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Alle belangrijke kengetallen voor uw administratie



Kengetallen
Uw werknemers bouwen pensioen op bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). In deze brochure vindt u de kengetallen 
die van toepassing zijn in 2016.

Franchise  € 15.104

Pensioenpremie over salaris tot en met 
€ 70.416 (min franchise) 23,5% 
VPL-premie voor overgangsrechten  6,12%

Opbouwpercentage tot en met € 70.416 1,875%

Premieverdeling tot en met € 70.416:
werkgeversdeel (minimaal)  53,7%
werknemersdeel (maximaal)  46,3%

Maximaal aantal uren pensioenopbouw 
per week  38 uur  
Premiedagen per maand   30 dagen

Maximum leeftijd:  tot en met de maand voor  
AOW-leeftijd

Minimum leeftijd:  18 jaar

Pensioenregeling salaris tot en met € 70.416

PMT stuurt u ieder kwartaal een premienota 
Ieder kwartaal krijgt u een nota, daarop staan de premies 
per werknemer. Uw nota kunt u ook online bekijken op 
PMT Online. PMT berekent de premie over het salaris van 
uw werknemers.

Voorbeeldberekening salaris tot en met € 70.416
Over het salaris tot en met € 70.416 betaalt u in 2016: 23,5%
premie + 6,12% VPL-premie. U betaalt alleen premie over 
de zogenaamde pensioengrondslag.
Dat is het pensioengevend jaarsalaris (maximaal
€ 70.416) minus de franchise (€ 15.104).
•  Uw werknemer verdient € 30.000 bruto per jaar.
•  De pensioengrondslag is € 14.896 (= € 30.000 -  

€ 15.104)
•  De pensioenpremie is € 3.500,56(€ 14.896*23,5%
 De VPL-premie is € 911,64 (€ 14.896 * 6,12%).
 De totale premie is € 4.412,20

Op www.bpmtonline.nl berekent u de premie voor uw
werknemer. U vindt daar ook andere voorbeeldberekenin-
gen bij ‘Uitgebreide toelichting combinota’. Kies daarbij
uw bedrijfstak.

Voorbeeldberekening  salaris boven € 70.416
Over het salaris tussen € 70.416 en € 101.519 betaalt u 
premie. De hoogte is afhankelijk van uw keuze voor een 
laag of hoog opbouwpercentage en de leeftijd van uw 
werknemer.

U berekent de premie eenvoudig met de ‘rekensheet 
excedentregeling’ op www.bpmt.nl/excedent.

Een deel van de premie mag u inhouden op het 
salaris van uw werknemer
•  Van de premie die u betaalt over het salaris tot € 70.416 

mag u maximaal 46,3% inhouden op het salaris van uw 
werknemers. U betaalt dus iets meer dan de helft.

•  Van de premie die u betaalt over het salaris boven  
€ 70.416 mag u maximaal 46,8% inhouden op het 
salaris van uw werknemers. 

•  VPL-premie* komt volledig ten laste van de werkgever, 
u mag niets inhouden op het salaris van uw werknemer.

*Let op: bent u aangesloten bij de CAO Motorvoertuigen- en Tweewieler-

branche? U mag maximaal 46,8% van de pensioenpremie en van de 

VPL-premie inhouden op het salaris van uw werknemer. 

Pensioenregeling salaris boven € 70.416 
Heeft u gekozen voor deelname aan de vrijwillige pensioen-
regeling over het salaris boven € 70.416? Hieronder vindt u 
de kengetallen voor 2016. Het premiepercentage is afhanke-
lijk van uw keuze voor een hoog of laag opbouwpercentage.

Pensioenpremie over salaris tussen € 70.416 en 
€ 101.519: afhankelijk van hoog of laag opbouw-
percentage.
Opbouwpercentage salaris tussen € 70.416 - en  
€ 101.519:
Laag: 1,52%
Hoog: 1,875%
Premieverdeling boven € 70.416: bekijk de 
berekening op www.bpmt.nl/excedent.

Premiepercentage bij 
opbouw Laag

Premiepercentage bij 
opbouw Hoog

< 35 jaar 11,6% 14,3%

35 – 39 jaar 13,4% 16,5%

40 – 44 jaar 15,6% 19,2%

45 – 49 jaar 18,0% 22,2%

50 – 54 jaar 20,8% 25,7%

55 – 59 jaar 23,9% 29,5%

> 60 jaar 27,0% 33,3%



ANW Pensioen
ANW Pensioen is een vrijwillige aanvulling op de pensioenregeling. ANW Pensioen wordt uitgekeerd na het 
overlijden van de deelnemer tot de eerste van de maand waarin de partner de AOW-leeftijd bereikt. De maande-
lijkse premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag en de leeftijd van de deelnemer. De peildatum voor de 
leeftijd van de deelnemer is de laatste dag van het lopende verzekeringsjaar. De maandpremies en verzekerde 
bedragen vindt u in de tabel op deze bladzijde. 

Als uw werknemer kiest voor ANW Pensioen, dan moet u de premie inhouden op zijn brutosalaris. Zo betaalt 
hij over de premie geen belasting. 

Maandpremies ANW Pensioen 2016
Leeftijd op  

31 december 2016
€ 14.800 € 10.700 € 6.550

70 jaar € 71,88 € 52,73 € 33,35

69 jaar € 71,83 € 52,68 € 33,30

68 jaar € 71,73 € 52,58 € 33,20

67 jaar € 71,58 € 52,43 € 33,05

66 jaar € 71,38 € 52,23 € 32,85

65 jaar € 71,13 € 51,98 € 32,60

64 jaar € 70,83 € 51,68 € 32,30

63 jaar € 70,48 € 51,33 € 31,95

62 jaar € 70,08 € 50,93 € 31,55

61 jaar € 69,63 € 50,48 € 31,10

60 jaar € 69,13 € 49,98 € 30,60

59 jaar € 68,99 € 49,87 € 30,53

58 jaar € 66,84 € 48,32 € 29,58

57 jaar € 64,86 € 46,89 € 28,71

56 jaar € 61,77 € 44,66 € 27,34

55 jaar € 58,64 € 42,39 € 25,95

54 jaar € 54,89 € 39,69 € 24,29

53 jaar € 51,37 € 37,14 € 22,74

52 jaar € 48,40 € 34,99 € 21,42

51 jaar € 45,03 € 32,56 € 19,93

50 jaar € 41,63 € 30,10 € 18,42

49 jaar € 38,18 € 27,60 € 16,90

48 jaar € 35,26 € 25,49 € 15,61

47 jaar € 32,58 € 23,56 € 14,42

46 jaar € 29,52 € 21,34 € 13,06

45 jaar € 26,49 € 19,15 € 11,72

44 jaar € 24,25 € 17,53 € 10,73

43 jaar € 22,10 € 15,98 € 9,78

Leeftijd op  
31 december 2016

€ 14.800 € 10.700 € 6.550

42 jaar € 20,03 € 14,48 € 8,86

41 jaar € 18,13 € 13,11 € 8,02

40 jaar € 16,47 € 11,91 € 7,29

39 jaar € 15,13 € 10,94 € 6,70

38 jaar € 13,86 € 10,02 € 6,13

37 jaar € 12,70 € 9,18 € 5,62

36 jaar € 11,89 € 8,60 € 5,26

35 jaar € 11,19 € 8,09 € 4,95

34 jaar € 10,42 € 7,53 € 4,61

33 jaar € 9,71 € 7,02 € 4,30

32 jaar € 9,13 € 6,60 € 4,04

31 jaar € 8,81 € 6,37 € 3,90

30 jaar € 8,18 € 5,91 € 3,62

29 jaar € 7,72 € 5,58 € 3,42

28 jaar € 7,45 € 5,39 € 3,30

27 jaar € 6,98 € 5,05 € 3,09

26 jaar € 6,68 € 4,83 € 2,96

25 jaar € 6,50 € 4,70 € 2,88

24 jaar € 6,36 € 4,60 € 2,81

23 jaar € 6,05 € 4,37 € 2,68

22 jaar € 5,63 € 4,07 € 2,49

21 jaar € 5,29 € 3,83 € 2,34

20 jaar € 4,99 € 3,61 € 2,21

19 jaar € 4,59 € 3,32 € 2,03

18 jaar € 4,07 € 2,94 € 1,80

17 jaar € 3,33 € 2,41 € 1,48

16 jaar € 2,79 € 2,02 € 1,23

15 jaar € 2,20 € 1,59 € 0,97
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Meer weten over pensioen?
Op onze website (www.bpmt.nl) vindt u veel informatie over de pensioenregeling. Mijn PMT op 
www.bpmt.nl/mijnpmt geeft inzicht in de persoonlijke pensioensituatie: Wat heb ik aan pensioen opgebouwd? 
Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik andere pensioenkeuzes wil maken?

Wilt u meer weten over de pensioenregeling in de Metaal en Techniek, neem dan contact op met een van de 
werkgeversconsulenten. U kunt ook bellen met Klanteninformatie voor werkgevers, bereikbaar op werkdagen 
van 08.00 tot 17.30 uur op telefoonnummer 088 - 007 98 11.

Consulent Telefoonnummer E-mailadres Organisatie

Hans van der Hoek  06 - 46 95 10 79 hans.van.der.hoek@bpmt.nl  Metaalunie
Freddo Wieringa 06 - 21 24 51 69 freddo.wieringa@bpmt.nl  BOVAG
Pascal van den Tak 06 - 21 24 52 53 pascal.van.den.tak@bpmt.nl  UNETO VNI
Esther Brouwer 06 - 46 14 90 50 esther.brouwer@bpmt.nl  UNETO VNI
Carlo van Lingen  06 - 52 88 30 43 carlo.van.lingen@bpmt.nl  UNETO VNI

Lees ook onze andere brochures

U vindt de brochures op
www.bpmt.nl/brochures-en-formulieren.

Disclaimer

Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn 

uitgegaan van de ons bekende gegevens en het pensioenreglement. 

Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het 

reglement bij ons opvragen of downloaden van www.bpmt.nl


