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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 2023.

Franchise  € 16.322

Pensioenpremie over salaris tot en met 
€ 86.202 (min franchise) 27,98% 

Opbouwpercentage tot en met € 86.202 1,826%

Premieverdeling tot en met € 86.202:
werkgeversdeel (minimaal)  63,26%
werknemersdeel (maximaal)  36,74%

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

*  Werkt uw werknemer meer dan 38 uur per week, bijvoorbeeld 40 uur?  
Dan wordt de maximale pensioenopbouw berekend over het salaris dat 
uw werknemer bij een dienstverband van 40 uur verdient. Stel uw werk- 
nemer verdient €1.800 per maand op basis van 40 uur per week, dan 
wordt over het salaris van €1.800 de pensioenopbouw berekend.

Pensioenregeling salaris tot en met € 86.202

U ontvangt ieder kwartaal een factuur
Hierop vindt u de totale premie(s) voor al uw werknemers. 
De specificatie vindt u terug op PMT Online.  
Op de specificatie staan de premies per werknemer. 

Onze factuur ontvangt u standaard per post. Wilt u deze 
voortaan digitaal ontvangen? Ga dan naar Inzendportaal.
nl. Onder ‘contactgegevens’ kunt u aangeven dat u de 
factuur digitaal wilt ontvangen. U ontvangt de factuur dan 
niet meer per post maar via een e-mail met de factuur als 
bijlage. 

Premie werknemers berekenen
Op PMT Online berekent u gemakkelijk de pensioen- 
premie voor uw werknemer. U gebruikt hiervoor de 
premieberekeningsmodule (tot en met € 86.202) of  
Excedentregeling tool (boven de € 86.202).
 
Een deel van de premie mag u inhouden op het 
salaris van uw werknemer
•  Van de premie die u betaalt over het salaris tot en  

met € 86.202 mag u maximaal 36,74% inhouden op  
het salaris van uw werknemers.

•  Van de premie die u betaalt over het salaris boven  
€ 86.202 mag u maximaal 46,8% van de gemiddelde 
premie inhouden op het salaris van uw werknemers. 
Behalve als er binnen uw onderneming andere  
afspraken zijn gemaakt.

Meer informatie over de factuur en voorbeeldberekeningen 
vindt u in de ‘Uitgebreide toelichting factuur’ op onze 
website bij downloads. Kies hierbij uw bedrijfstak.
 

Online uw pensioenadministratie bijwerken
•  Veranderingen in de arbeidsovereenkomst van uw 

werknemers en het aanmelden van nieuwe werknemers 
geeft u door via Inzendportaal.nl.

•  De jaarlijkse salarisopgave regelt u op Inzendportaal.nl. 
•  Op PMT Online vindt u onze facturen en specificaties.  

U berekent hier ook de premies voor de pensioenregeling. 

Pensioenregeling salaris boven € 86.202

Pensioenpremie over salaris tussen € 86.202 en € 128.810: 
afhankelijk van hoog of laag opbouwpercentage.
 
Opbouwpercentage salaris tussen € 86.202 en € 128.810: 
Laag: 1,42%
Hoog: 1,76%
  
Premieverdeling boven € 86.202:  
werknemersdeel maximaal   46,8% 
van de gemiddelde premie.

Premiepercentage 
bij opbouw Laag

Premiepercentage 
bij opbouw Hoog

< 35 jaar 13,1% 16,3%

35 - 39 jaar 15,1% 18,8%

40 - 44 jaar 17,6% 21,9%

45 - 49 jaar 20,3% 25,2%

50 - 54 jaar 23,5% 29,2%

55 - 59 jaar 27,0% 33,5%

> 60 jaar 30,5% 37,9%
 

https://www.pmt.nl/werkgever/contact/downloads/
https://secure.inzendportaal.nl/login
https://secure.inzendportaal.nl/login
https://secure.bpmtonline.nl/login


Overzicht premies 
ANW Pensioen
Het ANW Pensioen is een vrijwillige aanvulling op de pensioenregeling. Het ANW Pensioen keert bij overlijden 
uit aan de partner van uw werknemer:
•  Kiest uw werknemer voor een ANW Pensioen? Dan houdt u de premie in op zijn bruto maandsalaris.  

Zo betaalt uw werknemer over de premie geen belasting.
•  Uw werknemer kiest een verzekerd bedrag. De 3 bedragen voor 2023 zijn: € 16.600  € 11.950  € 7.400 
• De maandelijkse premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag en de leeftijd van uw werknemer.
• Voor het jaar 2023 kijkt u naar de leeftijd van uw werknemer op 31 december 2023.

Maandpremies ANW Pensioen 2023

Leeftijd op  
31 december 2023

Geboortejaar € 16.600 € 11.950 € 7.400   

> 70 jaar 1953 73,41 52,84 32,72

69 jaar 1954 73,41 52,84 32,72

68 jaar 1955 73,41 52,84 32,72

67 jaar 1956 73,41 52,84 32,72

66 jaar 1957 73,41 52,84 32,72

65 jaar 1958 78,24 56,32 34,88

64 jaar 1959 81,92 58,97 36,52

63 jaar 1960 85,11 61,27 37,94

62 jaar 1961 85,41 61,48 38,07

61 jaar 1962 80,69 58,08 35,97

60 jaar 1963 76,22 54,87 33,98

59 jaar 1964 72,01 51,84 32,10

58 jaar 1965 68,03 48,97 30,33

57 jaar 1966 64,27 46,26 28,65

56 jaar 1967 60,71 43,71 27,06

55 jaar 1968 57,35 41,29 25,57

54 jaar 1969 54,18 39,01 24,15

53 jaar 1970 51,19 36,85 22,82

52 jaar 1971 48,36 34,81 21,56

51 jaar 1972 45,68 32,89 20,36

50 jaar 1973 43,16 31,07 19,24

49 jaar 1974 40,77 29,35 18,17

48 jaar 1975 38,51 27,73 17,17

47 jaar 1976 36,38 26,19 16,22

46 jaar 1977 34,37 24,74 15,32

45 jaar 1978 32,47 23,38 14,48

44 jaar 1979 30,68 22,08 13,67

Leeftijd op  
31 december 2023

Geboortejaar € 16.600 € 11.950 € 7.400   

43 jaar 1980 28,98 20,86 12,92

42 jaar 1981 27,38 19,71 12,20

41 jaar 1982 25,86 18,62 11,53

40 jaar 1983 24,43 17,59 10,89

39 jaar 1984 23,08 16,62 10,29

38 jaar 1985 21,81 15,70 9,72

37 jaar 1986 20,60 14,83 9,18

36 jaar 1987 19,46 14,01 8,68

35 jaar 1988 18,38 13,23 8,20

34 jaar 1989 17,37 12,50 7,74

33 jaar 1990 16,41 11,81 7,31

32 jaar 1991 15,50 11,16 6,91

31 jaar 1992 14,64 10,54 6,53

30 jaar 1993 13,83 9,96 6,17

29 jaar 1994 13,07 9,41 5,83

28 jaar 1995 12,35 8,89 5,50

27 jaar 1996 11,66 8,40 5,20

26 jaar 1997 11,02 7,93 4,91

25 jaar 1998 10,41 7,49 4,64

24 jaar 1999 9,83 7,08 4,38

23 jaar 2000 9,29 6,69 4,14

22 jaar 2001 8,78 6,32 3,91

21 jaar 2002 8,29 5,97 3,70

20 jaar 2003 7,83 5,64 3,49

19 jaar 2004 7,40 5,33 3,30

18 jaar 2005 6,99 5,03 3,12
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Afspraak maken met een van onze werkgeversconsulenten? 

 

Heeft u nog vragen? 
Onze afdeling Accountbeheer staat voor u klaar. U en uw werknemers kunnen bellen met telefoonnummer 088 007 98 11. 
We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30. Een e-mail sturen kan ook via www.pmt.nl/werkgever/contactformulier.

Blijf op de hoogte
Op www.pmt.nl/werkgever vindt u alle informatie en nieuws over pensioen bij PMT. 
Meld u ook aan voor onze digitale nieuwsbrief via Inzendportaal.nl. 
Dan bent u altijd op de hoogte. 

Of volg ons op LinkedIn en Facebook.

    Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)

    PMT - Pensioenfonds Metaal en Techniek 

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 via www.pmt.nl

Consulent Telefoonnummer E-mailadres Branche

Hans van der Hoek  06 - 46 95 10 79 hans.van.der.hoek@pmt.nl  Koninklijke Metaalunie
Jan-Willem van Bommel 06 - 21 24 41 06 janwillem.van.bommel@pmt.nl  BOVAG, FOCWA en RAI
Silvan Valkenburg 06 - 11 51 51 13 silvan.valkenburg@pmt.nl Techniek Nederland
Gijs van Haaften 06 - 11 71 54 81 gijs.van.haaften@pmt.nl  Techniek Nederland

Samen op weg naar UPA
Vanaf 1 januari 2024 stappen wij over op UPA. UPA staat voor Uniforme Pensioenaangifte. Dit is een simpele 
manier om salaris- en pensioengegevens via uw salarispakket aan te leveren bij het pensioenfonds. Met een 
paar klikken op de knop levert u via het UPA-bericht voor elke loonperiode de salaris- en pensioengegevens 
aan. U hoeft dan geen gegevens meer via Inzendportaal.nl op te sturen. Zo bespaart u tijd en voorkomen we 
verschillen tussen uw en onze administratie. 

Wat kunt u nu al doen?
Om over te stappen op UPA heeft u een salarispakket nodig dat UPA-klaar is. Zo kunnen wij UPA goed en op  
tijd voor u inrichten. Al meer dan 25.000 werkgevers gaven hun salarispakket door. U doet dit gemakkelijk 
online met eHerkenning via Inzendportaal.nl. Heeft u nog geen eHerkenning? Vul dan het formulier in op 
www.pmt.nl/upa/formulier.  

Meld u aan voor de UPA Update 
Met de UPA Update informeren wij u op het juiste moment over wat u kunt verwachten en wat u eventueel moet 
doen. Meld u aan op www.pmt.nl/upa-update. Wilt u meer informatie over UPA? Kijk dan op www.pmt.nl/upa. 
Hier vindt u onder andere een routekaart met de stappen die we samen nemen tot u het eerste UPA-bericht 
verzendt via uw salarispakket in januari 2024.   
 

https://www.pmt.nl/werkgever/contactformulier/
https://www.pmt.nl/werkgever
https://www.Inzendportaal.nl
https://www.linkedin.com/company/pensioenfonds-metaal-en-techniek-pmt-
https://www.facebook.com/pmtpensioen/
https://pmt.nl
mailto:hans.van.der.hoek%40pmt.nl?subject=
mailto:janwillem.van.bommel%40pmt.nl?subject=
mailto:silvan.valkenburg%40pmt.nl?subject=
mailto:gijs.van.haaften%40pmt.nl?subject=
http://Inzendportaal.nl
http://www.pmt.nl/upa/formulier
http://www.pmt.nl/upa

