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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

– gelet op de strategie die de Europese Raad in 2001 te Stockholm heeft uitgestippeld met als 
doel hervorming van de pensioenstelsels in Europa,

– gelet op het besluit dat de Europese Raad in 2001 te Laken heeft genomen inzake 
gemeenschappelijke doelstellingen voor pensioenen om deze adequaat, houdbaar en flexibel 
te maken,

– gezien het Groenboek "Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels",

A. overwegende dat de pensioenberekeningen gebaseerd zijn op het verzekerde salaris en de 
gewerkte periode en dat loopbaanonderbrekingen en veelal onvrijwillige deeltijdregelingen 
enerzijds en de loonverschillen tussen mannen en vrouwen anderzijds nadelig op het 
opgebouwde pensioen uitwerken en beletten dat de nodige rechten en spaargelden worden 
opgebouwd om van een onbezorgde oude dag te kunnen genieten, en dat een en ander zijn 
weerslag heeft op hun levensinkomen, sociale bescherming en pensioenen en tot een hogere 
armoederisicograad leidt, vooral na de pensionering,

B. overwegende dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor pensioenen en dat hun bevoegdheid 
op dit gebied geëerbiedigd dient te worden,

C. overwegende dat degenen die hun tijd en capaciteiten besteden aan de opvoeding van 
kinderen of aan de verzorging van ouderen, door de maatschappij erkend moeten worden en 
dat dit kan worden bewerkstelligd door deze mensen eigen rechten toe te kennen, met name 
wat pensioenen betreft,

D. overwegende dat gelijkheid van mannen en vrouwen een waarde, een doelstelling en een 
grondrecht in de Unie is, en dat de EU-instellingen de plicht hebben gendergelijkheid in al 
hun handelen een plaats te geven,

E. overwegende dat vrouwen in de Europese Unie te maken hebben met directe en indirecte 
discriminatie op verschillende punten van de pensioenstelsels,

F. overwegende dat bij de raming van de gevolgen van pensioenhervormingen gewoonlijk 
wordt uitgegaan van een man met een volledige, voltijdse loopbaan en een gemiddeld 
inkomen en dat dat genderspecifieke actuariële tabellen een negatief effect hebben op de 
pensioenberekeningen voor vrouwen en een lager vervangingspercentage voor vrouwen 
opleveren,

G. overwegende dat vrouwen hun loopbaan vaker onderbreken om voor kinderen, 
hulpbehoevende personen of zieke of oudere familieleden te zorgen en dat zij eerder hun 
beroepsactiviteit onderbreken of zelfs beëindigen of deeltijdwerk verrichten dan mannen om 
zich aan hun gezinstaken te wijden,

H. overwegende dat gepensioneerden de kans lopen om tot armoede te vervallen en dat oudere 
vrouwen wat dat betreft de kwetsbaarste groep vormen; overwegende dat in 2007 de 
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armoederisicograad voor vrouwen (17%) hoger was dan voor mannen (15%) en dat de kloof 
bijzonder groot was bij ouderen (22% voor vrouwen tegenover 17% voor mannen) en 
alleenstaande ouders (34%),

I. overwegende dat mensen die thuis zorg verlenen nog steeds worden gediscrimineerd omdat 
hun gewerkte jaren niet worden meegeteld bij de berekening van pensioenen en andere 
rechten,

J. overwegende dat oudere vrouwen zich in een bijzonder moeilijke positie bevinden wanneer 
hun recht op een pensioen wordt afgeleid van hun gehuwde status (pensioen voor echtgenote 
of weduwe) en wanneer zij als gevolg van loopbaanonderbrekingen onvoldoende eigen 
pensioenrechten hebben opgebouwd,

K. overwegende dat gelijkheid van mannen en vrouwen wat pensioen en pensioenleeftijd betreft 
een doelstelling is en dat de pensioenen van vrouwen nog steeds achterlopen als gevolg van 
de loonachterstand van vrouwen, die momenteel in de EU gemiddeld 18% bedraagt en kan 
oplopen tot 30,3% in sommige lidstaten, hetgeen tot ongelijkheid op de arbeidsmarkt leidt en 
een risico van armoede op hogere leeftijd in de hand werkt,

L. overwegende dat de wettelijke pensioenleeftijd in de meeste Europese landen verhoogd is of 
binnenkort verhoogd wordt, onder meer op grond van de levensverwachting,

M. overwegende dat ouderen moeilijker een arbeidsplaats vinden dan jongeren en vaak als 
eersten moeten afvloeien, en in dat geval geen pensioen kunnen opbouwen,

N. overwegende dat de meeste lidstaten voorstellen in toenemende mate gebruik te maken van 
particulier gefinancierde pensioenregelingen om een adequaat vervangingspercentage te 
waarborgen, en dat de vele nadelen voor vrouwen bij de toegang tot deze regelingen moeten 
worden aangepakt - de loopbaankloof tussen mannen en vrouwen, onbetaalde 
loopbaanonderbrekingen voor zorgtaken en de beroepensegregatie, waardoor vrouwen 
minder toegang hebben tot kwalitatief goede bedrijfspensioenregelingen,

O. overwegende dat vrouwen vaak lagerbetaalde banen hebben, wat het sparen voor 
pensioenvoorzieningen bemoeilijkt,

1. is van oordeel dat pensioenstelsels gebaseerd moeten zijn op adequate, houdbare en billijke 
criteria; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat in pensioenstelsels rekening wordt 
gehouden met de situatie van vrouwen en mannen die hun loopbaan onderbreken om 
zorgtaken op zich te nemen, teneinde gelijke behandeling te realiseren en rekening te houden 
met de perioden dat vrouwen in deeltijd werken of op moederschapsverlof zijn, en te 
voorkomen dat er nieuwe afhankelijkheidsvallen ontstaan;

2. is van mening dat elk voorstel inzake adequate, houdbare en zekere Europese 
pensioenstelsels erop gericht moet zijn een einde te maken aan ongelijkheid tussen vrouwen 
en mannen in de Europese Unie; het moet een verbod bevatten op rechtstreekse discriminatie 
in particuliere en openbare pensioenregelingen, o.a. de praktijk om de hoogte van betalingen 
en premies te baseren op de levensverwachting, d.w.z. dat voor particuliere, openbare en 
bedrijfspensioenregelingen, die op vastgestelde premies berusten, voor mannen en vrouwen 
gelijke actuariële criteria moeten gelden;

3. is van mening dat de perioden dat vrouwen of mannen voor kinderen of andere 
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hulpbehoevende familieleden zorgen, als daadwerkelijk verzekerde perioden moeten 
meetellen voor de pensioenaanspraken en de pensioenberekening; 

4. verzoekt de lidstaten aandacht te besteden aan de structurele factoren die bijdragen tot de 
ongelijkheid in pensioenregelingen, inclusief de organisatie van zorg en het combineren van 
beroeps- en privéleven, ongelijkheden op de arbeidsmarkt, beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen en rechtstreekse discriminatie op het gebied van pensioenen die tot de 
tweede of derde pijler behoren;

5. verzoekt de lidstaten bij de pensioenberekening de tijd en de investering te betrekken die 
gemoeid zijn met de verzorging van hulpbehoevende personen, ongeacht hun leeftijd of mate 
van afhankelijkheid;

6. verzoekt de lidstaten te garanderen dat iedereen adequate individuele pensioenrechten 
opbouwt, ook mensen – voornamelijk vrouwen – met gerechtvaardigde 
loopbaanonderbrekingen, zodat eenieder van een waardige oude dag kan genieten;

7. verzoekt de lidstaten voor gelijkheid op het gebied van pensioenen te zorgen, bijvoorbeeld 
door in pensioenregelingen perioden van zorg voor kinderen of familieleden in aanmerking te 
nemen, waarbij er met name rekening mee moet worden gehouden dat deze taken nog steeds 
grotendeels door vrouwen worden verricht, wat ten koste gaat van hun pensioenen;

8. onderstreept het feit dat het eigen inkomen en het betaalde werk van vrouwen het 
sleutelelement blijft van hun economische autonomie en van meer gelijkheid van mannen en 
vrouwen in de maatschappij als geheel; dringt bij de lidstaten aan op individualisering van de 
socialezekerheidsrechten met inbegrip van de pensioenrechten;

9. verzoekt de lidstaten een behoorlijke minimuminkomensregeling te ontwerpen en hun 
pensioenstelsels te herzien op het punt van de maatschappelijke rol van mannen en vrouwen, 
uitgaande van de hogere levensverwachting van vrouwen, zonder dat op enigerlei wijze te 
gebruiken als rechtvaardiging voor discriminatie op grond van geslacht, en de grote 
loonverschillen tussen mannen en vrouwen, die tot uiting komen in de hoogte van de 
uitgekeerde pensioenen, waardoor zij vaak onder de armoedegrens terechtkomen, en de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te dichten;

10. verzoekt de Commissie, gezien het feit dat de verschillen tussen de pensioenen van vrouwen 
en mannen een gevolg zijn van de onderlinge beloningsverschillen, daadkrachtige 
maatregelen te nemen om deze kloof te dichten;

11. verzoekt de lidstaten naar wegen te zoeken om te voorkomen dat op de arbeidsmarkt de 
werkgelegenheid voor vrouwen negatief wordt beïnvloed door maatregelen om het werk 
thuis te ondersteunen, te evalueren of te valoriseren; verzoekt daarom om een beoordeling 
van het effect van maatregelen ter erkenning van het werk thuis op de samenleving en de 
werkgelegenheid voor vrouwen, o.a. in de vorm van een cijfermatig onderbouwde 
berekening inzake de pensioenen;

12. dringt aan op de ontwikkeling van een Europese werkgelegenheidsstrategie die een grotere 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen bevordert en ongelijkheid op werkgelegenheidsgebied 
met voor mannen en vrouwen verschillende gevolgen voor de hoogte van de 
pensioenpremies en –rechten tegengaat;
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13. verzoekt de Commissie de procedure in te leiden voor het schrappen van artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2004/113/EG, dat discriminatie van vrouwen bij pensioenproducten toestaat;

14. verzoekt de Commissie zich in te zetten voor een Europese kaderrichtlijn inzake 
minimumpensioenen die zou kunnen bepalen dat eenieder vanaf een bepaalde leeftijd, 
ongeacht het aantal gewerkte jaren, recht heeft op een minimumpensioen;

15. dringt erop aan dat de Commissie en de lidstaten de aanbieders van bedrijfs- en andere 
aanvullende pensioenen ertoe verplichten om bij de berekening van de pensioenuitkeringen 
gebruik te maken van genderneutrale mortaliteitstabellen, om te voorkomen dat vrouwen 
voor hun hogere levensverwachting worden bestraft met lagere vervangingspercentages dan 
mannen;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten een omvattende evaluatie uit te voeren van het effect 
van alle hervormingen op het gebied van de sociale zekerheid, met name de pensioenstelsels, 
die wellicht negatief uitwerken op de werkgelegenheid en de pensioenrechten van vrouwen, 
zoals bezuinigingen op kinderopvang, ouderenzorg, pensioenbeleid, enz.;

17. roept de Commissie en de lidstaten op ervoor te zorgen dat vrouwen op het gebied van 
bedrijfs- en particuliere pensioenregelingen niet worden gediscrimineerd en dat deze 
regelingen de bestaande patronen niet versterken, waarbij vrouwen op het gebied van 
uitkeringen en premies al achtergesteld zijn; verzoekt de Commissie onderzoek te doen naar 
eventuele discriminerende effecten van artikel 5 van Richtlijn 2005/113/EG op vrouwen;

18. is ingenomen met de publicatie door de Commissie van het groenboek "Naar adequate, 
houdbare en zekere pensioenstelsels", mits het subsidiariteitsbeginsel geëerbiedigd blijft en 
mits de lidstaten hun verantwoordelijkheid en bevoegdheid met betrekking tot hun 
pensioenbeleid en -stelsel behouden;

19. is ingenomen met het groenboek van de Commissie "Naar adequate, houdbare en zekere 
pensioenstelsels", mits het beleid van de EU en de eventuele nieuwe verordeningen en 
richtlijnen van de EU garanderen dat de solidariteit tussen de generaties, de solidariteit 
binnen een bepaalde generatie en de solidariteit tussen mannen en vrouwen gehandhaafd 
blijft;

20. is ingenomen met het groenboek van de Commissie "Naar adequate, houdbare en zekere 
pensioenstelsels", met name het voornemen van de Commissie om de opbouw van 
pensioenrechten te verbeteren voor EU-burgers die (tijdelijk) in een andere lidstaat werken;

21. verzoekt de Commissie in aanmerking te nemen dat de reeds bestaande mogelijkheden om 
een (aanvullend) pensioen te verkrijgen, vaak te complex en riskant zijn; spoort de 
Commissie daarom aan om de lidstaten in staat te stellen voor meer transparantie en 
zekerheid te zorgen bij de keuze en/of ondertekening van een bepaalde optie, met name voor 
vrouwen die van aanvullend pensioensparen kunnen profiteren;

22. verzoekt de Commissie geen gevolg te geven aan nieuwe verzoeken in de EU om een 
definitie van "adequaat pensioen", omdat daarin geen rekening wordt gehouden met het feit 
dat er tussen de lidstaten grote verschillen bestaan bij de beschikbaarheid en betaalbaarheid 
van andere diensten en voorzieningen voor ouderen (zoals huisvesting, zorg en openbaar 
vervoer).
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