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Geenquotummaar euro’s: de pensioenkloof
tussenmannen en vrouwen kan veel kleiner
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N
udeTweedeKamerover
een vrouwenquotumvan
minimaal 30%voor raden
van commissarissen van
beursgenoteerdebedrij-
venheeft gestemd, is het

eenmooimoment eens te kijkenhoe
het zitmetdepensioenkloof tussen
mannenen vrouwen: de genderpension
gap (gpg).Die ligt inNederlandaanzien-
lijk hoger dan in andere landen.

Dat zou jeniet verwachten vanhet
beste pensioenstelsel terwereld (vol-
gensdeMelbourneMercerGlobal Pen-
sion Index),maarNederland voertmet
eenpensioenverschil van40% tussen
mannenen vrouwenbijnade lijst aan
vande27 landendie inhet jaarlijkse
rapport ‘PensionMarkets inFocus’ van
deOrganisatie voorEconomische Sa-
menwerking enOntwikkeling (Oeso)
vermeld staan.Het gemiddelde van
deze landen ligt op26%.

Dehoogste gpg is in Japan (46%),

waar vrouwenampermeerdandehelft
ontvangen vandepensioenen vanman-
nen. Estlandheeftmet 5%de laagste
gpg.Dezepercentages zijn gemeten
voorde65-plussers,waarbijmensen
zonder enigwerkgerelateerdpensioen
buitenbeschouwing zijn gelaten.Op-
vallend is dat de gpg inNederland (en
Italië) niet is gedaald, terwijl in andere
landen veel verschil is ingelopen. In
2013 rapporteerdedeOesonamelijk
voorNederlandookal 40%, terwijl het
gemiddeldepercentage gpg voor alle
landen is gedaald van39% in2013naar
26% in2019.Nederland is daarmee
vanmiddenmoter afgezaktnaar de
achterhoede.

ECONOMISCHE FACTOREN
Hoekomtdat?Een verklarende factor
is het hoge aandeel deeltijdwerkers on-
derNederlandse vrouwen.Ooknoemt
deOesohet loonverschil van17% tus-
senmannenen vrouwen inNederland.
Vervolgenswijst deOesoopeenom-
gekeerd verband tussen sectorenwaar
meer vrouwenwerkenen sectorenmet
pensioenregelingen,waardoor vrouwen
minder vaakonder eenpensioenrege-
ling vallendanmannen.Niettemin is in
Nederland55%vande vrouwendeelne-
mer in eenpensioenregeling endat is
internationaal gezien eenhoogpercen-
tage.Maarhet aanvullendpensioen is
inNederland verhoudingsgewijs hoog
tenopzichte vanhet staatspensioen (de
AOW)waardoor verschillen inde aan-
vullendepensioenen voorNederlandse
vrouwenenmannen steviger doorwer-
ken indegpg. Tot zo ver de economi-
sche factoren.

Dande juridische factoren.Neder-
landheeft sinds enkele gerechtelijke
uitsprakenende invoering vandeWet
gelijkebehandelinguit 1994het directe

onderscheid tussenmannenen vrou-
wen inpensioenregelingenafgeschaft.
Voordie tijdwerden vrouwenuitgeslo-
ten vandepensioenregelingofwerden
zepasop latere leeftijd opgenomen in
depensioenregeling,wellicht vanuit
de gedachtedat zedanwaarschijnlijk
nietmeer zouden trouwen.Ookwerd
voormannenaanzienlijk vaker eenna-
bestaandenpensioenopgebouwddan
voor vrouwen, zoalsEmilie Schols-van
Oppen tien jaar geleden inhaar proef-
schrift beschreef.

Zonder direct onderscheid is er nog
wel indirect onderscheid inpensioenre-
gelingenmogelijk.DeOesonoemthier
als voorbeeldenhet aantal gewerkte
uren inhet voorafgaande jaar, het type
arbeidscontract endehoogte vanhet
loon. Vrouwenhebben verhoudings-
gewijs vaker deeltijdbanenenflexibele
aanstellingen.Ookkrijgen ze lagere
lonen,waardoorde franchisehenmeer
beperkt indepensioenopbouw.

Hoewel hetOeso-onderzoeknog
geen leeftijdsgroependoorde tijdheeft
kunnen volgen, kunnendehuidige
onderzochte groepenwelworden ver-
geleken.Danblijkt dat depensioen-
kloof (gpg) voorde leeftijdsgroep tot
25 jaar 1% is enoploopt tot 16% rond
het 34e jaar.Nog10 jaar later is de gpg
opgelopen tot 29%endaarnagaat deze
richtingde40%.Afgezet tegenhet loon-
verschil van17%, is dit een stevige ver-
groting.Het is denkbaardat de laatste
fase vandeze vergroting vandepensi-
oenkloofweer kleiner kanwordenals
onspensioenstelselmetdoorsneeop-
bouwwordt vervangendoordegressieve
opbouw, omdat daneengroter deel van
depensioenopbouw inde jongere jaren
plaatsvindt,wanneer vrouwennog va-
ker evenveel urenwerkenalsmannen
ende loonkloof kleiner is.

Sommigemensen redenerendat
het niet erg is dat vrouwen lagerepen-
sioenenkrijgendanmannen,want ze
levendoorgaans langer.Daar valt echter
het nodige tegenin tebrengen.Die ver-
schillen in levensverwachtingworden
namelijk goeddeels verklaarduit leefge-
woonten, zoals rokenendrinken.Wan-
neer dergelijke leefgewoontenminder
verschillen, zullenookde levensver-
wachtingen tussenmannenen vrouwen
minderuiteenlopen.

Recente cijfers vanhetCentraal Bu-
reau voorde Statistiek laten inderdaad
ziendat de levensverwachting vanman-
nenen vrouwenconvergeert.De reste-
rende levensverwachtingopde leeftijd
van65 jaar verschilde in1987nog4,7
jaar tussenmannenen vrouwen,maar
was in2018nog slechts 2,4 jaar. Boven-
dienprofiterenmannendoorgaans
meer vanhetnabestaandenpensioen
dan vrouwen, omdatweduwen langer
leven en vaker jonger zijndanweduw-
naars. Almet al valt hetwelmeemetdie
herverdeling tussenmannenen vrou-
wen.Daarmeewordende verschillen in
de eigenopgebouwdepensioenrechten
belangrijker.

OPLOSSINGEN
Momenteel staatNederlandhoogop
het lijstje vandegpg, depensioenkloof
tussenmannenen vrouwen, endat
wordtniet vanzelf beter.Het helpt als
beloningsverschillenkleinerworden
enals ermeermannenenminder
vrouwen indeeltijd gaanwerken.Daar-
naast kanwordengekekennaar indi-
rect onderscheid inpensioenregelin-
gen.Die zijnniet bedoeldomvrouwen
achter te stellen,maarwerkenwel zo
uit.Ookhelpt het als pensioenfondsen
huneigendatanauwkeurig gaananaly-
seren.Meten isweten.

Opvallend is dat de
pensioenkloof tussen
mannen en vrouwen
in Nederland niet
is gedaald
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