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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de 

genderpensioenkloof 

(2016/2061(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

– gezien de artikelen 8, 151, 153 en 157 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de 

bepalingen ervan met betrekking tot sociale rechten en gelijkheid van mannen en 

vrouwen, 

 gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een 

strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010) 2020), 

– gezien Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke 

tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op 

het gebied van de sociale zekerheid, 

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 

algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep,  

– gezien Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing 

van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en 

het aanbod van goederen en diensten, 

– gezien Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 

betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking), 

– gezien het Stappenplan van de Commissie van augustus 2015 voor een nieuwe aanpak 

van de uitdagingen waarmee werkende gezinnen worden geconfronteerd bij het 

combineren van beroep, privéleven en gezinsleven, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 3 december 2015 

getiteld "Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019" (SWD(2015) 278), 

– gezien zijn resolutie van 13 september 2011 over de situatie van vrouwen die de 

pensioengerechtigde leeftijd naderen1, 

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 over de situatie van alleenstaande moeders2, 

                                                 
1 PB C 51 E van 22.2.2013, blz. 9. 
2 PB C 131 E van 8.5.2013, blz. 60. 
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– gezien zijn resolutie van 24 mei 2012 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende 

de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke 

werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid1, 

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2013 over de gevolgen van de economische crisis voor 

de gendergelijkheid en de rechten van de vrouw2, 

– gezien zijn resolutie van 10 maart 2015 over vooruitgang op het gebied van gelijkheid 

van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 20133, 

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 2015 over de toepassing van Richtlijn 2006/54/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het 

beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en 

beroep4, 

– gezien zijn resolutie van 13 september 2016 over het creëren van 

arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en 

privéleven5, 

 gezien de conclusies van de Raad van 19 juni 2015 over gelijke kansen voor vrouwen en 

mannen: de pensioengenderkloof dichten, 

 gezien de verklaring van het EU-voorzitterschapstrio bestaande uit Nederland, Slowakije 

en Malta over gendergelijkheid van 7 december 2015, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 

advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0000/2016), 

A. overwegende dat de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen (de zogenaamde 

genderpensioenkloof, die kan worden gedefinieerd als het verschil tussen het 

gemiddelde bedrag (vóór aftrek van belastingen en heffingen) dat vrouwen ontvangen 

voor hun pensioen en het bedrag dat mannen gemiddeld krijgen) in de EU-28 in 2012 

gelijk was aan 38 % voor de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder; 

B. overwegende dat vrouwen minder goed gedekt zijn op het gebied van pensioenen dan 

mannen en tegelijkertijd oververtegenwoordigd zijn onder de armste gepensioneerden 

en ondervertegenwoordigd onder de rijkste; 

C. overwegende dat in de EU-28 één persoon op vier afhankelijk is van zijn pensioen als 

belangrijkste bron van inkomsten en dat het aantal mensen in deze groep tegen 2060 zal 

verdubbelen vanwege de aanzienlijke toename van het aantal pensioengerechtigden, als 

gevolg van de langere levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking; 

                                                 
1 PB C 264 E van 13.9.2013, blz. 75. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0073. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0050. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0351. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0338. 
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D. overwegende dat het pensioenbeleid ervoor moet zorgen dat iedere Europese burger via 

het pensioenstelsel een waardig inkomen krijgt dat hem beschermt tegen sociale 

uitsluiting; 

E. overwegende dat de pensioenkloof gewoonlijk een groter risico inhoudt voor vrouwen, 

omdat zij zich vaker in een kwetsbare en economisch afhankelijke situatie bevinden; 

F. overwegende dat vrouwen vanwege hun langere levensverwachting gemiddeld meer 

kapitaal nodig hebben gedurende hun pensioen dan mannen; 

G. overwegende dat het vanwege een gebrek aan vergelijkbare, volledige, betrouwbare en 

actuele gegevens over de omvang van de pensioenkloof en de factoren die ertoe 

bijdragen moeilijk is om te bepalen hoe deze kloof het meest doeltreffend kan worden 

aangepakt; 

H. overwegende dat deze kloof in de leeftijdscategorie van 65 tot 74 jaar groter is (meer 

dan 40 %) dan gemiddeld voor alle 65-plussers, vooral vanwege de manier waarop de 

overdracht van rechten in bepaalde lidstaten is geregeld, bijvoorbeeld in verband met 

weduwschap; 

I. overwegende dat achter de gemiddelde pensioenkloof in de Europese Unie in 2012 

grote verschillen tussen de lidstaten schuilgingen; 

J. overwegende dat deze kloof, die door verschillende factoren wordt veroorzaakt, de 

onevenwichtigheden in de situatie van mannen en vrouwen weerspiegelt, bijvoorbeeld 

in verband met hun werk en gezinsleven, de mate waarin zij kunnen bijdragen, hun 

respectieve plek binnen het gezin en de manier waarop het loon wordt berekend in het 

kader van het pensioenstelsel; 

K. overwegende dat alle onevenwichtigheden en ongelijkheden waarmee mannen en 

vrouwen gedurende hun beroepsleven te maken krijgen tot uiting komen in de 

pensioenkloof, die vanwege de bestaande correctiemechanismen evenwel een vertekend 

beeld kan geven; 

L. overwegende dat de pensioenkloof op een specifiek moment een beeld geeft van de 

omstandigheden in de samenleving en op de arbeidsmarkt gedurende een periode die 

meerdere decennia omspant; overwegende dat deze omstandigheden (soms sterk) 

kunnen evolueren, wat gevolgen heeft voor de behoeften van meerdere generaties 

gepensioneerde vrouwen; 

M. overwegende dat de pensioenkloof verschilt naargelang de sociale status, burgerlijke 

staat en/of de gezinssituatie van de betrokken gepensioneerden; overwegende dat een 

uniforme aanpak in die zin niet noodzakelijkerwijs tot betere resultaten leidt; 

N. overwegende dat de pensioenkloof rechtstreeks verband lijkt te houden met het aantal 

kinderen dat de betrokkene heeft grootgebracht; overwegende dat de ongelijkheid 

waarmee alleenstaande moeders worden geconfronteerd uit dat oogpunt verder kan 

toenemen wanneer zij met pensioen gaan; 
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O. overwegende dat de "traditionele" werkorganisatie tweeverdieners die voltijds willen 

werken geen mogelijkheid biedt om hun werk op een harmonieuze manier te 

combineren met hun gezin; 

P. overwegende dat de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt ondanks alle 

inspanningen om de situatie recht te trekken nog steeds lager ligt dan het streefdoel van 

de Europa 2020-strategie en dan de participatiegraad van mannen; 

Q. overwegende dat vrouwen vaker dan mannen hun loopbaan moeten onderbreken of 

deeltijds moeten gaan werken, aangezien zij onevenredig vaak instaan voor de 

zorgtaken binnen het gezin; 

R. overwegende dat de duur van de loopbaan van rechtstreekse invloed is op de 

pensioenkloof, dat de loopbaan van vrouwen gemiddeld 10 jaar korter is dan die van 

mannen en dat de pensioenkloof voor vrouwen met een loopbaan van minder dan 14 

jaar twee keer groter is (64 %) dan voor vrouwen met een langere loopbaan (32 %); 

S. overwegende dat er in de Unie nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen 

bestaat, die in 2014 gelijk was aan 16,3 %, voornamelijk vanwege discriminatie en 

segregatie, waardoor vrouwen oververtegenwoordigd zijn in sectoren met lagere lonen 

dan in andere, grotendeels door mannen gedomineerde sectoren; 

T. overwegende dat de versterking van het verband tussen bijdrage en pensioen, in 

combinatie met de verhoging van de tweede en de derde pijler van de pensioenstelsels, 

de risico's van genderspecifieke factoren in de pensioenkloof verlegt naar de 

privésector; 

U. overwegende dat alleen de lidstaten bevoegd zijn voor het ontwerp en de organisatie 

van de pensioenstelsels; overwegende dat de Unie echter wel over een ondersteunende 

bevoegdheid op dit gebied beschikt; 

Algemene opmerkingen 

1. vraagt de Commissie om in nauwe samenwerking met de lidstaten een strategie uit te 

werken om de genderpensioenkloof in de Europese Unie te dichten (hierna "de 

strategie" genoemd); 

2. is van mening dat die strategie niet alleen de gevolgen van de pensioenkloof moet 

corrigeren, vooral voor de meest kwetsbare groepen, maar ook de achterliggende 

oorzaken ervan moet aanpakken; 

3. benadrukt dat de uitvoering van de strategie een veelzijdige aanpak vergt, waarbij zowel 

aandacht wordt geschonken aan de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen met 

betrekking tot hun bijdragevermogen en hun loopbaan, als aan de verschillen die 

voortvloeien uit de organisatie van de pensioenstelsels; 

4. onderstreept dat de verdeling van de bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten in de 

strategie moet worden geëerbiedigd, in overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel; 
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Meten en bewustmaken om de pensioenkloof beter te kunnen aanpakken 

5. vraagt de Commissie om samen met het Europees Instituut voor gendergelijkheid 

(EIGE) betrouwbare indicatoren uit te werken waarmee de verschillende factoren die de 

pensioenkloof vergroten, kunnen worden geïdentificeerd, en te zorgen voor 

voortdurende follow-up van het fenomeen en de evolutie ervan; 

6. spoort de lidstaten ertoe aan om de strijd tegen de pensioenkloof te bevorderen in hun 

sociale beleid, door de bevoegde besluitvormers bewust te maken van het fenomeen en 

door programma's op te zetten om vrouwen beter te informeren over de gevolgen ervan 

en hun instrumenten aan te reiken waarmee zij een duurzame langetermijnstrategie 

kunnen uitwerken om hun pensioen te financieren die aangepast is aan hun specifieke 

behoeften; 

De ongelijkheid in het bijdragevermogen beperken 

7. vraagt de Europese Commissie en de lidstaten om toe te zien op de correcte 

tenuitvoerlegging van de Europese regelgeving ter bestrijding van genderdiscriminatie, 

die ervoor kan zorgen dat mannen en vrouwen in gelijke mate kunnen bijdrage aan het 

pensioenstelsel; 

8. veroordeelt met kracht loonverschillen tussen mannen en vrouwen die verband houden 

met discriminatie, en herhaalt zijn oproep tot een herziening van Richtlijn 2006/54/EG 

om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werk en beloning 

te optimaliseren; 

9. steunt de strijd tegen horizontale en verticale segregatie op de arbeidsmarkt door 

vrouwen aan te moedigen om te kiezen voor beroepen en loopbanen in sectoren die 

voor innovatie en groei zorgen en die vandaag vanwege hardnekkige stereotypes vooral 

door mannen worden gedomineerd; 

10. herinnert eraan dat non-discriminatie bij de toegang tot de financiële diensten die onder 

Richtlijn 2004/113/EG vallen moet worden verzekerd nu de verantwoordelijkheid 

steeds meer verschuift van de pensioenstelsels naar persoonlijke 

financieringsregelingen; 

De ongelijkheden in het beroepsleven van mannen en vrouwen beperken 

11. verzoekt de Commissie om de verbintenissen die zij is aangegaan in het Stappenplan en 

in het Strategisch engagement snel na te komen, zodat de burgers die dat wensen in 

staat worden gesteld om werk en gezin beter te combineren; 

12. verzoekt de lidstaten om loontrekkenden meer mogelijkheden te bieden om te 

onderhandelen over vrijwillige flexibele werkregelingen waarmee zij werk en gezin 

beter kunnen combineren, zodat het ene niet langer gedwongen moet voorgaan op het 

andere als de werklast en de gezinstaken thuis toenemen; 

13. verzoekt de lidstaten om op basis van een uitwisseling van beste praktijken 

"zorgkredieten" in het leven te roepen om loopbaanonderbrekingen met het oog op de 
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informele zorg voor een familielid te compenseren en mee te nemen in de berekening 

van de pensioenrechten; 

14. herinnert eraan dat er geen evenwicht tussen werk en gezin mogelijk is als er geen 

passende structuren voor kinderopvang voorhanden zijn; verzoekt de lidstaten om de 

doelstellingen van Barcelona zo snel mogelijk na te komen, en dit uiterlijk tegen 2020; 

Invloed van de pensioenstelsels op de pensioenkloof 

15. roept de lidstaten op om, op basis van betrouwbare en vergelijkbare gegevens, de 

invloed van hun pensioenstelsels op de pensioenkloof en de factoren die eraan ten 

grondslag liggen te evalueren; 

16. roept de lidstaten op om mechanismen in te voeren waarmee ongelijkheden in de loop 

van het beroepsleven die tot een grotere pensioenkloof kunnen leiden, worden 

gecorrigeerd, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen; 

17. verzoekt de Commissie om de uitwisseling van beste praktijken aan te moedigen om zo 

na te gaan welke correctiemechanismen het meest doeltreffend zijn en met welke 

mechanismen de factoren die de pensioenkloof vergroten, kunnen worden aangepakt; 

18. verzoekt de Commissie om grondiger te bestuderen welke gevolgen een transformatie 

van de pensioenstelsels tot een systeem met flexibelere mechanismen voor de bijdrage 

aan en de opbouw van pensioenrechten en -inkomsten kan hebben voor de 

pensioenkloof, bijvoorbeeld met betrekking tot de berekening van de periode waarin 

werd bijgedragen aan het pensioenstelsel of tot de geleidelijke uittreding uit de 

arbeidsmarkt; 

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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TOELICHTING 

 

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen (de "genderpensioenkloof") is een van de vele 

gezichten van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Deze kloof, die wordt gedefinieerd als 

het verschil tussen het gemiddelde bedrag (vóór aftrek van belastingen en heffingen) dat 

vrouwen ontvangen voor hun pensioen en het bedrag dat mannen gemiddeld krijgen, is 

onaanvaardbaar groot: in 2012 bedroeg ze 38 % voor de leeftijdscategorie van 65 jaar en 

ouder.  

 

Het doel moet erin bestaan om echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verzekeren, 

maar ook armoede en kwetsbaarheid aan te pakken. Vrouwen met een beperkt pensioen 

worden immers vaker door deze situaties getroffen. 

 

Uw rapporteur is dan ook van mening dat er een globale, overkoepelende strategie nodig is 

om de genderpensioenkloof aan te pakken, aangezien die wordt beïnvloed door meerdere 

variabelen. Hoewel het aandeel van de verschillende variabelen in het eindresultaat op dit 

moment niet meteen te kwantificeren valt omdat er geen nauwkeurige en betrouwbare 

gegevens voorhanden zijn, kunnen we er redelijkerwijs van uitgaan dat de ongelijkheden 

waarmee vrouwen gedurende hun leven en hun loopbaan worden geconfronteerd, worden 

weerspiegeld in de pensioenkloof. 

 

Er bestaat in de EU nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het verschil liep in 

2014 op tot 16,3 % en is hoofdzakelijk te wijten aan discriminatie, segregatie en 

loopbaanonderbrekingen. Ook de sociale situatie, de burgerlijke staat en/of de gezinssituatie 

van gepensioneerden heeft een impact op de genderpensioenkloof, en we zien dat weduwen 

daardoor vaker in een kwetsbare positie verkeren. Voorts houdt de genderpensioenkloof 

rechtstreeks verband met het aantal kinderen: doordat vrouwen binnen het gezin een grotere 

rol spelen in de opvoeding van de kinderen, wordt hun loopbaan vaker onderbroken en 

worden zij vaker gedwongen om voor deeltijds werk te kiezen. Zo is de loonkloof voor 

vrouwen met een loopbaan van minder dan 14 jaar twee keer zo groot (64 %) als de kloof 

waarmee vrouwen die een langere loopbaan achter de rug hebben, worden geconfronteerd 

(32 %). Al deze elementen hebben nadelige gevolgen voor het pensioen van vrouwen en 

moeten bijgevolg worden aangepakt. 

 

Uw rapporteur pleit er dan ook voor om verschillende aanbevelingen in de praktijk te 

brengen, waarbij de verdeling van de bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten, zoals 

vastgelegd in het subsidiariteitsbeginsel, naar behoren in acht wordt genomen. Meer in het 

algemeen spoort zij de lidstaten aan om samen te werken en beste praktijken uit te wisselen. 

 

Meten en bewustmaken om de genderpensioenkloof beter te kunnen aanpakken 

 

Eerst en vooral is het van vitaal belang om statistische instrumenten te ontwikkelen waarmee 

de verschillende factoren die bijdragen aan de genderpensioenkloof kunnen worden 

geïdentificeerd. Er is immers nog heel wat werk aan de winkel om meer inzicht te krijgen in 

dit fenomeen. Met die instrumenten zullen de verschillende spelers, en in de eerste plaats de 

Europese Commissie, de problematiek beter kunnen vatten en zullen de lidstaten deze realiteit 

kunnen meenemen in hun sociale beleid en de bevoegde besluitvormers bewust kunnen 

maken van het fenomeen. 
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De ongelijkheid in het bijdragevermogen beperken 

 

Als eerste actiepunt moet het bijdragevermogen worden bekeken. Aangezien de meeste 

pensioenstelsels berusten op de opbouw van rechten en inkomsten gedurende de volledige 

loopbaan, uiten ongelijkheden op dat gebied zich ook in de hoogte van de pensioenen. 

 

In dat opzicht herinnert uw rapporteur eraan dat er reeds talrijke wetgevingsinstrumenten 

bestaan en dat het wenselijk is om de effectieve toepassing van die instrumenten te 

verzekeren, door lacunes in de bestaande uitvoeringsbepalingen te identificeren en indien 

nodig de regelgeving ter zake aan te passen. 

 

 

De ongelijkheden in het beroepsleven van mannen en vrouwen beperken 

Ook zou ervoor moeten worden gezorgd dat vrouwen in hun beroepsleven minder problemen 

ondervinden omdat zij instaan voor een onevenredig groot deel van de taken en 

verantwoordelijkheden binnen het gezin. 

 

In lijn met de resolutie die op 13 september 2016 werd aangenomen over het creëren van 

arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en 

privéleven, verzoekt uw rapporteur de Commissie daarom om haar verbintenissen uit hoofde 

van het Stappenplan en het Strategisch engagement na te komen. 

 

Invloed van de pensioenstelsels op de genderpensioenkloof 

 

Uw rapporteur wil de lidstaten er eveneens toe oproepen om de invloed van de organisatie 

van hun pensioenstelsels op de genderpensioenkloof te meten en mechanismen in te voeren 

waarmee ongelijkheden worden gecorrigeerd die de genderpensioenkloof zouden kunnen 

vergroten, in het bijzonder ten gunste van de meest kwetsbare groepen. 

 

Uw rapporteur verzoekt de Commissie tot slot om de gevolgen van een transformatie van de 

pensioenstelsels tot een systeem met flexibelere mechanismen voor de bijdrage aan en de 

opbouw van pensioenrechten en -inkomsten voor de pensioenkloof te bestuderen, 

bijvoorbeeld met betrekking tot de berekening van de periode waarin werd bijgedragen aan 

het pensioenstelsel of tot de geleidelijke uittreding uit de arbeidsmarkt. 

 


