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Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

Onze financiële situatie
Onze financiële situatie is niet goed. De voortdurende lage rente en de effecten van
de coronacrisis raken de pensioenfondsen. Ook het Bakkers Pensioenfonds. Onze
dekkingsgraad was eind oktober 88,9%. Eind december 2020 moet de dekkingsgraad
minstens 90% zijn. Anders kan het zijn dat wij uw pensioen in 2021 moeten verlagen.
We informeren u zodra bekend is of dat nodig is. In de tussentijd doen wij er
uiteraard alles aan om dit te voorkomen.

Bekijk de financiële situatie van ons pensioenfonds

Beleggingsbeleid Bakkers Pensioenfonds stijgt
door in VBDO benchmark
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkelingen (VBDO) onderzoekt
jaarlijks de prestaties van het verantwoord beleggingsbeleid van Nederlandse
pensioenfondsen. Vorig jaar was het Bakkers Pensioenfonds de snelste stijger in de
lijst. Dit jaar zet het pensioenfonds de stijging verder door en eindigt op de 11e
plaats in het overzicht.

Lees meer over ons beleggingsbeleid

Uw pensioen checken was nog nooit zo makkelijk
Het is goed om regelmatig uw pensioen te checken. Vooral bij veranderingen in uw
leven. Een nieuwe baan, samenwonen, trouwen en een kind krijgen kunnen
gevolgen hebben voor uw pensioen. Check daarom nu snel en eenvoudig uw
pensioen met de nieuwe Pensioenchecker app.

De Pensioenchecker app is een initiatief van de pensioensector.

Lees meer over de gratis Pensioenchecker app

Samenwonen en partnerpensioen
Woont u samen of gaat u samenwonen? En bent u niet getrouwd of heeft u geen
geregistreerd partnerschap? Dan komt uw partner niet in aanmerking voor een
partnerpensioen. Wilt u wel dat uw partner recht heeft op partnerpensioen als u
overlijdt? Zorg dan dat u een samenlevingscontract bij een notaris regelt. In dit
contract staan afspraken over het recht op partnerpensioen als u overlijdt.

Meer informatie over samenwonen en partnerpensioen

Wij staan ook nu voor u klaar
Het aantal besmettingen met het coronavirus is gestegen. Het kabinet heeft daarom
strengere maatregelen ingevoerd. We begrijpen dat deze maatregelen voor u
gevolgen kunnen hebben. En dat u daar vragen over heeft. Wij beantwoorden veel
vragen via een speciale informatiepagina op onze website. Ook staan onze
pensioendeskundigen vanuit huis voor u klaar. Zij zijn bereikbaar via (050) 522 50

00 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of stuur een mail
naar pensioen@bakkerspensioen.nl.

Ga naar de speciale informatiepagina

