
Premies 2009 PMT 
 

 

 

 

De pensioenpremies voor Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn bekend. Op basis van deze cijfers wordt het 
ouderdomspensioen en partnerpensioen van werknemers in de Metaal en Techniek bepaald.  
 

 

Grensbedrag      € 73.287,- 
     
 

        

Pensioenpremie van salaris tot het grensbedrag (minus franchise )       27,3%    
        
 

        

Pensioenpremie van salaris vanaf het grensbedrag      17,7%    
        
 

        

Opbouwpercentage tot het grensbedrag      2,236%    
        
 

        

Opbouwpercentage vanaf het grensbedrag      1,75%    
        
 

        

Premie werkgeversdeel (minimaal)       50%    
        
 

        

Premie werknemersdeel (maximaal)      50%    
        
 

        

Franchise       € 15.004,-    
        
 

        

Pensioengrondslag  
Pensioengrondslag I: € 73.287,- minus € 15.004,- (franchise) is maximaal € 58.283,-    
Pensioengrondslag II: Pensioengevend jaarsalaris minus € 73.287,-   

 

 
 
 

Premies 2009 Sociale Fondsen 
 

 

 

 

De bijdrage aan de sociale fondsen in de bedrijfstak Metaal en Techniek komt volledig voor rekening van de 
werkgever. De premie bedraagt in 2009 0,20%.  

De premie wordt geheven over het bruto jaarsalaris (inclusief 8% vakantiegeld), tot een maximum van € 73.287,-. 

Behoort u tot het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf? Dan betaalt u de bijdrage aan stichting Fonds voor het 
Motorvoertuigenbedrijf en het Tweewielerbedrijf (MET).  
Werkgevers in de andere bedrijfstakken binnen de Metaal en Techniek betalen de bijdrage aan de Stichting Sociaal 
Fonds voor de Metaal en Techniek. Het Fonds dat voor uw bedrijf van toepassing is, vindt u terug op de combinota.   

 

 
 



 

Premies 2009 O en O-fondsen 
 

 

 

 

In de Metaal en Techniek bestaan verschillende opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Deze fondsen dragen bij 
aan de scholing van werknemers in hun branche.  
Werkgevers kunnen subsidie aanvragen bij de O&O-fondsen. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in 
dienst, die de werkgever helpen bij opleidingstrajecten voor hun werknemers.    

Alle werkgevers in de Metaal en Techniek betalen een premie aan het O&O-fonds in hun branche.  
Deze premie is een percentage van het bruto jaarsalaris (met een maximum van € 73.287 incl. 8% vakantiegeld).  

Premiepercentages O en O-fondsen per bedrijfstak  

Technisch Installatiebedrijf (OTIB)  
1,0% van de loonsom     
Secretariaat (0800) 88 55 885 / www.otib.nl  

Metaalbewerkingsbedrijf (OOM)  
0,6% van de loonsom    
Secretariaat (0172) 521 500 / www.oom.nl   

Motorvoertuigenbedrijf en het Tweewielerbedrijf (OOMT)  
0,5% van de loonsom*     
Secretariaat (030) 6 595 313 / www.oomt.nl  
*0,25% van de loonsom voor motorrevisie, autowasbedrijven, tankstations en autoverhuurbedrijven  

Carosseriebedrijf (OOC)  
0,5% van de loonsom     
Secretariaat (0252) 242 322 / www.oocfonds.nl   

Goud- en Zilvernijverheid (OOGZ)  
0,5% van de loonsom  
Secretariaat (070) 3 867 777 / www.federatiegoudzilver.nl    

Isolatiebedrijf (OOI)  
0,7% van de loonsom     
Secretariaat (070) 6 300 404 / www.ooi.nl  

Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers (SZS)  
0,20% van de loonsom  
Secretariaat (013) 5 944 517 / www.verenigingszs.nl   

 

 
 



 

Premies 2009 MT WIA 
 

 

 

 

De premies voor de MT WIA-verzekeringen zijn voor alle bedrijfstakken gelijk. De volgende premies gelden in 
2009:  

 

                

      WIA-Bodem Premie      WGA-Hiaat Premie      Totale Premie    
                
 

                

Premiepercentage      0,13      0,13      0,26    
                
 

                

De premie voor de WIA-Bodemverzekering en de WGA-Hiaatverzekering is voor 50% voor rekening van de werkgever 
en 50% voor rekening van de werknemer. De premies voor de WIA-Bodem- en de WGA-Hiaatverzekering worden ten 
hoogste berekend over het bruto WIA-jaarsalaris van € 47.803,- in 2009.  

De premie voor de WGA-Basisverzekering is vastgesteld op 0,13% van de loonsom in 2009. De premie mag voor 
50% worden ingehouden op het nettoloon van de werknemer.   

 

 
 


