
Gevolgen van de hogere franchise 2023 
 

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het minimumloon met 10,15% verhoogd. Dit leidt tot een 

fors hogere franchise voor het pensioen. Dit heeft tot gevolg dat een werknemer in 2023 minder 

pensioen opbouwt over hetzelfde salaris. Hieronder leggen we de gevolgen uit. 

 

Stijging AOW-franchise 2023 

Het minimumloon stijgt vanaf 1 januari 2023 met 10,15%. De AOW-uitkering is gebaseerd op het 
minimumloon en stijgt daardoor ook met 10,15%. Ook de minimaal wettelijk vereiste franchise in 
pensioenregelingen stijgt van € 14.802,- (2022) naar € 16.322,- (2023).  
 

Wat is een franchise? 

Een franchise is het deel van het pensioengevend salaris waarover een werknemer geen pensioen 
opbouwt. Dit drempelbedrag wordt gehanteerd, omdat werknemers vanaf hun AOW-leeftijd een 
AOW-uitkering van de overheid ontvangen. 
 

Welke consequenties heeft deze hogere franchise voor de werknemer? 

Het rekenvoorbeeld hieronder laat de consequentie voor de werknemer zien.  
 
 

Pensioenopbouw 2022 Pensioenopbouw 2023 Verschil 

Salaris: € 30.000,- 
Franchise: € 14.802,-  
Pensioengrondslag (salaris minus 
franchise): € 15.198,- 
 

Salaris: € 30.000,- 
Franchise: € 16.322,-  
Pensioengrondslag (salaris minus 
franchise): € 13.678,- 
 

Er wordt over een 
bedrag van € 1.520,- 
minder pensioen 
opgebouwd. 

 
Als het salaris van deze werknemer met minder dan circa 5% stijgt, wordt de pensioengrondslag 
verlaagd. Als werkgever betaal je minder pensioenpremie, maar de werknemer bouwt ook minder 
pensioen op.  
 
Dit heeft ook gevolgen voor de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Is de pensioengrondslag 

in 2023 lager dan in 2022? Dan betekent dat een lagere uitkering voor de nabestaanden.  

 
Wat kan je als werkgever doen? 

In de media lezen we dat in veel cao-onderhandelingen salarisstijgingen worden meegenomen. Er 

zijn ook branches die niet onder een cao vallen. In dat geval maak je als werkgever zelf afspraken 

met jouw werknemers. De meeste salarisstijgingen zullen wellicht niet de gedaalde 

pensioengrondslag compenseren. Dit leidt ertoe dat werknemers vanaf 2023 minder pensioen 

opbouwen. De premie die werkgevers en werknemers inleggen daalt en daardoor ook de 

pensioenopbouw. Wil je dus dat de pensioenopbouw van jouw werknemers niet daalt? Dan zullen 

de salarissen moeten stijgen.  

 

Om de impact van de gevolgen voor het partnerpensioen te verkleinen, kun je als werkgever het 

volgende regelen:  

- Anw-hiaatverzekering voor je werknemers 

- Collectieve overlijdensrisicoverzekering 

Uiteraard informeren wij je graag over deze mogelijkheden.  



Wat kan een werknemer doen? 

Als werkgever is het goed om je werknemer te attenderen op de gevolgen voor zijn of haar 

pensioenregeling. De werknemer kan dan maatregelen treffen wat betreft  zijn ouderdomspensioen 

en zijn nabestaandenpensioen. In sommige pensioenregelingen is het namelijk mogelijk om extra 

geld in te leggen (bijsparen). Meer informatie daarover is te vinden in het portaal van de 

pensioenuitvoerder. Ook is het mogelijk om in privé aanvullende maatregelen te treffen. Meer 

informatie over de mogelijkheden leest de werknemer op onze website.   

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/pensioen

