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PMT voert aanwijzing DNB uit en verlaagt pensioenen met 0,4%
Zodra financiële positie van het fonds het toelaat wordt korting beëindigd

Het bestuur van PMT heeft in januari besloten dat het niet nodig is de pensioenen van zijn deelnemers
met 0,4% te korten. Het premiebesluit (verlaging opbouwpercentage en hogere bijdrage werkgevers)
dat in 2013 is genomen draagt (0,5% dekkingsgraad) bij aan een verbetering van de financiële situatie
van het fonds direct per 1 januari 2014.
De Nederlandsche Bank (DNB) is het niet eens met de argumentatie die PMT heeft aangevoerd en
vindt dat PMT de pensioenen toch met 0,4% moet verlagen. PMT zal dit besluit van DNB uitvoeren en
per 1 mei de pensioenen verlagen. Zodra de financiële positie van het fonds dat toelaat zal de korting
worden beëindigd.
Jan Berghuis, voorzitter PMT; “We zijn tot het uiterste gegaan om een korting van pensioenen te
voorkomen. We voeren het besluit van DNB uit, maar vinden dat deze verlaging van de pensioenen niet
in het belang is van onze deelnemers en gepensioneerden.”

Cijfers:




Dekkingsgraad eind februari 2014: 104,3%. Actuele dekkingsgraad 104,2%
Dekkingsgraad december 2013 was 103,8% (UFR driemaands gemiddelde op basis van
voorlopige gegevens).
Volgens het met DNB afgesproken herstelpad moest de dekkingsgraad eind 2013 104,2% zijn.
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OVER PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK
PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ruim 33.000
ondernemingen, waarin bijna 383.000 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
(ruim 670.000) en de personen die al een uitkering ontvangen (ca.198.000) en het totaal aantal
deelnemers is meer dan één 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
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