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Beste heer, mevrouw,
U heeft in het verleden pensioen opgebouwd bij het Bakkers Pensioenfonds. Op 1 januari 2018 gaat
de standaard pensioenleeftijd van het Bakkers Pensioenfonds omhoog van 67 naar 68 jaar. In deze
brief leest u in het kort wat dit voor u betekent.
Op onze website www.bakkerspensioen.nl/pensioen68 vindt u antwoorden op de meestgestelde
vragen.
De overheid verhoogt de pensioenrichtleeftijd
We leven langer en genieten langer van ons pensioen. Dat kost geld. Om de pensioenen betaalbaar
te houden, past de overheid de pensioenrichtleeftijd aan op de stijgende levensverwachting. Vanaf
1 januari 2018 is de wettelijke pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Werkgevers- en werknemersorganisaties
in de bakkersbranche hebben ervoor gekozen om hierbij aan te sluiten. Daarom gaat ook de
pensioenleeftijd bij het Bakkers Pensioenfonds omhoog. Dat is de leeftijd waarop standaard uw
pensioen ingaat.
Wat betekent dit voor u?
1. Uw pensioen gaat standaard in op uw 68ste
Nu is de standaard pensioenleeftijd bij het Bakkers Pensioenfonds 67 jaar. Vanaf 1 januari 2018
wordt dit 68 jaar. Maar u kunt kiezen om eerder met pensioen te gaan (zie punt 3).
2. Pensioen dat u heeft opgebouwd, wordt omgerekend naar 68 jaar
Het ouderdomspensioen dat u bij het Bakkers Pensioenfonds heeft opgebouwd heeft nu nog de
standaard pensioenleeftijd 67 jaar. Dit pensioen wordt na 1 januari omgerekend naar de nieuwe
pensioenleeftijd 68 jaar. Hierdoor wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen hoger. Dat komt
doordat we het pensioen dan over minder jaren aan u hoeven te betalen. Aan de hoogte van uw
opgebouwde partner- en/of wezenpensioen veranderen we niets.
3. U kunt eerder met pensioen
De nieuwe standaard pensioenleeftijd is 68 jaar. Maar u kunt kiezen om eerder met pensioen te
gaan. Bijvoorbeeld vanaf de leeftijd waarop u AOW krijgt. Nog eerder kan ook. U kunt bij ons
vanaf 55 jaar (gedeeltelijk) met pensioen. Maar let op: hoe eerder u met pensioen gaat, hoe
lager uw uitkering wordt. Dat komt doordat we uw pensioen dan over meer jaren aan u moeten
betalen.
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Hoe gaat het nu verder?
U hoeft nu niets te doen. Na 1 januari rekenen we uw opgebouwde ouderdomspensioen om naar de
nieuwe pensioenleeftijd van 68 jaar. U ziet op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018 uw
omgerekende ouderdomspensioen. U ontvangt uw UPO uiterlijk eind 2018.
Heeft u nog vragen?
We helpen u graag op weg. Op de website www.bakkerspensioen.nl/pensioen68 vindt u meer
informatie. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via: (050) 522 50 00. U kunt ons
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur uw e-mail
naar pensioen@bakkerspensioen.nl. Als u belt of mailt, houd dan uw pensioennummer bij de hand.
Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.
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