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Vrouwen in een nieuw pensioenstelsel 

 

Pensioen is geen vrouwenzaak, zo lijkt het. Mannen bouwen gemiddeld ruim twee keer zoveel 

pensioen op als vrouwen, de pensioenfondsbesturen bestaan voor ruim 88% uit manneni en op 

bijeenkomsten over het nieuwe pensioenstelsel is het merendeel van de deelnemers man.  

Vrouwen zijn voor hun pensioen vaker dan mannen afhankelijk van hun partner of van de sociale 

zekerheid, zo blijkt uit een enquête die Aegonii heeft gehouden onder 16.000 werknemers en 

gepensioneerden in 15 landen, waaronder Nederland.  

En vrouwen zijn zich minder vaak bewust van hun pensioensituatie dan mannen en zijn minder 

financieel zelfredzaamiii.  

Redenen te meer voor Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, om een 

bijdrage te leveren aan de Nationale Pensioendialoog die door staatssecretaris Klijnsma is gestart. In 

een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij: 

“Het kabinet vindt het van groot belang dat verschillende belanghebbenden in deze sessies 

allen aan bod kunnen komen. Onder meer sociale partners, verzekeraars, pensioenfondsen, 

pensioenuitvoerders, toezichthouders, ouderen, jongeren, deskundigen en betrokken 

burgers zullen worden uitgenodigd.” iv  

Atria wil graag uitdrukkelijk vrouwen benoemen als belanghebbenden bij een goed en 

toekomstbestendig pensioenstelsel, gezien hun financieel meer kwetsbare positie. 

Er zijn namelijk meerdere signalen dat  de verschillende keuze-elementen voor het nieuwe 

pensioenstelsel andere effecten kunnen hebben op de financiële positie van vrouwen in vergelijking 

met die van mannen. De vraag rijst dan ook in hoeverre de mogelijke wijzigingen in het 

pensioenstelsel in overeenstemming zijn met het kabinetsbeleid op het vlak van economische 

zelfstandigheid van vrouwen. In dit advies doen we een voorzet voor een analyse van de 

genderaspecten van het huidige en het nieuwe pensioenstelsel. We hopen dat de staatsecretaris 

dergelijke analyses mee laat wegen in de beslissingen rond het nieuwe stelsel. Daarbij bevelen we 

aan dat ook andere persoonskenmerken, zoals leeftijd, huishoudensvorm, etniciteit en leeftijd in acht 

worden genomen, in combinatie met elkaar, zodat de gevolgen voor verschillende typen vrouwen en 

mannen inzichtelijk worden.  

 

Solidariteit 

Van de vier kernelementen van het pensioenstelsel springt de solidariteit het meest in het oog, als 

het gaat om de positie van vrouwen. Op het eerste gezicht lijkt het huidige stelsel namelijk erg 

gunstig voor vrouwen: ze leven gemiddeld langer dan mannen, maar betalen geen hogere premie. En 

ook huisvrouwen die nooit gewerkt hebben krijgen na hun 65e volledige AOW. Het beeld ontstaat 

dus dat mannen voor vrouwen betalen. Maar klopt dat beeld nog wel? En is die solidariteit nog 

nodig?  
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De levensverwachting van vrouwen is weliswaar hoger dan die van mannen, waardoor zij over hun 

hele leven meer AOW en pensioen ontvangen bij eenzelfde inleg. Maar het verschil in 

levensverwachting is al afgenomen: was dit in 2001 nog bijna 5 jaar, inmiddels leven vrouwen 

gemiddeld 3,5 jaar langer dan mannenv. Hier neemt de risicodeling al af.  

Het tweede punt waarop werkende mannen hebben betaald voor vrouwen, komt vanuit het 

kostwinnersmodel dat decennialang de norm is geweest. In dat kader zijn verschillende financiële 

regelingen ingezet ter ondersteuning van huisvrouwen (al dan niet via betaling aan hun werkende 

partner). De meeste hiervan, zoals de AOW-toeslag voor de gepensioneerde met een partner jonger 

dan 65 jaar, worden inmiddels afgeschaft of afgebouwd, omdat het kostwinnersmodel achterhaald 

is. Het adagium is nu dat mannen en vrouwen betaald werk en zorgtaken evenredig zouden moeten 

verdelen. En het aantal vrouwen met betaald werk is dan ook flink gestegen in de afgelopen 

decennia.  

In de praktijk kiezen verreweg de meeste stellen voor het anderhalfverdienersmodel, waarbij de man 

voltijd werkt en de vrouw deeltijd, daarnaast het merendeel van de zorgtaken doet en daardoor 

minder pensioen opbouwt. In het huidige pensioenstelsel is deels al rekening gehouden met 

anderhalfverdieners. Door de manier waarop de franchise gehanteerd wordt, bouwen deeltijders –

veelal vrouwen- relatief veel pensioen op. De solidariteit is verschoven naar vrouwen met een 

deeltijdbaan, maar zij blijven sterk achter in de opbouw van hun tweede pijler pensioen, vergeleken 

met mannen.  

Een reden om  enige mate van solidariteit te behouden is dat niet alle vrouwen in staat zijn om zelf 

genoeg pensioen op te bouwen: vooral oudere vrouwen, maar ook vrouwen met kleine kinderen 

hebben nu vaak niet de mogelijkheid om (meer) te gaan werken en kunnen daardoor het verdwijnen 

van de financiële tegemoetkomingen vaak niet compenseren. Ook hebben ze vaak niet de middelen 

voor een individuele vorm van pensioenopbouw.  

En een laatste reden ligt in de beloningsverschillen: vrouwen verdienen gemiddeld per uur 19% 

minder salaris dan mannen1 vi, en bouwen daardoor dus ook minder pensioen op.  

Ondanks de man-vrouw- solidariteit in het huidige stelsel, is er sprake van een flinke pensioenkloof: 

gemiddeld bouwen vrouwen aanzienlijk minder pensioen op in de tweede pijler dan mannen. In 2011 

was dit € 2.100 euro voor vrouwen t.o.v. € 4.500 voor mannen. Het verschil in te bereiken jaarlijkse 

aanspraak is nog groter, namelijk € 5.900 t.o.v. € 11.800vii.  

Samengevat is solidariteit wel degelijk nog in het belang van vrouwen, hoewel de noodzaak hiertoe 

langzaam afneemt. Die noodzaak zal echter niet nihil worden, zolang er verschillen zijn qua 

levensverwachting, beloning en arbeidsuren. Het verhogen van die laatste twee zijn doelen van het 

emancipatiebeleid van dit kabinet. Het nieuwe pensioenstelsel kan daarom anticiperen op deze 

emancipatiedoelen, maar moet er ook rekening mee houden dat niet alle vrouwen op korte termijn 

aan dat gewenste plaatje zullen voldoen. 

 

 

                                                           
1
 Dit betreft het ongecorrigeerde percentage. Indien gecorrigeerd wordt voor deeltijd en andere relevante 

factoren blijft een beloningsverschil van 4% over bij de overheid en 8% in het bedrijfsleven. 
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Verschillende groepen vrouwen 

Zijn dan alle vrouwen relatief goed af met  het huidige stelsel, of zijn er ook vrouwen die juist belang 

zouden hebben bij hervormingen in het pensioenstelsel?  

Een vaak gehoord geluid is dat door de doorsneesystematiek  jongeren relatief veel premie betalen, 

vergeleken met ouderen, omdat hun premie nog veel langer kan renderen. De jongere werkende 

generatie bestaat voor een groot deel uit vrouwen, terwijl de oudere generatie vooral uit mannen 

bestaat, zo blijkt bijvoorbeeld uit cijfers van het ABPviii.  

Ongehuwde vrouwen bouwen aanzienlijk meer pensioen op dan gehuwde vrouwen, doordat ze 

gemiddeld meer uren werken. Vanaf 35 jaar (en toenemend met leeftijd) hebben ongehuwde 

vrouwen beduidend hogere opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken dan vrouwen die 

getrouwd zijn, geregistreerd samenwonen, gescheiden zijn of verweduwd. Bij mannen zien we juist 

een tegengesteld beeld. De grafiek laat deze verschillen duidelijk zien voor de categorie 45 – 50 

jarigen. 

 

Grafiek 2. Opgebouwde jaarlijkse aanspraken, 45 tot 50 jarigen 

 

Bron: CBS Statline 

 

Maar hoewel ongehuwde vrouwen relatief veel pensioen opbouwen, hebben juist vrouwen met een 

partner meer profijt van het huidige stelsel, door het nabestaandenpensioen, zo blijkt uit een studie 

van Aarsen en Kuipersix. En ook door het feit dat partners, ook als de vrouw niet of weinig betaald 

werk verricht, toch allebei AOW krijgen. 

Het ligt voor de hand dat hogeropgeleide vrouwen meer inkomen hebben en dus in totaal ook meer 

pensioen opbouwen dan lageropgeleiden. Daarbij leven ze gemiddeld ook 6 jaar langer en krijgen 

dus langere tijd een hoger pensioen uitgekeerd. Het Centraal Planbureau heeft in een model 

berekend wat de omvang is van de herverdelingseffecten gebaseerd op opleidingsniveaux. 

Laagopgeleide mannen zijn het slechtste af: zij ontvangen dertien procent  te weinig 
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pensioeninkomen gegeven de omvang van de ingelegde premies. Laagopgeleide vrouwen krijgen zes 

procent te weinig pensioeninkomen, en hoogopgeleide zes procent  te veel. Hoogopgeleide mannen 

krijgen net iets meer dan hun inleg: plus twee procent.  

Door de toepassing van de franchise krijgen laagbetaalde voltijdwerkenden ten opzichte van hun 

inkomen minder pensioen dan hoogbetaalden en deeltijdwerkendenxi. Voor werkenden in deeltijd 

geldt echter dat ze relatief veel pensioen opbouwen in relatie tot het salaris. Dus deeltijders met 

hoge inkomens bouwen meer pensioen op, omdat de pensioengrondslag (salaris minus franchise) 

gebaseerd wordt op de voltijd-franchise.  

Om een voorbeeld te geven: Wanneer in een pensioenregeling een franchise wordt gebruikt van € 

16.000, en een opbouwpercentage van 1,75%, zou iemand met een deeltijdbaan van 50% en een 

deeltijdsalaris van € 20.000 slechts € 70 euro per jaar opbouwen (1,75% x 4.000). Bij de huidige 

systematiek bouwt deze persoon echter jaarlijks € 175 aan pensioen op (0,5 x 1,75% x 20.000). Maar, 

een andere werknemer bij hetzelfde bedrijf die met een voltijdbaan € 20.000 verdient, bouwt maar € 

70 op. Oftewel: hoogbetaalde vrouwen met een deeltijdbaan zijn veel gunstiger uit dan laagbetaalde 

vrouwen met een voltijdbaan.  

ZZP-ers zijn niet verplicht pensioen op te bouwen. Als zij hier wel voor kiezen, maken ze relatief veel 

kosten, omdat zij zijn aangewezen op de individuele voorzieningen van de derde pijler. Het in 

ontwikkeling zijnde pensioenfonds voor zzp-ers zal hier wellicht verandering in brengen. ZZP-ers die 

eerder in loondienst zijn geweest, hebben overigens relatief veel pensioenpremie betaald ten 

opzichte van wat ze nog krijgen, wie bijvoorbeeld op haar 46e jaar ZZP-er wordt, ontvangt ruwweg 

eenderde te weinig pensioeninkomen vergeleken bij de inleg. Overigens zijn vrouwen die eerst zzp-er 

zijn of een loopbaanonderbreking hebben gehad en pas na hun 46e in een pensioenfonds stappen 

goed af; zij ontvangen bijna twintig procent ‘teveel’xii.  

En tot slot is er een verschil tussen  autochtone vrouwen en tweede generatie migrantes enerzijds en 

eerste generatie migrantes anderzijds: de laatste groep krijgt minder aow als ze na hun 15e naar 

Nederland zijn gekomen, maar blijken ook aanzienlijk minder pensioen op te bouwen in de tweede 

pijler: € 600 euro per jaar, vergeleken met € 2.400 euro per jaar voor autochtone vrouwen, en  

€1.500 voor tweede generatie migrantes. 

Het lijkt er dus op dat oudere hoogopgeleide autochtone vrouwen met grote deeltijdbaan en een 

partner het beste af zijn met het huidige pensioenstelsel, want:  

- Autochtone vrouwen leven gemiddeld het langst  

- Hoogopgeleiden leven langer xiii en verdienen meestal meer, nog sterker in de tweede helft 

van de loopbaan 

- Deeltijders bouwen relatief veel pensioen op, vanwege de franchise voor deeltijd 

- Vrouwen met een partner hebben meer profijt, door het nabestaandenpensioen  

- Voor ouderen pakt de doorsneesystematiek gunstiger uit dan voor jongeren 

En als we deze redenering omdraaien, zouden jongere, alleenstaande laagopgeleide migrantes met 

voltijdbaan of een eigen bedrijfje juist slechter af zijn dan alle andere groepen. 

Dit soort herverdelingseffecten worden pas goed duidelijk als meerdere persoonskenmerken 

tegelijkertijd worden bekeken. Daarom adviseert Atria om bij de beoordeling en doorrekening van de 

verschillende opties voor het nieuwe pensioenstelsel rekening te houden met de verschillende 
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bevolkingsgroepen. Er moet niet alleen gekeken worden naar solidariteit tussen leeftijdsgroepen 

maar ook naar verschillen tussen mannen en vrouwen, autochtonen en migranten, mensen met of 

zonder partner. En daarbij is het van belang een intersectionele benadering te hanteren, dus deze 

kenmerken niet afzonderlijk, maar ook in samenhang te bekijken. De groep laagbetaalde migrantes 

heeft immers een heel andere pensioenpositie dan jonge, hoogopgeleide, autochtone vrouwen, 

maar ook heel anders dan de groep oudere mannelijke werknemers.  

 

Meer keuzevrijheid? 

Vrouwelijke deelnemers in het ABP hebben vaker een voorkeur voor maatschappelijk verantwoorde 

investeringenxiv. Dit is een indicatie dat keuzevrijheid qua investeringsbeleid - en wellicht in 

samenhang daarmee de pensioenuitvoerder -sterker gewaardeerd zou worden door vrouwen.  

Andere aspecten van meer keuzevrijheid, bijvoorbeeld qua inlegbedrag, risico en type uitkering, 

bieden alleen een voordeel als men voldoende financieel bewust is. In het algemeen is het 

bewustzijn rond pensioenen vrij laag onder vrouwenxv, lager dan onder mannenxvi, In het verlengde 

hiervan wordt ook regelmatig geconstateerd dat vrouwen minder financieel geletterd zijnxvii. Toch 

beleggen vrouwen minder riskant dan de gemiddelde man, die zijn eigen pensioenkennis hoog 

inschatxviii. Daardoor hebben vrouwen vaak geen hoge rendementen, maar ook geen grote 

tegenslagen.  

Vrouwen blijken ongeveer net zo vaak zelf vermogen voor de oudedag op te bouwen als mannen 

(51% tegenover 49%), maar het is sterk de vraag of dit voldoende compensatie biedt voor hun lagere 

opbouw in de tweede pijler. Een spaarrekening of ander vermogen biedt immers geen levenslange 

uitkering, zodat juist voor vrouwen dit een minder gunstige vorm kan zijn. En vrouwen met een 

migratieachtergrond hebben minder vaak vermogen opgebouwd (26% van deze groep vrouwen 

heeft vermogen voor de oudedag) dan autochtone mannen of vrouwen. 

Voor vrouwen met een goed inkomen en voldoende financiële competenties zal meer keuzevrijheid 

gunstig kunnen uitpakken, mits hun lang leven risico is afgedekt, en ze geen pensioengat hebben. Dit 

zullen relatief vaak alleenstaande vrouwen zijn, omdat ze veelal hun eigen financiële zaken regelen. 

En deze groep bouwt gemiddeld ook meer pensioen op dan vrouwen met een partner. 

Een illustratie hoe keuzevrijheid een stelsel beter kan laten aansluiten bij de voorkeuren van de 

deelnemers is de keuzemogelijkheid tussen partnerpensioen en een hoger individueel 

ouderdomspensioen. Op deze wijze wordt de automatische solidariteit van ongehuwde deelnemers 

met de ‘partners’ in de pensioenregeling enigszins gematigd.  

De kans is aanwezig dat veel andere vrouwen volledig afzien van een keuze voor een pensioen, als ze 

die optie krijgen, omdat ze de materie te ingewikkeld vinden. Vooral als ze een partner hebben, laten 

vrouwen financiële beslissingen graag aan hun partner over, zo weten we uit onderzoek van Atria 

naar de financiële zelfredzaamheid van vrouwenxix. Wellicht maakt die partner de beste keuzes, maar 

er is ook het risico dat de afhankelijkheid van de vrouw vergroot wordt. En bij een scheiding, 

overlijden of arbeidsongeschiktheid van de partner komen deze vrouwen voor flinke verrassingen te 

staan, vooral als zij zelf in deeltijd zijn gaan werken of tijdelijk zijn gestopt vanwege de zorg voor 

kinderen en daardoor een pensioengat hebben. 
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Als er meer keuzevrijheid komt, en pensioen meer een financieel product en/of een 

onderhandelbare arbeidsvoorwaarde wordt, is de kans aanwezig dat vrouwen hier minder gunstig 

uitspringen dan hun mannelijke collega’s, zoals we zien bij beloningsverschillen. Maar het kan ook 

zijn dat  vrouwen zich juist meer verantwoordelijk voelen voor hun pensioen, als ze hier zelf meer 

invloed op hebben.  

Zoals gezegd moeten zzp-ers zelf hun pensioenopbouw regelen. Maar van de tien ondernemers 

kunnen er vier geen inschatting maken van hun pensioeninkomenxx. En we weten weinig over de 

pensioenopbouw van vrouwelijke zzp-ers. Mogelijk kiezen vooral degenen met een werkende 

partner niet voor een pensioen, omdat zij er van uitgaan dat het pensioen van hun partner 

voldoende zal zijn. Dit zou passen in het plaatje van de vrouwelijke ‘deeltijd-zzp-er’ met partner, die 

erg lijken op de eerder genoemde anderhalfverdieners. Of wellicht verdienen deze vrouwen gewoon 

niet genoeg om ook nog iets opzij te kunnen leggen voor later. Van zzp-ers zouden we kunnen 

verwachten dat ze goede financiële vaardigheden hebben, en dus bewuste keuzes kunnen maken 

over hun pensioen, maar ook daar is nauwelijks iets over bekend. Nader onderzoek blijkt nodig. 

Concluderend kunnen we stellen dat volledige keuzevrijheid in de mogelijkheden om pensioen op te 

bouwen voor een flinke groep vrouwen negatieve consequenties kan hebben, waar ze zich 

onvoldoende bewust van zijn. Dat zou pleiten voor een basispensioenvoorziening voor alle 

belastingplichtigen, met de mogelijkheid om te kiezen voor een hogere inleg, de pensioenleeftijd en 

het type beleggingen.  

Bij elke uitbreiding van de keuzevrijheid neemt de verantwoordelijkheid van vrouwen voor hun eigen 

pensioen toe. Hiervoor is het nodig dat ze bewuste, weloverwogen keuzes kunnen maken, op basis 

van objectieve en laagdrempelige informatie. Hierin ligt een verantwoordelijkheid van de overheid, 

in het kader van het bevorderen van economische zelfstandigheid en financiële zelfredzaamheid van 

vrouwen.  

 

Dr. Renée Römkens 

Directeur- Bestuurder Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis 

 

27 november 2014 

 

Dit advies is mede tot stand gekomen met bijdragen van:  

Prof. Dr. Fieke van der Lecq, Erasmus Universiteit 

Mr. Dr. Emilie Schols, Schols (&) De Lange 

Wil Post,  Pensioendroom 
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