Statistiek
Percentage vrouwen met een minimumloon daalt

H

et wettelijk minimumloon werd in 1969 voor het eerst van
kracht en bestaat daarmee vijftig jaar. Het minimumloon heeft als
doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal
aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Vrouwen maken hier vaker gebruik van, maar het verschil tussen mannen
en vrouwen daalt de laatste jaren.
Op 1 juli 2019 bedroeg het bruto wettelijk minimumloon voor volwassen
werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband 1635,60
euro per maand. Voor jongeren geldt een lager minimumjeugdloon. Dat
is een percentage van het minimumloon voor volwassenen, dat hoger
wordt met de leeftijd.
Uit de Statistiek Minimumloon, die jaarlijks wordt samengesteld door
het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat het percentage banen
waar een minimumloon wordt betaald in de afgelopen tien jaar vrijwel
constant is gebleven: dat was 6,1 procent in 2009 en 6,2 procent in 2018.
Opvallend is dat het percentage mannen met een baan waar een minimumloon wordt betaald oploopt van 4,8 procent in 2009 naar 5,8 procent in 2018, terwijl het bij vrouwen juist daalt van 7,6 procent in 2009
tot 6,6 procent in 2018 (figuur). Dit is in alle bedrijfstakken het geval.
Wel is het percentage mannen met een minimumloonbaan in bijna alle
bedrijfstakken nog steeds lager dan dat bij vrouwen. In sommige bedrijfstakken, zoals de overheid en de zorg, is het percentage vrouwen met een
minimumloonbaan echter al lager dan het percentage bij mannen.
Het afnemende aandeel vrouwen met een minimumloon is in lijn met
onderzoeken waaruit blijkt dat het loonverschil tussen mannen en vrou-
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wen steeds kleiner wordt. Een verklaring van de relatieve daling van minimumloonbanen voor vrouwen zou kunnen zijn dat zij steeds beter opgeleid zijn ten opzichte van mannen. Dit is echter op basis van deze data
niet te verifiëren.

■ Ben Dankmeyer en Martijn Mengerink (CBS)
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Banken stallen steeds meer geld bij centrale banken
anken in het eurogebied en ook daarbuiten hebben momenteel
veel liquide middelen en houden deze steeds meer aan bij centrale
banken. Dit blijkt onder meer uit de samenstelling van de geconsolideerde bankbalansen van Nederlandse banken.
Vanwege de financiële crisis zijn banken in het afgelopen decennium
steeds meer gelden gaan aanhouden bij de c entrale bank. Eind juni 2019
stond voor ongeveer 200 miljard euro van deze liquide middelen bij centrale banken. Dit maakt 8,6 procent uit van het balanstotaal van Nederlandse banken (figuur). Ter vergelijking: in 2008, ten tijde van de finan
ciële crisis, hielden Nederlandse banken ongeveer vijftig miljard euro aan
bij centrale banken, wat gelijk stond aan 1,5 procent van hun balanstotaal.
In de tussentijd is het balanstotaal van banken licht teruggelopen.
Doordat banken steeds meer geld stallen bij centrale banken, heeft het
verruimende monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) de
reële economie niet ten volle kunnen bereiken. Om de werking van het
verruimende beleid te verbeteren, stelt de ECB inanciering beschikbaar
in de vorm van langlopende herfinancieringsoperaties. Hierdoor hebben
banken extra liquiditeit in het systeem gebracht.
Naast de stijging, valt op dat er vanaf medio 2016 een seizoenpatroon
zichtbaar is in de aanhoudingen bij centrale banken. Door de relatief stabiel gebleven balansomvang van banken toont ook de ratio uit de figuur
dit patroon. Gerelateerd aanTijdens de momenten in het jaar waarop
banken cijfers naar buiten brengen, vindt er bij banken periodiek balans
management plaats, waardoor er dan minder gelden worden opgenomen uit de markt en ook minder liquide middelen worden geplaatst bij
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c entrale banken. Dit beïnvloedtverhoogt de leverage van de banken en
verlaagt de afdrachten die ze moeten doen op basis van cijfers op deze
peildata, zoals de bankenbelasting en een bijdrage aan het Single Resolution Fund.
In internationaal perspectief is de ratio van Nederlandse banken momenteel vrijwel gelijk aan die van Duitse banken en aan het gewogen Europese
gemiddelde. Voor banken uit Zuid-Europese staten is dit percentage veelal lager, en voor banken uit een aantal Noord- en Oost-Europese landen
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Noot: Het gaat om het totale geconsolideerd Nederlands bankwezen
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