
 

GEDEELTELIJKE COMPENSATIE VOOR VERLAAGDE 
PENSIOENOPBOUW VANAF 2015! 

 

Inleiding 

Uit de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Witteveenkader 2015 kan worden 
opgemaakt dat naast een verlaging van het opbouwpercentage ook een verlaging van de 
franchise mogelijk is.  
Dit kan in een aantal situaties de verlaging van de pensioenopbouw deels compenseren. 
 

AOW en franchise 
De jaarlijks door de belastingdienst gepubliceerde minimaal toegestane franchise is 
gebaseerd op 10/7 maal de AOW-uitkering van een gehuwde. De achterliggende gedachte 
daarbij was dat in 35 jaar met een opbouwpercentage van 2% een pensioenniveau van 70% 
van het laatst genoten inkomen kon worden bereikt. 
 

Parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Witteveenkader 2015 

Met nu een middelloonregeling als uitgangspunt is het te bereiken pensioeninkomen 75%, 
zijnde 40 jaar x 1,875%, van het gemiddeld genoten inkomen. Dit vertaalt zich in een 
franchise die niet meer is gebaseerd op 10/7 maar op basis van 10/7,5 maal de AOW-
uitkering voor een gehuwde.  
Oftewel een franchise die bij een opbouwpercentage van 1,875%1 in 2015 niet meer 
minimaal gelijk moet zijn aan € 13.449 maar aan € 12.552 (bedragen 2014). 

 
Wat betekent dat concreet? 
In onderstaande tabel geven we, ter illustratie, een overzicht van de pensioenopbouw per 
jaar van 1,875% met de huidige fiscaal minimale franchise van € 13.449 en dezelfde regeling 
met een franchise van € 12.552. 
 

Tabel: Effect op pensioenopbouw in één jaar 

Salaris 
(in €) 

2,15% opbouw 1,875% opbouw  
franchise € 13.449 

1,875% opbouw 
franchise € 12.552 franchise € 13.449 

20.000 141 123 140 

25.000 248 217 233 

30.000 356 310 327 

35.000 463 404 421 

40.000 571 498 515 

45.000 678 592 609 

50.000 786 685 702 

60.000 1.001 873 890 

70.000 1.216 1.060 1.077 

80.000 1.431 1.248 1.265 

90.000 1.646 1.435 1.452 

100.000 1.861 1.623 1.640 

 

De tabel maakt duidelijk dat een verlaging van de franchise vooral in het voordeel werkt van 
de laagst betaalden. Aan de onderkant van het loongebouw wordt de verlaging van het 
opbouwpercentage nagenoeg geheel gecompenseerd door een eventuele verlaging van de 
franchise. 

                                                
1
 Naast de franchise van € 13.449 zijn er ook verlaagde franchises mogelijk in combinatie met een 

lager opbouwpercentage. Naar verwachting worden deze franchises op dezelfde wijze verlaagd: 
Bij 1,788% opbouw van € 12.251 naar € 11.434 /  Bij 1,701% opbouw van € 11.005 naar € 10.271 


