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Metaalfonds koerst aan op rechtenkorting 

Het grote pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) koerst aan op een rechtenkorting begin 2012, nu zijn 
dekkingsgraad is gedaald tot vlakbij het kritische niveau voor aanvullende maatregelen. 

Eind november was de dekking van PMT – met een vermogen van ruim 37 miljard euro het grootste marktfonds 
van Nederland – 91%, terwijl het herstelplan voorschrijft dat een dekkingsgraad van 91,9% eind dit jaar 
'aanvullende maatregelen' noodzakelijk maakt, aldus het bestuur. 

Omdat de dekking van het bedrijfstakpensioenfonds aanzienlijk lager is dan het vereiste minimum van 105% heeft 
het bestuur besloten om de premies met 1% op te trekken tot 30,3% van het pensioengevend salaris. 

Bovendien zal PMT voor het derde achtereenvolgende jaar geen indexatie toekennen, zo heeft het laten weten. 

Het is de vraag of deze maatregelen voldoende zijn om een rechtenkortig af te wenden. Het fonds heeft in zijn 
herstelplan duidelijk gemaakt dat een rechtenkorting op uiterlijk 1 april 2012 tot de mogelijkheden behoort. 

Premieverhoging en lang leven 
Volgens PMT-woordvoerster Annemieke Biesheuvel zal de aangekondigde premieverhoging zowel werkgevers als 
werknemers met een modaal salaris maandelijks zo'n 8 euro netto  kosten. 

Ze zei dat het pensioenfonds inmiddels de voorspellingen voor gestegen levensverwachting van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en die van het Actuarieel Genootschap (AG) in zijn dekkingsgraad heeft verwerkt. 

De meer recente AG-cijfers veroorzaakten een extra daling van de dekking met 3,5 procentpunten, aldus 
Biesheuvel. 

Ze gaf aan dat daarmee het positieve effect van de stijging van de rekenrente met een kwart procentpunt to 3,14%  
in november, volledig teniet werd gedaan. 

Eerder dit jaar besloot het bestuur om de afdekking van het renterisico op de verplichtingen te verhogen van 10% 
naar 25%. Het zag toen af van een volledig afdekking, “omdat in dat geval een rentestijging het voor het fonds 
moeilijker zou maken om voor de lange termijn te kunnen indexeren”. 

PMT heeft ruim 410.000 actieve deelnemers bij ruim 34.000 bedrijven alsmede 640.000 slapers en 165.000 
gepensioneerden. 
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