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Premie en indexatie 2013 
 

 De premie voor ouderdoms-/partnerpensioen wordt 32,3% van de pensioengrondslag  

 De franchise is vastgesteld op € 15.904 euro  

 Het grensbedrag 2012 is € 79.176 euro  

 De premie voor het pensioengevend jaarsalaris boven het grensbedrag bedraagt 
24,3 %.  

 De ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van niet-actieven worden in 
2013 niet geïndexeerd.  

 De opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers worden in 2013 niet 
geïndexeerd.  

 Per 31 december 2012 gaat PMT over op nieuwe sterftegrondslagen, te weten de 
PMT_2012 prognosetafel, afgeleid van de AG 2012-2062 prognosetafel met 
ongewijzigde fondsspecifieke reductiefactoren. Daarmee neemt de technische 
voorziening eind 2012 met ruim 1% toe. 

 

 
Premie draagt bij aan herstel  
De franchise is verhoogd met 1,74 % conform het gemiddelde van de stijging van de AOW 
en de CAO-lonen. De premie als percentage van de totaal gemiddelde loonsom in de sector 
Metaal en Techniek is vastgesteld op 18,1%. Dit is een kostendekkende premie die bijdraagt 
aan het herstel van het fonds.  
 
 
Evaluatie herstelplan  

In februari 2013 wordt het herstelplan geëvalueerd op basis van de cijfers eind 2012. Op 
basis van deze evaluatie besluit het bestuur of de per 1 april 2013 reeds aangekondigde 
korting van (maximaal) 7% daadwerkelijk moet worden geëffectueerd en of er een eventuele 
aanvullende aankondiging van een korting nodig is per 1 april 2014. De dekkingsgraad 
ultimo november 2012 ligt op 91,9% (nog vóór overgang op nieuwe sterftegrondslagen). 
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OVER PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK  
 
PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ruim 34.000 
ondernemingen, waarin meer dan 400.000 werknemers op dit moment een pensioen 
opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds 
opbouwen, maar dat voorheen wel deden (658.000) en de personen die al een uitkering 
ontvangen (189.000) en het totaal aantal deelnemers is meer dan één miljoen. De klanten 
van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en werknemers in de volgende 
branches:  
 

 metaalbewerking;  

 loodgieters- en fitters;  

 centrale verwarming;  

 elektrotechniek;  

 carrosseriebouw;  

 autoschadeherstel  

 garages;  

 motorenrevisie;  

 reparatie kantoormachines;  

 goud- en zilvernijverheid;  

 galvaniserende industrie;  

 rijwielen;  

 modelmakers;  

 isolatie;  

 diamantindustrie;  

 koeltechniek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noot voor de redactie  

Voor meer informatie: Pensioenfonds Metaal en Techniek,  
Elles van Brenk, Manager Communicatie,  
telefoon 070 319 84 61 of Elles.van.Brenk@pfmetaalentechniek.nl 

 


