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Addendum bij het Uitvoeringsreglement inzake de pensioenregeling van Stichting Bedrijfspensioenfonds 

voor het Bakkersbedrijf 
 

De ondergetekende:  
 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf, gevestigd te Groningen, hierna te noemen “BPF Bakkers”, 
 Overwegende dat: 
 

• BPF Bakkers zich er op basis van het Uitvoeringsreglement toe verbindt de in het Uitvoeringsreglement bedoelde pensioenregeling(en) uit te voeren voor de werkgevers zoals gedefinieerd in artikel 1.1,  
• de pensioenuitvoering door BPF Bakkers voor de werkgevers haar oorzaak vindt in het arbeidsvoorwaardenpakket dat de werkgevers aan hun werknemers bieden,  
• BPF Bakkers in artikel 2.1 van het Uitvoeringsreglement, onder verwijzing naar par. 9.1 van de ABTN, reeds heeft bepaald dat BPF Bakkers een vergoeding ofwel opslag (hierna: “vergoeding”) ontvangt van de werkgevers voor de uitvoering van de pensioenregeling(en),  
• BPF Bakkers middels dit Addendum nogmaals benadrukt dat zij de werkgevers een vergoeding in rekening brengt voor pensioenuitvoering, dit vanwege het zelfstandige belang dat wordt gehecht aan het uitvoeren van de pensioenregelingen door BPF Bakkers voor de werkgevers tegen de overeengekomen vergoeding,   
• ook uit het bepaalde in de Pensioenwet, meer in het bijzonder uit artikel 128 Pensioenwet, reeds volgt dat BPF Bakkers een vergoeding voor pensioenuitvoering toekomt,  wijzigt het bepaalde met ingang van 1 oktober 2017 als volgt:   
• BPF Bakkers kan met ingang van 1 oktober 2017 de vergoeding voor pensioenuitvoering ook als zodanig afzonderlijk aan de werkgevers in rekening brengen. Dit bedrag komt in mindering op de kostendekkende premie zoals bedoeld in artikel 2.1.  
• De afzonderlijke vergoeding voor pensioenuitvoering strekt in ieder geval ter dekking van de (toekomstige) kosten van pensioenadministratie (incasso- en excassokosten), actuariële dienstverlening en bestuursondersteuning.  
• De vergoeding voor pensioenuitvoering is exclusief omzetbelasting.  
• BPF Bakkers is op deze wijze nog transparanter naar werkgevers en deelnemers over de hoogte van de pensioenuitvoeringskosten. Die transparantie sluit aan bij de toegenomen maatschappelijke behoefte aan inzichtelijkheid in de kosten van pensioenuitvoering door pensioenfondsen.  
• Deze handelwijze is een manier voor BPF Bakkers om werkgevers periodiek op de hoogte te stellen van de uitvoeringskosten van BPF Bakkers.   
• Ten gevolge van dit addendum wijzigen overige artikelen in het Uitvoeringsreglement van BPF Bakkers niet.      
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