Geen effect op uw pensioenuitkering. Wij blijven uw pensioenuitkering betalen.

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft vorig najaar maatregelen ge-

Het fonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen uit te betalen.
• Geen effect op uw opgebouwde pensioen of het recht op partner- en wezenpensioen.

het risico. En we beleggen eigenlijk nogal saai, in aandelen die minder hard op

nomen om zich tegen waardedalingen van de aandelen te beschermen en zo het
risico van korten te verkleinen. Die bescherming heeft het fonds iets geholpen
toen in maart de koersen hard onderuit gingen.’

Wat is aan het einde van het jaar van belang? Als de dekkingsgraad zo blijft of verder
daalt dan heeft dit wel gevolgen voor uw pensioen.
• Voordat we uw pensioen mogen laten meestijgen met de lonen en/of de prijzen

Wat moet je er als deelnemer van vinden?

(indexeren) moet de beleidsdekkingsgraad van eind november 110% zijn. Kunnen we

‘Ik snap de ongerustheid, een crisis als deze hebben we geen van allen eerder

niet indexeren? Dan wordt uw pensioen minder waard omdat u er minder mee kunt

meegemaakt. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het goed aanpakken door kalm

kopen.

te blijven en naar de lange termijn te kijken. Daar hoort natuurlijk ook bij dat we ons

• Als de actuele dekkingsgraad eind december onder onze kritische dekkingsgraad

buigen over hoe de wereld er na de crisis uitziet en welke gevolgen dat kan hebben

(nu 92%) ligt, dan moeten we de pensioenen korten. Alle opgebouwde pensioenen

voor ons beleggingsbeleid. Want niet alles zal weer worden zoals het was. Ik denk

en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd. Dit geldt ook

bijvoorbeeld aan de energiesector. Die is het hardst gedaald door de lage olieprijs

voor pensioenen en pensioenuitkeringen uit de NAP-regeling.

en dat heeft ook te maken met de energietransitie richting schoon en groen.’

Volg de financiële situatie op de website of log in op MijnKLMPensioen en onder
Mijn gegevens kunt u zich aanmelden voor de NWSflits.
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DIGITAAL NIEUWS

PENSIOENREGELING

Nieuw in MijnKLMPensioen

Nieuws pensioenakkoord

We werken er hard aan om u ook op digitaal gebied steeds beter van dienst te zijn in MijnKLMPensioen.

Het pensioenakkoord is de afspraak die het kabinet, werkgeversorganisaties en de landelijke vakbonden in

Benieuwd wat er nieuw is? In vijf stappen bent u weer helemaal bij.

2019 hebben gemaakt over de toekomst van ons pensioenstelsel. Bekend is al dat de AOW-leeftijd sinds

1. Neem eens een kijkje op de pagina Mijn documenten. Hier vindt u alle brieven die u sinds 2018 van ons

2019 minder snel stijgt dan eerder afgesproken. Dit betekent voor veel deelnemers van ons pensioenfonds

hebt ontvangen. Zo hebt u in MijnKLMPensioen een overzichtelijk, digitaal archief tot uw beschikking.

dat ze eerder hun AOW krijgen – of hebben gekregen – dan gedacht.

2. O
 p de pagina Mijn gegevens vindt u een overzicht uw persoonlijke gegevens en uw communicatie
voorkeuren. Alles veilig achter een DigiD-inlog.
3. U kunt een postadres doorgeven of de loonheffingskorting aan- of uitzetten via Mijn gegevens als u een
uitkering van ons ontvangt.
4. L aat direct uw e-mailadres achter. Dan blijft u snel en gemakkelijk op de hoogte van nieuwe digitale post.
5. De salarisverhogingen van de afgelopen maanden zijn verwerkt in Mijn planner.

Op twee belangrijke terreinen wordt op dit moment druk overlegd om de afspraken concreet te maken:
• Nu bouwt iedereen met een gelijk salaris jaarlijks evenveel pensioen op. Straks wordt dat anders.
Dan krijgen jongere deelnemers een hogere pensioenopbouw en oudere deelnemers een lagere
pensioenopbouw.
• We gaan naar nieuwe afspraken waarbij pensioenfondsen geen buffers meer hoeven aan te houden. Bij

Tip: download de DigiD-app. Met deze app hebt u alleen nog maar een pincode nodig

goede rendementen kunnen we uw pensioen dan sneller verhogen, maar als het tegenzit moeten we ook

om vanaf een tablet of smartphone met DigiD in te loggen, bijvoorbeeld op MijnKLMPensioen.

sneller verlagen.
Wat maakt deze nieuwe afspraken nu moeilijk?
Een deelnemer kan straks meer of minder pensioen krijgen dan volgens de huidige afspraken. De politiek en
de arbeidsvoorwaardelijke partijen (KLM en de bonden) willen dat deelnemers die minder gaan krijgen, voor

ONZE DIENSTVERLENING

Alleen bereikbaar via telefoon en e-mail

dit verschil gecompenseerd worden. Maar hoe?
Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenregeling?
Dat is nog niet bekend, maar dat de pensioenregeling flink gaat wijzigen is duidelijk.
Wanneer gaan de nieuwe afspraken in?

Helaas hebben de maatregelen rondom het coronavirus ook impact op onze persoonlijke dienstverlening.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wetgeving ingaat. Het streven is per 1 januari 2022. Daarna

Veel medewerkers werken vanuit huis. We zijn nog wel elke dag telefonisch en per e-mail bereikbaar voor

krijgen de arbeidsvoorwaardelijke partijen, de pensioenfondsen en de uitvoeringsorganisaties (dus ook Blue

al uw vragen. Daarbij heeft e-mail onze voorkeur.

Sky Group) nog de tijd om de nieuwe afspraken specifiek te maken voor onze eigen pensioenregeling en om

Persoonlijke pensioengesprekken vinden op dit moment nog niet plaats, maar houd onze website, de

de uitvoering hiervan voor te bereiden.

Facebook-pagina en de NWSflits in de gaten voor updates.

Uw partnerverzekering in 2020
Met het facultatief partnerpensioen (FPP) en het Anw-hiaatpensioen verzekert u uw partner van inkomen

PENSIOENREGELING

Rond 1 januari 2021 met pensioen: dan hebt u te maken met nieuwe omrekenfactoren

wanneer u komt te overlijden. De premie voor het FPP is in 2020 omlaag gegaan naar 1,5% van de netto
pensioengrondslag exclusief deelnemersbijdragecompensatie (DBC) in 2020. In 2019 was dit 1,6%.
De premie voor het Anw-hiaatpensioen is per 1 januari 2020 iets omhoog gegaan naar € 21,90 bruto per
maand. In 2019 was dit € 21,60 bruto per maand.

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw
ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het
pensioenfonds omrekenfactoren. Deze factoren zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de
levensverwachting. Per 1 januari 2021 wijzigen deze omrekenfactoren.
Kijk in MijnKLMPensioen om te zien wat dit voor u betekent. In Mijn planner ziet u vanaf half juli het effect

FINANCIËLE POSITIE

van keuzes en de wijziging van de omrekenfactoren op uw pensioenuitkering. Als u uw pensioendatum voor

Herstelplan

of op 1 januari 2021 kiest, wordt uw pensioenuitkering berekend op basis van de huidige omrekenfactoren.

Wij streven naar een beleidsdekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad (124,3% december 2019).

Kiest u uw pensioendatum na deze datum dan gelden de nieuwe omrekenfactoren. Bepaal of u uw

Omdat de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december 2019 (104,9%) lager was, moest

pensioendatum voor of na 1 januari 2021 wilt en bespreek met HR KLM of dat mogelijk is.

het fonds eind maart 2020 een geactualiseerd herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen.
De berekeningen in het geactualiseerde herstelplan laten zien dat het langer duurt voordat het
pensioenfonds uit herstel is. Vorig jaar zou dat in 2025 zijn, nu is dat 2028. Door de impact van het
coronavirus lopen we echter nu al achter op het verwachte herstel. Lees op pagina 4 meer over
de actuele financiële situatie van het pensioenfonds.
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DUURZAAM BELEGGEN - RISICOBEREIDHEID

Duurzaam beleggen voorzichtig vooruit
Hoe belangrijk is het als pensioenfonds om verantwoord
te beleggen? Wat doet het pensioenfonds op dat gebied
en wat zijn de plannen? En past dat ook bij de mening die
deelnemers en gepensioneerden eind vorig jaar gaven in
een onderzoek naar risicobereidheid van het pensioenfonds? Stefan Geerlings (niet-uitvoerend bestuurder) en
Mark-Jan Boes (uitvoerend bestuurder) geven aan hoe
het bestuur daarmee omgaat.
‘We willen het ook meer thematisch
gaan aanpakken, op basis van een
aantal Sustainable Development
Goals.’ Stefan Geerlings

Waar staat het pensioenfonds op het gebied van
duurzaam beleggen?

Als we onze doelen definitief geselecteerd hebben, richten we ons in
onze beleggingen op bedrijven die op die gebieden goed bezig zijn.
Zo gaan we stap voor stap verder.’

Stefan: ‘We sluiten bijvoorbeeld een aantal bedrijven en een serie
landen uit (zie kader ‘uitsluitingen’). Daar beleggen we niet in. En we
denken na over het aangaan van de dialoog met ondernemingen

Dat lijkt mij best een uitdaging?

waarin we wel beleggen, dit noemen we engagement. We willen

Mark-Jan: ‘Dat is het ook. Je hebt duidelijk foute en duidelijk goede

het ook meer thematisch gaan aanpakken, op basis van een aantal

bedrijven, maar daar tussenin ligt een enorm grijs gebied. Het blijft

‘Sustainable Development Goals’, de SDG’s, van de Verenigde Naties

daarnaast belangrijk om onze risico’s te spreiden en niet op één paard

(kijk voor meer informatie op www.sdgnederland.nl).

te wedden. Bovendien moeten we reëel zijn. We zitten nu in een heel
andere positie dan een klein jaar geleden. De dekkingsgraad van het

Er zijn in totaal zeventien van die duurzaamheidsdoelen, waarvan we

pensioenfonds is namelijk een stuk lager dan toen. Als we duurzaam

er een aantal zullen selecteren die goed bij ons passen. De doelen die

beleggen, is het in deze tijd daarom extra belangrijk dat het geen

we nu besproken hebben zijn:

rendement kost.’

• Klimaat en energie
• Waardig werk en economische groei

Stefan: ‘Bij duurzaam beleggen gaat het om het vinden van een juiste

• Verantwoorde consumptie en productie

balans. Je moet trouwens ook kijken naar sectoren die het in een

• Industrialisatie, innovatie en infrastructuur

verdere toekomst slechter gaan doen, zoals fossiele energie.

‘Het blijft belangrijk om onze risico’s
te spreiden en niet op één paard te
wedden.’ Mark-Jan Boes
8
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DUURZAAM BELEGGEN - RISICOBEREIDHEID
‘Wij stemmen als pensioenfonds
bijvoorbeeld op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin
we beleggen.’ Mark-Jan Boes

‘We zijn behoedzaam met het
bepalen van onze koers en daarom
kijken we goed naar de uitkomsten
van het deelnemersonderzoek dat
we eind vorig jaar hebben gehouden.’
Stefan Geerlings

neemt steeds meer toe. Ik zeg eerlijk: we zijn geen koploper in

Wat kun je nog meer doen, behalve ergens niet
of juist wel in beleggen?

duurzaam beleggen. We zijn behoedzaam met het bepalen van onze

Mark-Jan: ‘Wij stemmen als pensioenfonds bijvoorbeeld op aandeel-

Stefan: ‘Verder spreken we af met onze vermogensbeheerders dat ze

Stefan: ‘We hebben sinds oktober 2019 een nieuw bestuursmodel met

koers en daarom kijken we goed naar de uitkomsten van het

houdersvergaderingen van bedrijven waarin we beleggen. Er waren

ook buiten zulke vergaderingen gesprekken voeren met bedrijven

een soort dagelijks bestuur, waar Mark-Jan bijvoorbeeld in zit, en een

deelnemersonderzoek dat we eind vorig jaar hebben gehouden.

in 2019 ongeveer vijfduizend van die vergaderingen, waar dan het

waarin we beleggen. Zulke gesprekken kunnen, vooral als de druk van

niet-uitvoerend bestuur dat vooral de grote lijnen in de gaten houdt.

gevoerde of voorgestelde beleid aan de aandeelhouders wordt

aandeelhouders flink wordt opgevoerd, ertoe leiden dat een bedrijf

Zo hebben we voldoende tijd en expertise in huis.’

Deelnemers en gepensioneerden vinden dat het fonds bij beleg-

voorgelegd. Het pensioenfonds stemt op een deel van deze vergade-

bijvoorbeeld duurzamer gaat werken.’

gingen rekening moet houden met gevolgen voor mens en milieu.

ringen. Het bestuur heeft recentelijk besloten om in de toekomst

Mark-Jan: ‘Als je in de huidige roerige wereld op 3,5 miljard euro moet

Maar 70% geeft aan dat dit niet ten koste mag gaan van het ren-

onze vermogensbeheerders op alle vergaderingen te laten stemmen

passen, dan hoort daar een dagelijks bestuur bij dat er bovenop zit. En

dement. Dat vinden we zelf natuurlijk ook belangrijk (zie voor meer

waartoe het pensioenfonds de rechten heeft. In het afgelopen jaar

dat doen we.’

resultaten van het deelnemersonderzoek op pagina 12). We willen

stemde het fonds op bijna twee derde van de vergaderingen tegen

daarbij ook de schaalvoordelen benutten van meer samenwerken

één of meer voorstellen. Bijvoorbeeld als het ging om beloningen

Stefan: ‘En we moeten het vooral ook goed uitleggen aan deelnemers

met de twee andere KLM-fondsen, samen sta je sterker.’

voor bestuurders (zie ook kader ‘stemrapportages’). ’

en gepensioneerden: waarom doen we wat we doen?’

Het risico dat fossiele investeringen op termijn waardeloos worden,

Hoe zorg je als bestuur dat je er ook op dit gebied
de goede dingen doet?

Wilt u weten
waarover wij nog

UITSLUITINGEN
Het pensioenfonds sloot per 31 december 2019 in totaal

Het pensioenfonds belegt niet in dertien overheden,

213 bedrijven uit van beleggingen. Hiervoor had het

omdat daarvoor EU- en VN-sancties gelden omdat deze

pensioenfonds verschillende redenen, zoals:

landen herhaaldelijk en in ernstige mate verantwoordelijk

• betrokkenheid bij controversiële wapens.

zijn voor:

zijn bij de productie van en/of handel in
• betrokken

producten die bij normaal gebruik leiden tot overlijden
of persoonlijke schade – ook bij anderen, én die geen
enkele bereidheid hebben (getoond) om dit
bespreekbaar te maken (zoals de tabaksindustrie).

10

meer stemmen?

toelaten van) schendingen van mensenrechten
• (het

(inclusief arbeidsrechten),

• aantasting van het milieu en/of
handelingen.
• corruptieve


Elk kwartaal

STEMRAPPORTAGES
Het pensioenfonds heeft bijvoorbeeld tijdens een

plaatsen we een nieuwe

aandeelhoudersvergadering van Apple ingestemd met

rapportage op de website.

een voorstel voor meer transparantie bij Apple over de
manier van reageren op de eisen van de Chinese over-

Kijk bij Beleggen

heid om sommige apps te beperken. China is een belang-

voor uw pensioen

rijke markt voor Apple, maar voor ons is het belangrijk

of scan de QR-code.

beter te begrijpen hoe Apple de vrijheid van meningsuiting van zijn gebruikers in China waarborgt. 40% van
de aandeelhouders stemde met dit voorstel in.
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RESULTATEN ONDERZOEK RISICOBEREIDHEID

Wat vindt u van zekerheid

risico’s en verantwoord beleggen?
U en KLM betalen iedere maand premie voor uw pensioen, maar alleen de premie is
niet voldoende voor een goed pensioen. Daarom beleggen wij de premies. Met een
goed pensioen bedoelen wij een pensioen dat meegroeit met de stijging van de
prijzen. Om dat voor elkaar te krijgen moet elke euro die u inlegt ongeveer 2,5 euro
worden. Dat kan niet zonder risico’s en wij moeten daarin keuzes maken,
bijvoorbeeld over waarin wij beleggen. Uw mening daarover is belangrijk.
Eind vorig jaar hebben wij u daarom gevraagd

behouden. Wij mogen de pensioenen alleen

aan een pensioenregeling met een grotere

koste mag gaan van het rendement. De helft

hoe u aankijkt tegen zekerheid, risico’s en

verhogen als de financiële positie van het

kans op verhogen, dan aan een regeling met

zegt er een iets lager pensioen voor over te

duurzaam beleggen. Zo’n 750 collega’s en

fonds goed genoeg is. Zit het tegen omdat

een vast maar lager eindbedrag. De meeste

hebben als er zekerheid is dat het fonds niet

• duurzame consumptie en productie;

oud-collega’s hebben de online vragenlijst

bijvoorbeeld de beleggingen in waarde

deelnemers geven dus de voorkeur aan een

in foute bedrijven of landen belegt.

• toegang tot betaalbare en duurzame

ingevuld. En 26 hebben deelgenomen aan

dalen, dan is er een risico dat wij

zoveel mogelijk stabiele pensioenuitkering,

Investeringen in de tabaks- en wapen-

een groepsgesprek hierover. Wij gebruiken

de pensioenen moeten verlagen.

dus geen grote wisselingen in de hoogte

industrie, in landen waar mensen-rechten

uw input om te toetsen of de beleggings-

Wij vroegen u wat u belangrijker vindt:

daarvan. U wilt graag vasthouden aan een

onder druk staan en in landen of bedrijven

beslissingen die wij maken, passen bij uw

uw pensioen niet verlagen of uw pensioen

bepaalde levensstandaard.

waar corruptie heerst zijn voor u uit den boze.

wensen.

jaarlijks verhogen? 70% geeft aan niet-

In de video ‘Hoe zorgen we voor een

Stabiele pensioenuitkering

verhogen van de pensioenen. De pensioen-

Duurzaam beleggen

Ook vroegen wij u welke thema’s van de
zeventien duurzaamheidsdoelen van de

goed pensioen’ leggen we in een paar

gerechtigden vinden dit zelfs nog iets

In het onderzoek gaf u verder aan dat

Verenigde Naties u belangrijk vindt.

minuten uit hoe pensioen werkt en

Wij hebben de ambitie de pensioenen

belangrijker dan de deelnemers die nog

u het de verantwoordelijkheid van het

U koos de volgende thema’s:

wat de risico’s zijn. Bekijk de video via

jaarlijks te verhogen (indexeren) met de

pensioen opbouwen. Als het gaat over de

pensioenfonds vindt om bij beleggingen

• bevorderen van economische groei,

www.klmcabinefonds.nl/pensioenfonds/

loonrondes bij KLM, dan wel de stijging van

zekerheid over de hoogte van uw pensioen,

rekening te houden met gevolgen voor mens

werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor

de prijzen. Zo blijft uw pensioen zijn waarde

dan geeft u aan (iets) liever deel te nemen

en milieu. 70% vindt echter dat dit niet ten

iedereen;

verlagen belangrijker te vinden dan het

• goed en toegankelijk onderwijs voor
iedereen;

energie voor iedereen;
• aanpak van klimaatverandering en de
gevolgen daarvan;
• goede infrastructuur, duurzame
industrialisatie en innovatie.

Hoe zorgen we voor
een goed pensioen

over-ons

Wat vindt u nog meer?

12

Actieve deelnemers

Pensioengerechtigden

Het pensioenfonds belegt in aandelen.

86% is het eens.

96% is het eens.

In Nederland wordt nagedacht over een nieuw pensioenstelsel.

41% kiest voor regeling met een vast, maar lager eindbedrag.

32% kiest voor regeling met een vast, maar lager eindbedrag.

Stel dat u mag kiezen tussen twee pensioenregelingen, welke kiest u dan?

46% kiest voor een regeling met een grotere kans op indexatie.

43% kiest voor een regeling met een grotere kans op indexatie.

Pensioenfondsen moeten mensen steeds langer pensioen uitbetalen, doordat mensen steeds ouder worden.

85% vindt dat de rekening over alle generaties verdeeld moet

73% vindt dat de rekening over alle generaties verdeeld moet

Door wie moeten die kosten volgens u worden opgevangen?

worden.

worden.

FOCUS JUNI 2020
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MET PENSIOEN

JAARVERSLAG
Anna Wurpel is 67 jaar en heeft 46 jaar gevlogen.
Sinds een half jaar geniet zij van haar pensioen. En
dat is best een druk bestaan.

Van tropische oorden

naar de Waddeneilanden

‘Ik begon als zomerkracht en na het 5-jaarscontract

2019 in beeld
Hoe deed uw pensioensfonds het vorig jaar?

heb ik als purser op de Europa-vluchten gevlogen. Met
opgroeiende kinderen koos ik er bewust voor om flex-er
te zijn. Toen de kinderen groot waren, ben ik weer als
fulltimer gestart op IC-vluchten. Aan het eind van mijn

€ 102,0

mln

Premie

Rendement

14,6%

werkperiode werkte ik nog 67%.
Mijn mooiste herinnering is een vlucht naar Zuid-Afrika.
Een dame was haar waardevolle ring verloren aan
boord. Ik heb die na heel lang zoeken in een stoel teruggevonden. De vrouw was zo blij, dat zij mij heeft uitgenodigd om haar op te zoeken in Zuid-Afrika. We

Werkgever
€ 87,8 mln

Werknemers
€ 14,2 mln

houden nog steeds contact.
Nu ik met pensioen ben, mis ik de gezelligheid met de

Kosten

Vermogen
€ 3,7 mld

Uitkeringen

€ 32,3

crew: starten met ontbijt in een tropisch oord, de mooie
gesprekken aan boord. Maar zoals je vaker hoort bij
gepensioneerden, ik heb het nu drukker dan ooit. Ik
geniet van het oppassen op mijn kleinkinderen en verder sport ik veel. Nadat ik de hele wereld heb gezien,
ontdek ik nu ons eigen land. Ik ben al een paar keer naar
de Waddeneilanden geweest.
Ik heb mij goed voorbereid op mijn pensioen. Als PIT-er
(Pensioen Informatie Team) besefte ik hoe belangrijk

€ 380,- (incl. btw)

mln

Soorten uitkeringen

Uitvoeringskosten per deelnemer

92,57%

0,50%

4,64%

2,79%

Kosten vermogensbeheer

0,21%

Ouderdomspensioen

Transactiekosten vermogensbeheer

Partner- en
wezenpensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

pensioen is. De reden dat ik nog zes jaar na de pensioen-
datum heb doorgewerkt, is dat ik het nog steeds zo leuk
vond. Ik zag dat je ook na je 60ste best nog wel wat
pensioen opbouwt. Daarbij kwam de mogelijkheid
om het NAP (Netto Aanvullend Pensioen) te verhogen.

Aantal deelnemers
9.961

1.960

Te betalen
pensioenen

Gemiddelde
leeftijd

nu &
in de toekomst

dat u met
pensioen gaat

2.633

Dat heb ik ook meteen gedaan. Daarnaast had ik de
tijd omdat ik er alleen voor stond. Het was heerlijk om
onder een gemengd gezelschap van jonge mensen
te zijn. Ik heb er van genoten en zou het meteen
weer overdoen.

Actieven

Gepensioneerden

Gewezen
deelnemers

€ 3,5

61 jaar

mld

en 2 maanden

De verschillende pensioenkeuzes die je als deelnemer
hebt tijdens je dienstverband en als je met pensioen
gaat, waren voor mij een eyeopener. Dit wil ik mijn

Verantwoord beleggen in 2019

Beleggingen

collega’s graag meegeven. Een aanrader voor iedereen
is het bijwonen van het Cabine Pensioenplein. Ter
voorbereiding van mijn pensioen ben ik ook naar een

84

119

31

13

45%

45%

10%

Obligaties

Aandelen

Vastgoed

Pensioen In Zichtdag geweest. Heel informatief en
altijd leuk om bij het pensioenfonds te gast te zijn.
Zelfs nu ik met pensioen ben, voel ik mij nog steeds
betrokken bij het pensioenfonds. De dochter van mijn

Aantal uitsluitingen van bedrijven en overheden in 2019

buurvrouw is pas gaan vliegen. Ik heb haar verteld dat
ze zich moet verdiepen in haar pensioen en Mijn planner
moet gebruiken. Al mijn KLM-vriendinnen die nog met
pensioen gaan, vertel ik dit natuurlijk ook!’

14

Het jaarverslag 2019 is beschikbaar
op de website van het pensioenfonds
via www.klmcabinefonds.nl/documenten
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PENSIOEN IN ZICHT

Vragen
die tijdens
Pensioen In
Zichtdagen
zijn gesteld

Een impressie van de Pensioen In Zichtdag in maart bij ons op kantoor.
De laatste bijeenkomst voor de coronamaatregelen.

Kan ik als ik eerder met pensioen ga
nog ergens anders doorwerken?
Ja, dat kan. Maar er kunnen fiscale gevolgen voor uw pensioen
zijn wanneer u voor uw 60ste met vervroegd pensioen bent
gegaan. Als u slechts gedeeltelijk bij KLM werkt en u gaat voor
uw 60ste met pensioen, dan gaat u dus ook maar gedeeltelijk met
vervroegd pensioen. Als u naast uw KLM-baan al voor uw 60ste nog
een andere baan of inkomen had, mag u dat gewoon voortzetten.

Betaal ik belasting over mijn pensioen?
Uw pensioen in de basisregeling is een bruto pensioen. Hier moet
u dus nog loonbelasting en premie Zorgverzekeringswet (Zvw)
over betalen. Wij houden deze in voordat wij uw pensioen aan u
uitkeren. U ontvangt dus het nettobedrag. Dit is wettelijk verplicht.
U kunt kiezen de heffingskorting toe te laten passen. U ontvangt
dan een hoger netto KLM-pensioen. U regelt dit zelf online bij Mijn
gegevens.
Let op: u kunt de heffingskorting maar op één inkomen toepassen.
Als u meer dan één inkomen ontvangt, moet u dus kiezen op welk
inkomen u de heffingskorting laat toepassen.
Uw pensioen uit de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) is
een netto pensioen. Hier betaalt u geen loonbelasting meer over.
Hoeveel pensioen u netto ontvangt ziet u in Mijn planner.

Meldt u zich dan aan voor de Pensioen In Zichtdag

Langer doorwerken of niet: wat zijn de
gevolgen?

in oktober. Helaas is er dan nog geen bijeenkomst

Als u langer doorwerkt dan de standaard pensioenleeftijd van

bij ons op kantoor, maar in plaats daarvan

60 jaar, bouwt u meer pensioen op. U ontvangt een hoger pensioen

organiseren we een online webinar.

als u met pensioen gaat.

Gaat u binnen één of twee jaar
met pensioen?

Aanmelden kan via de website (www.klmcabinefonds.
nl/pensioenregeling/pensioen-zichtdagen).
Scan de QR-code om direct naar de website te gaan.

Waarom zou ik mijn pensioen omruilen
voor meer partnerpensioen of andersom?
Partnerpensioen is bedoeld als inkomen voor uw partner na uw
overlijden. We keren dit aan uw partner uit vanaf uw overlijden,
zolang hij of zij leeft. Heeft uw partner geen of weinig eigen
pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om een extra deel van uw
pensioen om te ruilen voor een hoger partnerpensioen voor uw
partner. U krijgt bij uw pensionering dan wel een lager pensioen.

Ga goed voorbereid
naar de Pensioen In Zichtdag

Heeft uw partner zelf een goed pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen

Met behulp van Mijn planner kunt u van te voren ‘spelen’

In Mijn planner kunt u zien hoe dit voor uw pensioen en het

met de pensioenkeuzes die u hebt bij uw pensionering.

partnerpensioen uitpakt.

16

minder of geen pensioen om te ruilen voor partnerpensioen.
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PENSIOENDATUM

Wanneer
kunt u met
pensioen?
Rondom pensioen worden vaak verschillende leeftijden genoemd.
De AOW-leeftijd, de standaard pensioenleeftijd van het fonds en de
leeftijd waarop u met pensioen wilt gaan. De AOW-leeftijd is bovendien de afgelopen jaren een aantal keer verschoven. Dit zorgt nog
al eens voor verwarring. In dit artikel zetten we de verschillende
leeftijden op een rijtje:
1 AOW-leeftijd
2 Standaard pensioenleeftijd
3 Uw pensioenleeftijd

1 De overheid bepaalt uw AOW-leeftijd
Uw AOW-leeftijd is de leeftijd waarop uw AOW-uitkering ingaat. Wat uw AOW-leeftijd
is, hangt af van uw geboortejaar. De AOW-leeftijd beweegt namelijk mee met de
levensverwachting. Vijf jaar van tevoren maakt de overheid de nieuwe AOW-leeftijd
bekend. Bent u voor 1958 geboren dan weet u dus al waar u aan toe bent (zie tabel).
Bent u geboren na 31 december 1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend.

cao

+/-

AOW

NAP

2 Het pensioenfonds rekent met een standaard
pensioenleeftijd van 60 jaar
Wij berekenen uw pensioen alsof u op uw 60ste met pensioen gaat. Dat noemen wij
de standaard pensioenleeftijd. In het pensioenreglement staat dit omschreven als
normpensioendatum.

3 Uw pensioenleeftijd kiest u zelf
Standaard stopt u met werken voor KLM wanneer u 60 jaar bent. Maar u kunt er
ook voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Dat kan op z’n vroegst
vanaf uw 50ste. Dit zorgt er wel voor dat uw pensioen lager wordt. U bouwt namelijk
minder lang pensioen op en het pensioenfonds moet uw pensioen langer uitkeren.
Ook ontvangt u dan nog geen AOW-uitkering. U kunt doorwerken tot uiterlijk
uw AOW-leeftijd.
TIP: Als u pensioen hebt opgebouwd in de NAP-regeling, dan kunt u dit pensioen
omzetten in een tijdelijke uitkering vanaf uw pensioendatum tot uw AOW-datum.

De gemiddelde leeftijd waarop in 2019 deelnemers
hun pensioen volledig hebben laten ingaan vanuit
een actief dienstverband of deeltijdpensioen is
61 jaar en 2 maanden.

Wat nog meer goed is om te weten.
Deeltijdpensioen
U kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen. Ook dit is mogelijk
vanaf uw 50ste. U blijft dan deels werken en ontvangt voor het
andere deel alvast pensioen. Uw pensioen wordt wel lager als u
met deeltijdpensioen gaat.

Cao-regelingen
Daarnaast zijn er in de cao nog een aantal regelingen opgenomen
om af te bouwen richting uw pensioendatum. In Focus van juni
2018 (op de website te downloaden onder documenten of scan de
QR-code) is hiervan een overzicht opgenomen. Hoe de regelingen
precies werken, kan de HR-afdeling van KLM u vertellen.

Geboortejaar

Jaar dat u AOW gaat ontvangen

AOW-leeftijd

Bespreek uw pensionering met KLM
Wilt u eerder of later dan op 60ste met pensioen? Bespreek dit

01-09-1953 t/m 31-08-1954

2020

66 jaar en vier maanden

01-09-1954 t/m 31-08-1955

2021

66 jaar en vier maanden

01-09-1955 t/m 31-05-1956

2022

66 jaar en zeven maanden

maanden voor de gewenste (deeltijd)pensioendatum doorgeven

01-06-1956 t/m 28-02-1957

2023

66 jaar en tien maanden

aan het pensioenfonds. Als u op uw 60ste met pensioen wilt,

01-03-1957 t/m 31-12-1957

2024

67 jaar

01-01-1958 en later

18

nog niet bekend

nog niet bekend

dan ruim op tijd met de HR-afdeling van KLM. Dit gaat altijd in
overleg. KLM moet de gemaakte afspraken minimaal vier

ontvangt u zes maanden daarvoor automatisch van het
pensioenfonds een brief en een formulier om de gewenste
pensioenkeuzes door te geven.
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PERSOONLIJKE KEUZES

‘Als je merkt dat
je pensioen tekortkomt, is het te laat’

Carmen Santegoeds (26) begon in juni 2019 als stewardess,
in de voetsporen van haar moeder. Pensioen is ver van haar
bed, maar ze ging wél meteen naar het Cabine Pensioenplein. En ze maakte direct een paar persoonlijke keuzes.

Hoe kwam je bij KLM?

En wat heb jij gedaan?

‘Eerst heb ik iets heel anders gedaan: ik was ambulant

‘Ik heb de vrijwillige partnerverzekering uitgezet en de

begeleider voor mensen met psychische stoornissen.

vrijwillige Netto Aanvullende Pensioenregeling, de NAP,

Heel boeiend, maar de werkdruk is er enorm. Als je niet

voorlopig op nul gezet. Ik heb nu een tijdelijk contract.

uitkijkt, ga je er zelf aan ten onder. En eigenlijk wilde ik

Volgend jaar ga ik zeker weer naar die bijeenkomst. En als

voor ik ging studeren al stewardess worden, net als mijn

ik dan een vast contract heb, ga ik me meer verdiepen in

moeder. Door haar zag ik hoe leuk dit werk is.’

welke keuzes ik moet maken om een goed pensioen te

En, bevalt het?
afwisseling. Zowel Europese vluchten als

En wil je het daarna ook een
beetje bijhouden?

intercontinentaal. Binnen Europa is het wel wat

‘Ja, door bijvoorbeeld eens in de vijf jaar goed te kijken

gehaaster, maar het is superleuk om vijf dagen met een

hoe ik ervoor sta met mijn pensioen, hoe mijn leven na

team op pad te zijn. Op intercontinentale vluchten heb je

pensionering eruit zal zien, of ik andere keuzes moet

meer tijd om ook eens een praatje te maken met

maken of extra maatregelen moet nemen. Want wat ik

passagiers.’

wel weet: zodra je in de praktijk merkt dat je méér nodig

Heb je ook meteen nagedacht
over je pensioen?

hebt, is het te laat. Dus dat moment moet je echt vóór

‘Het is geweldig! De bestemmingen, de mensen, de

zijn.’

brief met uitleg over de keuzes die ik direct kan maken.

Kreeg je tijdens de bijeenkomst een
goed beeld van je pensioen?

Dat is fijn, al kun je zo’n brief ook makkelijk terzijde

‘Je kreeg veel informatie. Als je inlogt op Mijn planner zie

leggen. Maar ik ben wel naar het Cabine Pensioenplein

je wat je kunt verwachten bij het fonds. Dat is gebaseerd

gegaan. Je kreeg daar een uitgebreide presentatie en je

op je huidige salaris. Dat je nog promoties krijgt is niet

kon meteen samen met deskundigen die keuzes maken.’

meegenomen. Dat begrijp ik wel omdat die niet zeker

‘Eerlijk gezegd: helemaal niet. Ik kreeg wel meteen een

20

krijgen.’
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PERSOONLIJKE KEUZES

UPO 2020

Uw UPO 2020
Ieder jaar ontvangt u uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat
hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en hoeveel pensioen u kunt verwachten.
Verwacht eindresultaat
€ 22.280,- (bruto per jaar op 60 jaar)

Nieuw op dit UPO is uw pensioen en uw NAP in drie toekomstscenario’s. De hoogte van uw pensioen is namelijk niet zeker en
wordt beïnvloed door onder andere de levensverwachting,
ontwikkelingen op de financiële markten en de stijging van de
prijzen. Uw pensioen in de basisregeling en uw NAP kunnen

Als het tegenzit:
€ 14.840,- bruto
per jaar

hierdoor hoger of lager uitvallen dan het te verwachten
pensioen en de NAP zoals deze nu voor u berekend zijn.

Als het meezit:
€ 23.180,- bruto
per jaar

Op uw UPO 2020 ziet u dit terug in twee afbeeldingen (één voor
de basispensioenregeling en één voor de NAP) met drie pijlen die
aangeven hoeveel pensioen en hoeveel NAP u kunt verwachten als
het mee- of tegenzit. Lees meer over de toekomstscenario’s op de

U heeft nu opgebouwd:
€17.960,- bruto per jaar

website bij uw pensioenregeling onder ‘Hoe zeker is mijn pensioen’.

Uw UPO bekeken? Aan de slag de slag met uw pensioen!

kijkt naar de vergrijzing. De AOW-leeftijd zal nog wel een

We spraken uitgebreid met
Carmen voor de coronacrisis.
Hoe is het nu met je?

flink stuk opschuiven. De regeling is nu zo dat ik op mijn

‘Ik had helaas nog geen vast contract en heb te

60ste met pensioen kan, maar ik vraag me af of dat tegen

horen gekregen dat KLM mijn contract in juni niet

die tijd nog steeds zo is. Maar eerst heb ik nog veel mooie

verlengt. Ik heb gehoord dat als er weer ruimte is

Standaard communiceren wij zoveel mogelijk digitaal met u, tenzij

U wilt uw inleg in de NAP wijzigen? U kunt dit via Mijn NAP aan ons

jaren als stewardess voor de boeg. En ik wil graag vitaal

voor instroom jaarcontractanten met voorrang

u anders hebt aangegeven. Het is belangrijk dat wij één (juist)

doorgeven. Uw inleg wordt dan per 1 januari 2021 aangepast. Wilt u

oud worden. Dat is het belangrijkst!’

terug in dienst worden gevraagd. Daar hoop ik op.’

e-mailadres van u hebben. U geeft uw e-mailadres door in Mijn

uw deelname aan de NAP beëindigen of juist opnieuw deelnemen?

gegevens in MijnKLMPensioen. Hebt u al eerder een e-mailadres aan

Dat kan twee keer per jaar: per 1 januari of per 1 juli.

ons doorgegeven? Controleer dan of dit adres nog klopt.

Dien dan minimaal drie maanden voor deze data een verzoek in via

zijn, maar ik miste het wel. Het duurt nog zo’n 35 jaar
voordat ik pensioen krijg. Ik ben ook wat sceptisch, als je

Het bekijken van uw UPO is een goede start voor inzicht in uw pensioen.

• Toestemming geven om NAP uit te laten keren aan erfgenamen

Wilt u verder aan de slag met uw pensioen? Regel direct onderstaande

Uw erfgenamen ontvangen niet standaard uw opgebouwde NAP als

praktische pensioenzaken en maak eens een persoonlijk

u overlijdt voor uw pensioendatum. Hiervoor moet u ons toestemming

pensioenplaatje.

geven. U regelt dit zelf direct in Mijn NAP.

• Check uw e-mailadres

• Uw deelname aan de NAP wijzigen

MijnKLMPensioen. U kunt na het beëindigen van uw deelname aan de
NAP nog één keer opnieuw deelnemen.

Check in bij het pensioenfonds
Veel rondom uw pensioen is automatisch geregeld. U kunt echter ook andere keuzes maken. Deze keuzes zijn:
√ U bouwt automatisch pensioen op in de √ H
 ebt u een partner? Dan doet u auto√ Hebt u eerder pensioen opgebouwd?
eindloonregeling en u neemt deel aan
matisch mee aan twee vrijwillige
Dit kunt u meenemen naar
de Netto Aanvullende Pensioenregeling
het pensioenfonds. Dit heet waardeverzekeringen: het facultatief partneroverdracht. U kunt ook hiervoor op
pensioen en het Anw-hiaatpensioen.
(NAP) met 2% van uw netto salaris. De
Beide kunt u stopzetten. U kunt hierde website een formulier downloaden.
NAP-regeling is een vrijwillige regeling.
Wilt u een hoger of lager percentage
voor op de website een formulier
deelnemen? U kunt dit eenvoudig online
downloaden.
wijzigen in MijnKLMPensioen onder
Mijn NAP.
Log in op MijnKLMPensioen en onder Mijn gegevens
kunt u zich aanmelden voor de NWSflits.
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Maak een persoonlijk pensioenplaatje
Uw UPO toont de stand van uw pensioen per 1 januari van dat jaar.
Wilt u weten of dit voldoende is en wat u kunt doen om uw pensioen-

VERTROUWELIJK
De heer X. Modelnaam
Modeladres 1
Modeladres 2
Modeladres 3

doelen te bereiken? Maak dan eens een persoonlijk pensioenplaatje.

klmC_1_BNONIEM ACTIEF-AO-DB v5 - 28

Stand op 1 januari 2020

Aan de hand van vier stappen brengt u uw pensioensituatie in kaart

Uw persoonlijke gegevens
De heer X. Modelnaam
Geboren op 1 januari 2999
Werkgever KLM

Uw partner

en weet u of u in actie moet komen.

Het pensioenplaatje kunt u downloaden via
www.klmcabinefonds.nl/documenten.

!}QR bQZm+
7DBCD?EL%V
a!a!!a!!a!a!!!a!

Uniform Pensioenoverzicht 2020

Modelnaam-partner
Geboren op 2 februari 2999

Uw pensioengegevens
Soort regeling

Uitkeringsovereenkomst

Pensioenuitvoerder
Polisnummer
Personeelsnummer

Stichting Pensioenfonds
KLM-Cabinepersoneel
82620
xxxxxxx

Datum in dienst bij huidige werkgever
Datum start deelname/pensioenopbouw
Leeftijd waarop het pensioen in dit overzicht is berekend

21 mei 1992
21 mei 1992
60 jaar

Premiepercentage van de premiegrondslag dat uw werkgever in
2019 betaalde
Premiepercentage van de premiegrondslag dat u in 2019
betaalde
Daarnaast betaalde u een premie gelijk aan de deelnemersbijdragecompensatie. Op uw
loonstrook staat de hoogte van deze bijdrage vermeld.

36,30%
1,20%

Gegevens voor uw opbouw in verband met uw huidige dienstverband
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Reglement 2008 eindloon
Uw (gemaximeerde) salaris dat meetelt voor uw basispensioenregeling
U bouwt geen pensioen op over
Salaris waarover u wel pensioen opbouwt (o.b.v. volledig dienstverband)
Percentage jaarlijkse pensioenopbouw
Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband

€
€
€

89.615,16.030,73.585,1,170%
50,00%

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl

FOCUS JUNI 2020

23

Save the date!!!
online

Cabine Pensioenplein 2020
op 8, 9 en 10 september
#FinancieelFit
#Pensioen
#Webinar

Houd de website, Facebook en NWSflits in de gaten
voor updates over het online programma.

COLOFON | Focus verschijnt twee keer per jaar en wordt verstuurd aan deelnemers en pensioengerechtigden
van het Pensioenfonds voor Cabinepersoneel van KLM/KLC. Redactie Blue Sky Group B.V., Amstelveen
Redactieadres Redactie Focus, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen, E-mail focus@klmcabinefonds.nl
Tekst Blue Sky Group, Bauke ter Braak Fotografie Don Wijns, e.a. Ontwerp en opmaak
FRISSEWIND in communicatie en design Druk Drukkerij Aeroprint, Ouderkerk aan de Amstel

CONTACT | E pensioenservice@klmcabinefonds.nl
www.facebook.com/klmcabinefonds | www.facebook.com/groups/cabine.pensioenplein
T 020 426 62 30 | WWW.KLMCABINEFONDS.NL

