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Metaal en Techniek. Aandachtpunten 2016 in het kort 

• In Loon 2016  is er een ‘nieuwe’ groep in de sector 12: Motorvoertuigen- en 

tweewielerbedrijf (BOVAG) 

• Werkte u in Loon 2015 met de groep 12 Metaal en Techniek en had u de premie voor het 

Sociaal Fonds óf O&O op 0 (nul) staan? Dan importeert Loon 2016 de werkgever en 

werknemers standaard in de ‘nieuwe’ groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf 

(BOVAG). 

 

• De verdeling van de premie Ouderdomspensioen tussen de werknemer en werkgever in de 

groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) is anders dan die bij de 12 Metaal 

en Techniek. 

• De afwijkende verdeling is onderwerp van een rechtszaak waarover nog geen uitspraak 

heeft plaatsgevonden. Loon 2016 hanteert voor de groep 12 Motorvoertuigen- en 

tweewielerbedrijf (BOVAG) vooralsnog de verdeling zoals voorgeschreven door de BOVAG.  

 

• In Loon 2016 staat de ‘Extra Pensioenpremie werknemer’ standaard op nul omdat deze 

premie alleen geldt voor jaarinkomens boven de € 70.416. Bovendien is de premie optioneel. 

• Mocht u de premie voor een werknemer toch willen inschakelen, doe dat dan op het 

tabblad ‘Loon’, ‘Uitzonderingen’ bij de werknemer. 

 

Onderstaand leest u per onderdeel uitgebreider hoe een en ander in elkaar steekt. 
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Nieuwe groep in Loon 2016: 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) 

In Loon 2016  is er een ‘nieuwe’ groep in de sector 12 geïntroduceerd: Motorvoertuigen- en 

tweewielerbedrijf (BOVAG). Deze groep bestond feitelijk al in 2015 maar nog niet in Loon en 

dat leidde soms tot verwarring. 

 

Hulp bij import vanuit Loon 2015 op juiste groep te bepalen 

Loon zal u bij de import uit 2015 helpen om te beslissen of een werkgever in de ‘nieuwe’  

groep Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG)  thuishoort of niet.  

 

Dit is het criterium: werkte u in Loon 2015 met de groep 12 Metaal en Techniek en had u de 

premie voor het Sociaal Fonds óf Opleiding en Ontwikkeling (O&O) op 0 (nul) staan? Dan 

importeert Loon 2016 de werkgever standaard in de ‘nieuwe’ groep 12 Motorvoertuigen- en 

tweewielerbedrijf (BOVAG). Want zo’n nulpremie duidt erop dat het om een bedrijf gaat in 

het Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf: 

 

 
Afbeelding: Groep Metaal en Techniek 2015. Premie Sociaal Fonds of O&O op nul 

 

Na de import toont Loon 2016 in de Agenda standaard als taak onder andere ‘Controleer 

importverslag werkgever 2016’. U ziet tevens dat ‘Premies risicogroep 12 Motorvoertuigen- 

en tweewielerbedrijf bijwerken’ wordt genoemd. Dus de ‘nieuwe’ groep: 
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Afbeelding: Loon Vandaag na import uit 2015 

 

Als we de taak ‘Controleer importverslag werkgever 2016’ openen zien we in zo’n geval (!) 

het volgende: “Er zijn ** werknemers omgezet van de risicogroep 12 'Metaal en Techniek' 

naar de risicogroep 12 'Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf'.” 

 

Dat ziet er in ons voorbeeld zo uit: 

 

 
Afbeelding: Importverslag uit 2015. Wn’s in groep 12 'Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf' 
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Na de import is er nog een taak:’Premies risicogroep 12 Motorvoertuigen- en 

tweewielerbedrijf bijwerken’. Als u die taak start, belandt u bij de werkgever, op tabblad 2 

‘Premies’. Daar zult u zien dat Loon 2016 de werkgever in de groep 12 Motorvoertuigen- en 

tweewielerbedrijf (BOVAG) heeft ingedeeld, en dat dus ook eventuele nieuwe werknemers 

vanzelf in die groep worden geplaatst: 

 

 
Afbeelding: Werkgever, tabblad 2 Premies 

 

De werkgever is vanaf Loon 2016 in de ‘nieuwe’ groep 12 Motorvoertuigen- en 

tweewielerbedrijf (BOVAG) ingedeeld. Loon rekent dan uiteraard met de daarvoor geldende 

premies en getallen.  

 

Na import toch niet in de groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf? 

Als u uit Loon 2015 hebt geïmporteerd en de werkgever en werknemers blijken onterecht in 

de groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf te zijn ingedeeld, deel dan zelf alsnog de 

werknemers in bij de groep 12 Metaal en Techniek.  

 

Dat doet u het snelst zo 

1) Optie ‘Werknemers’ in het hoofdmenu 

2) Kies daar voor ‘Collectieve wijzigingen’ 

3) En dan voor ‘Risicogroep’: 
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Afbeelding: Werknemers, Collectieve wijzigingen, Risicogroep 

 

In het scherm dat dan verschijnt, kiest u voor de groep 12 Metaal en Techniek.  

 

NB Vergeet niet bij de werkgever op tabblad 2 ‘Premies’ aan te geven dat nieuwe 

werknemers ook in de groep 12 Metaal en Techniek moeten worden ingedeeld, en dus niet 

meer in de 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG). 

Verdeling premie Ouderdomspensioen. Metaal en Techniek versus BOVAG 

 

De verdeling van de premie Ouderdomspensioen tussen de werknemer en werkgever in de 

groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) is anders dan die bij de 12 Metaal 

en Techniek.  

 

12 Metaal en Techniek 

Voor de groep 12 Metaal en Techniek wordt de premie Ouderdomspensioen als volgt 

verdeeld. 

 

Pensioenpremie          23,50% 

 

Verdeling 

Werknemersdeel        46,30%   =  23,50 x 46,30%   =     10,88% 

Werkgeversdeel          53,70%  =  23,50 x 53,70%   =     12,62% 

VPL premie overgangsrechten volledig Werkgever           6,12% 

 

Totaal werknemersdeel                                                   10,88% 

Totaal werkgeversdeel  12,62 + 6,12 =                           18,74% 

Totaal 23,50 + 6,12                                                                            29,62% 

                                                                                                           ====== 
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Deze verdeling zien we terug in Loon 2016 bij de premies voor de groep 12 Metaal en 

Techniek: 

 

 
Afbeelding: Werkgever, Premies, Ouderdomspensioen groep Metaal en Techniek   

 

12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) 

Voor de groep 12  Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) ziet de premieverdeling 

Voor het Ouderdomspensioen er als volgt uit. 

 

Pensioenpremie          23,50% 

Verdeling 

Werknemersdeel         46,80%  =  23,50 x 46,80%  =     11,00% 

Werkgeversdeel          53,20%  =  23,50 x 53,20%  =     12,50% 

VPL premie overgangsregeling 

Deze premie 6,12% 

Verdeling 

Werknemersdeel         46,80%  =  6,12   x 46,80%  =      2,86% 

Werkgeversdeel          53,20%  =  6,12   x 53,20%  =      3,26% 

 

Totaal werknemersdeel  11,00 + 2,86 =                         13,86% 

Totaal werkgeversdeel    12,50 + 3,26 =                         15,76% 

Totaal 23,50 + 6,12                                                                            29,62% 

                                                                                                          ====== 
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In Loon 2016 ziet dat er zo uit:  

 

 
Afbeelding: Werkgever, Premies, Ouderdomspensioen groep 12 BOVAG 

 

Rechtszaak verdeling premie Ouderdomspensioen BOVAG 

De groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) wijkt dus af van de onderlinge 

verdeling van de premie Ouderdomspensioen. Loon 2016 hanteert voor de groep 12 

Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) vooralsnog de verdeling zoals 

voorgeschreven door de BOVAG.  

 

Hieronder leest u meer over de rechtszaak. 

 

Pensioenfonds PMT (Metaal en Techniek) is een bodemprocedure gestart in de kwestie rond 

de zeggenschap over de pensioenpremieverdeling in de sector Motorvoertuigen- en 

Tweewielerbedrijf (BOVAG). BOVAG adviseert leden om een reservering aan te blijven 

houden.  

 

Eerder dienden een kort geding en een spoedappèl over deze zaak. BOVAG is van mening 

dat BOVAG en vakbonden – de sociale partners in de branche - samen de verdeling van de 

pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers bepalen en niet het Pensioenfonds 

Metaal en Techniek. PMT is van mening dat het fonds daarover gaat. In het spoedappèl 

kreeg BOVAG gelijk van het Haagse hof. PMT neemt daar geen genoegen mee en is een 

bodemprocedure gestart. 

 

Versnelde procedure 

PMT en BOVAG zijn een versnelde procedure overeengekomen om zo snel mogelijk een 

eind te maken een de nieuwe periode van onzekerheid voor werkgevers en werknemers.  
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Reservering 

BOVAG adviseert leden wel om een reservering aan te blijven houden tot de uitkomst van de 

bodemprocedure bekend is, gelet op eventuele financiële risico’s over het boekjaar 2014, 

2015 en/of 2016. 

 

Premies Ouderdomspensioen  groep BOVAG wijzigen? 

Als (!) u de door de BOVAG gehanteerde premies wilt wijzigen, doet u dat dan via het 

tabblad 2 ‘Premies’, ‘Wijzig premies’ bij de werkgever. Daar voert u bij de groep 12 

Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG) de premies Ouderdomspensioen van de 

groep 12 Metaal en Techniek in. 

 

In concreto:  

- U wijzigt de 13,86% (werknemer) in 10,88%.  

- En u verandert de 15,76% (werkgever) in 18,74%.  

 

Het totaal aan premies Ouderdomspensioen blijft gelijk (29,62%), het gaat immers alleen om 

de verdeling ervan tussen de werknemer en werkgever.  

 

In Loon 2016 ziet het premiescherm er dan zo uit: 

 

 
Afbeelding: Wijzig premies, Aangepaste (!) premies Ouderdomspensioen groep BOVAG 
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‘Extra Pensioenpremie’ standaard op nul 

In de sector 12 bestaat ook de ‘Extra Pensioenpremie’. In zowel de groep 12 Metaal en 

Techniek als in de groep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (BOVAG). 

 

Deze regeling wordt ook wel de Excedentregeling genoemd. Tot en met het jaar 2015 

bestond er één premiepercentage voor jaarsalarissen boven de € 70.000. Vanaf 2016 is dat 

veranderd. Nu is de hoogte van de premie afhankelijk van uw keuze voor opbouw met een 

hoog of laag percentage. Ook de leeftijd van de werknemer is bepalend voor de hoogte van 

de premie: 

 

 
Afbeelding: Extra pensioenpremie. Naar leeftijd, en hoog of laag 

De Extra Pensioenpremie zal niet vaak worden berekend want deze komt alleen voor over 

het deel van het salaris tussen de € 70.416 en € 101.519 (gegevens 2016). Bovendien is het 

geen verplichte premie maar een optionele. Omdat de premie zo weinig zal voorkomen staan 

in Loon 2016 de ‘Extra Pensioenpremies’ standaard op nul:  

 

 
Afbeelding: Werkgever, Premies, Extra Ouderdomspensioen  
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Mocht u de premie voor een werknemer toch willen inschakelen, doe dat dan op het tabblad 

‘Loon’, ‘Uitzonderingen’ bij de werknemer. In ons voorbeeld (!) gaat het om een 60-plusser, 

met een hoog opbouwpercentage (totaal 33,3%). De verdeling ervan is als volgt: werknemer 

15,58%, werkgever 17,72%. Deze percentages vult u in: 

 

 
Afbeelding: Werknemer, Loon, Uitzonderingen, Extra Ouderdomspensioen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


