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Samenvatting

De Federale Pensioendienst keert aan 2,2 miljoen gerechtigden een pensioen uit. Dat gaat 
over 1,15 miljoen vrouwen en 1,05 miljoen mannen. De vrouwen zijn in de meerderheid, 
maar zij worden met een kluitje in het riet gestuurd voor wat ze presteren in hun leven.

Het pensioen van vrouwelijke werknemers en zelfstandigen is één derde lager dan dat van 
hun mannelijke collega’s. Eén op drie vrouwen heeft een pensioen van minder dan 750 euro 
netto per maand (357.063 vrouwen in totaal), drie op vijf hebben een pensioen van minder 
dan 1.250 euro netto per maand (684.447 vrouwen) en negen op tien hebben een pensioen 
van minder dan 1.500 euro netto per maand (1.035.733 vrouwen). (Bron: Federale 
Pensioendienst, Jaarlijkse statistiek 2019, p. 228). 

De oorzaak van de pensioenkloof is meerzijdig: de loonkloof, de ongelijke verdeling van 
zorg- en huisarbeid en – daaraan gekoppeld – de ongelijke verdeling van de deeltijdse 
arbeid. We kunnen deze pensioenkloof voor een groot deel wegwerken door de invoering 
van een minimumpensioen van 1.500 euro netto per maand. 175.000 boze burgers dienden 
daarvoor een Burgerwet in. Maar de bespreking van die Burgerwet is al meer dan 80 dagen 
geblokkeerd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

1 Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 

Het is een akelig cijfer en niks kan het billijken: één op drie vrouwelijke loontrekkenden en 
zelfstandigen die met pensioen gaan hebben een pensioen van minder dan 750 euro per 
maand. Vrouwen worden voor wat ze in hun leven presteerden met een kluitje in het riet 
gestuurd. Ze moeten het met een ondermaats pensioen stellen. 

De kloof is een spiegel van de ongelijkheid op de werkvloer. Magda De Meyer, voorzitter van
de Vrouwenraad, spreekt van een achterstelling van de vrouwen op de arbeidsmarkt en van 
“een enorme verspilling van talent, inzet en engagement voor de samenleving”. Vrouwen 
werken veel deeltijds: 44 procent is dat bij ons. Niet omdat ze dat per se willen of ervoor 
kiezen, maar omdat er vooral aanbod is van deeltijdse banen. Ons land telt 162.000 
onvrijwillig deeltijdsen en dat cijfer is vrouwelijk. Vaak zijn het alleenstaande moeders met 
kinderen. Ze zouden maar wat graag meer uren werken. 
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In plaats van daar een mouw aan te passen, opteerde de regering-Michel voor goedkopere 
flexi-jobbers. Sociale secretariaten rekenen ons voor: een normaal contract kost minimum 
12,68 euro per uur, een flexi-job kost 9,88 euro per uur. Het zijn in de eerste plaats vrouwen 
die deze goedkopere vorm van arbeid invullen.

Deeltijds werken is dikwijls de enige mogelijkheid om gezin en arbeid te combineren, zeker 
als tegelijk de “prijs” van een voltijdse baan door de bijkomende kosten voor de 
kinderopvang te hoog is. Vrouwen besteden immers veel meer tijd dan mannen aan 
huishoudelijk werk: de was en de plas, voeden en opvoeden, mantelzorg, psychische 
ondersteuning van huisgenoten en familieleden… Vrouwen onderbreken hun loopbaan veel 
vaker, bijvoorbeeld voor zorg- en opvoedingstaken. Zeven op de tien vrouwen nemen 
ouderschaps- of zorgverlof, tegenover drie op de tien mannelijke collega’s. Door de 
verschillende onderbrekingen bouwen vrouwen een loopbaan op die korter is dan bij mannen
en dat voel je uiteraard in de pensioenberekening. 

2 Evolutie genderpensioenkloof

Het Federaal Planbureau berekende het gemiddelde pensioen voor werknemers over de 
komende 40 jaar. In 2014 was de genderpensioenkloof gelijk aan 300 euro per maand. Zes 
jaar later, in 2020, bedraagt de kloof nog steeds 300 euro. In 2040 zou de kloof afnemen tot 
254 euro. Maar in 2060 zou de kloof terug toenemen tot 308 euro.

Tabel 1 Nieuwe rustpensioenbedragen (Jaarbedragen in euro – constante prijzen van 2014)
2014 2020 2040 2060

Werknemersregeling

Totaal 13825 14516 18516 23446

Mannen 16195 16735 20445 25831

- waarvan gezinsbedrag 20188 21986 27727 35250

- waarvan bedrag alleenstaande 14168 15408 19322 24558

Vrouwen 10589 11830 16274 20853
Bron: Federaal Planbureau, Nieuwe pensioenbedragen, berekeningen 2017, p. 2

De daling van de kloof tot 2040 is het gevolg van twee bewegingen. Het pensioen van 
vrouwen gaat in verhouding tot het laatste loon met 10 procent stijgen, omdat vrouwen 
steeds langer werken. En het pensioen van mannen gaat met 10 procent dalen, omwille van 
de afbouw van de gezinspensioenen en het intrekken van de pensioenbonus. Wie actief 
bleef tot 65 jaar kreeg vroeger een pensioenbonus die opliep tot 180 euro per maand 
(brutobedrag). De regering Michel schafte deze bonus af en knipte ook in de gelijkgestelde 
periodes voor tijdskrediet, brugpensioen en werkloosheid. Dat alles heeft natuurlijk effect op 
de omvang van de toekomstige pensioenen (zie de tabel hieronder).

Bron: Federaal Planbureau, Evolutie van de sociale kwaliteit van de eerstepijlerpensioenen, rapport 2016, p. 26
(zie http://www.plan.be/admin/uploaded/201605261102470.REP_CEP2_11081.pdf).

© Studiedienst PVDA | 2 maart 2020

http://www.plan.be/admin/uploaded/201605261102470.REP_CEP2_11081.pdf


3 Oplossing: minimumpensioen van 1.500 euro na 40 gewerkte
jaren

Vroeger was een volledige pensioenloopbaan voor vrouwen gelijk aan 40 jaar. Elk jaar telde 
daardoor een beetje meer mee. Zo werd de ongelijkheid in het aantal gewerkte jaren én in 
de lagere lonen een beetje gecompenseerd voor het pensioen. Maar de regering Dehaene 
heeft de pensioenloopbaan van vrouwen verhoogd naar 45 jaar, zonder echter de 
ongelijkheden op de arbeidsmarkt weg te werken, zonder de kosten voor kindercrèches naar
beneden te halen, zonder de zorglasten voor zieke familieleden te verminderen.

Bijgevolg hebben vrouwen ook vandaag nog steeds kortere loopbanen dan mannen. De 
grafiek hieronder geeft een overzicht van de loopbanen voor mannen en vrouwen, inclusief 
de gelijkgestelde periodes die meetellen voor de berekening van het pensioen.

Grafiek – Aantal erkende loopbaanjaren voor mannen en vrouwen die met pensioen gaan

Bron: Jos Berghman, Hans Peeters en Anke Mutsaerts: ‘De pensioenbescherming in België: overzicht en 
uitdagingen’, in Bart Pattyn en Pieter D’Hoine: Over grenzen en generaties heen – XXI lessen voor de 
eenentwintigste eeuw, Leuven, Universitaire Pers, 2012, p. 111.

Het voorstel van minimumpensioen van de PVDA vertrekt van een nieuwe visie: een recht op
1.500 euro netto na 40 gewerkte of gelijkgestelde jaren. Dat is de snelste en goedkoopste 
manier om het probleem van armoede bij gepensioneerde vrouwen aan te pakken. 

Door het minimumpensioen te berekenen op 40 in plaats van 45 jaar verhogen we het 
meteen met 10 procent, ook voor vrouwen met een korte loopbaan. Door het bedrag op te 
trekken naar 1.500 euro netto komt er nog eens 20 procent bij. Vrouwen krijgen via deze 
maatregel dus één derde extra pensioen. Dat is nodig, zoals ook blijkt uit de 
waarschuwingen van de OESO: “De jonge generaties zullen op pensioenleeftijd het hoofd 
moeten bieden aan grotere risico’s van ongelijkheid. (...) Door de kleinere omvang van de 
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gezinnen, de grotere ongelijkheid van de werksituaties en de besnoeiingen op de 
pensioenuitkeringen gaan sommige groepen een grote kans lopen op armoede.”1 

Een minimumpensioen van 1.500 euro netto is niet onbetaalbaar. Volgens de berekeningen 
van het Planbureau kost dit 3,2 miljard euro bruto. Dat is de helft van het bedrag dat de 
regering Michel in de taxshift investeerde. Ook het minimumpensioen van 1.500 euro is een 
investering, namelijk in koopkracht van bijna 2 miljoen gepensioneerden.

Een minimumpensioen van 1.500 euro netto na 40 gewerkte jaren is één stevige stap in de 
goede richting voor het recht op waardig pensioen van vrouwen. Andere stappen zijn meer 
werkbaar werk voor iedereen, meer betaalbare opvangplaatsen voor kinderen én ouderen, 
een daadwerkelijke aanpak van de loonkloof op de arbeidsmarkt. 

1 OECD, Population ageing and rising inequality will hit younger generations hard, Press release 18 
oktober 2017.
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