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Tegelijk met pensioen?
MARIA EISMANN & KÈNE HENKENS

Er is een gestage groei van het aantal
werkende tweeverdieners onder
60-plussers. Velen van hen zouden
samen met pensioen willen gaan, maar
schrikken van het prijskaartje. Door de
stijging van de AOW-leeftijd moeten
jongere partners nu soms extra lang
doorwerken nadat hun oudere partner is
gestopt.

Het Nederlandse pensioenlandschap is de afgelopen jaren sterk veranderd: de AOWleeftijd schuift op en er is steeds minder flexibiliteit om vervroegd met pensioen te
gaan. Dit heeft gevolgen voor de pensioenplannen van individuele oudere werknemers, maar uiteraard ook voor de plannen van oudere tweeverdieners. Deze groep
is de afgelopen decennia aanzienlijk in omvang toegenomen door de sterk gestegen
arbeidsdeelname van oudere vrouwen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) lag het aantal tweeverdieners voor 60-jarigen met partner in de
periode 2000 tot 2005 nog op 11 procent voor vrouwen en 20 procent voor mannen,
maar was dit gestegen tot 31 procent voor vrouwen en 48 procent voor mannen in
de periode 2010 tot 2015. Het is dus lang geen uitzondering meer dat beide partners
met een baan op de drempel staan van pensionering. De pensioenhervormingen beïnvloeden tweeverdieners vooral als zij gelijktijdig met pensioen willen, want dit vereist
flexibiliteit en afstemming. Maar hoeveel tweeverdieners willen überhaupt gelijktijdig
met pensioen, en welke belemmeringen ervaren tweeverdieners om tegelijk te stoppen
met werken? Het NIDI ondervroeg in 2015 meer dan 2 duizend gehuwd en ongehuwd
samenwonende paren van 60 jaar en ouder over hun gezamenlijke pensioenplannen.

Tijd voor de partner
Over het algemeen wordt het pensioen gezien als een tijd om te genieten van het leven – in ieder geval zolang gezondheid en financiën dit toestaan. Naast het oppakken
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Figuur 1. Antwoorden van tweeverdieners op de vraag “Hoe belangrijk is het voor u om ongeveer gelijktijdig met uw vrouw/man/partner te stoppen met werken?” naar geslacht, 2015
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grote verschillen in de mate waarin tweeverdieners gelijktijdig stoppen met werken (heel) belangrijk vinden (figuur 1). Minder dan de helft
van de ondervraagde mannen en vrouwen vindt
gelijktijdig stoppen met werken (heel) belangrijk.
Een op de vijf mannen en een op de vier vrouwen
vindt gelijktijdig stoppen daarentegen (heel) onbelangrijk. De ondervraagde tweeverdieners zijn
het ook lang niet altijd eens over de wenselijkheid van gezamenlijke pensionering. Bij een op
de drie stellen (31%) zijn de partners het erover
eens dat gelijktijdig stoppen (heel) belangrijk is.
Bij 30 procent van de stellen wil een van de twee
graag gelijktijdig stoppen terwijl de ander dit niet
zo belangrijk vindt.
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Bron: NIDI Pensioen Panel Onderzoek (2015).

c ita ten
GELIJKTIJDIG MET PENSIOEN

“Mijn partner en ik stoppen per 1 juli
met werken. Wij hebben de keuze kunnen maken om het pensioen deels
naar voren te kunnen trekken.” (Projectleider/beleidsmedewerker, 64 jaar)
“Het zou ideaal zijn om tegelijk te
stoppen met werken. Wat we hoogstwaarschijnlijk zullen doen is dat als ik
stop (66) mijn vrouw ook stopt (dan
63). We hebben gespaard om te overbruggen tot zij ook AOW krijgt en laten
haar nabestaandenpensioen vallen.
Zo redden we het wel! De eerste jaren
zijn (hopelijk) het leukst! Bij leven en
gezondheid.” (Medewerker inkoop bij
een multinational, 63 jaar)

van hobby’s hoort bij deze levensfase dat men
ook meer tijd heeft voor de partner. Een ruime
meerderheid van 65 procent van de oudere werknemers heeft duidelijke plannen om veel dingen
samen met hun partner te ondernemen. Het bevestigt het beeld dat veel gepensioneerden gericht
zijn op het samen met hun partner actief zijn, samen kinderen en kleinkinderen bezoeken en gezamenlijk andere activiteiten te ontplooien waar
zij niet of minder aan toe kwamen toen zij nog
werkten.

De vrij algemene wens van tweeverdieners om
na hun pensioen tijd met hun partner door te
brengen vertaalt zich dus niet direct in de wens
om gelijktijdig te stoppen. Waarschijnlijk passen
tweeverdieners hun voorkeuren aan wanneer zij
weinig mogelijkheden zien om gelijktijdig uit te
treden. Partners die bijvoorbeeld vanwege hun
leeftijdsverschil weten dat ze heel moeilijk gelijktijdig kunnen stoppen met werken geven dan
aan dat ook niet zo belangrijk te vinden. Het kan
echter ook zo zijn dat tweeverdieners vanwege
een slechte kwaliteit van de partnerrelatie of een
sterke binding met het werk samen met pensioen
niet als een lonkend perspectief zien.

Relatie en beroep
Gelijktijdig met pensioen gaan vergt veelal aanpassing van ten minste een van de partners. Er is
Tegelijk met pensioen
In de internationale literatuur wordt er door- een verband tussen de kwaliteit van de relatie en
gaans van uitgegaan dat partners een sterke nei- pensioenvoorkeuren. Tweeverdieners voor wie
ging hebben om hun pensioenplannen op elkaar hun relatie centraal staat hechten niet alleen meer
af te stemmen, zodat men gelijktijdig kan stoppen waarde aan gemeenschappelijke vrije tijd met hun
met werken. Ook uit ons onderzoek komt deze partner, maar zij zullen waarschijnlijk ook meer
tendens naar voren, maar er zijn duidelijke ver- geneigd zijn hun eigen pensioenplannen aan te
schillen. De meeste tweeverdieners in ons onder- passen om gelijktijdig stoppen mogelijk te maken.
zoek bespreken de mogelijkheid om gelijktijdig Van de tweeverdieners die hun relatie als goed en
te stoppen met elkaar. Sommige stellen doen dit stabiel ervaren vindt een meerderheid (52%) gevaak (25%), anderen soms (40%). Opvallend is lijktijdig stoppen belangrijk. Van de tweeverdiedat 35 procent aangeeft hier zelden of nooit over ners die hun relatie minder positief ervaren vindt
te spreken. We vonden in het onderzoek ook maar 40 procent gelijktijdig stoppen belangrijk.

Foto: Roel Wijnants/Flickr
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Figuur 2. Redenen genoemd door tweeverdieners, waarom zij niet gelijktijdig met pensioen kunnen gaan naar geslacht (%)*, 2015
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Naast omstandigheden die ertoe bij kunnen
dragen dat tweeverdieners gelijktijdig stoppen
belangrijk vinden zijn er uiteraard ook omstandigheden die er juist aan bijdragen dat men het
minder belangrijk vindt. Van de tweeverdieners
die een hoge werktevredenheid ervaren vindt een
minderheid (45%) gelijktijdig stoppen belangrijk, terwijl meer dan de helft (53%) van degenen
die hun werk minder positief ervaren gelijktijdig
stoppen belangrijk acht. Deze tweede groep haalt
weinig voldoening uit hun werk en kijkt hierdoor
extra uit naar de vrije tijd die zij met hun partner
kunnen delen. Daarnaast vinden hoogopgeleiden
(42%) gelijktijdig stoppen doorgaans minder belangrijk dan tweeverdieners met een middelbare
(50%) of lage opleiding (52%). Dit geeft aan dat
degenen die via hun opleiding geïnvesteerd hebben in hun werk minder geneigd zijn hun eigen
pensioenplannen aan te passen om gelijktijdig
stoppen mogelijk te maken.

Belemmeringen en sekseverschillen
Behalve verschillen in het belang dat men hecht
aan gelijktijdige pensionering, zijn er ook meer
praktische belemmeringen als het gaat om gelijktijdig met pensioen gaan. Aan alle stellen is gevraagd wat de belangrijkste factoren waren die
gezamenlijke pensionering in de weg staan. De
antwoorden worden weergegeven in figuur 2.
Over het algemeen worden het leeftijdsverschil
tussen de partners en de daarmee verbonden financiële haalbaarheid van gelijktijdige pensionering het vaakst als belemmeringen genoemd.
Welke belemmeringen de grootste rol spelen ver-

schilt echter naar geslacht: terwijl vrouwen het
vaakst financiën (69%) en leeftijdsverschil tussen
de partners (67%) noemen is voor mannen naast
de financiën (59%) het meest belemmerende dat
hun vrouw het werk te leuk vindt om te stoppen (57%). Daarnaast valt op dat vrouwen over
het algemeen meer belemmeringen ervaren dan
mannen. Dit zou deels verklaard kunnen worden
door het feit dat de vrouwen in ons onderzoek
over het algemeen twee jaar jonger zijn dan hun

c ita te n
GELD

“Zolang ik gezond ben en plezier in
mijn werk heb wil ik doorgaan. Dat
betekent wel, wanneer mijn man 65
jaar wordt en AOW en pensioen ontvangt ik ga overwegen te stoppen met
werken. Het ligt dus helemaal aan de
financiële situatie op dat moment.”
(Lerares basisonderwijs, 61 jaar)
“De reden dat ik het liefst zo snel mogelijk wil stoppen met werken is dat mijn
man 13 jaar ouder is. Financieel is dat
niet mogelijk door mijn AOW gat (20%
korting wegens wonen in buitenland)
en pensioengat.” (Cliëntondersteuner
bij een wijkzorgnetwerk, 60 jaar)
“Samen stoppen met werken lijkt mij
leuker, maar financieel niet haalbaar.”
(Bedrijfsleider bij een reclame atelier,
63 jaar)

Foto: Roel Wijnants/Flickr

NIDI PENSIOEN PANEL ONDERZOEK

Het NIDI Pensioen Panel Onderzoek is een in 2015
gestart onderzoek onder oudere werknemers. Aan
het onderzoek werd in de periode mei-december
2015 deelgenomen door circa 6.800 werknemers
(55% mannen en 45% vrouwen) van 60 jaar en ouder met een baan van minimaal 12 werkuren per
week en aangesloten bij drie grote pensioenfondsen. De pensioenfondsen vertegenwoordigen de
sectoren bouw, overheid en onderwijs, en zorg en
DEMOS JAARGANG 33 NUMMER 7

welzijn. Het doel van dit onderzoek is om inzicht
te krijgen in het pensioneringsproces en de krachten die daarop van invloed zijn. Hierbij is er onder
meer aandacht voor de rol van de partner in dit
proces. In de gevallen waar een partner aanwezig
was werd deze gevraagd ook deel te nemen aan
het onderzoek. Circa 4.200 deelnemers aan het onderzoek hadden een werkende partner.
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c ita ten
BELEMMERINGEN

“Ik blijf doorwerken, omdat mijn man
3 jaar jonger is. Liever ging ik met hem
samen met pensioen.” (Lerares, 64
jaar)
“Heel vervelend, steeds weer die bijstellingen van de pensioengerechtigde leeftijd. Elke keer weer moet je je
verwachtingen bijstellen. Dit is des te
vervelender daar ons leeftijdsverschil
5 jaar is en je er vroeger niet op hoefde
te anticiperen. Met de wetenschap
van nu zou ik mijn (ons) pensioen anders geregeld hebben.” (Woonbegeleidster, 63 jaar)
“Er zou mijns inziens meer ruimte
moeten komen om gelijktijdig te stoppen of minder te werken. Mijn partner
is 8,5 jaar ouder en ik zou graag van
4 naar 2 dagen werken gaan tegen de
tijd dat hij stopt met werken. Hier zou
ruimte binnen de pensioenregeling
voor moeten zijn.” (Opleider/adviseur
operatieafdeling bij een universitair
ziekenhuis, 54 jaar)
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mannen en dus later de pensioengerechtigde
leeftijd bereiken. Hierdoor is het waarschijnlijk
dat de vrouw meer rekening moet houden met
de mogelijkheden van haar man dan andersom.
Zodra de man de AOW-leeftijd heeft bereikt
is het voor hem vaak moeilijk om toch door te
gaan met werken omdat bij het bereiken van de
AOW-leeftijd doorgaans ook het arbeidscontract
wordt beëindigd. Voor de vrouw is het dan naar
verhouding makkelijker om eerder te stoppen,
mits men zich dat financieel kan veroorloven. De
jongere partner (meestal de vrouw) is dus vaak
degene die haar pensioenplannen moet aanpassen aan de mogelijkheden van de oudere partner
(man). Hierdoor ervaren vrouwen de financiële
haalbaarheid en het leeftijdsverschil dus sneller
als belemmering dan mannen.

Maria Eismann, NIDI, e-mail: eismann@nidi.nl
Kène Henkens, NIDI, e-mail: henkens@nidi.nl
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• Johnson, R. W. (2004), Do spouses coordinate their
retirement decision? Issue in Brief (19). Chestnut Hill,
MA: Center for Retirement Research at Boston College.

Toekomst
Met de opmars van het aantal tweeverdieners zal
de afstemming van pensioenplannen tussen partners steeds belangrijker worden. Veel tweeverdieners willen graag samen met pensioen maar
ervaren belemmeringen, zowel op het persoonlijke als op het financiële vlak, om dit te kunnen
realiseren. De afschaffing van vervroegd pensioen en de verhoging van de AOW-leeftijd hebben de flexibiliteit die werknemers ervaren in hun
pensioenkeuzes er niet groter op gemaakt. Wat
de gevolgen van het veranderende pensioenlandschap zullen zijn voor tweeverdieners is moeilijk
te zeggen. Als de intentie om gelijktijdig met pensioen te gaan echter sterk genoeg is kan het zijn
dat één van beide partners bereid is tot een inkomensoffer om dit mogelijk te maken. Het zou ook
kunnen dat de oudere partner steeds vaker doorwerkt totdat de jongere partner de AOW-leeftijd
heeft bereikt. Maar het meest waarschijnlijk is dat
veel stellen een voorkeur voor gelijktijdige pensionering niet zullen realiseren.
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Wordt het record van de oudste
Nederlander snel gebroken?

JOOP DE BEER & FANNY JANSSEN

De oudste mens die in Nederland heeft geleefd was Hendrikje van Andel. Zij overleed in 2005 op 115-jarige
leeftijd. Sindsdien heeft niemand in Nederland meer zo’n hoge leeftijd bereikt. De kans dat dit record zal
worden gebroken neemt behoorlijk toe, en het zal hoogstwaarschijnlijk weer een vrouw zijn. Maar niet
eerder dan in 2020 en waarschijnlijk pas een stuk later.
De kans om 115 jaar te worden is heel klein. Zo is
de kans van een honderdjarige vrouw om 115 te
worden minder dan een op de tienduizend. Op dit
moment zijn minder dan duizend vrouwen honderd jaar oud. Dus de kans dat een van hen 115
zal worden is maar klein. Maar in de toekomst zal
het aantal honderdjarigen fors toenemen, tot zo’n
20 duizend aan het einde van de eeuw. Daarmee
neemt ook de kans toe dat één van hen een leeftijd van 115 of hoger zal bereiken.
We kijken in dit artikel alleen naar vrouwen en
niet naar mannen omdat veel meer vrouwen een
hoge leeftijd bereiken dan mannen. De kans dat
de oudste Nederlander een vrouw zal zijn, is dus
veel groter dan dat het een man zal zijn.

Grens aan maximale levensduur?
In oktober publiceerden Dong en collega’s een
artikel in het gezaghebbende wetenschappelijke
tijdschrift Nature waarin ze stellen dat de maximale levensduur een limiet heeft bereikt van rond
de 115 jaar. Hun belangrijkste argument is dat
de afgelopen jaren de maximale leeftijd waarop
iemand is overleden niet is toegenomen. In een
nieuw artikel in Nature laten wij aan de hand van
Japanse gegevens zien dat weliswaar in de nabije
toekomst de maximale leeftijd waarschijnlijk niet
zal toenemen, maar dat op de lange termijn wel
degelijk een stijging van de maximale levensduur
valt te verwachten. De belangrijkste reden is dat
het aantal honderdplussers onder Japanse vrouwen sterk zal toenemen en dat dit de kans vergroot dat een van hen een zeer hoge leeftijd zal
bereiken.

Foto: Russell Davies /Flickr

Steeds meer vrouwen overleven tot hoge
leeftijd
Het aantal honderdjarige vrouwen is sinds het
begin van de eeuw verdubbeld. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat die
groei zich de komende jaren voortzet. Van de
vrouwen die in 1910 werden geboren, bereikten
er zeshonderd de honderd jaar. Van de vrouwen
die in 1960 zijn geboren, verwacht men dat er
zesduizend honderd jaar of ouder zullen worden
De Japanse bevolking is aanzienlijk groter dan de (zie figuur 1). De sterke stijging heeft twee oorzaNederlandse en Japanse vrouwen worden ouder ken. In de eerste plaats werden er in 1960 veertig
dan Nederlandse vrouwen. Hierdoor is het aan- procent meer kinderen geboren dan in 1910. In
tal honderdjarigen onder Japanse vrouwen aan- de tweede plaats zijn de sterftecijfers flink gezienlijk groter dan onder Nederlandse vrouwen: daald, waardoor de kans om de 100-jarige leeftijd
20 duizend tegen minder dan duizend. De kans te bereiken is gestegen van 1 procent voor vroudat een Japanse vrouw ouder dan 115 zal wor- wen die in 1910 zijn geboren naar 7 procent voor
den is dus groter dan dat een Nederlandse vrouw vrouwen uit 1960. De CBS-prognose gaat niet
die leeftijd zal bereiken. Maar ook in Nederland verder dan het jaar 2060. Voor de periode daarna
zal, door de sterke toename van het aantal hon- hebben wij zelf een prognose gemaakt (zie kader)
derdplussers, de kans steeds groter worden dat en die voorspelt een verdere groei tot zo’n 19 duiiemand een leeftijd van 115 jaar of hoger zal be- zend honderdjarige vrouwen die in 1990 zijn gereiken.
boren.
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PROGNOSE VAN OVERLEVING TOT HOGE LEEFTIJDEN

Het CBS maakt een prognose van de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking tot
het jaar 2060. De hoogste afzonderlijke leeftijd waarvoor het CBS op zijn StatLine-website cijfers publiceert is 98 jaar. Mensen die 99 jaar of ouder worden, voegt het CBS in
één leeftijdscategorie samen. Omdat de CBS-prognose niet verder gaat dan tot het jaar
2060, voorspelt het niet hoeveel vrouwen van jongere generaties een hoge leeftijd zullen bereiken. Daarom hebben wij zelf een prognose gemaakt van de kans dat jonge generaties een leeftijd van 100 jaar of hoger bereiken. Voor die prognose hebben we gebruik gemaakt van het zogenaamde CoDe-model (zie De Beer, Bardoutsos en Janssen, 2017). Onze prognose neemt die van het CBS als vertrekpunt, maar we breiden de
CBS-prognose in twee richtingen uit: wij maken een prognose voor hogere leeftijden en
voor jongere generaties. Een belangrijke veronderstelling die we hierbij maken is dat de
modale sterfteleeftijd met gemiddeld een dag per week toeneemt. Dit noemen we uitstel van sterfte (De Beer, 2017). Deze veronderstelling komt overeen met de lange-termijnontwikkeling die we zowel in Nederland als in andere West-Europese landen hebben gezien. Daarnaast veronderstellen we dat de sterftecijfers op de hoogste leeftijden
minder sterk dalen dan rond de modale leeftijd. Dit noemen we compressie van sterfte.

De stijgende trend van het aantal honderdjarigen
kent overigens wel enkele fluctuaties als gevolg
van ontwikkelingen in de geboortecijfers in de
vorige eeuw. Zo laat figuur 1 duidelijk het effect
van de naoorlogse geboortegolf zien. Ook het effect van de sterke daling van de geboorteaantallen in de eerste helft van de jaren zeventig is te
zien.

Wanneer wordt het record gebroken?
Ook al wordt het bereiken van een leeftijd van
100 jaar langzaam maar zeker steeds minder uitzonderlijk, het bereiken van een leeftijd van 115
jaar of ouder is en blijft wel heel uitzonderlijk.
Met behulp van ons sterftemodel schatten we dat
als een vrouw die in 1985 is geboren en 100 jaar
wordt, zij een kans van een op 13 duizend heeft
om de leeftijd van 115 jaar te bereiken. Omdat
we voorspellen dat van de vrouwen uit 1985 er
14 duizend de 100-jarige leeftijd zullen bereiken
(zie figuur 1), verwachten we dat één van hen 115
jaar zal worden, al weten we natuurlijk niet wie
dat zal zijn.
Figuur 2 laat zien dat de verwachte maximale
leeftijd maar langzaam toeneemt. Pas bij generaties die rond 1980 zijn geboren verwachten we
dat de recordleeftijd van Hendrikje van Andel
Figuur 1. Het aantal vrouwen dat de leeftijd van 100 jaar zal bereiken naar geboortejaar
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zal worden geëvenaard. Dat zal dus pas tegen het
einde van deze eeuw zijn. Figuur 2 laat de meest
waarschijnlijke ontwikkeling van de maximale
leeftijd zien. Dit betekent dat we de kans groter
dan 50 procent schatten dat minstens één vrouw
van de desbetreffende generatie die leeftijd haalt.
Maar dat sluit de mogelijkheid niet uit dat het record van Hendrikje van Andel al eerder zal worden gebroken.

Hoe groot is de kans dat het record zal
worden gebroken?
Als een vrouw die in 1985 is geboren de 100-jarige leeftijd heeft bereikt, heeft ze een kans van
maar een op 30 duizend om 116 jaar te worden.
Voor een individuele vrouw is die kans dus heel
erg klein. Maar de kans dat ten minste één van
de 14 duizend honderdjarige vrouwen de 116
jaar zal halen is een stuk groter, namelijk één op
drie. De berekening van deze kans is vergelijkbaar met die van het gooien van dobbelstenen. Bij
één dobbelsteen is de kans dat je een zes gooit
maar 1/6. Maar de kans dat je minstens één keer
een zes gooit neemt snel toe als je met meerdere
dobbelstenen gooit. Als je met 50 dobbelstenen
gooit, is de kans dat je minstens één keer een zes
gooit maar liefst 99,99 procent. Op soortgelijke
wijze valt te berekenen dat ondanks dat voor elke vrouw van een generatie de kans dat ze 116
wordt maar heel klein is, de kans dat ten minste
één vrouw uit die generatie die leeftijd haalt een
stuk groter is.
Figuur 3 laat zien dat de kans dat minstens één
vrouw de leeftijd van 116 jaar bereikt 10 procent of minder is voor generaties die vóór 1960
zijn geboren. Het is dus niet heel waarschijnlijk
dat een vrouw die bijvoorbeeld in 1950 of 1960
is geboren het record van Hendrikje van Andel
zal breken, maar het is zeker niet onmogelijk. Immers voor vrouwen die zoals Hendrikje van Andel in 1890 zijn geboren was de kans dat één van
hen 115 zou worden nog kleiner: minder dan een
procent.
Op het moment dat we dit schrijven is de oudste vrouw van Nederland geboren in 1905. Dus
we weten zeker dat het record van Hendrikje van
Andel op zijn vroegst pas in 2020 kan worden gebroken. Daarna is de kans voorlopig voor elke generatie klein, maar aangezien de kans voor elke
generatie groter dan nul is, neemt de kans toe dat
een vrouw van een nu nog onbekende generatie
het record van Hendrikje van Andel zal verbeteren. Sterker nog, de kans dat ten minste één
vrouw die vóór 1945 is geboren 116 jaar zal worden is groter dan 50 procent. Voor de berekening
hiervan kunnen we net als hierboven weer een
vergelijking maken met het gooien van een dobbelsteen. Als je elk jaar een dobbelsteen opgooit,
is elk jaar de kans één op zes dat je een zes gooit,
maar als je een aantal jaren achter elkaar een
dobbelsteen opgooit neemt de kans toe dat in één
van die jaren een zes wordt gegooid, al weten we
niet in welk jaar dat zal zijn. Zo is ook voor elke
generatie de kans dat een vrouw 116 jaar wordt
klein, maar de kans dat een van de generaties het
record zal breken is groter, al weten we niet welke generatie dat zal zijn. Kortom, de kans dat het
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Foto: Gerard Stolk/Flickr

record van Hendrikje van Andel deze eeuw zal
worden gebroken is groot, maar het zou nog flink
wat jaren kunnen duren. Dit laat zien hoe uitzonderlijk de hoge leeftijd was die zij heeft bereikt.

Figuur 2. De hoogste leeftijd die naar verwachting wordt bereikt door vrouwen die na 1900 zijn geboren*
naar geboortejaar
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Het wereldrecord staat op naam van de Française Jeanne Calment. Zij is in 1997 op 122-jarige
leeftijd overleden. De kans dat een Nederlandse
vrouw ooit die leeftijd zal halen, is erg klein. De
kans dat vóór het einde van deze eeuw een Nederlandse vrouw de leeftijd van 122 jaar bereikt
schatten we op 2 procent. Niet erg waarschijnlijk
dus, maar uitgesloten is het ook niet.
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Figuur 3. De kans dat ten minste één vrouw 116 jaar oud zal worden* naar geboortejaar
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Wereldbevolking van 7½ naar 11 miljard?
Bevolkingsprognose Verenigde Naties

DEMOS verschijnt 10 x per jaar
en wil de kennis en
meningsvorming over
bevolkingsvraagstukken
bevorderen.

Stond de teller in 2011 nog op 7 miljard, inmiddels is de wereldbevolking
de grens van 7½ miljard mensen gepasseerd. En hoewel het groeitempo
daalt verwachten de Verenigde Naties nog een verdere bevolkingsgroei,
op de lange termijn mogelijk tot ruim 11 miljard mensen.
Hoewel de groei van de wereldbevolking sinds
het eind van de jaren tachtig afneemt, komen
er tegenwoordig per saldo toch nog altijd ongeveer 83 miljoen mensen (1,1%) per jaar bij, ongeveer de omvang van de bevolking van Duitsland. Hoewel de Verenigde Naties (VN) in hun
meest recente prognose van de wereldbevolking een verdere daling van de geboortecijfers
voorzien, verwachten zij een voortgaande groei
van de wereldbevolking. De huidige verwachting (volgens de zogenoemde middenvariant
van de VN-bevolkingsprognose) is dat rond
2023 de grens van 8 miljard wordt doorbroken,
rond 2037 die van 9 miljard, rond 2055 die van
10 miljard en op de langere termijn, rond 2087,
mogelijk zelfs die van 11 miljard.

Regionale verschillen
De verwachte bevolkingsgroei zal ongelijk
verdeeld zijn over de wereld. In de komende
25 jaar zal ongeveer 60 procent van de totale
bevolkingsgroei in Afrika plaatsvinden, en een
derde in Azië. Europa is het enige continent
waar de bevolkingsomvang rond 2050 waarschijnlijk lager zal zijn dan in 2017. Na 2050
komt de bevolkingsgroei naar verwachting vrijwel volledig voor rekening van Afrika.
De hoogste groei wordt verwacht in een kleine
groep landen met ofwel relatief hoge geboortecijfers (vooral in Afrika) ofwel omvangrijke
bevolkingen. In volgorde van hun bijdrage aan
de wereldbevolkingsgroei tot 2050 zijn dat India, Nigeria, Congo, Pakistan, Ethiopië, Tanzania, Verenigde Staten, Oeganda en Indonesië.
China, met 1,4 miljard inwoners nu het grootste
land qua inwonertal, wordt naar verwachting
rond 2025 voorbij gestreefd door India. Waar de
Indiase bevolking naar verwachting door blijft
groeien, zal de Chinese bevolking na 2030 mogelijk gaan dalen.

Onzekerheid
Uiteraard past bij alle uitkomsten van de VNbevolkingsprognose wel de nodige voorzichtigheid: hoe verder in de toekomst, hoe onzekerder
de uitkomsten. De toekomstige omvang van de
wereldbevolking wordt het meest bepaald door
de verwachtingen over de ontwikkelingen van
het aantal kinderen dat zal worden geboren. In
de VN-prognose wordt een voortgaande daling
van de geboortecijfers voorzien: van wereldwijd
gemiddeld 2,5 kinderen per vrouw nu naar 2,2
rond 2050 en 2,0 rond 2100. De verschillen
tussen de continenten zijn echter groot: in bijvoorbeeld Afrika van 4,7 kinderen per vrouw nu
naar 3,1 rond 2050 en in Azië van 2,2 nu naar
1,9 rond 2050. En dat geldt ook voor individuele landen: in bijvoorbeeld Nigeria van 5,7 nu
naar 3,5 rond 2050, in India van 2,4 naar 1,9
en in China juist iets omhoog van 1,6 naar 1,75.
Andere veronderstellingen over de geboortetrends kunnen – zeker op de langere termijn –
tot grote verschillen leiden, zoals blijkt uit door
de VN berekende hoge en lage prognosevarianten, met gemiddelde kindertallen die op de lange termijn respectievelijk 0,5 kind hoger of lager
zijn dan in de middenvariant. Zelfs in vergelijking met bijvoorbeeld de VN-bevolkingsprognose van 5 jaar geleden, waarin een iets grotere
daling van de geboortecijfers was voorzien dan
nu, komt de huidige prognose met 11 miljard
mensen rond 2100 een miljard hoger uit.
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De Verenigde Naties maken ongeveer
iedere twee jaar een nieuwe prognose van
de wereldbevolking, de World Population
Prospects. De VN gebruikt daarbij steeds
de meest recent beschikbare gegevens
per land over aantallen inwoners,
leeftijdsopbouw en de veranderingen
daarin door geboorte, sterfte en migratie.
De uitkomsten van de meest recente
prognose zijn 21 juni jl. gepresenteerd
(zie: https://esa.un.org/unpd/wpp/).
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Bron: Verenigde Naties (1999, 2012 en 2017).
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