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Terugblik op 2020 en vooruitblik op de toekomst

Ons jaarverslag 2020 is beschikbaar
2020 was een bijzonder jaar. De coronapandemie had ook invloed op ons
pensioenfonds. Bent u nieuwsgierig naar de ontwikkelingen bij het Bakkers
Pensioenfonds in 2020? Lees dan ons jaarverslag. U ziet de belangrijkste cijfers,
feiten en gebeurtenissen.

Bekijk ons jaarverslag

Maak een afspraak met onze pensioenconsulent
Vanaf 1 september kan onze
pensioenconsulent Ellen Engberts weer
bij u langskomen. Zij vertelt uw
werknemers over de pensioenregeling.
Bijvoorbeeld over de opbouw van
het pensioen en de

keuzemogelijkheden. Wilt u dat Ellen in
het najaar bij u langskomt?
Bel 06 510 82 154 of stuur een e-mail
naar consulent@bakkerspensioen.nl.

Lees meer over Ellen

Nieuwe regels voor pensioenen uitgesteld
Het nieuwe pensioenakkoord: de Nederlandse pensioenwereld staat voor een
enorme verandering. De bedoeling was dat pensioenfondsen voor 1 januari 2026
zouden overstappen op het nieuwe pensioenstelsel. Dit schuift op, met een jaar.
Wij gaan gewoon door met de voorbereidingen. En hebben nu een jaar langer de
tijd om over te stappen op het nieuwe pensioenstelsel.

Lees meer op onze website

Bakkers en Zoetwaren samen als 1
pensioenfonds
Wij willen samen met Pensioenfonds Zoetwaren 1 pensioenfonds gaan vormen.
Dit samengaan is een logische en verstandige volgende stap. Als gezamenlijk fonds
kunnen we namelijk efficiënter werken, kosten besparen en risico’s beter
beperken. En het nieuwe pensioenstelsel maakt het samengaan mogelijk.

Lees meer op onze website

Aanleveren loongegevens vitaliteitsregeling
veranderd
Vanaf januari 2021 levert u (of uw administrateur) loongegevens aan met de
uniforme pensioenaangifte. Heeft u werknemers die gebruikmaken van onze
vitaliteitsregeling? Via de upa levert u de loongegevens van deze werknemers
anders aan dan u gewend was. U levert nu 100% van het oude loon en 100% van
de gewerkte uren aan.

Bekijk de toelichting

Heeft u vragen?
Dan staan wij uiteraard voor u klaar. Bel ons gerust op: (050) 522 50 10. U kunt ons
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt ook een
e-mail sturen naar: werkgever@bakkerspensioen.nl.

Neem contact op
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