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Pensioenfondsen PMT en PME investeren nogmaals € 150 miljoen in 

start- en scale-ups 
 

PMT en PME investeren beiden € 75 miljoen in het derde fonds van Innovation Industries. 

Dit komt bovenop eerdere investeringen waar beide fondsen aan hebben bijgedragen. Er 

worden de komende jaren honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in Nederlandse 

snelgroeiende technologiebedrijven die oplossingen bieden voor de grote uitdagingen van 

deze tijd.   

 

Innovation Industries gaat met een derde fonds van start dat kapitaal verstrekt aan 

Deeptechbedrijven. In de eerste financieringsronde is € 200 miljoen opgehaald bij de 

pensioenfondsen PMT en PME, Rabo Investments, de Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij (BOM), onderzoeksorganisatie TNO en tal van private investeerders. De 

verwachting is dat het fonds in totaal € 300 tot 400 miljoen ophaalt.  

 

Het nieuwe fonds gaat op zoek naar ongeveer 15 deeptech startups en scale-ups die 

moeten uitgroeien tot internationale winnaars in hun sectoren. Deeptechbedrijven richten 

zich op het toepassen van geavanceerde technologieën om complexe, maatschappelijke 

knelpunten op te lossen op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, energie en 

productie. Scale-ups zijn ondernemingen die na de succesvolle start-up fase aan de 

vooravond staan van een groeiversnelling.  

 

Hartwig Liersch, Chief Investment Officer PMT: ‘PMT wil bijdragen aan duurzame 

werkgelegenheid en welvaart door het aanjagen van innovatie. Met deze impactinvestering  

realiseren we dat. Goed voor onze sector en voor onze deelnemers’.   

 

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder PME: ‘Innovatieve startups en scale-ups zijn van 

wezenlijk belang voor het concurrentievermogen van Nederland, de energietransitie en een 

circulaire net-zero economie. Om nieuwe technologieën tot wasdom te laten komen is 

beschikbaarheid en toegang tot durfkapitaal in alle levensfasen van startup tot scale-up 

enorm belangrijk Daarnaast sluiten deze bedrijven helemaal aan bij onze sector.’ 

 

Victor van Will, Portfolio manager MN: ‘Het is belangrijk dat institutionele beleggers van 

eigen bodem in de toekomst van het Nederlandse bedrijfsleven investeren. Zo houden we 

kennis en werkgelegenheid hier terwijl deelnemers uitzicht hebben op een mooi 
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rendement. We hopen dat meer pensioenbeleggers het voorbeeld van PMT en PME volgen 

want op dit moment vormen zij nog de uitzondering.’ 

 

Naast een marktconform rendement, willen de investeerders achter het fonds ook 

bijdragen aan het creëren van toekomstbestendige banen in onder meer de technieksector 

en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.  

 

Eerder haalde Innovation Industries met twee vergelijkbare fondsen al €275 miljoen op. De 

fondsen van de investeringsmaatschappij – die mede zijn vormgegeven door MN 

Vermogensbeheer, de uitvoerder van PME en PMT - hebben sinds 2017 een 

bedrijvenportefeuille opgebouwd van vijfentwintig voornamelijk Nederlandse 

deeptechbedrijven. Voorbeelden van bedrijven waarin eerder is geïnvesteerd, zijn SMART 

Photonics, Effect Photonics, Nearfield Instruments, Onera, Axelera AI en Solynta.  

 

  

 
Over PMT 

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is het grootste marktpensioenfonds van 

Nederland. Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin bijna 420.000 

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 (rond 700.000) 

en de personen die al een uitkering ontvangen (220.000) en het totaal aantal deelnemers is 

meer dan 1,3 miljoen. Het  vermogen bedraagt ruim € 75 miljard. PMT is in omvang het 

derde fonds in Nederland. 

 

Over PME 

Het Pensioenfonds van de Metaal en Technologische industrie (PME) beheert de 

pensioenrechten van circa 620.000 deelnemers. De sector omvat 1.450 grote en 

middelgrote ondernemingen, van scheepswerven tot producenten van halfgeleiders. Het 

vermogen bedraagt ruim € 50 miljard. PME is in omvang het vijfde fonds in Nederland. PME 

investeerde in de eerste twee fondsen van Innovation Industries in totaal € 100 miljoen.  

 

Over MN 

MN verzorgt de pensioenuitvoering voor de sectorfondsen Metaal & Techniek (PMT) en 

Koopvaardij en beheert een vermogen van circa € 135 miljard voor diverse 

pensioenfondsen in Nederland, waaronder PME. In totaal belegt MN voor bijna 2 miljoen 

(ex-)deelnemers en pensioengerechtigden en ruim 36.000 werkgevers. Bij MN werken circa 

1.000 mensen.  

 
 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Voor meer informatie: 

 

Rutger Schuil  
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Woordvoerder PME 

Rutger.schuil@pmepensioenfonds.nl 

06  83 16 55 24                   

 

Ria van der Steen 

Woordvoerder PMT 

Ria.van.der.Steen@pmt.nl 

06 18 30 65 17 
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NOOT VOOR DE REDACTIE 

 

Heeft u vragen n.a.v. dit persbericht dan kunt u contact opnemen met Ria van der Steen, 

woordvoerder PMT, telefoonnummer 06 18306517 of rvs@bpmt.nl.  

 

OVER PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK  

 

PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. 

Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin ruim 420.000 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 (bijna 700.000) en de 

personen die al een uitkering ontvangen (ruim 240.000) en het totaal aantal deelnemers is 

bijna 1,4 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. 


