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Vrouwen krijgen minder pensioen dan mannen. Het verschil 
bedraagt maar liefst 40 tot 45 procent. Daarmee heeft Neder- 
land een van de grootste pensioenverschillen tussen mannen 
en vrouwen van Europa. Alleen Cyprus doet het nog slechter 
op dit gebied. Onderzoeksinstituut Netspar publiceerde een 
tijdje terug een onderzoek naar deze kloof in Nederland.

Een van de oorzaken die de onderzoekers aanwijzen om het 
verschil tussen mannen en vrouwen te verklaren, is dat 
vrouwen volgens hen vaker dan mannen werkzaam zijn in 
sectoren met een relatief sobere pensioenregeling. Dat gaat 
in ieder geval niet op voor PFZW, nota bene het grootste 
‘vrouwenfonds’ (ruim 80% van onze deelnemers is vrouw) van 
Nederland. Onze pensioenregeling is uitgebreid, en zit dicht 
aan tegen het maximum dat wettelijk is toegestaan. Door de 
relatief lage franchise is het PFZW-pensioen met name voor 
lagere en middeninkomens gunstig.

Toch zien we ook bij PFZW dat vrouwen gemiddeld duidelijk 
minder pensioen hebben dan mannen. Er is dus iets anders 
aan de hand. De onderzoekers van Netspar wijzen hier ook 
op: vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen. En wie 
minder uren werkt, bouwt vanzelf ook minder pensioen op. 
Ook in de sector zorg en welzijn zien we veel vrouwen in 
deeltijd werken. Meer uren gaan werken helpt bij het dichten 
van de pensioenkloof, én bij het tegengaan van de nijpende 
arbeidsmarktkrapte in de zorgsector. Maar meer uren werken 
gaat niet vanzelf. Werkgevers moeten het mogelijk maken, 
bijvoorbeeld door hun werknemers meer flexibiliteit te 
bieden bij het vaststellen van roosters. En ook aan het thuis- 
front moet er wat veranderen, zoals een betere verdeling  
van zorgtaken. Daarnaast helpt het ook als er betere  
ouderschapsverlofregelingen voor partners komen, als de 
kinderopvang betaalbaar is en er meer waardering komt voor 
onbetaalde (mantel)zorgtaken. Bij die zaken spelen werk- 
gevers, vakbonden én de overheid een belangrijke rol. 

Maar er is nóg een reden voor de 
pensioenkloof. Daar wordt het nog wat 
pijnlijker: vrouwen verdienen minder dan 
mannen. Als verklaring daarvoor wordt 
vaak gezegd dat vrouwen vaker in lager 
betaalde beroepen werken. Maar dat 
argument is niet afdoende. Want vrou-
wen verdienen gemiddeld minder, óók 
als ze exact hetzelfde werk doen als hun 
mannelijke collega’s. Dat lijkt me niet 
meer van deze tijd…
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Voorzitter bestuur PFZW
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milieu- en goed ondernemingsbestuur voldoen. 
Gegeven de milieu-impact van minen, anonimiteit 
en het ontbreken van toezicht (wat illegale prak- 
tijken zoals witwassen bevordert) is het maar 
de vraag of een belegging in crypto vanuit ESG- 
oogpunt te verantwoorden is. Bovengenoemde 
aspecten impliceren niet alleen reputatierisico 
voor potentiële beleggers, maar ook financiële 
risico’s voor de markt als geheel. 
Dat gezegd hebbende, de cryptomarkt ontwik-
kelt zich ontzettend snel. Ontwerpers van nieuwe 
crypto’s innoveren en komen met oplossingen 
voor tekortkomingen van de ‘oude’ crypto’s. 
Maar het is nu nog te vroeg om te beoordelen 
welke crypto’s de ultieme oplossing zullen 
bieden en of ze op dit moment al bestaan. 
Terwijl beleggers zich vaak afvragen welke 
crypto’s de winnaars van de toekomst zijn, 
vinden wij de vraag op welke manier de aan 
crypto’s onderliggende technologie de econo-
mie zullen hervormen, net zo interessant. 
Transparantie, efficiency en verbeterde 
toegang tot services zijn maar drie voordelen 
van distributed ledger die grote impact kunnen 
hebben op de toekomstige ontwikkelingen.

Crypto voor Nederlandse  
pensioenfondsen?
Op dit moment niet. Hoewel simpele analyses 
aantonen dat er een beperkte ruimte is voor 
crypto’s in een portefeuille, zegt historie weinig 
over de toekomst. Verwachte rendementen zijn 
momenteel niet te bepalen. Daarnaast passen 
crypto’s op dit moment niet binnen de Prudent 
Person regels en scoort de asset class nog slecht 
op ESG-criteria. Het stoplicht staat dus nog op 
oranje of rood. Maar de cryptomarkt innoveert 
snel en ontwikkelingen op het gebied van o.a. 
regelgeving, toepassingen, ESG en volatiliteit 
kunnen ervoor zorgen dat crypto’s een geschikte 
beleggingscategorie worden. Ook kan block-
chaintechnologie een belangrijkere rol gaan 
spelen in de economie. Voor nu blijven we deze 
categorie goed in de gaten houden, maar wij 
achten het echter in het belang van de deel- 
nemers om de eerste fase van de ontwikkeling 
van deze markt vanaf de zijlijn te bekijken. <

1  We gebruiken de Bloomberg Galaxy Crypto Index als 

benchmark voor een cryptobelegging. Deze index 

bestaat uit de grootste en meest liquide crypto’s.


