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Wijzigingen pensioenregeling per 1 januari 2020
Voor u als werkgever verandert er niet veel. De pensioenpremie blijft 14% van de
salarissom. Als we de premie vertalen naar een percentage van de
pensioengrondslag dan wordt deze 25,2%. De werkgeverspremie wordt 16,05% en
de werknemerspremie 9,15%.
U ontvangt deze maand een brief met deze wijzigingen. Ook staan in deze brief de
wijzigingen die voor uw werknemers gaan gelden.

De premiegegevens voor 2020 zijn bekend
De premiegegevens voor 2020 zijn bekend, zoals de franchise en pensioenpremie.
Hiermee berekenen wij de pensioenpremie per medewerker.

Lees meer

Kans op verlaging pensioenen in 2020 kleiner
geworden
2019 was voor veel pensioenfondsen in ﬁnancieel opzicht een moeilijk jaar. Ook
voor het Bakkers Pensioenfonds. In oktober hebben we uw werknemers laten
weten dat de kans groot was dat we het pensioen zouden moeten verlagen.
Op 19 november kwam minister Koolmees met nieuwe maatregelen om
pensioenverlagingen te voorkomen. Zo hoeft een pensioenfonds nu niet te
verlagen als de dekkingsgraad op 31 december 2019 minimaal 90% is.

Eind november was de dekkingsgraad van het Bakkers Pensioenfonds 93,5%. De
kans dat we het pensioen in 2020 moeten verlagen is dan ook kleiner geworden.

Lees meer

Heeft u de juiste gegevens over 2019
aangeleverd?
Samen met u zorgen wij voor het pensioen van uw medewerkers. Dat kan alleen
als we van u de juiste gegevens krijgen.
Heeft u correcties over de periode tot 1 december? Lever ze dan vóór 1
januari 2020 aan.
Gegevens over december (of periode 13 als u vierwekelijks aanlevert) levert
u in januari 2020 aan.
Correcties doorgeven en/of gegevens aanleveren gaat eenvoudig via het
werkgeversportaal.

Direct naar het werkgeversportaal

Denk aan de vitaliteitsregeling: voorkom
nabetalen
Heeft u werknemers die gebruik maken van de vitaliteitsregeling? Zorg ervoor dat
uw werknemers geen pensioenopbouw missen en meld deelnemende
werknemers aan bij de Helpdesk Vitaliteitsregeling.

Direct naar aanmelden

Bakkersvak 2020
Op 1, 2 en 3 maart vindt ‘Bakkersvak 2020’ plaats in Gorinchem. Het Bakkers
Pensioenfonds is ook dit jaar aanwezig met een stand. Niet om te bakken, wél om
uw vragen te beantwoorden. Komt u langs? U vindt onze stand op E129.

Meer informatie

Wij wensen u ﬁjne feestdagen!
Het Bakkers Pensioenfonds wenst u hele ﬁjne feestdagen. Ook wij zijn er een paar
dagen tussenuit. U kunt ons niet bellen tijdens de kerstdagen (25 en 26 december)
en op nieuwjaarsdag.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de
werkgeversdesk. U bereikt ons
telefonisch op werkdagen van 09.00 tot
17.00 uur via 050 522 50 10. Of stuur
uw e-mail naar
werkgever@bakkerspensioen.nl. Wij
helpen u graag verder.
Op 25 en 26 december en op 1 januari
zijn wij gesloten
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