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Pensioen in 2022
Rek encijfers v oor 2022 nog niet beschik baar
Nog niet alle rekencijfers voor 2022 zijn beschikbaar. Dat komt omdat de hoogte
van de premie nog niet zeker is. Werkgevers- en werknemersorganisaties
moeten hierover nog een besluit nemen. Het opbouwpercentage hangt af van
de hoogte van de premie. De opbouw stellen we daarom pas vast als de premie
bekend is.
Wanneer we meer weten, dan hoort u dat van ons. We verwachten dat dit pas
in 2022 zal zijn. U vindt alle rekencijfers dan in het overzicht op onze website.

Bek ijk hier strak s de rek encijfers

De pensioenen gaan niet omhoog in 2022
Hoewel het financieel beter gaat, kunnen we de pensioenen nog niet verhogen
vanaf 1 januari 2022. Onze beleidsdekkingsgraad is daarvoor te laag. Het
kabinet wil de regels misschien versoepelen. Maar ook dan kunnen we de
pensioenen nog niet verhogen. Wel staan we er een stuk beter voor dan vorig

jaar. De kans dat we de pensioenen in 2022 moeten verlagen, is daarom heel
klein geworden.

Lees meer over onze fi nanciële situatie

Wij w ensen u ﬁjne feest dagen!
Bakkers Pensioenfonds wenst u ﬁjne feestdagen en een gezond 2022 toe.
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.
Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december zijn wij bereikbaar tot 16.00
uur.

U ontvangt deze e-mail omdat u aangesloten bent bij het Bakkers Pensioenfonds
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
Bakkers Pensioenfonds, Postbus 11158, 9700 CJ Groningen
Disclaimer | Privacy | Contact

