
Verkort  
jaarverslag 2021

De belangrijkste cijfers, feiten en gebeurtenissen voor 
het jaar 2021 hebben wij voor u op een rij gezet. Zo weet 
u snel hoe het Bakkers Pensioenfonds ervoor staat en 
wat we in 2021 hebben gedaan.

34.046
Actieve deelnemers

23.703 
Pensioengerechtigden

95.529 
Gewezen deelnemers

2.463 
Aangesloten werkgevers

Rendement beleggingen

Kosten vermogensbeheer

Ontvangen premie

4,1% € 98,3 miljoen

€ 7,6 miljoen

Beleidsdekkingsgraad

31-12-2021 98,2%

Pensioen in beheer voor  
153.278 mensen

Financieel

Onze kosten

Financieel ging het beter in 2021
Het jaar 2021 stond net als 2020 in het kader van de 
coronacrisis. De gevolgen voor de bakkersbranche 
waren wisselend. Vooral ondernemers met 
zakelijke klanten werden hard geraakt. Het Bakkers 
Pensioenfonds deed het financieel beter in 2021 dan 
in 2020. De aandelenkoersen liepen op, waardoor 
onze financiële positie verbeterde. 

Geen verhoging pensioenen
Onze financiële situatie was eind 2021 niet goed 
genoeg om de pensioenen te kunnen verhogen. 
Daarvoor moeten we er beter voor staan.  
We hebben meer geld nodig om alle pensioenen 
voor nu en later te kunnen betalen. De kans dat we 
de pensioenen in de toekomst moeten verlagen werd 
wel kleiner.

Meest duurzame pensioenfonds
We belegden in 2021 duurzamer dan het jaar 
ervoor. Daarmee behaalden we het doel om de 
klimaatbelasting van onze beleggingen elk jaar te 
verminderen. In 2022 zetten we nieuwe stappen 
om dit doel weer te behalen. De Vereniging 
van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 
(VBDO) riep ons in november uit tot meest 
duurzame pensioenfonds in de categorie kleine 
pensioenfondsen.

Samengaan met Pensioenfonds  
Zoetwaren
We waren druk bezig met voorbereidingen voor het 
nieuwe pensioenstelsel. We werkten hierbij samen 
met Pensioenfonds Zoetwaren. Een belangrijke stap 
was de keuze van werkgevers en vakbonden voor 
een solidaire premieregeling. We willen samen met 
Pensioenfonds Zoetwaren overgaan op het nieuwe 
pensioenstelsel. We gaan vanaf dat moment verder 
als één fonds.

Belegd vermogen

€ 5,08 miljard

Kosten pensioenbeheer

€ 7,2 miljoen

Meer informatie? Het volledige jaarverslag 2021 vindt u op: www.bakkerspensioen.nl/jaarverslagen. 

De totale kosten zijn
0,77%  van het gemiddeld 

belegd vermogen

Kosten per deelnemer
€ 131

http://www.bakkerspensioen.nl/jaarverslagen

