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1 zie artikel 2 en artikel 3, lid 3, veu en artikel 8 vWeu.
2  zie artikel 157 vWeu.
3   in het bijzonder 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 (pB l 204 van 26.7.2006, blz. 23), en Richtlijn 2010/18/eu van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BusinesseuRope, ueapMe, het ceep en het evv gesloten herziene raamover-
eenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/eg (pB l 68 van 18.3.2010, blz. 13).

4 14485/01 + aDD 1 + aDD 2 + aDD 3.
5   zoals met name blijkt uit de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 van de commissie (7034/06), de mededeling van de commissie van 18 juli 2007 “Bestrijding van de belo-

ningsverschillen tussen vrouwen en mannen” (12169/07) en de resolutie van het europees parlement van 18 november 2008 met aanbevelingen voor de commissie inzake de toepassing van het beginsel 
van gelijke verloning voor mannen en vrouwen.

6  zie de kaderstrategie inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen die in 2005 door de europese sociale partners is vastgesteld, en de vervolgrapporten daarbij.

Raadsconclusies zoals die op 6/7 decembeR 2010 
dooR de Raad epsco zijn aangenomen

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:

1.  Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een fundamenteel, verdragsmatig vastgelegd beginsel van de 
Europese Unie en een van haar doelstellingen en taken. Het integreren van het aspect gelijkheid van vrou-
wen en mannen in alle communautaire activiteiten is een specifieke opdracht van de Unie.1 

2.  Sedert de oprichting van de Europese Gemeenschap wordt gelijke verloning van mannelijke en vrouwe-
lijke werknemers door het Verdrag gewaarborgd.2 

3.  De Europese wetgeving3 waarin de inachtneming van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen op het gebied van werkgelegenheid en werk is verankerd, beoogt de bescherming van werknemers 
tegen discriminatie op grond van geslacht in hun arbeidsvoorwaarden, onder meer wat betreft verloning.

 
4.  De Raad heeft, als onderdeel van de jaarlijkse toetsing van de uitvoering van het Actieprogramma van 

Peking, in 2001 conclusies aangenomen ter bestrijding van de loonongelijkheid tussen vrouwen en man-
nen en nota genomen van een rapport van het Belgische voorzitterschap met gegevens over belonings-
verschillen, waarin zes kwantitatieve en drie kwalitatieve indicatoren gedefinieerd worden.4 

5.  Het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft voor alle Lidstaten en voor andere belang-
rijke spelers op het Europese toneel een politieke prioriteit.5 

6.  Met name voor de sociale partners is, zowel op Europees als op nationaal vlak, in het bijzonder bij collectie-
ve onderhandelingen, een belangrijke rol weggelegd bij de inspanningen om de gelijkheid van vrouwen 
en mannen op de werkplek te bevorderen en te handhaven, ook wat betreft verloning.6 

7.  De Europese Raad heeft op 23 en 24 maart 2006 het Europees pact voor gendergelijkheid aangenomen, 
waarin de Lidstaten worden aangespoord actie te ondernemen, en met name maatregelen te nemen om de 
loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten en genderstereotypen op de arbeidsmarkt te bestrijden.
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7 Doc. 15488/09.
8 Doc. 15992/09.
9  Met name in de conclusies van de Raad over een evenwichtige rolverdeling tussen mannen en vrouwen ten behoeve van werkgelegenheid, groei en sociale samenhang (2007); de resolutie van de Raad 

over kansen en uitdagingen ten gevolge van de demografische veranderingen in europa (2007); de conclusies van de Raad over uitbanning van genderstereotypen (2008); de conclusies van de Raad over 
het combineren van werk en gezin (2008) en de conclusies over “gendergelijkheid: bevordering van de groei en de werkgelegenheid - bijdrage ten behoeve van de lissabonstrategie na 2010” (2009).

10 12169/07.
11 5056/10.

8.  In november 2009 heeft de Raad conclusies aangenomen over “Gendergelijkheid: bevordering van de 
groei en de werkgelegenheid - bijdrage ten behoeve van de Lissabonstrategie na 2010”, waarin de Lidsta-
ten en de Commissie werden opgeroepen voort te gaan met het dichten van de resterende genderkloven 
ten aanzien van verloning, om zowel vrouwen als mannen in de gelegenheid te stellen hun aspiraties te 
realiseren en hun mogelijkheden te benutten en armoede onder mensen met een baan te voorkomen.7

 
9.  In november 2009 hebben de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der Lidstaten, in het 

kader van de Raad bijeen, ook een aantal conclusies aangenomen over de “toetsing van de uitvoering door 
de Lidstaten en de EU-instellingen van het Actieprogramma van Peking: “Peking + 15”: toetsing van de 
vorderingen”,8 waarin zij beloofden de vorderingen op de kritieke aandachtsgebieden van het Actiepro-
gramma van Peking waarvoor reeds indicatoren zijn ontwikkeld, regelmatig te evalueren.

10.  In de conclusies van de Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 hebben de Lidstaten toe-
gezegd ernaar te streven, rekening houdend met de vraag naar kinderopvangfaciliteiten en met inachtne-
ming van hun nationale regelingen ter zake, voor 2010 te voorzien in kinderopvang voor ten minste 90% 
van de kinderen tussen 3 jaar en de leerplichtige leeftijd en voor ten minste 33% van de kinderen onder 3 
jaar, en zij hebben die toezegging meermaals herhaald.9 

11.  In de mededeling van de Commissie over “Bestrijding van de verloningsverschillen tussen vrouwen en 
mannen” (2007)10 wordt erop gewezen dat het nodig is dit fenomeen beter te analyseren, en in het Com-
missierapport over “Gelijkheid van vrouwen en mannen (2010)”11 wordt benadrukt dat de Lidstaten on-
middellijk moeten reageren op de uitdaging de loonkloof tussen vrouwen en mannen te verkleinen “door 
middel van specifieke strategieën waarin alle beschikbare instrumenten worden gecombineerd, waar 
nodig met behulp van streefcijfers”.
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12 euco 13/1/10 Rev 1.
13 14338/10 + coR 1.
14 14478/10.

12.  In de verklaring van het drievoorzitterschapsteam die op 26 maart 2010 in Valencia werd aangenomen, 
werd ertoe opgeroepen de inspanningen voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen op 
te voeren, door middel van een gecoördineerde aanpak en het vaststellen van streefcijfers.

13.  Tijdens de Europese Raad van 17 juni 2010 hebben de Lidstaten de Europa 2020-strategie voor banen en 
slimme, duurzame en inclusieve groei aangenomen, waarvan één van de vijf kerndoelen is te trachten de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep 20-64 jaar op 75% te brengen.12 

14.  De Raad heeft op 21 oktober 2010 de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de Lidstaten 
aangenomen.13 Richtsnoer 7 met name roept de Lidstaten op gendergelijkheid te bevorderen, onder meer 
gelijke verloning, alsmede een beleid inzake het evenwichtig combineren van werk en privéleven, dat 
voorziet in betaalbare kinderopvang en innovatie inzake arbeidsorganisatie, en in richtsnoer 10 wordt ge-
steld dat met alle maatregelen ook bevordering van gendergelijkheid moet worden nagestreefd.

15.  In de conclusies die de Raad (EPSCO) op 21 oktober 2010 heeft aangenomen over het beheer van de Eu-
ropese werkgelegenheidsstrategie in de context van Europa 2020 en het Europees semester14 wordt on-
derstreept dat het van belang is vóór ieder Europees semester de balans op te maken van de vooruitgang 
die is geboekt bij de verwezenlijking van het Europa 2020-kerndoel en van de nationale doelstellingen op 
werkgelegenheidsgebied, en bij te dragen aan de Europese voorjaarsraad door in het gezamenlijk verslag 
over de werkgelegenheid aan te geven welke belangrijke werkgelegenheidsvraagstukken strategische 
sturing door de Europese Raad vereisen en op het einde van het Europees semester tot de Lidstaten ge-
richte landenspecifieke aanbevelingen inzake werkgelegenheid te bespreken en aan te nemen.

 
16.  De conferentie op 25 en 26 oktober 2010 “Hoe de loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten?” bood 

de gelegenheid om het probleem met alle belanghebbenden grondig door te nemen.
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15 pB l 403 van 30.12.2006, blz. 9.
16 7370/10.
17 13767/10.
18 artikelen 147 en 174, vWeu.
 19 2008 (berekend op basis van het bruto-uurloon van voltijd- en deeltijdwerkers - methodiek van de ses (loonstructuurenquête)).

17.  Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid heeft, conform Verordening 1922/2006/EG15 tot oprichting 
van het Instituut, en conform zijn werkprogramma’s voor 2010 en 2011, tot taak de Europese instellingen, 
met name de Commissie, alsmede de autoriteiten van de Lidstaten, technische bijstand te verlenen. Deze 
bijstand omvat met name het ontwikkelen en herzien van de indicatoren als onderdeel van de follow-up 
van het Actieprogramma van Peking.

18.  Gelijke verloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers, gelijke economische onafhankelijkheid van 
vrouwen en mannen en gendergelijkheid bij de besluitvorming zijn de prioritaire actieterreinen in het 
Handvest van de rechten van de vrouw,16 dat de Commissie in maart 2010 heeft aangenomen, en in de 
strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2010-2015) van de Commissie.17 

BENADRUKKEND HETGEEN VOLGT:

19.  Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is van doorslaggevend belang voor de verwezenlijking van de doel-
stellingen van de Europa 2020-strategie ten aanzien van een hoog niveau van werkgelegenheid, voor het 
verwezenlijken van slimme, duurzame en inclusieve groei, het tot stand brengen van economische en 
sociale samenhang18 en concurrentievermogen, en voor het aanpakken van de demografische uitdaging.

 
20.  Binnen de Europese Unie bedraagt de loonkloof tussen vrouwen en mannen nog steeds gemiddeld 18%;19  

deze loonkloof schommelt aanzienlijk per Lidstaat, en vertoont verschillen tussen de publieke en de parti-
culiere sector.

21.  De loonkloof is voelbaar gedurende de gehele levensloop van vrouwen, onder meer in de vorm van lagere 
pensioenen en een groter armoederisico.
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20  over de neiging om minder waarde toe te kennen aan “vrouwelijke” banen, zie doc. 5056/10, blz. 9, doc. 9671/07, blz. 6 and doc. 13767/10, blz. 6. over seksesegregatie op de arbeidsmarkt, zie ook:  
http://ec.europa.eu/social/Blobservlet?docid=4028&langid=en.

21 zie definitie van “loon” in artikel 157, lid 2, vWeu.

22.  De onderliggende oorzaken van de loonkloof blijven talrijk en complex, en zijn hoofdzakelijk terug te voeren 
op discriminatie op grond van geslacht en ongelijkheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, zoals:

a)  horizontale segregatie van de arbeidsmarkt: vrouwen zijn in een veel kleiner aantal sectoren en beroe-
pen werkzaam, die over het algemeen lager betaald en lager gewaardeerd zijn;20 

b)  verticale segregatie van de arbeidsmarkt: vrouwen bekleden slechter betaalde posities, hebben minder 
werkzekerheid en krijgen te maken met meer loopbaanbelemmeringen;

c)  het moeilijk combineren van werk, gezin en privéleven, en de ongelijke verdeling van gezins- en huis-
houdelijke taken, waardoor een groter aandeel vrouwen in deeltijd werkt en verschillende keren de 
loopbaan onderbreekt;

d) het ontbreken van loontransparantie; en
 
e)  het effect van genderstereotypen, die de keuze van onderwijs en beroepsopleiding beïnvloeden, en de 

wijze waarop kwalificaties worden beoordeeld en functies geclassificeerd worden.

23.  Voorts hebben de individuele omstandigheden van werknemers, zoals hun gezinssituatie of burgerlijke 
staat, ook een invloed op de loonkloof tussen vrouwen en mannen.

24.  Terwijl reële vorderingen zijn gemaakt bij het in kaart brengen van en het verwerven van inzicht in de uit-
eenlopende oorzaken ervan, is er voor andere aspecten van de loonkloof nog geen verklaring, en is verder 
onderzoek nodig, met name wat betreft het effect van functieclassificatie en de toekenning van voordelen 
in geld of in natura, buiten het gewone basis- of minimumloon of -salaris,21 waarover niet alle gegevens 
beschikbaar zijn.
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22 zie doc. 15488/09, blz. 8. 

25.  Een hoge arbeidsparticipatie van vrouwen hangt soms samen met een brede loonkloof tussen vrouwen 
en mannen; toch zijn verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen en het dichten van de loonkloof 
tussen vrouwen en mannen belangrijke doelstellingen die samen moeten worden nagestreefd.

26.  Benaderingswijzen bestaande uit maatregelen waarbij de verschillende oorzaken van de loonkloof afzon-
derlijk worden aangepakt, bleken niet geschikt om de loonkloof tussen vrouwen en mannen effectief te 
dichten.

27.  Voor het dichten van de loonkloof is derhalve verdere mobilisatie van alle belangrijke actoren nodig, zodat 
op gecoördineerde manier kan worden opgetreden, met gerichte, geïntegreerde, veelzijdige en conse-
quente benaderingswijzen die op de diverse oorzaken gericht zijn, zowel op nationaal als op Europees 
niveau, onder meer in het kader van de uitvoering van de Europa 2020-strategie.

 
28.  Verwacht wordt dat de strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2010-2015) van de Commis-

sie en vele van de daarin opgenomen maatregelen aanzienlijk zullen bijdragen tot het bereiken van gelijke 
verloning van vrouwen en mannen.

29.  Het beginsel van gendergelijkheid is in het verleden niet altijd voldoende toegepast in alle beleidsdomei-
nen in de nationale hervormingsprogramma’s, en het zou zinvol zijn dat verder te verbeteren in het kader 
van de Europa 2020-strategie.22

30.  Het kerndoel om de arbeidsparticipatie voor vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep 20-64 jaar op 75% te 
brengen in het kader van de Europa 2020-strategie houdt in dat de deelname van vrouwen op de arbeids-
markt fors moet worden verhoogd, en dat kan worden bevorderd via maatregelen om de loonkloof te dich-
ten, de opleiding van vrouwen te verbeteren, met name in sectoren waarin zij ondervertegenwoordigd 
zijn, de kwaliteit van de banen voor vrouwen te verbeteren en beleid te stimuleren dat werk, gezin en pri-
véleven combineert, en de armoede onder vrouwen te bestrijden en hun sociale insluiting te verbeteren, 
rekening houdend met de relatieve uitgangspositie van de Lidstaten en de nationale omstandigheden.
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23 een samenvatting van het verslag staat in doc. 16881/10 aDD 1 (de volledige tekst van het verslag staat in doc. 16516/10 aDD2).

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

31.  NEEMT NOTA van het rapport23 ter beoordeling van de indicatoren van loonongelijkheid tussen vrouwen 
en mannen, dat door het Belgische voorzitterschap is ingediend, en dat een beschrijving bevat van de ge-
gevensverzameling op dit gebied, van bepaalde resterende inherente moeilijkheden en van de noodzaak 
om het pakket indicatoren te herzien en aan te vullen teneinde recht te doen aan het multidimensionele 
karakter van de loonkloof tussen vrouwen en mannen.

32.  BEVESTIGT dat het nodig is een beperkt aantal indicatoren voor regelmatig gebruik te selecteren, met 
complementaire indicatoren die alleen voor gebruik door deskundigen bestemd zijn.

 
VERZOEKT DE LIDSTATEN OM:

33.  een uitgebreid pakket maatregelen aan te nemen of uit te voeren voor het aanpakken van alle oorzaken 
van de loonkloof tussen vrouwen en mannen die te maken hebben met de ongelijkheid tussen vrouwen 
en mannen op de arbeidsmarkt, rekening houdend met de nationale omstandigheden, en daarbij de ac-
ties van alle betrokken belangrijke actoren, met name de sociale partners, te coördineren, en wel op alle 
niveaus. Dit pakket zou de volgende maatregelen kunnen bevatten:

a)  het bevorderen van loontransparantie, met name wat betreft loonsamenstelling en -structuur, onder 
meer via informatie voor jonge vrouwen en mannen die tot de arbeidsmarkt toetreden;

b)  het bevorderen van een neutrale functiewaardering en functieclassificatie, bijvoorbeeld wanneer 
functieclassificatie wordt gebruikt om het loon vast te stellen, teneinde te voorkomen dat genderon-
gelijkheid en genderdiscriminatie ontstaan doordat kwalificaties, banen en functies die typisch door 
vrouwen worden uitgeoefend, te laag worden gewaardeerd;

c)  het verbeteren van de kwaliteit van de werkgelegenheid, met name wat betreft werkonzekerheid en 
onvrijwillig deeltijdwerk;
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d)  het tegengaan van verticale segregatie met passende middelen, zoals positieve discriminatie of, indien 
nodig, kwalitatieve of kwantitatieve doelstellingen of ontmoedigende maatregelen die gericht zijn op de 
verbetering van het genderevenwicht in besluitvormende posities in de openbare en de particuliere sector;

 
e)  het tegengaan van horizontale segregatie, met name door het bestrijden van genderstereotypen in 

onderwijs, werk en de media, met eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting, door te zorgen 
voor een gendergevoelig onderwijsklimaat en neutrale inhoud in het onderwijs, door het bevorderen 
van onderwijs en opleiding voor het ondervertegenwoordigde geslacht in sectoren waar momenteel 
sprake is van een genderongelijkheid, door vrouwen en mannen aan te sporen een leven lang te leren 
om beroepskwalificaties te verwerven die passen bij de nieuwe werkgelegenheidsstructuur en, waar 
passend, positieve maatregelen te nemen om het hen gemakkelijker te maken een bepaald soort werk 
te gaan doen;

f)  verbeteringen in het combineren van werk, gezin en privéleven voor vrouwen en mannen, via kinder-
opvang en opvang voor andere afhankelijke personen die toegankelijk, betaalbaar, van goede kwaliteit 
en, ten opzichte van de vraag, voldoende voorhanden is, via flexibele arbeidstijden in bedrijven en, 
waar nodig, via ouderschaps- en zorgverlof om te zorgen voor afhankelijke familieleden, en/of vader-
schapsverlof, met flankerende maatregelen om het opnemen daarvan door mannen aan te moedigen;

g)  het bevorderen van passend beleid inzake lage lonen, met inachtneming van de autonomie van de 
sociale partners;

h)  het effectiever toepassen van de bestaande wetgeving inzake gelijke verloning en gelijkheid op de 
werkplek;

i)  het accentueren van het thema gelijke verloning en gelijkheid op de werkplek voor vrouwen en man-
nen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen; en

j)  bevorderen dat gelijke verloning voor vrouwen en mannen aan aanbestedende bedrijven als voorwaar-
de voor de gunning van overheidsopdrachten wordt gesteld.
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34.  in de nationale hervormingsprogramma’s die in het kader van de Europa 2020-strategie zullen worden 
opgesteld, in dialoog met de Europese Commissie, en rekening houdend met de relatieve uitgangspositie 
van de Lidstaten en de nationale omstandigheden, waar passend nationale streefcijfers vast te stellen en 
een uitgebreid maatregelenpakket voor te leggen dat specifiek gericht is op:

a)  het verhogen van de vrouwelijke arbeidsparticipatie; 

b)  het verbeteren van het aanbod aan geschikte, betaalbare, kwalitatief hoogstaande kinderopvang voor 
kinderen in de voorschoolse leeftijd, rekening houdend met de vraag, opdat die ten minste voldoet 
aan de doelstellingen die de Raad in Barcelona heeft vastgesteld, en van het aanbod aan diensten en 
voorzieningen voor andere afhankelijke personen;

c)  het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen, volgens een meerjarenplan; en 

d)  het beter combineren van werk, gezin en privéleven.

35.  de structuurfondsen en andere Europese fondsen te benutten om, waar passend, maatregelen te ontwik-
kelen ter bestrijding van loonongelijkheid.

36.  artikel 20 van Richtlijn 2006/54/EG volledig uit te voeren opdat de gelijkheidsinstanties een efficiënte bij-
drage kunnen leveren aan hun inspanningen om meer maatregelen te nemen om de loonkloof te dichten.

37.  de in artikel 17, lid 2, van Richtlijn 2006/54/EG vervatte mogelijkheid om namens of ter ondersteuning van 
de klager en met diens toestemming gerechtelijke en/of administratieve procedures aan te spannen om de 
verplichtingen uit genoemde richtlijn te doen naleven, onder de aandacht te brengen van maatschappelijke 
organisaties die volgens de criteria van hun nationale recht daarbij een gerechtvaardigd belang hebben.
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24 indicatoren 1, 2, 3, 4, 5 en 8.
25 indicatoren 6, 7, 9 en 10.

VERZOEKT DE LIDSTATEN EN DE EUROPESE COMMISSIE om binnen het kader van hun respectieve be-
voegdheden:
 
38.  gendergelijkheid zichtbaar te integreren bij de uitvoering van de Europa 2020-strategie, door er zorg voor 

te dragen dat gendergelijkheid in acht wordt genomen en op consistente wijze wordt bevorderd: 

a)  bij de uitvoering en vervolgtoetsing van de vijf kerndoelen van de EU en de geïntegreerde richtsnoeren, 
en de follow-up van de zeven kerninitiatieven;

b)  in de macro-economische en thematische toezichtmechanismen, via de Annual Growth Survey, bij 
de besprekingen en richtsnoeren van de Raad EPSCO, in de nationale hervormingsprogramma’s, in de 
landenspecifieke aanbevelingen van de Raad EPSCO, bij de opstelling van indicatoren, statistieken en 
rapporten, en bij peer reviews.

VERZOEKT DE LIDSTATEN EN DE EUROPESE COMMISSIE, met volledige benutting van het werk van het 
Europees Instituut voor Gendergelijkheid, de nodige maatregelen te nemen om de loonkloof tussen vrouwen 
en mannen, rekening houdend met het multidimensionele karakter daarvan, als volgt te monitoren:

39.  de loonkloof tussen vrouwen en mannen te meten en op regelmatige basis toezicht te houden op de vor-
deringen op dat gebied met behulp van de hoofdindicatoren24 als genoemd in de bijlage, afhankelijk van 
de beschikbaarheid van gegevens, en waar passend rekening houdend met de methodiek van de loon-
structuurenquête (SES);

40.  de complementaire indicatoren,25 als genoemd in de bijlage, te beschouwen als mogelijke instrumenten 
voor verdere grondige research betreffende de loonkloof tussen vrouwen en mannen; en

41.  onderzoek te bevorderen over het verband tussen de arbeidsparticipatie van vrouwen en de loonkloof 
tussen vrouwen en mannen.
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VERZOEKT DE EUROPESE COMMISSIE om, met volledige benutting van het werk van het Europees Instituut 
voor Gendergelijkheid:

42.  regelmatig goede praktijken uit te wisselen aangaande maatregelen om de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen te dichten, en de sociale partners bij die uitwisseling te betrekken.

43.  na te gaan of het zinvol is een studie uit te voeren om de aspecten van de bezoldiging in kaart te brengen 
die niet zijn opgenomen in de bestaande statistieken van de Lidstaten, zodat het effect op de loonkloof 
van de verschillen in de wijze van toekenning van die bezoldigingselementen aan mannen en vrouwen 
kan worden gemeten.

44. regelmatig bewustmakingscampagnes op dit gebied te voeren.

VERZOEKT DE EUROPESE COMMISSIE:

45.  meer zichtbaarheid te geven aan het nauwe verband tussen het realiseren van loongelijkheid en economi-
sche onafhankelijkheid, het bevorderen van de combinatie van werk en gezin, en gelijkheid bij de besluit-
vorming, en het bestrijden van genderstereotypen in het kader van haar strategie voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen (2010-2015), en toe te zeggen met regelmatige tussenpozen de vorderingen op dit 
gevoelige terrein te onderzoeken, namelijk in het jaarrapport over gendergelijkheid, dat aan de Europese 
Raad tijdens zijn voorjaarsbijeenkomst zal worden aangeboden.

46.  ongeacht het toekomstige financiële kader, maatregelen te evalueren en te ontwikkelen in het kader van 
het socialecohesiebeleid, onder meer via de structuurfondsen, om de loonkloof tussen vrouwen en man-
nen te dichten.

47.  nauw toezicht te houden op de volledige toepassing van de Europese wetgeving die gelijkheid op de werk-
plek en gelijk loon voor mannen en vrouwen nastreeft, en in overleg met de sociale partners en met in-
achtneming van hun autonomie, actieve maatregelen te bevorderen die op het bewerkstelligen van reële 
gelijkheid gericht zijn.
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48.  nieuwe initiatieven te overwegen die de Lidstaten aansporen passende maatregelen te nemen, onder 
meer, indien nodig en waar aangewezen, concrete doelstellingen, om het genderevenwicht in de besluit-
vormingsposities in de publieke en private sectoren te verbeteren.

49.  na te gaan of het nodig is een “Europese dag voor gelijk loon” in te stellen, om het grote publiek en de 
belangrijke actoren meer bewust te maken van het probleem, en daarbij het nemen van maatregelen en 
het controleren van de naleving ervan, aan te moedigen.

MOEDIGT de Europese sociale partners aan overeenstemming te bereiken over een nieuw kader voor meerja-
renactie, dat actieve, gecoördineerde strategieën behelst, en na te denken over kwantitatieve doelstellingen 
die gericht zijn op het bewerkstelligen van gelijkheid op de werkplek en gelijk loon voor vrouwen en mannen 
en de verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid voor vrouwen.

VERZOEKT het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité voor sociale bescherming waar aangewezen 
in hun procedures rekening te houden met de indicatoren inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, met 
name met de indicatoren inzake loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen, en nauw samen te werken om 
een regelmatige follow-up van deze kwestie in het kader van de uitvoering van de Europe 2020-strategie te 
bewerkstelligen.

VERZOEKT DE EUROPESE RAAD het Europees Pact voor gendergelijkheid in het voorjaar van 2011 aan te 
passen en te verbeteren in het licht van de nieuwe strategie 2010-2015 van de Commissie inzake de gelijkheid 
van vrouwen en mannen, de Europa 2020-strategie en deze conclusies.

ZAL het onderwerp “Vrouwen en de economie: de combinatie van werk en gezinsleven voor mannen en 
vrouwen” BESPREKEN met het oog op de volgende toetsing van de uitvoering van het Actieprogramma van 
Peking.
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BIJLAGE

Lijst van indicatoren

Het dichten van de loonkloof is een belangrijke prioriteit in het kader van het EU-beleid inzake gendergelijk-
heid. Er is behoefte aan een indicatorenset die recht doet aan het multidimensionele karakter van het ver-
schijnsel, maar ook regelmatige opvolging toelaat, zodat een duidelijke politieke boodschap kan worden over-
gebracht. Om aan beide doelstellingen te voldoen, wordt een onderscheid gemaakt tussen “hoofdindicatoren” 
en ”complementaire indicatoren”, zoals hierna aangegeven.

Een belangrijk element in het onderscheid tussen de twee soorten indicatoren is de haalbaarheid. In sommige 
gevallen is de informatie vlot beschikbaar. Indicator 1a stemt bijvoorbeeld overeen met de structurele indica-
tor voor de loonkloof tussen vrouwen en mannen die Eurostat jaarlijks publiceert. Een tweede element om het 
onderscheid te maken is het relatieve belang van elke indicator voor het verklaren en monitoren van de loon-
kloof tussen vrouwen en mannen. De indicatoren 1, 2, 3, 4, 5 en 8 worden als “hoofdindicatoren” beschouwd. 
De indicatoren 6, 7, 9, en 10 zijn “complementaire indicatoren”. 

Indicatoren zullen meer effect hebben wanneer zij op regelmatige basis worden verzameld en/of berekend. 
“Regelmatig” betekent echter niet per se “jaarlijks”. De meeste kwantitatieve indicatoren zijn gebaseerd op de 
resultaten van de loonstructuurenquête (SES - Verordening 530/1999/EG), die slechts om de vier jaar beschik-
baar zijn, en betrekking hebben op ondernemingen met tien of meer werknemers, in de secties van econo-
mische activiteit B tot en met S (met uitzondering van sectie O) van de NACE Rev. 2 Statistische nomenclatuur 
van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap. Sommige indicatoren zijn jaarlijks beschikbaar. 
De gedetailleerde informatie die nodig is voor bepaalde berekeningen, en bepaalde andere indicatoren zijn 
echter slechts om de vier jaar beschikbaar. Voor iedere kwantitatieve indicator wordt de beschikbaarheid van 
gegevens als volgt aangeduid: 
Aa = jaarlijks beschikbaar; A4 = om de vier jaar beschikbaar; N = vereist het verzamelen van nieuwe gegevens.  
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I. Hoofdindicatoren voor de verschillende aspecten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

A. Algemene indicatoren voor de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

Indicator 1: Ratio voor alle werknemers

Loonkloof tussen vrouwen en mannen  = 
  (gemiddeld brutoloon van mannen - gemiddeld brutoloon van vrouwen)    x 100

gemiddeld brutoloon van mannen

a)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de bruto-uurlonen voor vrouwen en mannen, voor 
voltijdse en deeltijdse werknemers in alle sectoren 

 Bron: SES + andere bronnen; Aa

b)  Arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen 
 Bron: Eqnuête naar de Arbeidskrachten; Aa 

c)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de bruto-uurlonen voor vrouwen en mannen, voor 
voltijdse en deeltijdse werknemers in alle sectoren, apart vermeld voor de private en de publieke sector

 Bron: SES + andere bronnen; Aa voor bepaalde landen, A4

d)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de brutojaarlonen voor vrouwen en mannen, voor 
voltijdse en deeltijdse werknemers in alle sectoren, apart vermeld voor de private en de publieke sector 

 Bron: SES + andere bronnen; A4

e)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de brutomaandlonen voor vrouwen en mannen, vol-
tijdse arbeid 

 Bron: SES; A4 

f)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de brutomaandlonen voor vrouwen en mannen, vol-
tijdse en deeltijdse arbeid 

 Bron: SES; A4 
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Indicator 2: Ratio voor de loonmassa 

a)  Aandeel in het totaal van alle lonen naar geslacht 
 Bron: Administratieve gegevens of andere bronnen; Aa voor bepaalde landen, N

b)  Verdeling van het totale aantal werknemers naar geslacht
 Bron: Administratieve gegevens, Enquête naar de Arbeidskrachten, of andere bronnen; Aa

c)  Verdeling van het totale aantal gewerkte dagen naar geslacht 
 Bron: Administratieve gegevens, Enquête naar de Arbeidskrachten, of andere bronnen; Aa
 
B. Factoren van ongelijkheid

Indicator 3: Ratio voor deeltijdwerk

a) Bruto-uurloon en loonkloof: 
 vrouwen (deeltijd) - mannen (deeltijd)
 vrouwen (deeltijd) - vrouwen (voltijd)
 mannen (deeltijd) - mannen (voltijd)
 vrouwen (deeltijd) - mannen (voltijd) 
 Bron: SES; A4 

b) Deeltijdarbeid naar geslacht
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa
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Indicator 4: Ratio naar leeftijd en opleidingsniveau

a) Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa

b)  Loonkloof naar leeftijdscategorie (< 24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 en 65+) op basis van het bruto-uur-
loon van vrouwelijke en mannelijke werknemers, voltijds en deeltijds 

  Bron: SES; A4, Aa voor sommige landen, met de leeftijdscategorieën: < 25, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+

c) Arbeidsparticipatie naar opleidingsniveau (ISCED, 3 niveaus) 
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa

d) Loonkloof naar opleidingsniveau (ISCED, 3 niveaus), voltijdse en deeltijdse werknemers 
 Bron: SES; A4 

Indicator 5: Segregatie op de arbeidsmarkt

a)  Gemiddelde bruto-uurlonen voor vrouwelijke en mannelijke werknemers in de vijf bedrijfstakken (NACE,  
2 cijfers) met het hoogste aantal vrouwelijke werknemers en het hoogste aantal mannelijke werknemers. 

 Bron: SES; A4 
 
b)  Gemiddelde bruto-uurlonen voor vrouwelijke en mannelijke werknemers in de vijf beroepscategorieën 

(ISCO-categorieën, 2 cijfers) met het hoogste aantal vrouwelijke werknemers en het hoogste aantal man-
nelijke werknemers.

 Bron: SES; A4

c) Loonkloof bij de leidinggevenden (ISCO 12 en 13)
 Bron: SES; A4
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D. Beleid ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen

Indicator 8:  Maatregelen ter bevordering van gelijke verloning en ter bestrijding van de loonkloof tussen 
vrouwen en mannen (evaluatie om de vier jaar)

SITUATIE:

a) Actoren die betrokken zijn bij het thema van de loonkloof tussen vrouwen en mannen
Actor Belangrijkste rol in dit verband

b) Overheidsmaatregelen voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 
Jaar Naam maatregel Soort maatregel Actieplan of 

afzonderlijke actie
Partij (Orgaan)

c) Goede praktijken die gericht zijn op het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen
Jaar Naam maatregel Omschrijving

 
EVOLUTIE:

a) Evaluatie van de wetgeving ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 
Ja Neen

Wetgeving Voornaamste conclusies

b)  Evaluatie van andere maatregelen ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 
Ja Neen

Naam maatregel Voornaamste conclusies



21
co n c lu s i e s  va n  D e  R a a D

c)  Systeem voor het vergaren van gegevens over klachten inzake loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen

d) Orgaan/organen belast met gegevensvergaring

e) Aantal ingediende klachten over loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen per jaar van activiteit
Jaar Aantal klachten

f) Algemene ratio: Aantal klachten over loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen, ten opzichte van het 
totale aantal klachten over discriminatie tussen vrouwen en mannen op het vlak van arbeid 

II.  Complementaire indicatoren voor een grondige evaluatie van de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen 

B. Factoren van ongelijkheid

Indicator 6: Ratio naar persoonlijke kenmerken (nieuwe indicator 2010)

a) Arbeidsparticipatie naar gezinssamenstelling en burgerlijke staat (gekruist) 
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa 

b) Loonkloof tussen vrouwen en mannen naar gezinssamenstelling en burgerlijke staat
 Bron: SES (wenselijk voor de toekomst); N
 
c) Loonkloof tussen vrouwen en mannen naar geboorteland 
 Bron: SES (wenselijk voor de toekomst); N
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C. Relatief gewicht van deze factoren 

Indicator 7:  Opsplitsing van het verschil in uurlonen tussen vrouwen en mannen met behulp van de Oaxaca-
decompositie

a) Bijdrage van het aspect deeltijdwerk aan het totale loonverschil 

b) Bijdrage van het aspect opleidingsniveau aan het totale loonverschil

c) Bijdrage van het aspect leeftijd aan het totale loonverschil

d) Bijdrage van het aspect dienstjaren in de onderneming aan het totale loonverschil

e) Bijdrage van het aspect beroep aan het totale loonverschil

f) Bijdrage van het aspect functie aan het totale loonverschil

g) Bijdrage van het aspect ondernemingsgrootte aan het totale loonverschil 

h) Bijdrage van het aspect gezinssamenstelling aan het totale loonverschil 
 (wenselijk voor de toekomst); N

i) Bijdrage van het aspect burgerlijke staat aan het totale loonverschil 
 (wenselijk voor de toekomst); N

j) Bijdrage van het aspect geboorteland aan het totale loonverschil 
 (wenselijk voor de toekomst); N

k) Deel van de loonkloof dat niet verklaard kan worden op basis van gekende factoren 
 Bron: SES; A4
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D. Beleid ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Indicator 9:  Invloed van collectieve onderhandelingen op de bevordering van gelijke verloning en het dich-
ten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen

SITUATIE:

a)  Maatregelen betreffende de loonkloof tussen vrouwen en mannen die zijn uitgevoerd in het kader van col-
lectieve onderhandelingen

Jaar Naam 
maatregel

Soort 
maatregel

Betrokken 
actoren

Aard maatregel Toepassings-
niveau

b)  Goede praktijken voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen bij collectieve  
onderhandelingen

Jaar Naam 
maatregel

Omschrijving

 
EVOLUTIE:

a) Systeem van gegevensvergaring over de loonkloof tussen vrouwen en mannen in collectieve overeenkomsten
Daarmee belast orgaan Publiek of particulier

Ja

Neen

b)  Systeem van gegevensvergaring betreffende collectieve overeenkomsten waarin de loonkloof tussen vrouwen 
en mannen behandeld wordt

Jaar Aantal collectieve overeenkomsten

c) Evaluatie van de maatregelen voor het dichten van de loonkloof bij collectieve onderhandelingen
Ja Neen

Maatregelen Voornaamste conclusies 
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Indicator 10: Effect van deeltijdwerk, ouderschapsverlof, systemen van tijdkrediet en loopbaanonderbreking op 
de loonkloof tussen vrouwen en mannen

EVOLUTIE:

a)  Beoordeling van onderzoek naar de effecten van flexibele arbeidsvormen op de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen

Flexibele arbeidsvormen Ja Neen

Deeltijd

Loopbaanonderbreking

Tijdkredietsysteem

Ouderschapsverlof

Flexibele arbeidsvormen Beoordeling van 
kortetermijneffect

Beoordeling van 
langetermijneffect

Deeltijd

Loopbaanonderbreking

Tijdkredietsysteem

Ouderschapsverlof

b) Belangrijkste conclusies van de beoordeling
Beoordeling van: 

Deeltijd

Loopbaanonderbreking

Tijdkredietsysteem

Ouderschapsverlof

c) Informatie verstrekt door overheidsinstanties om meer bekendheid te geven aan de effecten van flexibele 
arbeidsvormen op de loonkloof tussen vrouwen en mannen

Ja Neen



De loonkloof tussen vrouwen en mannen in De liDstaten van De europese unie: 
kwantitatieve en kwalitatieve inDicatoren
v e R s l a g  va n  h e t  B e lg i s c h e  v o o R z i t t e R s c h a p  2 0 1 0

25
v e R s l a g  va n  h e t  B e lg i s c h e  v o o R z i t t e R s c h a p  2 0 1 0



26

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in De liDstaten van 
De europese unie: kwantitatieve en kwalitatieve inDicatoren

inhoud

Afkortingen van de landen 28

algemene inleiding 29

deel i: KWanTiTaTieVe indicaToRen 32

I. Inleiding 32

II. Algemene indicatoren omtrent de loonkloof tussen vrouwen en mannen 36

 Indicator 1: Ratio voor alle werknemers 36

 1.1. Loonkloof op basis van uurlonen 36

 1.2. Werknemers van de openbare en de privésector 43

 1.3. Het effect van de arbeidsduur 45

 Indicator 2: Aandeel in de totale loonmassa 54

II. Factoren die de ongelijkheid in de hand werken 63

 Indicator 3: Ratio voor deeltijdarbeid 63

 Indicator 4: Ratio naar leeftijd en opleidingsniveau 71

 4.1. Leeftijd 72

 4.2. Opleidingsniveau 78

 Indicator 5: Segregatie op de arbeidsmarkt 84

 5.1. Horizontale segregatie: de sectoren 85

 5.2. Horizontale segregatie: beroepen 87

 5.3. Verticale segregatie: leidinggevende functies 89

 Indicator 6: Ratio naar persoonskenmerken 91

 6.1.  Arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen 

naar gezinssituatie en burgerlijke staat 92

 6.2. Loonkloof naar gezinssituatie en burgerlijke staat 97

 6.3. Loonkloof naar geboorteland 99

III. Decompositie van de loonkloof 102

 Indicator 7:  Opsplitsing van de loonkloof met behulp van de  
Oaxaca-Blinder decompositie 102



27
v e R s l a g  va n  h e t  B e lg i s c h e  v o o R z i t t e R s c h a p  2 0 1 0

deel ii: KWaliTaTieVe indicaToRen 110

I. Indicator over de maatregelen ter bevordering van de loongelijkheid en 
 de bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 111

 1.1. Wetgevende en niet-wetgevende maatregelen ter bevordering van loongelijkheid 112

 1.1.1. Wetgevend kader 112

 1.1.2. Toepassing van de wetgeving 116

 1.1.3. Niet-wetgevende maatregelen 117

 1.2. Doeltreffendheid van de maatregelen 127

 1.2.1. Evaluatie van maatregelen 127

 1.2.2. Kwantificering van loondiscriminatie 130

II. Indicator over de invloed van collectieve onderhandelingen op de bevordering van 
 gelijke verloning en het wegwerken van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 134

 2.1. Maatregelen genomen door de sociale partners in het kader van collectieve

  onderhandelingen met het oog op het wegwerken van de loonkloof tussen

  vrouwen en mannen 137

 2.2. Doeltreffendheid van collectieve onderhandelingen 140

 2.2.1. Evaluatie van in het kader van collectieve onderhandelingen

  genomen maatregelen 140

 2.2.2.  Systeem voor het verzamelen van informatie over collectieve arbeids- 

overeenkomsten betreffende gelijke verloning van mannen en vrouwen 141

III. Indicator over het effect van deeltijdwerk, ouderschapsverlof, systemen 
 van tijdskrediet en loopbaanonderbreking op de loonkloof tussen vrouwen en mannen 143

 3.1. Beleidslijnen voor het combineren van werk en gezin 144

 3.1.1. Maatregelen betreffende ouderschapsverlof 144

 3.1.2. Kinderopvang 145

 3.1.3. Arbeidsduur en flexibiliteit voor werknemers 147

 3.2. Evaluatie van beleidsmaatregelen voor de combinatie van werk en gezin 148

conclusies 153

 1. Beschrijving van de loonkloof 153

 2. Actualisering van de indicatoren 158

 Geactualiseerde lijst indicatoren 160

 Woordenlijst  168

 Literatuuropgave 170

 Lijst van tabellen 181

 Lijst van grafieken 181

 Lijst van bijlagen 183



28

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in De liDstaten van 
De europese unie: kwantitatieve en kwalitatieve inDicatoren

Afkortingen van de landen

AT  Oostenrijk
BE  België
BG  Bulgarije
CY  Cyprus
CZ  Tsjechië
DE  Duitsland
DK  Denemarken
EE  Estland
ES  Spanje
EU  Europese Unie
FI  Finland
FR  Frankrijk
GR/EL*  Griekenland
HU  Hongarije
IE  Ierland
IT  Italië
LT  Litouwen
LU  Luxemburg
LV  Letland
MT  Malta
NL  Nederland
NO  Noorwegen
PL  Polen
PT  Portugal
RO  Roemenië
SE  Zweden
SI  Slovenië
SK  Slowakije
UK   Verenigd Koninkrijk

 

* in deel i wordt de afkorting gR gebruikt, in deel ii wordt de afkorting el gebruikt.
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algemene inleiding

In het kader van de toetsing van de implementatie van het Actieprogramma van Peking, heeft de Raad in 
2001, onder het vorige Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, conclusies aangenomen over de be-
strijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen en heeft hij nota genomen van een verslag van het 
Belgische voorzitterschap met informatie over de loonkloof, waarin de onderstaande zes kwantitatieve en drie 
kwalitatieve indicatoren worden gedefinieerd:

1) ratio voor alle werknemers;
2) ratio voor de loonmassa;
3) ratio voor deeltijdwerk;
4) ratio per leeftijdsgroep en opleidingsniveau;
5) loonachterstand in beroepen waarin vrouwen zijn geconcentreerd;
6) opsplitsing van het loonverschil tussen mannen en vrouwen met behulp van de Oaxaca-decompositie;
7)  indicator omtrent wetgeving, voorschriften en regelingen inzake bestrijding van discriminatie en be-

roepsongelijkheden;
8) indicator omtrent de inbreng van de overheid bij loononderhandelingen;
9) indicator omtrent deeltijdarbeid en loopbaanonderbreking. 

In het kader van zijn voorzitterschap in 2010 wenst België de balans op te maken van de vooruitgang die is 
geboekt bij het elimineren van loonongelijkheden tussen vrouwen en mannen. Het doel van dit verslag is 
enerzijds een beeld te schetsen van de loonkloof in de Europese Unie op basis van de negen indicatoren die 
de Raad van de Europese Unie in 2001 heeft goedgekeurd, en anderzijds een voorstel te formuleren tot actu-
alisering van deze indicatoren, rekening houdend met de statistische ontwikkelingen en de wijzigingen in de 
wetgeving die zich sindsdien hebben voorgedaan. 

Zonder te willen vooruitlopen op de resultaten van dit onderzoek, is er één cijfer dat in het oog springt: de 
loonkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt thans in de Europese Unie nog steeds gemiddeld 18%. 
 
De loonkloof is deels te verklaren door hardnekkige loondiscriminatie bij gelijk of gelijkwaardig werk, hoewel 
er sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap Europese wetgeving tegen deze vorm van genderdiscri-
minatie bestaat en er op ruime schaal nationale wetgeving ter zake is aangenomen. 
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Het probleem blijft actueel, hoewel de arbeidsparticipatie*, het arbeidsaanbod en het opleidingsniveau van 
vrouwen in alle Lidstaten gestegen zijn, en ondanks het feit dat meisjes op school betere resultaten boeken 
dan jongens en zij de meerderheid uitmaken van de afgestudeerden van het hoger onderwijs. 

De loonkloof is een complex probleem, dat vele oorzaken heeft. Het doel van dit verslag is de factoren in beeld 
te brengen die de loonkloof in de Europese Unie verklaren. Deze factoren weerspiegelen hoofdzakelijk de on-
gelijkheden tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Het elimineren van de loonkloof, en bijgevolg 
het wegwerken van ongelijkheden tussen vrouwen en mannen op het gebied van arbeid, blijft een grote 
uitdaging, niet alleen met het oog op het realiseren van gelijkheid van vrouwen en mannen als zodanig, maar 
ook om een slimme, duurzame en inclusieve groei te verzekeren, en om de doelstellingen van de Europese 
Unie inzake economische en sociale cohesie en een hoog niveau van werkgelegenheid te realiseren.  

Daarom vormt de uitdaging om de loonkloof te elimineren een prioriteit in het programma van het Belgi-
sche voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2010. Het is namelijk de ambitie van het Belgische 
voorzitterschap om op dit gebied een nieuwe impuls te geven, met als doel  de inzet en het optreden van alle 
belangrijke actoren te versterken in het nieuwe kader dat tot stand is gekomen door met name de uitvoering 
van de Europa 2020-strategie, de nieuwe strategie van de Europese Commissie inzake gendergelijkheid (2010-
2015) alsmede uiteraard de follow-up van het Actieprogramma van Peking. 
 
Tegen deze achtergrond is aan DULBEA, het Departement toegepaste economie van de Université libre de 
Bruxelles (ULB)1 de taak toevertrouwd om dit verslag over de loonkloof in de Europese Unie op te stellen. 
DULBEA had eerder al meegewerkt aan het verslag van het Belgische voorzitterschap over loonongelijkheden 
in 2001, dat aan de basis lag van de definitie van de negen indicatoren van de loonkloof, en heeft tevens zowel 
op Belgisch als op Europees niveau een uitgebreid onderzoeksprogramma betreffende genderongelijkheid en 
de loonkloof opgezet. 

In dit verband zij opgemerkt dat België sinds 2007 jaarlijks aan de hand van de zes kwantitatieve indicatoren 
uit 2001 een nationaal verslag over de loonkloof tussen vrouwen en mannen publiceert; uit dit verslag blijken 
de relevantie en de uitvoerbaarheid van deze indicatoren. 

Het onderhavige verslag bestaat uit twee delen: het eerste deel behandelt de analyse en de actualisering van 
de kwantitatieve indicatoren, en het tweede deel betreft de verzameling van gegevens en de actualisering van 
de drie kwalitatieve indicatoren gericht op het beleid ter bestrijding van de loonkloof. 

1 leila Maron, onderzoekster, Danièle Meulders, hoogleraar, síle o’Dorchai, hoogleraar, Robert plasman, hoogleraar en natalie simeu, onderzoekster (september 2010).
* “Arbeidsparticipatie” wordt in dit verslag gebruikt in de betekenis van “netto-arbeidsparticipatie”, namelijk het percentage van de bevolking in de beroepsgeschikte leeftijd (van 15 tot en met 64 
jaar) dat een baan heeft.
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Het eerste deel van het verslag bestaat uit drie hoofdstukken. Eerst wordt de loonkloof in haar geheel be-
studeerd. Vervolgens wordt de loonkloof geanalyseerd op basis van een aantal belangrijke factoren die de 
ongelijkheid van vrouwen en mannen versterken, zoals deeltijdarbeid, leeftijd, opleidingsniveau, horizontale 
en verticale segregatie, en persoonlijke omstandigheden van de werknemers, zoals burgerlijke staat, gezins-
situatie en geboorteland. Ten slotte wordt de loonkloof opgesplitst om na te gaan welk gedeelte van het loon-
verschil verklaard kan worden aan de hand van de bovengenoemde factoren en welk gedeelte niet op die 
wijze verklaard kan worden.

Bij de actualisering van de kwantitatieve indicatoren zijn de volgende beginselen gevolgd:
Ten eerste is in de lijst van indicatoren rekening gehouden met de ontwikkeling van de Eurostat-loonstatis-
tieken sinds 2001, zowel wat de berekeningswijze van de loonkloof als structurele indicator betreft als met 
betrekking tot de gebruikte statistische bronnen.  

Het tweede beginsel is de toetsing van de relevantie van de indicatoren van 2001: geven ze nog steeds weer 
wat ze geacht worden te meten? Zijn ze nog relevant in 2010? Bestaan er belangrijke hiaten, en hoe kunnen 
die worden opgevuld?

Het derde beginsel betreft de beschikbaarheid van gegevens en de haalbaarheid van berekeningen: indica-
toren die al elk jaar berekend worden en dus beschikbaar zijn, dienen zeker weerhouden te worden in de set. 
Ook de indicatoren die in principe berekend kunnen worden, maar die een extra inspanning vergen, dienen 
behouden te blijven. Ten slotte zijn er indicatoren die niet beschikbaar zijn en die met de huidige gegevens 
ook niet kunnen worden berekend, maar waarvoor nieuwe gegevens zouden moeten worden verzameld. Deze 
indicatoren worden alleen behouden wanneer zij een grote meerwaarde bieden. 

Het tweede deel van het verslag bevat een analyse van de wetgeving, het beleid en de maatregelen waarmee 
in de Lidstaten loonongelijkheden worden bestreden. De tekst is gebaseerd op de antwoorden op een vragen-
lijst die naar de Lidstaten en naar de Europese sociale partners gezonden is, en op de analyse van relevante 
literatuur die hoofdzakelijk door de Europese Commissie en door netwerken van deskundigen inzake gender-
gelijkheid gepubliceerd is. De actualisering van de indicatoren beoogt in de eerste plaats de vereenvoudiging 
ervan. In de tweede plaats wordt meer nadruk gelegd op het ontwikkelen van specifieke en veelzijdige strate-
gieën om de loonkloof op efficiënte wijze te bestrijden, alsmede op de belangrijke rol van de sociale partners 
en de organen voor de bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen. 
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deel i: KWanTiTaTieVe indicaToRen

I.  Inleiding

Vrouwen verdienen gemiddeld minder dan mannen. Dat gegeven kan in statistieken, in principe op twee 
manieren benaderd worden: gecorrigeerd of ongecorrigeerd. In het eerste geval wordt getracht alle loonver-
schillen die samenhangen met bepaalde kenmerken van werknemers en werkneemsters buiten beschouwing 
te laten en de loondiscriminatie in de mate van het mogelijke netto weer te geven. In het tweede geval wor-
den de loonverschillen bruto weergegeven. De achterliggende idee bij deze optie is dat ook de verklaarbare 
loonverschillen, die samenhangen met objectieve kenmerken, het resultaat zijn van ongelijke kansen op de 
arbeidsmarkt. In principe wordt er steeds uitgegaan van de ongecorrigeerde loonkloof. Deze optie vormde de 
grondslag van de indicatorenset die ontwikkeld werd in 2001 en die datzelfde jaar werd goedgekeurd door de 
Raad van de Europese Unie (zie bijlage 1). Ook de structurele indicator van Eurostat is ongecorrigeerd. 

De meeste kwantitatieve indicatoren in dit verslag zijn analoog opgebouwd, dat wil zeggen, gebaseerd op het 
verschil in de gemiddelde bruto-uurlonen van (bepaalde categorieën van) vrouwen en mannen, uitgedrukt als 
percentage van het bruto-uurloon van mannen. In een formule uitgedrukt, wordt dat:

M-V   x 100
 M

(waarbij v = gemiddeld brutoloon voor vrouwen en M = gemiddeld brutoloon voor mannen)

In de indicatoren van 2001 wordt de loonkloof uitgedrukt in de vorm V/M. De nieuwe formule sluit aan bij de 
meest gangbare manier om de loonkloof uit te drukken.

Door de loonkloof te berekenen voor bepaalde categorieën van vrouwen en mannen, is het mogelijk om de 
impact van bepaalde factoren, zoals leeftijd of deeltijds werken, in beeld te brengen. De analogie tussen de 
indicatoren verhoogt bovendien de leesbaarheid ervan. 
 
Indicator 2 en indicator 7 vormen hierop een uitzondering. Indicator 2 berekent de totale loonkloof, idealiter 
op basis van volledige gegevens en niet op basis van een steekproef. Het gaat dan niet meer om gemiddelde 
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lonen, maar om de totaliteit van alle lonen samen. Het gaat hier om een zeer veelzeggende en betrouwbare 
indicator. Indicator 7 kan gelezen worden als een gecorrigeerde loonkloof: hiermee wordt nagegaan welk 
deel van de loonkloof kan worden toegeschreven aan bekende factoren en welk deel onverklaard blijft. Het 
relatieve gewicht van de verschillende factoren wordt eveneens nagegaan. 

In de analyses wordt telkens uitgegaan van brutolonen. In de indicatorenset van 2001 wordt de loonkloof 
enerzijds op basis van brutolonen berekend (aan de hand van de SES), en anderzijds op basis van nettolonen 
(aan de hand van de ECHP) (cf. infra). Wanneer de loonkloof berekend wordt op basis van nettolonen, leidt dat 
tot andere uitkomsten dan bij een berekening op basis van brutolonen. Nettolonen weerspiegelen ten dele het 
beleid van een land inzake belastingen en sociale zekerheid en de variaties die daarin voorkomen in verband 
met burgerlijke staat en gezinssituatie (Plasman et al., 2001). Het verschil tussen de loonkloof berekend op 
basis van netto- en brutolonen is vanuit de invalshoek van gender zeer pertinent: het laat zien in hoeverre 
de herverdelingsmechanismen van een land de genderongelijkheid doen toenemen of afnemen. Hoe rele-
vant deze vraag echter ook is, het gaat dan in feite niet om de loonkloof als zodanig. Bovendien moet deze 
vraag voor de verschillende aspecten van het inkomen gesteld worden.2 Indicatoren die op de nettolonen zijn 
gebaseerd, zijn bijzonder bruikbaar bij vergelijkingen tussen verschillende jaren, maar zijn minder geschikt 
wanneer het gaat om de vergelijking tussen Lidstaten onderling (Plasman et al., 2001).  De voorkeur gaat dus 
uit naar de berekening op basis van brutolonen, hoewel het mogelijk is de loonkloof op basis van nettolonen 
te berekenen. 

Verder is de keuze om met uurlonen te werken weloverwogen. Op deze manier wordt in feite toch een correc-
tie opgenomen in de cijfers: verschillen in gemiddelde arbeidsduur van vrouwen en mannen worden geneu-
traliseerd. Onder indicator 1 wordt dit facet verder in detail uitgewerkt. Er wordt ook berekend in welke mate 
de loonkloof toeneemt, wanneer ook verschillen in arbeidsduur worden opgenomen in de berekening. 
 
De meeste indicatoren worden berekend op basis van de structure of earning survey (SES) en niet op ba-
sis van de statistics on income and living conditions (SILC) – beide enquêtes worden op Europees niveau 
georganiseerd en verschaffen gegevens die gebruikt kunnen worden om de loonkloof te vergelijken. In het 
verslag van het Belgische voorzitterschap uit 2001 werden de voor- en nadelen van beide databanken (toen 
nog de SES en de ECHP, de european community household panel) reeds besproken.  Negen jaar later zijn de 
bevindingen nog steeds actueel. 

2  een dergelijke oefening werd gemaakt in het kader van het project “Belgian gender and income analysis” (Bgia): Meulders en o’Dorchai (2010). gender and income: analysis and development of indicators. 
Brussel: instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
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De Structure of Earnings Survey (SES)  is een enquête die vierjaarlijks bij ondernemingen of lokale eenheden 
wordt afgenomen. De loongegevens zijn zeer betrouwbaar omdat de brutolonen van de werknemers zeer 
exact worden doorgegeven. Deze enquête omvat echter niet alle secties, maar hoofdzakelijk de secties C tot 
en met K en de secties M, N en O van de NACE-nomenclatuur Rev. 1.1. De sectie openbaar bestuur (NACE L) 
wordt momenteel niet in alle Lidstaten opgenomen.3 Voor de secties M, N en O wordt het onderscheid tussen 
de privé- en de openbare sector gemaakt aan de hand van informatie over de publieke zeggenschap over en/
of financiering van de onderneming. Voor sommige indicatoren hebben we de loonkloof ook berekend met 
inachtneming van de sectie openbaar bestuur, om na te gaan in hoeverre de resultaten van de Lidstaten waar-
over gegevens beschikbaar zijn (Estland, Finland, Hongarije, Litouwen, Letland, Polen, Roemenië, Slowakije, 
het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland) daardoor veranderen. De SES op Europees niveau houdt geen 
rekening met ondernemingen met minder dan 10 werknemers. 

De SILC-enquête wordt afgenomen bij huishoudens. Dat is zowel de kracht als de zwakte ervan. Het voordeel 
is dat zij betrekking heeft op alle werkgelegenheidssectoren, het grootste nadeel dat de loon- en inkomensge-
gevens gebaseerd zijn op verklaringen van de ondervraagde personen, die een onnauwkeurige bron zijn.

De structurele indicator van Eurostat is gebaseerd op de methodologie van de loonstructuurenquête SES. De 
SES-enquête wordt om de vier jaar op een geharmoniseerde wijze op Europees niveau georganiseerd (in 2002, 
2006, 2010, enz…). 

Voor de andere jaren bezorgen de nationale bureaus voor de statistiek cijfers op basis van de SES enquête – 
indien deze heeft plaatsgevonden – en/of op basis van andere bronnen waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de SES-methode. België is een van de Lidstaten van de EU die jaarlijks een enquête naar de loonstructuur 
organiseren. Voor de onderhavige studie is enkel gebruik gemaakt van gegevens uit de SES van 2006; er is 
geen schatting gemaakt voor de ontbrekende sectoren en de kleinschalige ondernemingen. De cijfers kunnen 
dan ook enigszins afwijken van die van Eurostat. 

3 De sector openbaar bestuur is niet beschikbaar voor Duitsland, België, Bulgarije, spanje, frankrijk, griekenland, italië, luxemburg, portugal en tsjechië.
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Een bijkomend probleem bij het opstellen van dit verslag betreft de beschikbaarheid van de gegevens voor 
de onderzoekers. De Lidstaten dragen bepaalde indicatoren over aan Eurostat, maar niet alle Lidstaten stellen 
hun microgegevens ter beschikking. Dit geldt voor Oostenrijk, Denemarken en Malta. Verder wordt de toegang 
tot de gegevens gereglementeerd door de in de Lidstaten vigerende wetgeving ter bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer. Bovendien bestaan er nog steeds verschillen tussen de nationale enquêtes, en nemen 
sommige Lidstaten bepaalde enquêtevragen niet op. Hierdoor konden niet alle indicatoren voor alle Lidstaten 
berekend worden. Wanneer de onderzoekers niet over gegevens beschikten, wordt dit vermeld. 

Door zich op de SES te baseren, beperkt men zich tot de lonen in enge zin. De brutolonen omvatten in feite niet 
de totale verloning, aangezien ze geen rekening houden met de extralegale voordelen. Heel wat voordelen 
worden uitbetaald onder de vorm van “extra’s”: bedrijfswagens, mobiele telefoons, laptops, aanvullende pen-
sioenen, aandelen, maaltijdcheques, cadeaucheques, abonnementen, enz. Deze voordelen bovenop het loon 
vormen als het ware het “onzichtbare” deel van de loonkloof. 

In de praktijk is het onmogelijk om met deze voordelen rekening te houden, omdat we niet beschikken over 
een inventaris van de diverse voordelen die in de Lidstaten bestaan, noch van de geldwaarde ervan. In de 
SILC-enquête worden enkele van deze extralegale voordelen bevraagd, maar de betrokken steekproeven 
zijn, bijvoorbeeld in België, relatief beperkt en de verschillen tussen vrouwen en mannen zijn niet significant 
(Meulders en O’Dorchai, 2010). 

Eerst worden de verschillen tussen de Lidstaten eenvoudigweg vastgesteld. Soms wordt een voorzichtige ver-
klaring geformuleerd. De arbeidsparticipatie en de deeltijdarbeid van vrouwen vormen belangrijke elementen 
om de verschillen tussen de Lidstaten te kunnen verklaren; ze worden in de indicatoren opgenomen. Het doel 
van het kwantitatief gedeelte is in de eerste plaats de Lidstaten uitnodigen om hun eigen situatie te onderzoe-
ken, zoals het doel van het kwalitatief  gedeelte de uitwisseling van goede praktijken is. 

De gedetailleerde gegevens betreffende de verschillende kwantitatieve indicatoren zijn telkens terug te vin-
den in de bijlagen. 
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II. Algemene indicatoren voor de loonkloof tussen vrouwen en mannen

Er worden twee indicatoren berekend. De eerste indicator berekent de verschillen tussen de gemiddelde bru-
tolonen van vrouwen en mannen die voltijds en deeltijds werken. Nadat alle sectoren samen zijn bekeken, 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de privésector en de openbare sector. De invloed van de arbeidsduur 
op de loonkloof wordt eveneens geïllustreerd. Voor deze indicator wordt de loonkloof op Europees niveau 
berekend als het gewogen gemiddelde van nationale loonkloven, rekening houdend met de omvang van elke 
Lidstaat wat het aantal werkende vrouwen en mannen betreft. De tweede indicator berekent het aandeel van 
mannen en vrouwen in de totale loonsom.

Indicator 1: Ratio voor alle werknemers 

De loonkloof is een sleutelindicator die op de lijst van structurele indicatoren staat vermeld. Deze kloof is 
een van de indicatoren die gebruikt worden voor de monitoring van de Lissabonstrategie en de werkgele-
genheidsstrategie van de Europese Unie. Het is dus een zeer prominente indicator. In 2007 heeft Eurostat de 
berekeningwijze ervan gewijzigd. In 2001 was de officiële indicator de loonkloof berekend op basis van het 
maandelijks brutoloon van voltijds werkende vrouwen en mannen. Dit was dus de eerste indicator die op de 
lijst van 2001 stond vermeld. In het kader van de actualisering van de indicatoren moet dit element uiter-
aard aangepast worden om opnieuw een coherentie tot stand te brengen tussen de lijst van indicatoren en 
de door Eurostaat gebruikte indicator. De eerste indicator wordt dan de loonkloof berekend op basis van het 
brutomaandloon van voltijds en deeltijds werkende vrouwen en mannen. De meerwaarde van deze indicator 
is gelegen in het feit dat de lonen van deeltijders, waarvan het merendeel vrouwen, in de berekening worden 
opgenomen. 

1.1.  Loonkloof op basis van uurlonen

Het verschil in de bruto-uurlonen van vrouwen en mannen wordt berekend voor alle deeltijdse en voltijdse 
werknemers uit alle sectoren. Deze indicator is de algemene indicator die het meest gebruikt wordt voor de 
vergelijking van de lonen van vrouwen en mannen en voor de berekening van de genderloonkloof. Hij maakt 
het mogelijk de situatie in verschillende landen te vergelijken, rekening houdend met het grote aantal deel-
tijds werkende vrouwen. 
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Dit biedt voor een groot aantal vrouwen een meer representatieve indicator dan een berekening die uitslui-
tend gebaseerd is op de maandlonen van voltijders. Er moet rekening worden gehouden met deeltijdse werk-
nemers omdat vrouwen vaak, en soms zelfs overwegend, deeltijds werken. 

De bruto-uurlonen van vrouwen en mannen variëren sterk van land tot land (grafiek 1, zie ook bijlage 2). De laagste 
uurlonen worden aangetroffen in Bulgarije (ongeveer 1 euro), de hoogste in Ierland (21,50 euro voor vrouwen 
en 25,90 euro voor mannen). Het gemiddelde uurloon in 24 Lidstaten van de Europese Unie4 bedraagt 8,58 
euro voor vrouwen en 10,43 euro voor mannen. 

Over het algemeen liggen de lonen relatief lager in de nieuwe Lidstaten van de EU, waar vrouwen en mannen 
niet meer dan 5 euro per uur verdienen (behalve in Cyprus), alsook in de zuidelijke Lidstaten waar het uurloon 
tussen 5 en 10 euro bedraagt. De berekening van de loonkloof is relatief; op die manier wordt het verschil in 
loonniveau geneutraliseerd bij vergelijkingen tussen landen.

4  hoewel alle lidstaten ses-gegevens verzamelen en deze aan eurostat doorzenden, zijn niet al deze gegevens voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar bij het eurostat safe center. zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de betrokken lidstaat, zijn de gegevens niet toegankelijk. Bijgevolg zijn sommige indicatoren niet voor alle lidstaten berekend. in principe hebben de cijfers betrekking op de 27 lidstaten. 
een groot aantal indicatoren kon echter niet worden berekend voor oostenrijk, Denemarken en Malta, omdat de onderzoekers geen toegang hadden tot de microgegevens voor die landen.  

Grafiek 1: gemiddeld bruto-uurlonen  
(in euro) van voltijds en deeltijds werkende 

vrouwen en mannen, lidstaten gerangschikt 
naar oplopende hoogte van het loon van 

vrouwen (2006)
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De loonkloof ligt tussen 4% in Italië en 27% in Estland en het Europese gemiddelde bedraagt 20% (grafiek 2). 
In Italië, Slovenië, Polen, Roemenië, Portugal, België, Luxemburg, Bulgarije, Hongarije, Letland, Frankrijk en  
Litouwen is deze kloof kleiner dan 16%. Zweden, Spanje, Ierland, Griekenland en Finland hebben een loon-
kloof die dichter bij het Europese gemiddelde ligt. Cyprus, Duitsland, Tsjechië, Nederland, het Verenigd Konink-
rijk, Slowakije en Estland hebben een grote loonkloof, die meer dan 22% bedraagt. 

De resultaten zijn vergelijkbaar met die van andere onderzoeken. Meulders et al. (2005) hebben, op basis van 
de SES van 1995, aangetoond dat de loonkloof varieert van 11 tot 30%, en dat zij het grootst is in het Verenigd 
Koninkrijk, Cyprus, Estland, Oostenrijk, Ierland, Duitsland, Griekenland en Spanje, waar zij boven het Europese 
gemiddelde van de 25 toenmalige Lidstaten ligt. 

Op basis van de SILC-gegevens voor 2007, heeft Maron (2010) eveneens grote loonkloven van meer dan 20% 
geconstateerd in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Slowakije en Cyprus, terwijl kleinere loonkloven 
van minder dan 10% in Polen en Italië werden vastgesteld. 
 
Als we de loonkloof opnieuw berekenen met inbegrip van de sector openbaar bestuur voor de Lidstaten waar-
voor deze gegevens voorhanden zijn, wordt de kloof in de meeste van deze landen kleiner (Estland, Litouwen, 
Letland, Polen, Zweden, Slowakije en Roemenië) en in twee landen (Cyprus en Hongarije) groter. 

Grafiek 2: loonkloof op basis van 
gemiddelde bruto-uurlonen (in euro) van 

voltijds en deeltijds werkende vrouwen 
en mannen, lidstaten gerangschikt naar 

oplopende loonkloof (2006)
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Rubery et al. (2005), Plantenga en Remery (2006), Meulders et al. (2005) en Plasman et al. (2001) hebben 
op basis van verschillende gegevensbronnen aangetoond dat er over het algemeen geen dalende trend be-
staat in de loonkloof. Dit wordt bevestigd door recente cijfers van Eurostat betreffende de ontwikkeling van de 
loonkloven tussen 2002 en 2009 op basis van de SES-methode (tabel 1).5 

Het blijkt dat de loonverschillen tussen vrouwen en mannen blijven bestaan, ondanks de ontwikkelingen die 
zich de laatste decennia hebben voorgedaan: toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen, stijging van 
het arbeidsaanbod voor vrouwen en een stijging van het opleidingsniveau van vrouwen, dat in vele landen 
nu even hoog en zelfs hoger is dan dat van mannen. De gegevens wijzen niet op een dalende trend voor het 
Europese gemiddelde tijdens de onderzochte periode, dat over de hele periode 18% bedraagt. Dit is ook vast-
gesteld in andere Lidstaten zoals Oostenrijk, Duitsland en Zweden, en in mindere mate in België, Finland en 
Hongarije, waar de loonkloof met minder dan 1 procentpunt is afgenomen tussen 2002/2006 en 2008. In Roe-
menië, Slowakije, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Griekenland, Spanje, Letland en Denemarken varieert 
de afname van 7 tot 2 procentpunten. In de overige Lidstaten is de loonkloof gedurende deze periode groter 
geworden. De toename varieert van 1 tot 9 procentpunten in het geval van Litouwen.

5  De ses-enquête wordt vierjaarlijks op geharmoniseerde wijze op europees niveau georganiseerd (verordening nr. 530/1999/eg), d.w.z. in 2002, 2006, 2010, enz. voor de andere jaren bezorgen de 
nationale instituten van statistiek de cijfers, op basis van de ses enquête – indien deze gevoerd werd – en/of op basis van andere bronnen. België is een van de weinige eu-lidstaten die elk jaar een ses 
uitvoeren. in deze studie wordt enkel gebruik gemaakt van gegevens van de ses-enquête uit 2006. er kunnen kleine verschillen optreden tussen onze berekeningen en de gegevens van eurostat ten gevolge 
van de correctie van de cijfers, de anonimisering van de gegevens en de analysemethode. er bestaan eveneens verschillen in beschikbaarheid: het safe centre van eurostat beschikt namelijk niet over alle 
ses-gegevens van de lidstaten. 
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 2002 2006 2007 2008

EU-27 nb 18% 18% 18%

AT nb 26% 26% 26%

BE nb 10% 9% 9%

BG 19% 12% 12% 14%

CY 23% 22% 23% 22%

CZ 22% 23% 24% 26%

DE nb 23% 23% 23%

DK nb 18% 18% 17%

EE nb 30% 31% nb

ES 20% 18% 17% 17%

FI nb 21% 20% 20%

FR nb 15% 17% 18%

GR 26% 21% 22% 22%

HU 19% 14% 16% 18%

IE 15% 17% 17% nb

IT nb 4% 5% 5%

LT 13% 17% 20% 22%

LU nb 11% 13% 12%

LV nb 15% 15% 13%

MT nb 5% 8% 9%

NL 19% 24% 24% 20%

PL 8% 8% 8% 10%

PT nb 8% 8% 9%

RO 16% 8% 13% 9%

SE nb 17% 18% 17%

SI 6% 8% 8% 9%

SK 28% 26% 24% 21%

UK 27% 24% 21% 21%

 

Tabel 1: evolutie in de loonkloof op basis van 
gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwen en 

mannen van 2002 tot 2008

Opmerking: nb = niet beschikbaar

Bron: EUROSTAT, Structure of Earnings Survey methodology
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Een kleine loonkloof tussen vrouwen en mannen kan worden verklaard door het feit dat de arbeidsparticipa-
tie van vrouwen laag is en dat vrouwen die werken kenmerken hebben (opleidingsniveau, beroep, enz.) die 
samenhangen met een hoger loon. Dit effect, het zogeheten  “selectie-effect”, kan ten onrechte de indruk 
wekken dat er een grote gelijkheid op de arbeidsmarkt bestaat (Europese Gemeenschap, 2009). Dit wordt 
bevestigd wanneer we de arbeidsparticipatie van vrouwen en de loonkloven onderling vergelijken. 

De volgende grafiek toont de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen tussen 15 en 64 jaar (grafiek 3, zie ook 

bijlage 3). De arbeidsdeelname van vrouwen varieert sterk van land tot land, en gaat van minder dan 50% in 
Malta, Italië en Griekenland tot meer dan 70% in Zweden en Denemarken. In 2006 werd door 13 van de 27 EU-
Lidstaten voldaan aan één van de door de Europese Raad van Lissabon vastgestelde doelstellingen, namelijk 
dat de arbeidsparticipatie van vrouwen 60% moet bedragen in 2010. In alle Lidstaten ligt de arbeidsdeelname 
van vrouwen stelselmatig lager dan die van mannen. Voor Europa bedraagt het verschil 14,3 procentpunten.
 

Het verschil in bruto-uurlonen tussen vrouwen en mannen neemt doorgaans toe met de arbeidsparticipatie van 
vrouwen (grafiek 4). Landen zoals Italië en Polen hebben een vrij lage participatiegraad van vrouwen, namelijk 
minder dan 50%, en een loonkloof van minder dan 10%. Aan het andere uiterste van het spectrum bevinden 
zich landen zoals Finland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Estland, waar de participatiegraad van vrouwen 
meer dan 65% bedraagt en de loonkloof tussen vrouwen en mannen meer dan 20%.    

Grafiek 3: arbeidsparticipatie van vrouwen 
en mannen, lidstaten gerangschikt naar 

oplopende  arbeidsparticipatie van vrouwen 
(2006)
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De situatie in het Verenigd Koninkrijk en Nederland kan ten dele verklaard worden door het feit dat veel vrouwen 
er deeltijds werken, waardoor ze een lager gemiddeld loon hebben, hetgeen leidt tot een grotere loonkloof. In 
Finland en in de andere Noordse landen hebben de sectoren gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening 
en onderwijs het meest bijgedragen tot de werkgelegenheid voor vrouwen. Deze sectoren worden tevens ge-
kenmerkt door lagere lonen, waardoor de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt vergroot. 

Grafiek 4: loonkloof en arbeidsparticipatie 
van vrouwen (2006)
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1.2.  Werknemers van de openbare en de privésector

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de openbare en de privésector omdat ervan wordt uitgegaan dat de 
loonvorming in deze twee sectoren sterk kan verschillen, wat een ander effect op de loonkloof heeft. De kloof 
wordt zowel op uur- als op jaarbasis berekend. 

Algemeen wordt verondersteld dat de loonkloven in de openbare sector kleiner zullen zijn dan in de particu-
liere sector omdat de lonen er sterk gereguleerd zijn en vastgelegd zijn in loonschalen met weinig individuele 
looncomponenten. Het aandeel van de openbare sector in de vrouwelijke werkgelegenheid is aanzienlijk. 

Voor het berekenen van de indicatoren wordt het onderscheid tussen de privé- en de openbare sector geba-
seerd op de sectoren C tot en met K, M, N en O, aan de hand van de variabele betreffende zeggenschap die 
aangeeft of de overheid zeggenschap over de sector uitoefent en/of deze financiert. Sector L (openbaar be-
stuur), de openbare sector in enge zin, is overigens bij gebrek aan gegevens niet in deze analyse opgenomen. 

In alle landen (behalve Finland en Zweden) liggen de gemiddelde lonen in de openbare sector hoger dan in 
de privésector, zowel voor vrouwen als voor mannen (grafiek 5, zie ook bijlage 4). Deze vaststelling dient, om de 
bovengenoemde redenen, voorzichtig geïnterpreteerd te worden, mede omdat de uurlonen in de onderwijs-
sector berekend worden op basis van het maandloon en de arbeidsduur. Afhankelijk van het land omvat de 
arbeidstijd alleen de daadwerkelijke onderwijstaken of ook lesvoorbereiding en andere taken. Dit kan voor 
sommige Lidstaten leiden tot een te hoge schatting van het gemiddelde uurloon in de onderwijssector. 

In de openbare sector varieert het uurloon van vrouwen van 1,19 euro (Bulgarije) tot 27,06 euro (Ierland). In 
de privésector ligt dat uurloon respectievelijk tussen 0,91 en 16,41 euro. Het gemiddelde vrouwenloon in 24 
EU-Lidstaten bedraagt 10,24 euro in de openbare sector en 6,62 euro in de privésector. Mannen verdienen tus-
sen 1,42 euro (Bulgarije) en 34,91 euro (Ierland) in de openbare sector en tussen 1,06 euro en 22,57 euro in de 
privésector. Het Europese gemiddelde voor mannen bedraagt 11,73 euro in de openbare sector en 10,35 euro in 
de privésector. 
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In Europa bedraagt het gewogen gemiddelde van de loonkloof 17% in de openbare sector en 22% in de pri-
vésector (grafiek 6). De omvang van de loonkloof varieert sterk naargelang van het land en de sector. Behalve 
in Bulgarije, Finland, Griekenland en Hongarije is zij kleiner in de openbare sector dan in de privésector. In de 
openbare sector varieert zij van -5% (België) tot 26% (Ierland), in de privésector van 12% (Slovenië) tot 30% 
(Cyprus). Het resultaat voor België kan ongetwijfeld verklaard worden door het feit dat de arbeidsduur in het 
onderwijs alleen de uren omvat die de leraar daadwerkelijk voor de klas staat.

In sommige landen zijn de loonverschillen tussen mannen en vrouwen klein in de openbare sector maar groot 
in de privésector. Dit geldt voor Cyprus, waar de loonkloof 5% bedraagt in de openbare sector en 30% in de 
privésector. In andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Ierland, Slowakije, Duitsland, Tsjechië 
en Estland, is sprake van een grote loonkloof in de beide sectoren. In nog andere landen, zoals Roemenië en 
België, is de loonkloof klein ongeacht de sector. Ten slotte zijn er landen die een middenpositie innemen. Er 
kunnen dus geen duidelijke conclusies worden getrokken en het is moeilijk om een samenhang te vinden tus-
sen de loonkloof in de openbare en de privésector.

Verscheidene studies hebben aangetoond dat de loonkloof groter is in de privésector dan in de openbare sec-
tor (EGGE, 2002; Plantenga en Remery, 2006).

Grafiek 5: gemiddelde bruto-uurlonen 
van voltijds en deeltijds werkende 

vrouwen en mannen in de openbare en 
de privésector (in euro) (2006)
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Grafiek 6: loonkloof op basis van gemiddelde 
bruto-uurlonen van vrouwen en mannen die 

voltijds en deeltijds werken in de openbare en 
de privésector (in euro), lidstaten gerangschikt 

naar oplopende omvang van de loonkloof 
in de openbare sector (2006)

Wanneer we rekening houden met de sector openbaar bestuur voor de Lidstaten waarvoor gegevens beschik-
baar zijn, blijkt dat de loonkloof in de openbare sector in alle landen toeneemt (Cyprus, Finland, Hongarije, 
Litouwen, Nederland, Polen, Roemenië, Zweden en Slowakije), behalve in Estland, Letland en het Verenigd 
Koninkrijk. De veronderstelling dat de lonen gelijker zijn in het openbaar bestuur wordt door dit resultaat 
sterk gerelativeerd. 

1.3.  Het effect van de arbeidsduur

Zoals hierboven reeds uiteengezet, houdt de berekening van de loonkloof op basis van uurlonen geen reke-
ning met loonverschillen tussen vrouwen en mannen die het gevolg zijn van verschillen in arbeidsduur. Om dit 
aspect van de loonkloof te belichten, volstaat het de loonkloof te berekenen op basis van de jaar- of maand-
lonen van deeltijds en voltijds werkenden samen. Indien er meer vrouwen dan mannen deeltijds werken, zal 
de loonkloof toenemen. Deze indicator laat zien wat vrouwen gemiddeld per jaar of per maand verdienen in 
vergelijking met mannen; dit geeft het beste beeld van de kloof zoals vrouwen deze ervaren. 

Het verschil tussen de openbare sector en de privésector wordt eerst op het niveau van de  jaarlonen bekeken. 
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Grafiek 7: gemiddelde brutojaarlonen 
van voltijds en deeltijds werkende 

vrouwen en mannen in de openbare en 
de privésector (in euro) (2006)

Per jaar tijd verdienen vrouwen in de openbare sector meer dan in de privésector, in alle landen behalve in  
Finland, Zweden en Slowakije (grafiek 7, zie ook bijlage 5). Hetzelfde geldt voor mannen, behalve in België,  
Finland, Zweden en Slowakije. 

Vrouwen die in de openbare sector werken, verdienen bruto tussen 2.525 euro per jaar in Bulgarije en 39.431 
euro in Luxemburg. In de privésector bedragen die cijfers respectievelijk 1.668 euro en 31.000 euro. Het ge-
middelde brutojaarloon van vrouwen in de EU bedraagt 10.913 euro in de openbare sector tegen 9.516 euro in 
de privésector. Het brutojaarloon van mannen in de openbare sector varieert van 3.188 euro bruto in Bulgarije 
tot 53.901 in Luxemburg en van 1.981 euro tot 41.972 euro in de privésector. Gemiddeld verdienen mannen in 
de EU 21.063 euro bruto in de openbare sector en 19.936 in de privésector. 

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is voor alle Lidstaten minder uitgesproken in de openbare sector 
dan in de privésector, behalve in Bulgarije en Luxemburg (grafiek 8). In de openbare sector varieert zij van 
11% in Slovenië en Cyprus tot 40% in Nederland. Het Europees gemiddelde bedraagt 24%. Het loonverschil 
is het kleinst in Slovenië, Cyprus, Roemenië, Hongarije, Portugal, België, Italië, Frankrijk en Litouwen, waar 
het minder dan 20% bedraagt. Het schommelt tussen 20 en 30% in Spanje, Letland, Bulgarije, Slowakije, Po-
len, Tsjechië, Zweden, Finland, Luxemburg en Estland. Ten slotte bedraagt het meer dan 30% in Griekenland, 
Duitsland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. 

De loonkloof op basis van jaarlonen in de privésector ligt tussen 13% in Slovenië en 50% in Nederland, bij 
een Europees gemiddelde van 30% (EU-24). Ze is het kleinst in Slovenië, Roemenië, Bulgarije en Hongarije, 
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waar ze onder 20% ligt. Ze bedraagt meer dan 40% in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In de 
overige Lidstaten varieert ze van 20 tot 40%. De loonkloof op jaarbasis is het duidelijkst in de Lidstaten waar 
vrouwen vaak deeltijds werken. 

Wanneer we de resultaten voor deze indicator vergelijken met die voor de vorige indicator, lijkt de loonkloof op 
jaarbasis groter dan die op uurbasis, wat verklaard kan worden door het feit dat deze indicator rekening houdt 
met genderverschillen in arbeidsduur. De verschillen tussen de twee indicatoren zijn het grootst voor de Lid-
staten waar een groot aantal vrouwen deeltijds werkt, zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 

De loonkloof in de openbare sector neemt toe met 1 tot 4 procentpunten in Cyprus, Finland, Hongarije, Litou-
wen, Zweden, Nederland en Slowakije wanneer rekening wordt gehouden met de sector van het openbaar 
bestuur voor de Lidstaten die deze informatie verzameld hebben. Ze neemt daarentegen af in Estland, Letland, 
Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. 

Grafiek 8: loonkloof op basis van 
gemiddelde jaarlonen van vrouwen en 

mannen die voltijds en deeltijds werken 
in de openbare sector en de privésector 
(in euro), lidstaten gerangschikt naar 
oplopende loonkloof in de openbare 

sector (2006)
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Grafiek 9: gemiddelde 
brutomaandlonen van voltijds 
werkende vrouwen en mannen 

(in euro), lidstaten gerangschikt 
naar oplopende hoogte van het 

vrouwenloon (2006)

In de indicatoren van 2001 wordt het effect van deeltijdarbeid niet op deze manier weergegeven. 

De indicatoren voor voltijders werden berekend op basis van brutomaandlonen en die voor deeltijders (al dan niet 
samen met de voltijders) op basis van bruto-uurlonen. De maandlonen van voltijders en deeltijders werden niet 
vergeleken, zodat de volledig ongecorrigeerde loonkloof in feite niet berekend werd. De loonkloof op basis van 
de brutomaandlonen van voltijdse werknemers was de indicator die door Eurostat in 2001 gehanteerd werd. Het 
voordeel van deze indicator is dat deze zeer robuust is. In dit verslag wordt deze indicator opnieuw berekend en 
vergeleken met de indicator die rekening houdt met het effect van de arbeidsduur. In die zin wordt er een nieuwe 
indicator toegevoegd: de loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de brutomaandlonen van vrouwen 
en mannen, waarbij rekening wordt gehouden met voltijdse en deeltijdse werknemers. 
 
Het is gerechtvaardigd om deze nieuwe indicator op te nemen, omdat een groot deel van de loonkloof tus-
sen vrouwen en mannen het gevolg is van het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen. Deze 
indicator weerspiegelt de dubbele loonachterstand van vrouwen ten opzichte van mannen: de achterstand 
die samenhangt met het feit dat hun gemiddeld uurloon lager is dan dat van mannen en de achterstand die 
voortvloeit uit het feit dat ze vaker deeltijds werken. De loonkloof op basis van maandlonen is dus groter dan 
die op basis van uurlonen.

Uit de cijfers voor voltijders alleen blijkt dat het gemiddelde brutomaandloon van vrouwen varieert van 180 
euro in Bulgarije tot 3.359 euro in Luxemburg (grafiek 9, zie ook bijlage 6). Voor mannen bedragen deze cijfers 
respectievelijk 251 euro in Bulgarije en 4.227 euro in Ierland. Het Europese gemiddelde brutomaandloon ligt 
op 1.216 euro voor vrouwen en 1.859 euro voor mannen. 
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Grafiek 10: loonkloof op basis van 
brutomaandlonen van voltijds werkende 
vrouwen en mannen (in euro), lidstaten 

gerangschikt naar oplopende omvang van 
de loonkloof (2006)

De loonkloof varieert van 6% in Slovenië tot 29% in Estland (grafiek 10). Op het niveau van de Europese Unie 
bedraagt de loonkloof 20% wanneer we ons voor deze berekening baseren op het gemiddelde van de natio-
nale loonkloven. 
 
De Lidstaten met een veel kleiner loonverschil dan het Europese gemiddelde van 20% zijn Roemenië, Portu-
gal, Bulgarije, Slovenië, België, Luxemburg, Zweden, Hongarije, Letland, Spanje en Italië. In Frankrijk, Polen, 
Litouwen, Nederland, Finland, Duitsland, Griekenland en Tsjechië ligt het verschil vrij dicht bij het Europese 
gemiddelde. De overige Lidstaten zijn verder verwijderd van het Europese gemiddelde en vertonen meer uit-
gesproken  loonverschillen. 

Wanneer we het openbaar bestuur hieraan toevoegen voor de Lidstaten waarvoor we over deze informatie 
beschikken, blijkt dat de gemiddelde brutomaandlonen van vrouwen en mannen in de meerderheid van de 
Lidstaten hoger liggen. Het verschil is groter bij vrouwen, zodat de loonkloof kleiner wordt. Dit is het geval in 
Nederland, Polen en Roemenië, waar de loonkloof met 1 tot meer dan 1,5 procentpunt afneemt, evenals in 
Finland, Hongarije, Zweden, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk, waar het verschil geringer is en minder dan 
0,5 procentpunt bedraagt. In Cyprus neemt de loonkloof daarentegen met 0,17 procentpunten toe. 

Wanneer we deeltijders betrekken in de berekening van de brutomaandlonen zien we dat vrouwen een ge-
middeld brutomaandloon verdienen dat varieert van 172 euro in Bulgarije tot 2.891 in Ierland (grafiek 11, zie 

ook bijlage 7). Bij de mannen bedragen deze cijfers respectievelijk 198 en 4.097 euro. Het gemiddelde loon in de 
Europese Unie bedraagt 1.190 euro voor vrouwen en 1.696 euro voor mannen. 
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Grafiek 11: gemiddelde 
brutomaandlonen van voltijds 
en deeltijds werkende vrouwen 
en mannen (in euro), lidstaten 

gerangschikt naar oplopende hoogte 
van het vrouwenloon (2006)

Terwijl de loonkloof op basis van de voltijdwerkers in de Europese Unie 20% bedraagt (EU-24), stijgt zij tot 
30% wanneer de deeltijdwerkers worden meegerekend. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waar het 
aantal vrouwen dat deeltijds werkt zeer groot is, neemt de kloof respectievelijk toe van 21,33% naar 42,22% 
en van 23,51% naar 38,87%.

De loonkloof die wordt berekend op basis van de maandlonen is eveneens groter dan de kloof op basis van de 
uurlonen (cf. supra). Deze vaststelling geldt voor alle Lidstaten en in het bijzonder voor België, Italië, Luxem-
burg, Nederland en Polen, waar de loonkloof dubbel zo groot wordt. We constateren eveneens een groot 
verschil (van 5 tot 15 procentpunten) in Frankrijk, Litouwen, Zweden, Spanje, Duitsland en het Verenigd Ko-
ninkrijk. In de overige Lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Letland, 
Portugal, Roemenië en Slowakije) is het verschil minder groot en doorgaans kleiner dan 5 procentpunten. 
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Grafiek 12: loonkloof op basis van 
gemiddelde brutomaandlonen van voltijds en 

deeltijds werkende vrouwen en mannen (in 
euro), lidstaten gerangschikt naar oplopend 

loonverschil (2006)

Vrouwen verdienen, ongeacht het land, stelselmatig minder dan de mannen: het verschil bedraagt 30% op 
het niveau van de Europese Unie (grafiek 12). Het is het grootst in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ne-
derland, waar vrouwen gemiddeld 37 tot 42% minder verdienen dan mannen. Het gaat om Lidstaten waar 
deeltijdarbeid bij vrouwen meer voorkomt. Het verschil is daarentegen kleiner (maar nog steeds groot), tussen 
7 en 25%, in Slovenië, Roemenië, Portugal, Bulgarije, Hongarije, Letland, Polen, Litouwen, Italië, Frankrijk, 
Luxemburg, Griekenland, Tsjechië, België, Finland en Spanje. Cyprus, Zweden, Slowakije, Ierland en Estland 
liggen dicht bij het Europese gemiddelde. 
 

De loonkloof is kleiner in Estland, Finland, Litouwen, Letland, Nederland, Polen, Roemenië, Zweden, Slowakije 
en het Verenigd Koninkrijk wanneer we de NACE L-sector in de berekening van de indicator opnemen, hoewel 
we in Cyprus en Hongarije het tegenovergestelde waarnemen. 
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SAMENVATTING - INDICATOR 1: RATIO VOOR ALLE WERKNEMERS
De loonkloof wordt op de meest gebruikelijke manier weergegeven, namelijk als het verschil tussen het 
gemiddelde loon van vrouwen en van mannen, als percentage van het gemiddelde loon van mannen: 

M-V   x 100
 M

(v= gemiddeld brutoloon voor vrouwen en M = gemiddeld brutoloon voor mannen)

De loonkloof wordt op een zo breed mogelijke basis berekend, namelijk op basis van de bruto-uurlonen 
van de voltijdse en deeltijdse werknemers voor alle sectoren (voor zover dit mogelijk is aan de hand van de 
beschikbare gegevens). Doordat bruto-uurlonen worden gehanteerd, wordt het effect van de arbeidsduur 
en de lagere verloning die voortvloeit uit het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken weggewerkt.

Teneinde rekening te houden met dit effect dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen gedeeltelijk ver-
klaart, berekent een nieuwe indicator de loonkloof op basis van de bruto-maandlonen van vrouwen en 
mannen voor de voltijdse en de deeltijdse werknemers samen.

De loonkloof wordt afzonderlijk berekend voor de openbare en de privésectoren omdat zij van sector tot 
sector sterk verschilt. Het is dan ook essentieel dat de informatie betreffende het openbaar bestuur (NACE-
sectie L) op termijn voor alle Lidstaten beschikbaar komt, omdat het opnemen van deze sector in de bere-
kening van de indicatoren de resultaten, naargelang het land, in meerdere of mindere mate beïnvloedt. 
 
De loonkloof berekend op basis van brutolonen is mogelijk een onderschatting, omdat hierbij geen reke-
ning wordt gehouden met andere voordelen die op grond van de arbeidsverhouding aan de werknemer 
worden toegekend. Momenteel bestaat er geen gemeenschappelijke definitie van deze extra voordelen 
naast het loon en ook geen databank op grond waarvan er op Europees niveau berekeningen kunnen wor-
den gemaakt. Er wordt aanbevolen dat alle extralegale voordelen in de Lidstaten in kaart worden gebracht 
en dat de waarde ervan wordt berekend, zodat hun effect op de loonkloof kan worden geschat. 
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Tot slot moeten de loonkloven worden afgezet tegen de vrouwelijke arbeidsparticipatie om na te gaan hoe 
gelijk of ongelijk de situatie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt van de verschillende Lidstaten is. 

LIJST VAN INDICATOREN DIE IN INDICATOR 1 OPGENOMEN WORDEN: 
RATIO VOOR ALLE WERKNEMERS 6 

De loonkloof tussen vrouwen en mannen = 
  (gemiddeld brutoloon van mannen – gemiddeld brutoloon van vrouwen)   x 100

gemiddeld brutoloon van mannen

a)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de bruto-uurlonen voor vrouwen en mannen, voor 
voltijdse en deeltijdse werknemers in alle sectoren 

 Bron: SES + andere bronnen; Aa
b) Arbeidsparticipatie voor vrouwen en mannen
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa 
c)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de bruto-uurlonen voor vrouwen en mannen, voor 

voltijdse en deeltijdse werknemers in alle sectoren, apart vermeld voor de private en de publieke sector
 Bron: SES + andere bronnen; Aa voor sommige Lidstaten, A4
d)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de brutojaarlonen voor vrouwen en mannen, vol-

tijdse en deeltijdse werknemers in alle sectoren, apart vermeld voor de private en de publieke sector
 Bron: SES; A4
e)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de brutomaandlonen voor vrouwen en mannen, 

voltijdse arbeid
 Bron: SES; A4
f)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de brutomaandlonen voor vrouwen en mannen, 

voltijdse en deeltijdse arbeid
 Bron: SES; A4

Aa = jaarlijks beschikbaar; A4 = vierjaarlijks beschikbaar; N = vereist het verzamelen van nieuwe gegevens

6  De loonkloof, voltijdse en deeltijdse werknemers samen, is jaarlijks voor alle sectoren bij eurostat te verkrijgen, terwijl de bruto-uurlonen van vrouwen en mannen, voltijdse en deeltijdse werknemers 
samen, voor alle sectoren niet jaarlijks, maar slechts vierjaarlijks bij eurostat te verkrijgen zijn (bron: ses).
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Indicator 2: Aandeel in de totale loonmassa

In de indicatorenset van 2001 berekent indicator 2 enerzijds het aandeel van de totale loonmassa dat over-
eenkomt met de totale bezoldiging van vrouwen in verhouding tot de totale loonmassa, en anderzijds de 
verhouding tussen het totale aantal werkende vrouwen en mannen. Deze indicator geeft de “totale loonkloof” 
weer, namelijk de ongelijke verdeling van de lonen tussen vrouwen en mannen in een land. Deze tweede 
indicator wordt geherformuleerd op een wijze die vanuit genderoogpunt neutraler is en wordt uitgedrukt als 
de verdeling van het totale aantal loontrekkenden per geslacht.7 
 
Er wordt een aanvullende berekening gemaakt om de invloed van deeltijdarbeid op deze indicator in beeld te 
brengen. Zij geeft het aandeel van vrouwen en mannen in het totale arbeidsvolume weer, met andere woor-
den hun aandeel in het aantal gewerkte dagen of uren. Deze extra berekening is nodig omdat deeltijdwerk 
hoofdzakelijk door vrouwen wordt verricht en een bron is van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op de 
arbeidsmarkt. Op deze manier kan het effect van verschillen in arbeidsduur van vrouwen en mannen gemeten 
worden en kan de loonkloof al dan niet gecorrigeerd worden voor arbeidsduur. De tweede algemene indicator 
berekent dus de totale loonkloof op basis van het aandeel van vrouwen en mannen in de totale loonmassa en 
op basis van hun participatie op de arbeidsmarkt in aantal gewerkte dagen en als werknemers. 

De gegevens over de totale lonen naar geslacht zijn in sommige Lidstaten op basis van administratieve bron-
nen beschikbaar, maar er bestaat geen geharmoniseerde gegevensbank met volledige gegevens voor alle 
Lidstaten. In dit verslag is de totale loonmassa op basis van de SES berekend; het betreft dus slechts een 
benadering. 

Het aandeel van vrouwen en mannen in het totale aantal gewerkte dagen en onder de werknemers wordt 
berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (Labour Force Survey). Dit kan leiden tot een ver-
tekening voor Lidstaten zoals Luxemburg, waar veel grensarbeiders werken. 

7 Door uit te gaan van de verhouding tussen het cijfer voor de vrouwen en het totaal, wordt in feite verdoezeld dat gender zowel vrouwen als mannen betreft. zie: hedman, perucci en sundström (1996).
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Grafiek 13: aandeel van vrouwen en 
mannen in de totale loonmassa (2006)8

De verdeling van het totaal van de lonen tussen vrouwen en mannen varieert sterk van land tot land (grafiek 13, 

zie ook bijlage 8). Het aandeel van de vrouwen loopt uiteen van 29,34% in Luxemburg tot 49,81% in Letland. In 
Portugal, Hongarije, Litouwen, Bulgarije en Letland liggen de aandelen van vrouwen en mannen vrij dicht bij 
elkaar, met een verschil van ten hoogste 5 procentpunten. De verdeling van de totale loonkosten is daarente-
gen zeer ongelijk in Luxemburg, Nederland, Duitsland, België, Spanje en Griekenland, waar het vrouwelijke 
aandeel tussen 29 en 35% ligt. In de overige Lidstaten nemen vrouwen tussen 36 en 44% van de totale loon-
massa voor hun rekening.

8 De gegevens voor oostenrijk, Denemarken, ierland, Malta en slovenië, die noodzakelijk zijn voor deze berekening, waren niet beschikbaar voor de onderzoekers. 
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Grafiek 14: aandeel van vrouwen en 
mannen onder de werknemers, lidstaten 
gerangschikt naar oplopende grootte van 

het aandeel van vrouwen (2006)10

In drie Lidstaten is het aandeel vrouwelijke en mannelijke werknemers ongeveer gelijk, met een verschil van 
minder dan 1 procentpunt. Het betreft het Verenigd Koninkrijk, Litouwen en Cyprus (grafiek 14, zie ook bijlage 9). 
In Finland en Letland is het aandeel van vrouwen zelfs groter dan het aandeel van mannen (meer dan 1 pro-
centpunt). Andere Lidstaten met een vrij gelijke verdeling van werknemers zijn Ierland, Duitsland, Frankrijk, 
Estland en Bulgarije. Griekenland, Spanje, Italië en Luxemburg bevinden zich onderaan de rangschikking om-
dat minder dan 45% van de werknemers er vrouwen zijn.9

 
Om rekening te houden met deeltijdarbeid is de verdeling van het aantal gewerkte dagen tussen vrouwen 
en mannen op basis van het aantal aangegeven werkuren11 berekend aan de hand van de LFS-gegevens.12 De 
steekproef die gebruikt is om deze indicator voor de verschillende Lidstaten te berekenen, omvat de werkende 
bevolking, met uitzondering van zelfstandigen en meewerkende gezinsleden. 

9 De arbeidsparticipatie van vrouwen is eveneens vrij laag in Malta. Malta is bij gebrek aan gegevens niet opgenomen in deze indicator. 
10 De onderzoekers konden niet beschikken over gegevens voor Malta.
11 De in deeltijd gewerkte uren zijn omgerekend naar werkdagen van 7 uur en 36 minuten (7,6 uur). 
12 De onderzoekers konden niet beschikken over gegevens voor Malta.
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Grafiek 15: aandeel van vrouwen en mannen 
in het totale aantal gewerkte dagen in europa, 
lidstaten gerangschikt naar oplopend aandeel 

van vrouwen (2006)

Uit de resultaten blijkt dat het aandeel van de vrouwen varieert van 38% in Nederland tot 51% in Litouwen 
(grafiek 15, zie ook bijlage 10). De Lidstaten waar het aandeel van de vrouwen in het totale aantal gewerkte dagen 
klein is, zijn de Lidstaten waar de participatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt kleiner is. Het gaat om 
landen waar deeltijdarbeid van vrouwen frequenter voorkomt, zoals Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en 
Duitsland (terwijl dit soort arbeid minder voorkomt in de nieuwe Lidstaten), en waar de vrouwelijke arbeids-
participatie lager ligt, zoals Griekenland, Italië en Spanje. 

 
Vervolgens kan, voor de verschillende Europese landen, een vergelijking worden gemaakt van het aandeel van 
vrouwen en van mannen onder alle werknemers, in het totale aantal gewerkte dagen en in de totale loon-
massa. De totale loonkloof wordt verkregen op basis van deze drie elementen. Deze kloof wordt gedefinieerd 
als het verschil tussen het aandeel van vrouwen in de totale loonmassa en hun participatie als werknemers 
op de arbeidsmarkt. Deze indicator geeft aan wat alle vrouwen samen op de arbeidsmarkt hadden moeten 
verdienen, zonder rekening te houden met verschillen, met inbegrip van verschillen in arbeidsduur. De aanvul-
lende berekening corrigeert dit bedrag voor het gepresteerde arbeidsvolume, namelijk de grotere frequentie 
van deeltijdwerk onder vrouwen. 
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De totale loonkloof is relatief klein in Bulgarije, Letland, Hongarije, Portugal en Roemenië. Zij is daarentegen 
vrij groot in Luxemburg, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en België (tabel 2).

Voor Bulgarije, Cyprus, Litouwen, Estland en Roemenië is de correctie voor werkdagen niet van invloed op de 
totale loonkloof. In de meeste Lidstaten leveren de correcties die toegepast zijn om rekening te houden met 
het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken een kleinere loonkloof op dan wanneer de berekening uitgevoerd 
wordt op basis van de proportie vrouwen onder de werknemers. Als we het voorbeeld van Frankrijk nemen, 
bedroegen de aan vrouwen uitbetaalde lonen 154 miljard euro of 37,93% van de totale loonmassa.13 Wanneer 
gecorrigeerd wordt voor het aandeel van vrouwen bij werknemers, zouden zij 195,8 miljard euro ontvangen 
moeten hebben, wat 27,15% meer is. Bij een correctie voor hun aandeel in het verrichte werk, zouden zij 180,2 
miljard euro ontvangen moeten hebben, of 16,98% meer. 

13 ter herinnering, de totale loonmassa is berekend op basis van de ses-gegevens en niet op basis van volledige administratieve gegevens. het gaat hier dus om een benadering. 
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Tabel 2: totale loonkloof rekening 
houdend met de proportie vrouwelijke 

werknemers en het aandeel van vrouwen 
in het aantal gewerkte dagen (2006)

wat 
vrouwen 

verdienen

wat vrouwen hadden moeten 
verdienen (aandeel werknemers)

wat vrouwen hadden moeten 
verdienen (aandeel werkdagen)

In miljard 
euro

In miljard 
euro

Verschil in 
miljard euro

Verschil 
in %

In miljard 
euro

Verschil in 
miljard euro

Verschil 
in %

aT nb nb nb nb nb nb nb

BE 10,9 15,4 -4,5 40,84 % 13,9 -3,0 27,23 %

BG 2,3 2,4 -0,1 2,36 % 2,4 -0,1 3,16 %

CY 2,1 2,6 -0,5 26,23 % 2,6 -0,5 23,56 %

CZ 11,7 15,4 -3,7 31,48 % 14,9 -3,2 27,42 %

DE 202,0 297,7 -95,7 47,40 % 257,6 -55,6 27,54 %

DK 21,2 23,0 -1,8 8,72 % 23,5 -2,3 10,88 %

EE 1,4 1,5 -0,1 10,18 % 1,5 -0,1 13,55 %

ES 73,4 95,3 -21,9 29,84 % 87,5 -14,1 19,27 %

FI 17,2 20,1 -2,9 17,12 % 19,4 -2,2 12,70 %

FR 154,0 195,8 -41,8 27,15 % 180,2 -26,2 16,98 %

GR 11,6 14,1 -2,5 21,74 % 13,4 -1,8 15,72 %

HU 7,4 7,7 -0,3 4,57 % 7,8 -0,4 5,25 %

IE nb nb nb nb nb nb nb

IT 106,0 121,4 -15,4 14,54 % 109,2 -3,2 3,06 %

LT 2,3 2,5 -0,2 9,12 % 2,5 -0,2 9,03 %

LU 2,8 4,2 -1,4 50,32 % 3,8 -1,0 33,42 %

LV 1,9 2,0 -0,1 3,29 % 1,9 0,0 0,72 %

MT nb nb nb nb nb nb nb

NL 56,8 82,8 -26,0 45,77 % 66,4 -9,6 16,89 %

PL 21,1 24,0 -2,9 14,14 % 22,7 -1,6 7,91 %

PT 16,7 17,6 -0,9 5,63 % 17,0 -0,3 1,56 %

RO 7,1 7,5 -0,4 5,99 % 7,5 -0,4 5,80 %

SE 36,0 41,5 -3,4 9,52 % 39,4 -5,5 15,21 %

SI nb nb nb nb nb nb nb

SK 3,8 4,4 -0,6 17,16 % 4,3 -0,5 14,21 %

UK 265,5 374,0 -108,5 40,87 % 324,6 -59,1 22,24 %

Bron: Structure of Earnings Survey en Labour Force Survey
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SAMENVATTING - INDICATOR 2: AANDEEL IN DE TOTALE LOONMASSA
Ten opzichte van 2001 is indicator 2 geherformuleerd op een wijze die vanuit de genderinvalshoek neu-
traler is. De indicator wordt uitgedrukt als verdeling van het totale aantal werknemers naar geslacht, en 
niet meer als het aandeel vrouwelijke werknemers op het totaal. Daarboven wordt er een extra berekening 
toegevoegd om de totale loonkloof te corrigeren en het effect van deeltijdarbeid in beeld te brengen op 
basis van de verdeling van het totale aantal gewerkte dagen naar geslacht. Dit maakt het mogelijk om 
vervolgens de totale loonkloof te berekenen op basis van het aandeel van vrouwen en mannen in de totale 
massa, en op basis van hun participatie op de arbeidsmarkt in aantal gewerkte dagen als werknemers. 

Momenteel wordt de totale loonmassa berekend op basis van gegevens uit de SES. Het gaat om een bena-
dering van de totale loonkosten, want de gegevens zijn gebaseerd op een steekproef. De bron bij uitstek 
blijven de nationale administratieve gegevens, die nauwkeuriger en vollediger zijn. Men zou dus kunnen 
aanbevelen dat de Lidstaten deze informatie ter beschikking stellen. 

LIJST VAN INDICATOREN DIE IN INDICATOR 2 OPGENOMEN WORDEN
a) Aandeel in het totaal van alle lonen naar geslacht
 Bron: Administratieve gegevens, of andere bronnen; Aa voor sommige Lidstaten, N
b) Verdeling van het totale aantal werknemers naar geslacht
 Bron: Administratieve gegevens of Enquête naar de Arbeidskrachten (LFS) of andere bronnen; Aa
c) Verdeling van het totale aantal gewerkte dagen naar geslacht 
 Bron: Administratieve gegevens of Enquête naar de Arbeidskrachten (LFS), of andere bronnen; Aa

Aa = jaarlijks beschikbaar; A4 = vierjaarlijks beschikbaar; N = vereist het verzamelen van nieuwe gegevens
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II. Factoren die de ongelijkheid in de hand werken

Het effect van deeltijdarbeid, leeftijd en opleidingsniveau en van segregatie op de arbeidsmarkt wordt meer 
in detail bestudeerd, omdat deze factoren grotendeels de loonverschillen tussen vrouwen en mannen verkla-
ren. 

Indicator 3: Ratio voor deeltijdarbeid

De toevoegingen onder indicatoren 1 en 2 tonen reeds de impact van deeltijdarbeid op de loonkloof aan, wan-
neer deze berekend wordt zonder correcties voor de werktijd. Deeltijdwerk leidt echter vaak ook tot verschil-
len in uurlonen. Dit type werk levert immers vaak een lager loon op en komt meer voor bij vrouwen dan bij 
mannen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij de analyse van de loonkloof. Evenals het geval 
was bij indicator 1 wordt de deeltijdparticipatie toegevoegd om de verschillen tussen de Lidstaten in de juiste 
context te kunnen plaatsen. 

In de indicatoren van 2001 wordt de ratio voor deeltijdarbeid geanalyseerd op basis van de verhouding tussen 
het bruto-uurloon van vrouwen die deeltijds werken en dat van mannen die deeltijds werken, de verhou-
ding tussen het bruto-uurloon van vrouwen die deeltijds werken en dat van vrouwen die voltijds werken, en 
tenslotte de verhouding tussen het bruto-uurloon van mannen die deeltijds werken en dat van mannen die 
voltijds werken. 

In deze indicator wordt een vergelijking toegevoegd, namelijk de verhouding tussen het bruto-uurloon van 
vrouwen die deeltijds werken en dat van mannen die voltijds werken. Daardoor wordt het mogelijk de dub-
bele loonachterstand van vrouwelijke deeltijdwerkers in beeld te brengen, enerzijds omdat ze vrouw zijn en 
anderzijds omdat ze deeltijds werken. 
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Grafiek 16: Deeltijdse 
arbeidsparticipatie van vrouwen en 

mannen (2006)

Over het algemeen werken vrouwen in de Lidstaten van de EU-15 vaker deeltijds dan in de nieuwe Lidsta-
ten (grafiek 16, zie ook bijlage 11). Het aandeel van deeltijdwerk ligt (in stijgende volgorde) zeer hoog in Zweden, 
Oostenrijk, België en Duitsland, waar bijna 40% van de vrouwen die werken een deeltijdbaan hebben, alsook 
in Nederland, waar dit voor 70% van de werkneemsters geldt. Het is ook in deze Lidstaten dat het verschil in 
deeltijdparticipatie tussen vrouwen en mannen het grootst is, van 29 procentpunten in Zweden tot 52 pro-
centpunten in Nederland. Ook in Malta, Spanje, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken 
en Luxemburg is de deeltijdparticipatie van vrouwen hoog; zij varieert van 20 % tot iets minder dan 40%. De 
verschillen in deeltijdparticipatie van vrouwen en mannen liggen tussen de 16 en de 33 procentpunten.

 
De bruto-uurlonen worden berekend voor vrouwen en voor mannen die voltijds en deeltijds werken om de 
lonen van deze verschillende categorieën te kunnen vergelijken door deze informatie te kruisen. Zo verkijgt 
men vier loonkloven: de loonkloof tussen deeltijds werkende vrouwen en mannen, de loonkloof tussen deel-
tijds en voltijds werkende vrouwen, de loonkloof tussen deeltijds en voltijds werkende mannen en ten slotte 
de loonkloof tussen vrouwen die deeltijds werken en mannen die voltijds werken.
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De loonkloof tussen de werknemers naar arbeidsduur en op basis van het bruto-uurloon varieert sterk van 
land tot land. Grafiek 17 toont deze verschillen; lange pijlen duiden grote verschillen aan. 

De loonkloof tussen deeltijds en voltijds werkende vrouwen is klein in Griekenland, Roemenië, Polen en Li-
touwen, waar zij tussen -1 en 3% bedraagt. De kloof is daarentegen groot en bedraagt meer dan 20% in (in 
oplopende volgorde) Cyprus, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Bulgarije, Slovenië en Italië. De loonkloof blijkt 
breed te zijn ongeacht de deeltijdparticipatie, want in dit rijtje vinden we Lidstaten met zeer uiteenlopende 
percentages vrouwelijke deeltijders, zoals reeds door andere auteurs is opgemerkt (Rubery et al., 2002). Zo 
heeft Bulgarije de laagste deeltijdparticipatie onder vrouwen, terwijl het Verenigd Koninkrijk een van de lan-
den is waar dit soort werk ruim verspreid is.  

In de overige Lidstaten ligt de kloof tussen 6 en 20%, behalve in Letland, Luxemburg, België, Hongarije en 
Portugal waar het percentage negatief is. In deze vijf Lidstaten verdienen deeltijds werkende vrouwen gemid-
deld per uur meer dan vrouwen die voltijds werken. Het loonverschil tussen beide groepen varieert van -4 tot 
23% (d.w.z. tussen 0,10 en 1,55 euro). Deze cijfers moeten echter worden gerelativeerd omdat veel vrouwen 
in het onderwijs werken en de berekening van het gemiddelde uurloon in deze sector voor bepaalde Lidstaten 
problematisch is. Het resultaat voor België is bijvoorbeeld te verklaren door de invloed van de onderwijssector, 
waar meer dan 10% van de vrouwelijke werknemers te vinden zijn. De vrouwen die deeltijds in deze sector 
werken, zijn gemiddeld ouder en hebben wegens hun groter aantal dienstjaren een hoger uurloon dan vrou-
wen die er voltijds werken (respectievelijk gemiddeld 33,50 euro en 24,60 euro).

De loonverschillen tussen deeltijds werkende vrouwen en mannen zijn groot in Nederland, Slowakije, Spanje, 
Slovenië, Portugal, Ierland, Tsjechië en Griekenland, waar zij variëren van 20 tot 41%. Deze verschillen sug-
gereren dat vrouwelijke en mannelijke deeltijders zeer verschillende functies bekleden met zeer verschillende 
loonniveaus. 

Aan het andere uiteinde vinden we Polen, Bulgarije, Litouwen en Roemenië waar de kloof klein is en minder 
dan 5% bedraagt. In Roemenië verdienen vrouwen zelfs meer.
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De loonkloof tussen deeltijds en voltijds werkende mannen bedraagt tussen 15 en 34% in Finland, Italië, Slo-
wakije, Litouwen, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, Estland en Cyprus. In Frankrijk, Letland, Spanje, Neder-
land, Slovenië en Polen liggen de lonen veel dichter bij elkaar, aangezien de kloof er tussen 1 en 4% bedraagt. 
In Hongarije, Luxemburg, België, Griekenland en Portugal bestaat een loonkloof tussen -4 en -55% ten gunste 
van de deeltijders. Dit is onder meer te verklaren door regelingen ten behoeve van oudere werknemers, die de 
mogelijkheid wordt geboden hun arbeidstijd te verminderen en over te stappen naar deeltijdarbeid. Wegens 
hun hogere gemiddelde leeftijd en hun grotere anciënniteit verdienen zij gemiddeld per uur meer dan de 
voltijders. In Portugal zijn bijvoorbeeld 24% van de deeltijders ouder dan 60 jaar, terwijl dat bij de voltijders 
maar 5% is.

Dat deeltijdwerkers meer verdienen dan voltijdwerkers kan ook het gevolg zijn van het feit dat de uurlonen in 
de onderwijssector bijzonder hoog liggen omdat ze niet gecorrigeerd zijn voor het reële aantal werkuren. 

In de meeste landen is de loonkloof tussen mannen die voltijds werken en vrouwen die deeltijds werken dan 
de drie vorige kloven, waaruit blijkt dat er tussen deze twee groepen de grootste ongelijkheid bestaat. Dit 
is het gevolg van horizontale en verticale segregatie: de sectoren/beroepen waar deeltijdarbeid het vaakst 
voorkomt, zijn ook de sectoren/beroepen met de laagste uurlonen. 

In de meeste Lidstaten verdienen deeltijds werkende vrouwen gemiddeld per uur tussen 18 en 40% minder dan 
voltijds werkende mannen. De Lidstaten die hier een uitzondering op vormen zijn Hongarije, België, Luxem-
burg, Roemenië, Polen en Letland, waar de loonkloof tussen 3 en 12% ligt, alsook in Portugal waar de loonkloof 
-13% bedraagt. 

In sommige landen, zoals Polen en Letland, zijn de verschillen voor de vier berekende loonkloven vrij gering, 
terwijl ze in andere landen, zoals Slowakije en het Verenigd Koninkrijk, voor de vier kloven tamelijk groot zijn. 
In nog andere Lidstaten varieert de breedte van de kloven sterk van kloof tot kloof. In Litouwen bijvoorbeeld 
bedraagt het verschil tussen het bruto-uurloon van vrouwelijke en mannelijke deeltijders 1,20%, maar 19,60% 
wanneer we het bruto-uurloon van vrouwen in deeltijd vergelijken met dat van mannen die voltijds werken.  
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Grafiek 17: loonkloof voor voltijds en 
deeltijdse werknemers (2006)

BE
  6%  19%  18%  5% 
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 1.04 €  Deeltijds 4.10 € Deeltijds -3.28 € Voltijds -0.82 € Deeltijds

BG
  24%  2%  32%  33% 
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen   Vrouwen
 Voltijds -0.25 € Deeltijds 0.02 € Deeltijds 0.37 € Voltijds -0.39 € Deeltijds
 
CY

  21%  8%  3%  39% 
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -1.89 € Deeltijds 0.63 € Deeltijds 3.79 € Voltijds -4.41 € Deeltijds

CZ
  16%  28%  9%  35%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -0.60 € Deeltijds 1.20 € Deeltijds 0.42 € Voltijds -1.62 € Deeltijds 

DE
  6%  14%  14%   26%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -0.93 € Deeltijds 2.25 € Deeltijds 2.56 € Voltijds -4.81 € Deeltijds

EE
  15%  9%  32%   38%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -0.44 € Deeltijds 0.25 € Deeltijds 1.33 € Voltijds -1.58 € Deeltijds
 
ES

  14%  23%  4%  26%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -1.26 € Deeltijds 2.26 € Deeltijds 0.37 € Voltijds -2.63 € Deeltijds

FI
  9%  15%  15%  28% 
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -1.32 € Deeltijds 2.25 € Deeltijds 2.71 € Voltijds -4.96 € Deeltijds 

FR
  7%  19%  1%  20% 
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -1.05 € Deeltijds 3.22 € Deeltijds 0.15 € Voltijds -3.37 € Deeltijds



68

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in De liDstaten van 
De europese unie: kwantitatieve en kwalitatieve inDicatoren

EL
  1%  41%  39%  18%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 0.09 € Deeltijds 5.78 € Deeltijds -3.94 € Voltijds -1.85 € Deeltijds
 
HU 

  13%  6%  4%  3%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 0.40 € Deeltijds 0.24 € Deeltijds -0.13 € Voltijds -0.11 € Deeltijds

IE 
  24%  28%  7%   34%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -5.51 € Deeltijds 6.79 € Deeltijds 1.93 € Voltijds -8.72 € Deeltijds

IT
  26%  10%  18%   26%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -3.66 € Deeltijds 1.14 € Deeltijds 2.46 € Voltijds -3.61 € Deeltijds

LT
  3%  1%  19%  20%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -0.06 € Deeltijds 0.03 € Deeltijds 0.55 € Voltijds -0.58 € Deeltijds

LU 
  6%  16%  11%  7%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 1.08 € Deeltijds 3.49 € Deeltijds -2.14 € Voltijds -1.35 € Deeltijds

LV
  4%  9%  3%  12%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 0.10 € Deeltijds 0.25 € Deeltijds 0.07 € Voltijds -0.32 €   Deeltijds

NL 
  9%  23%  4%  26%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 1.30 € Deeltijds 3.71 € Deeltijds 0.67 € Voltijds -4.38 € Deeltijds
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PL 
  2%  5%  5%  10%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 0.09 € Deeltijds 0.20 € Deeltijds    0.21 € Voltijds -0.42 €   Deeltijds

PT
  23%  27%   55%  13%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds -1.55 € Deeltijds 3.06 € Deeltijds    -4.00 € Voltijds 0.94 € Deeltijds   

RO
  1%  7%  14%  9%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 0.01 € Deeltijds -0.11 € Deeltijds 0.28 € Voltijds -0.17 € Deeltijds

SE
  10%   9%  15%  23%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 1.54 €  Deeltijds 1.41 € Deeltijds 2.64 € Voltijds -4.05 € Deeltijds
 
SK

  17%  23%   18%  37%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 0.45 € Deeltijds 0.67 € Deeltijds 0.66 € Voltijds -1.33 € Deeltijds

SI
  26%  26%  5%  30%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 1.60 € Deeltijds 1.65 € Deeltijds    0.32 € Voltijds -1.97 € Deeltijds

UK
  23%  20%  21%  36%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 4.16 € Deeltijds 3.54 € Deeltijds 4.62 € Voltijds -8.15 € Deeltijds 

EUROPEAN UNION - 24
  8.13%  15.34%  10.10%   25.25%
 Vrouwen  Vrouwen  Mannen  Mannen  Vrouwen
 Voltijds 4.18 € Deeltijds 1.03 € Deeltijds -2.99 € Voltijds 0.91 € Part-time

Opmerking:  De grafiek toont de loonkloof in % en in euro voor de verschillende categorieën.
  In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld ligt het loon van vrouwen die deeltijds werken 4,16 euro hoger dan dat van vrouwen die voltijds werken 

(een verschil van 23%); deeltijds werkende mannen verdienen 3,54 euro meer dan deeltijds werkende vrouwen (een verschil van 20%); voltijds 
werkende mannen verdienen 4,62 euro meer dan in deeltijd werkende mannen (een verschil van 21%); tenslotte verdienen vrouwen in deeltijd 
8,15 euro minder dan mannen die voltijds werken (een verschil van 36%). 

Bron: Structure of Earnings Survey
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SAMENVATTING - INDICATOR 3: RATIO VOOR DEELTIJDWERK
Deeltijdarbeid is veelal een zaak van vrouwen en er zijn vaak verloningsnadelen aan verbonden. Het is 
dus belangrijk bij de analyse van de loonkloof rekening te houden met deze variabele. 

De toevoegingen van de indicatoren 1 en 2 tonen de gevolgen van deeltijdarbeid voor de loonkloof 
reeds aan wanneer deze zonder correctie voor arbeidsduur wordt berekend. Deeltijdarbeid impliceert 
echter ook vaak verschillen in uurlonen.

Ten opzichte van de indicator van 2001 is een vergelijking toegevoegd, namelijk de verhouding tussen 
het bruto-uurloon van vrouwelijke deeltijders en mannelijke voltijders om aldus de dubbele loonach-
terstand van deeltijds werkende vrouwen in kaart te brengen. Dat deze toevoeging noodzakelijk is, 
blijkt uit de resultaten, die grote loonkloven tussen beide groepen aantonen. 

Evenals voor indicator 1 is de deeltijdse arbeidsparticipatie toegevoegd om de uitkomsten van de ver-
schillende Lidstaten in perspectief te plaatsen en de situatie in de Lidstaten zo goed mogelijk te kunnen 
vergelijken.
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LIJST VAN INDICATOREN DIE IN INDICATOR 3 OPGENOMEN WORDEN
a) Bruto-uurlonen en loonkloof:  
  vrouwen (deeltijd) - mannen (deeltijd)
  vrouwen (deeltijd) - vrouwen (voltijd)
  mannen (deeltijd) - mannen (voltijd)
  vrouwen (deeltijd) - mannen (voltijd) 
 Bron: SES; A4
b) Deeltijdarbeid naar geslacht
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa

Aa = jaarlijks beschikbaar; A4 = vierjaarlijks beschikbaar; N = vereist het verzamelen van nieuwe gegevens

Indicator 4: Ratio naar leeftijd en opleidingsniveau

Twee factoren die de loonvorming en derhalve de loonkloof sterk beïnvloeden zijn leeftijd en opleidingsni-
veau. Leeftijd is belangrijk als indicator van beroepservaring, loopbaanontwikkeling en verticale segregatie. 
Hij geeft ook aan in hoeverre anciënniteit en beroepservaring worden beloond. 

In de indicatorenset van 2001 werden afzonderlijke ratio’s vermeld voor voltijdse en deeltijdse arbeid. Dit on-
derscheid is weggelaten zodat de indicator, evenals indicator 1, betrekking heeft op alle werknemers (voltij-
ders en deeltijders). Bovendien wordt, evenals voor de indicatoren 1 en 3, de arbeidsparticipatie naar leeftijd 
en opleidingsniveau vermeld. 
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4.1. Leeftijd 

Met betrekking tot de arbeidspaticipatie van de jongste leeftijdscategorie mag men niet uit het oog verliezen 
dat veel jongeren in deze groep nog  studeren en daarom geen werk zoeken. 

In alle landen is de arbeidsparticipatie het hoogst in de leeftijdscategorie 25-54 jaar en daalt zij vervolgens 
(grafiek 18, zie ook bijlage 12). Dit verloop is het meest uitgesproken in België, Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Italië, 
Litouwen, Luxemburg, Polen, Roemenië en Slowakije. Daar is de arbeidsparticipatie van 20-24-jarigen en van 
55-64-jarigen laag en komt zij niet boven 55% uit, terwijl die van 25-54-jarigen hoger ligt dan 70%. 

In elke leeftijdscategorie ligt de participatiegraad van vrouwen stelselmatig lager dan die van mannen, be-
halve bij de 55-64-jarigen in Estland (al bedraagt het verschil slechts 1,7 procentpunten). In Finland bestaat 
bij vrouwen en mannen van 55-64 jaar dezelfde participatiegraad. 

In de meeste landen wordt de grootste participatiekloof tussen vrouwen en mannen geconstateerd bij de 
55-64-jarigen. De indicator laat zien dat de participatiegraad gerelateerd aan de leeftijd sneller daalt onder 
vrouwen dan onder mannen. Het verschil bedraagt tot 39 procentpunten in Malta. In Frankrijk, Italië, Luxem-
burg, Malta en Zweden is de kloof in arbeidsparticipatie bij de 25-54-jarigen het grootst. Ze variëert van 6,3 
procentpunten in Zweden tot 30 procentpunten in Italië. In Finland zijn de verschillen onder de 20-24-jarigen 
het grootst, hoewel zij relatief gering zijn in vergelijking met andere Lidstaten. In sommige Lidstaten zoals 
Nederland, Duitsland, Malta en Zweden zijn de participatiekloven bij de jongste werknemers eveneens relatief 
klein (minder dan 5 procentpunten). Dit kan op een generatie-effect wijzen: jongere vrouwen participeren 
meer op de arbeidsmarkt dan oudere vrouwen, en zijn beter in de arbeidsmarkt geïntegreerd. Er kunnen ook 
kleinere participatieverschillen gevonden worden onder jongeren wanneer de opleidingssystemen beter af-
gestemd zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt, waardoor schoolverlatende meisjes en jongens gemak-
kelijker werk vinden en de arbeidsdeelname van de beide geslachten hoog is. Bovendien combineren zowel 
meisjes als jongens vaak hun studie met een baan om in hun onderhoud te voorzien. 
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Grafiek 18: arbeidsparticipatie 
van vrouwen en mannen naar 

leeftijdscategorie (2009)
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De loonkloof neemt doorgaans toe met de leeftijd (grafiek 19; zie ook bijlage 13). In de meeste Lidstaten stijgt het 
gemiddeld loon met de leeftijd, ongeacht het geslacht, behalve in sommige Lidstaten voor de leeftijdscate-
gorie ouder dan 65 jaar.14 

Dit resultaat bevestigt de positieve correlatie tussen leeftijd en de loonkloof die door auteurs zoals Blau en 
Kahn (2000) is vastgesteld. Leeftijd is een partiële indicator van beroepservaring, zij het dat dat wellicht in 
mindere mate geldt voor vrouwen omdat zij hun loopbaan onderbreken voor zwangerschapsverlof, ouder-
schapsverlof, enz. Beblo en Wolf (2000) en Datta Gupta et al. (2002) hebben aangetoond dat loopbaanonder-
brekingen wegens zwangerschaps- of ouderschapsverlof op korte en op lange termijn een negatieve invloed 
hebben op het loon van vrouwen. Een loopbaanonderbreking van 1 jaar op dertigjarige leeftijd leidt tot een 
loonsvermindering van 0,10 euro per uur (Beblo en Wolf, 2000). Het loonprofiel voor vrouwen die één of twee 
jaar ouderschaps- of zwangerschapsverlof nemen toont een aanzienlijk loonverlies aan: een jaar afwezigheid 
per geboren kind heeft op de leeftijd van 40 jaar een loonverlies van ongeveer 7% tot gevolg (Datta Gupta 
et al. 2002). Datta Gupta et al. (2006) hebben ook aangetoond dat er in de Lidstaten waar de systemen van 
loopbaanonderbreking, moederschaps- en ouderschapsverlof het gunstigst zijn (doorgaans de noordelijke 
Lidstaten) vooral onder de hoogst opgeleiden sprake is van een “boemerangeffect” op de arbeidsmarktpositie 
van vrouwen. Het is mogelijk dat het Noordse systeem in zekere zin een soort glazen plafond gecreëerd heeft, 
niet in de ondernemingen maar op het niveau van de sectoren: de openbare sector biedt immers meer moge-
lijkheden voor ouderschapsverlof en andere aanpassingen van de arbeidstijd, maar tegen lagere lonen. 

De tendentiële toename van de loonkloof met de leeftijd is geen constante in alle Lidstaten. In Ierland, Luxem-
burg, Letland, Polen, Roemenië en Slowakije ligt de loonkloof bij de 15-19-jarigen bijvoorbeeld dicht bij de 
10%, en neemt zij af in de volgende leeftijdscategorie om vervolgens doorgaans weer toe te nemen. Dit resul-
taat moet echter gerelativeerd worden omdat de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen in deze groep 
laag is. In Litouwen neemt de loonkloof toe tot en met de leeftijdsgroep van de 25-54-jarigen en wordt zij 
vervolgens kleiner. Er mag ook niet uit het oog worden verloren dat het aantal waarnemingen voor de groep 
van boven de 65 jaar gering is.
 

14  De gegevens voor de werknemers van 65 jaar en ouder zijn enkel beschikbaar voor cyprus, spanje, frankrijk, hongarije, ierland, italië, litouwen, luxemburg, letland, polen, portugal, Roemenië, zweden, 
slovenië en slowakije.
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In sommige Lidstaten en sommige leeftijdscategorieën ontvangen vrouwen gemiddeld een hoger bruto-
uurloon dan mannen. Dit is het geval voor de groep van 15-19-jarigen in Frankrijk, Hongarije, Portugal en 
Slovenië, waar de loonkloof tussen -34,13% en -2,50% bedraagt. Hetzelfde geldt voor de 20-24-jarigen in 
Hongarije, Luxemburg en Portugal, voor de 55-64-jarigen in Roemenië en in Slovenië en voor de groep van 65 
jaar en ouder in Slovenië. 

In een studie op basis van de SES-gegevens voor 1995 (Rubery, 2002) is vastgesteld dat het loonverschil sterk 
varieert naargelang van de leeftijd in Frankrijk en Luxemburg en veel minder in Zweden. 

 

4.2. Opleidingsniveau

Naast leeftijd is het opleidingsniveau in sterke mate bepalend voor de participatie op de arbeidsmarkt, in 
die zin dat de arbeidsparticipatie doorgaans toeneemt met het opleidingsniveau. Dit geldt des te meer voor 
vrouwen. In België bedraagt de arbeidsparticipatie van laaggeschoolde vrouwen bijvoorbeeld 30,1% tegen 
79,4% bij vrouwen met een hoger diploma, hetgeen neerkomt op een verschil van 49,3 procentpunten, terwijl 
dit verschil bij de mannen 38 procentpunten is. Dit resulteert in een kloof in de arbeidsparticipatie die kleiner 
wordt naarmate het opleidingsniveau hoger is. De arbeidsparticipatie wordt hier berekend voor de bevolking 
tussen 15 en 64 jaar. 

Grafiek 19: loonkloof op basis van 
gemiddelde bruto-uurlonen van 

vrouwen en mannen naar leeftijd (in 
euro) (2006)
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De arbeidsparticipatie van mannen met een laag opleidingsniveau15 is stelselmatig hoger dan die van vrou-
wen met een lage opleiding. Dit geldt voor alle Lidstaten met uitzondering van Tsjechië (maar het verschil be-
draagt slechts één procentpunt) (grafiek 20, zie ook bijlage 14). De mannelijke participatiegraad ligt tussen 15,9% 
en 66,3%, de vrouwelijke tussen 12,9% en 58,3%. De laagste arbeidsdeelname vindt men in Slowakije, de 
hoogste in Denemarken. Het verschil tussen vrouwen en mannen is het kleinst in Slowakije en Litouwen, waar 
het minder dan 5 procentpunten bedraagt, en het grootst in Spanje, Cyprus, Italië, Griekenland en Malta, waar 
het meer dan 20 procentpunten bedraagt. 

 
De arbeidsparticipatie van mensen met een middenniveau van opleiding16 ligt in alle Lidstaten hoger dan die 
van mensen met een laag opleidingsniveau (grafiek 21, zie ook bijlage 14). De verschillen in arbeidsparticipatie 
tussen vrouwen en mannen zijn in alle Lidstaten kleiner dan die voor mensen met een laag opleidingsniveau, 
behalve in Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije. Deze kloven liggen tussen 24 
procentpunten in Griekenland en 8 procentpunten in Nederland.

15 het “laag” opleidingsniveau komt overeen met minder dan hoger secundair onderwijs. 
16  het “midden” opleidingsniveau komt overeen met hoger secundair onderwijs en post-secundair onderwijs van het korte type.  

Grafiek 20: arbeidsparticipatie 
van vrouwen en mannen met een 

laag opleidingsniveau (2009)

SK LT PL EE CZ H
U LV M
T

BG IT BE IE G
R

RO SI LU ES FI FR D
E

CY AT SE U
K N
L PT D
K

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bron: EUROSTAT, Labour Force Survey
 vrouwen     Mannen



80

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in De liDstaten van 
De europese unie: kwantitatieve en kwalitatieve inDicatoren

Grafiek 21: arbeidsparticipatie 
van vrouwen en mannen met een 

middenniveau van opleiding (2009)

Grafiek 22: arbeidsparticipatie van 
vrouwen en mannen met een hoog 

opleidingsniveau (2009)

Onder de hoogopgeleiden17 ligt de arbeidsparticipatie zowel van vrouwen als van mannen in alle Lidstaten bo-
ven de 70% (grafiek 22, zie ook bijlage 14). Daar de toename van de arbeidsparticipatie met het opleidingsniveau 
meer uitgesproken is bij vrouwen, leidt dit tot een verkleining van de genderkloof in arbeidsparticipatie. Zij 
varieert van 11,4 procentpunten in Luxemburg tot 0,9 procentpunten in Portugal (in Litouwen is het verschil 
zelfs in het voordeel van de vrouwen). 

17 het “hoge” opleidingsniveau komt overeen met minstens hoger onderwijs van het lange type.
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Het loon stijgt doorgaans met het opleidingsniveau, waarbij de lonen van mannen in alle gevallen hoger lig-
gen dan die van vrouwen met hetzelfde opleidingsniveau. De invloed op de loonkloof is echter niet eenduidig 
(grafiek 24, zie ook bijlage 15). 
 
De loonkloof is het grootst bij de hoogopgeleiden in Duitsland, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hongarije, Luxemburg, Nederland, Zweden, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk. Zij varieert van 19,22% in 
Luxemburg tot 32,30% in Slowakije. Deze bevindingen komen overeen met die van Barth et al. (2002), die 
reeds de grotere loonkloven bij de hoogopgeleide werknemers hadden vastgesteld in Nederland en Duitsland. 
In deze Lidstaten ligt de loonkloof bij de laagopgeleiden tussen 8,45% in Duitsland en 23,75% in Nederland. 
De kleinere loonkloof bij de laagopgeleiden kan gedeeltelijk verklaard worden door de participatie van vrou-
wen op de arbeidsmarkt. Uit de bovenvermelde participatiegraden blijkt dat laaggeschoolde vrouwen minder 
vaak de arbeidsmarkt betreden. Zij zijn ook meer geneigd hun loopbaan te onderbreken of betaald werk op 
te geven om voor hun kinderen te zorgen. Vrouwen in deze groep verdienen gemiddeld meer dan zij zouden 
verdienen als een groter aantal laagopgeleide vrouwen zou werken.  
 
Daarnaast spelen de opbouw van een carrière en individuele loononderhandelingen een belangrijke rol bij 
de hooggeschoolden, wat vaak tot een toename van de loonkloof leidt. Dit resultaat kan eveneens de be-
roepssegregatie benadrukken waarvan vrouwen het slachtoffer zijn. Ondanks hun hoog opleidingsniveau, dat 
even hoog is als of zelfs hoger is dan dat van mannen, ondervinden vrouwen immers meer moeilijkheden om 
toegang te krijgen tot de best betaalde banen en botsen zij tegen het “glazen plafond”. Bovendien dragen de 
systemen voor bezoldiging en functiewaardering en –classificatie in belangrijke mate bij tot  het ontstaan van 
loonkloven (Datta Gupta et al. 2001; Rubery 2005). 

In tegenstelling tot deze algemene tendens, is de loonkloof het kleinst bij het hoogste opleidingsniveau in Bel-
gië, Cyprus, Estland, Litouwen, Letland, Polen en Roemenië. In deze groep landen ligt de kloof tussen 13,97% 
in Roemenië en 29,37% in Estland.
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Grafiek 23: gemiddelde bruto-
uurlonen van vrouwen en mannen naar 

opleidingsniveau (in euro) (2006)

In Bulgarije, Spanje, Italië en Portugal ondervinden vrouwen een grotere loonachterstand ten opzichte van 
mannen bij het middenniveau van opleiding. Zij ontvangen gemiddeld tussen 16,71% en 25,27% minder dan 
mannen, respectievelijk in Bulgarije en Spanje. 

De groepering van de opleidingsniveaus in 3 grote groepen (laag, midden en hoog) verbergt belangrijke ver-
schillen in studierichting: vrouwen en mannen volgen niet dezelfde studies, wat in de loonkloof weerspiegeld 
kan worden omdat elke studierichting op de arbeidsmarkt anders gewaardeerd wordt. 

Rubery et al. (2002) zijn op basis van een aantal studies naar het opleidingsniveau van vrouwen eveneens 
tot tegenstrijdige vaststellingen gekomen: uit sommige studies blijkt dat het naar elkaar toegroeien van de 
opleidingsniveaus van vrouwen en mannen geleid heeft tot een daling van het loonverschil, terwijl uit andere 
het tegendeel blijkt. 
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SAMENVATTING - INDICATOR 4: RATIO NAAR LEEFTIJD EN OPLEIDINGSNIVEAU
Deze indicator maakt het mogelijk de loonkloof te analyseren rekening houdend met de verschillende 
levenslopen en loopbanen van vrouwen en mannen. 

Ten opzichte van de indicator van 2001 is het onderscheid voltijds/deeltijds geschrapt om, evenals voor 
indicator 1, alle werknemers (deeltijds en voltijds samen) in de analyse te betrekken.

Bovendien wordt, evenals voor de vorige indicatoren, de arbeidsparticipatie naar leeftijd en opleidingsni-
veau vermeld om de resultaten voor de verschillende Europese Lidstaten in een context te kunnen plaatsen. 

LIJST VAN INDICATOREN DIE IN INDICATOR 4 OPGENOMEN WORDEN 
a) Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten (LFS); Aa
b)  Loonkloof naar leeftijdscategorie (< 24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 en 65+) op basis van het bruto-

uurloon van vrouwelijke en mannelijke werknemers, voltijds en deeltijds
 Bron: SES; A4, Aa voor sommige Lidstaten, met de volgende leeftijdscategorieën: 
 < 25, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+
c) Arbeidsparticipatie naar opleidingsniveau (ISCED, 3 niveaus) 
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten (LFS); Aa
d) Loonkloof naar opleidingsniveau (ISCED, 3 niveaus), voltijdse en deeltijdse werknemers 
 Bron: SES; A4

Aa = jaarlijkse beschikbaar; A4 = vierjaarlijks beschikbaar; N= vereist het verzamelen van nieuwe gegevens



84

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in De liDstaten van 
De europese unie: kwantitatieve en kwalitatieve inDicatoren

Indicator 5: Segregatie op de arbeidsmarkt 

Een van de factoren die de loonkloof het best verklaren, is segregatie op de arbeidsmarkt. Vrouwen zijn vaak 
oververtegenwoordigd in sectoren, beroepen en functies waar de lonen eerder laag zijn. Het doel van indica-
tor 5 is om deze segregatie in beeld te brengen. 

Er bestaan twee soorten segregatie. In de eerste plaats is er de horizontale segregatie, die betrekking heeft op 
de concentratie van vrouwen in bepaalde beroepen en bepaalde sectoren vanwege hun geslacht. Ten tweede 
is er de verticale segregatie, die verwijst naar de concentratie van vrouwen in lagere hiërarchische posities. 
Ondanks het feit dat ze dezelfde kwalificaties hebben als mannen, krijgen vrouwen niet dezelfde carrièremo-
gelijkheden en bezetten ze minder vaak leidinggevende posten. In de literatuur wordt verticale segregatie 
weergegeven met het beeld van het “glazen plafond” (“glass ceiling”) dat staat voor alle zichtbare en onzicht-
bare obstakels die de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hoge hiërarchische posities kunnen verklaren. 
Vrouwen worden vaak uitgesloten van de prestigieuzere beroepen waaraan grotere verantwoordelijkheden en 
een hoger loon verbonden zijn.

Het beeld van het “glazen plafond” voor de barrières die vrouwen beletten vooruit te komen, heeft een com-
plement in het begrip “sticky floor”, dat vertaald kan worden als “kleverige vloer”. Hiermee worden de krach-
ten bedoeld die vrouwen op de laagste niveaus van de organisatorische piramide houden. 

Bij de indicatoren uit 2001 heeft indicator 5 betrekking op de loonachterstand in beroepen waarin veel vrou-
wen werkzaam zijn. Wanneer we de segregatie enkel op basis van de loonkloof in sectoren/beroepen met een 
sterke concentratie van vrouwen of mannen onderzoeken, kan dit de realiteit op de arbeidsmarkt verhullen. 
Een typisch “vrouwelijke” sector kan gekenmerkt worden door lage loonniveaus, waardoor alle werknemers in 
die sector (ook de mannen) relatief minder verdienen. Dit resulteert in een relatief kleine loonkloof voor deze 
sector.

In dit rapport wordt indicator 5 geactualiseerd: een eerste berekening is gebaseerd op de NACE-nomenclatuur 
voor sectoren en een tweede op de ISCO-beroepenclassificatie (2 cijfer-niveau). Er wordt een derde berekening 
toegevoegd: de loonkloof tussen mannen en vrouwen onder leidinggevenden. 
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De eerste voorgestelde berekening heeft betrekking op de gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwen en man-
nen in de 5 sectoren met het grootste aandeel vrouwelijke werknemers en de 5 sectoren met het grootste 
aandeel mannelijke werknemers (NACE, 2 cijfers). 

De tweede voorgestelde berekening heeft betrekking op de gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwen en 
mannen in de 5 beroepscategorieën met het grootste aandeel vrouwelijke werknemers en de 5 beroepscate-
gorieën met het grootste aandeel mannelijke werknemers (ISCO, 2 cijfers) voorstellen. 

De derde voorgestelde berekening heeft betrekking op de loonkloof bij leidinggevenden, namelijk leidingge-
vende functies op administratief en commercieel gebied en op het gebied van productie en gespecialiseerde 
diensten (ISCO 12 en 13). 

5.1. Horizontale segregatie: de sectoren

De horizontale segregatie wordt eerst berekend op basis van de classificatie van de sectoren volgens de NACE-
nomenclatuur met 2 cijfers. 

De vijf sectoren waar het meest vrouwen werken zijn de onderwijssector, de gezondheidszorg en de sociaal-
culturele sector, de detailhandel en herstelling van huishoudelijke artikelen, zakelijke dienstverlening en 
financiële bemiddeling, en ten slotte de horeca.18 De sectoren waar het meest mannen werken zijn de bouw-
sector, vervoer en communicatie, het onderwijs, groothandel en handelsbemiddeling, en ten slotte diensten 
die hoofdzakelijk aan ondernemingen verleend worden. 

In de meeste Lidstaten verdienen mannen meer dan van vrouwen, zowel in de vijf sectoren met het grootste 
aandeel vrouwelijke werknemers als in de vijf sectoren met het grootste aandeel mannelijke werknemers 
(grafiek 24, zie ook bijlage 16). In de sectoren met het grootste aandeel vrouwen, verdienen vrouwen gemiddeld 
tussen 1,74 euro (in Roemenië) en 23,62 euro (in Ierland), terwijl het gemiddelde loon van mannen in deze 
twee Lidstaten tussen 1,97 en 29,31 euro ligt. Als we vervolgens naar de vijf sectoren met het grootste aandeel 
mannen kijken, variëren de lonen van vrouwen van 1,97 euro (in Roemenië) tot 23,77 euro (in Ierland) en die 
van mannen van 1,61 tot 28,72 euro (in dezelfde twee Lidstaten). 

18 “horeca” is een acroniem voor hotels, restaurants en cafés.
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Grafiek 24: gemiddelde bruto-uurlonen 
van vrouwen en mannen naar de vijf 

grote sectoren (in euro) (2006)

In de meeste Lidstaten verdienen vrouwen in de vijf sectoren met het grootste aandeel mannen gemiddeld 
een hoger loon dan wanneer zij in de vijf sectoren met het grootste aandeel vrouwen zouden werken. Wan-
neer we de loonkloof tussen vrouwen en mannen bestuderen, is het verschil groter in de sectoren die de 
meeste vrouwen in dienst hebben en waar het verschil tot 23,97% (in Slowakije) bedraagt. Het loonverschil is 
eveneens groot en bedraagt meer dan 20% in Portugal, Cyprus, Ierland en Frankrijk. In Letland en in Slovenië 
is de loonkloof kleiner en bedraagt minder dan 10%. De loonverschillen kunnen te wijten zijn aan verticale 
segregatie: in eenzelfde sector hebben mannen meer kans om een functie met een grote verantwoordelijk-
heid en een hoog loon te bekleden dan de vrouwen die er werken. 

In de sectoren waar het grootste aandeel mannen werkzaam is, is het loonverschil kleiner dan in de vrouwe-
lijke sectoren. Het grootste verschil werd vastgesteld in Italië, en bedraagt 20,81% . De omvang van de loon-
kloof varieert van land tot land. In vergelijking met de vrouwelijke sectoren is zij kleiner in Spanje, Zweden en 
Slovenië, en groter in Cyprus, Frankrijk, Polen en Portugal. Er dient overigens vermeld te worden dat in Polen, 
Portugal, Letland, Roemenië en Cyprus, vrouwen die in de vijf grootste mannelijke sectoren werken gemiddeld 
tussen 2,27% (in Cyprus) en 16,59% (in Polen) meer verdienen dan mannen. Dit is waarschijnlijk een gevolg 
van omgekeerde verticale segregatie: de vrouwen die in typisch “mannelijke” sectoren werken, kunnen direc-
trice, manager, enz. zijn, terwijl de arbeiders mannen zijn. 
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5.2. Horizontale segregatie: beroepen

De horizontale segregatie wordt eveneens berekend op basis van een classificatie van de beroepen volgens de 
ISCO-nomenclatuur met 2 cijfers.

De beroepscategorieën met het grootste aandeel vrouwen zijn administratief personeel; overige intermediaire 
beroepen; lesgevers; verleners van persoonlijke diensten en veiligheidswerkers; en ongeschool dienstverle-
nend personeel en verkopers.

De beroepscategorieën met het grootste aandeel mannen zijn de arbeiders en ambachtslieden in de metaal-
industrie, de vervaardiging van machines en aanverwanten; bestuurders van voertuigen en bedieningsperso-
neel van mobiele installaties (ondermeer hijsinstallaties); bedieningspersoneel van machines en assembleurs; 
arbeiders en ambachtslieden in de bouwindustrie; en andere intermediaire beroepen.  

In de vijf beroepen met de meeste vrouwen ligt het loon van vrouwen tussen 1,63 euro (in Roemenië) en 
23,25 euro (in Ierland), terwijl het loon van mannen uiteenloopt van 1,82 euro tot 30,23 euro (respectievelijk 
in dezelfde twee Lidstaten) (grafiek 26, zie ook bijlage 17). In de vijf beroepen met de meeste mannen loopt het 
gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen uiteen van 2,05 euro in Roemenië tot 22,33 euro in Ierland en dat van 
mannen van 1,91 euro tot 27,93 euro in dezelfde Lidstaten. 

In de meeste Lidstaten verdienen vrouwen gemiddeld meer in de vijf beroepen met het hoogste aandeel 
mannelijke werknemers dan in de vijf beroepen met het hoogste aandeel vrouwelijke werknemers. Dit kan 
onder meer verklaard worden door het feit dat de lonen in deze vijf beroepen gemiddeld lager zijn dan in de 
vijf beroepen die het meest door mannen worden uitgeoefend. 
 
Het gemiddelde loon van mannen is daarentegen hoger wanneer zij één van de vijf beroepen met het hoogste 
aandeel vrouwen uitoefenen. Dit resultaat wijst op verticale segregatie: mannen hebben toegang tot beter 
betaalde banen dan vrouwen. Dit kan mede verklaren waarom de loonkloof stelselmatig kleiner is in de be-
roepen die het meest door mannen worden uitgeoefend dan in beroepen die het meest door vrouwen worden 
uitgeoefend. 
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Grafiek 25: gemiddelde bruto-uurlonen 
van vrouwen en mannen naar de vijf 

grote beroepen (in euro) (2006)

In sommige Lidstaten is de loonkloof zowel voor de vijf beroepen met de meeste vrouwen als voor de vijf 
beroepen met de meeste mannen groot, bijvoorbeeld in Frankrijk, Ierland en Slowakije, waar zij meer dan 
20% bedraagt. In andere Lidstaten, zoals Italië en Portugal, is zij kleiner en bedraagt zij minder dan 10%. 
De loonkloof is negatief in Hongarije en in Polen voor de vijf beroepen met de meeste vrouwen en in Let-
land, Luxemburg, Cyprus, Polen, Roemenië en Litouwen voor de vijf beroepen met de meeste mannen. In deze 
gevallen ligt het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen hoger dan dat van mannen, waarbij het verschil 
oploopt tot bijna 20% in Letland. 
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Grafiek 26: loonkloof op basis van 
gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwen 
en mannen in leidinggevende beroepen 

(2006)

5.3. Verticale segregatie: leidinggevende functies

Verticale segregatie veroorzaakt loonverschillen door de spreiding van de lonen: zij heeft aan de bovenkant van 
de loonverdeling een andere invloed dan aan de onderkant, en verwijst naar de eerdergenoemde begrippen 
“glazen plafond” (“glass ceiling”) en “kleverige vloer” (“sticky floor”). De gedachte is dat vrouwen tegen “on-
zichtbare” obstakels botsen die hen verhinderen om door te stromen naar de meest verantwoordelijke functies, 
en dit verschijnsel doet zich voor in verschillende fasen van hun beroepsloopbaan. Het is niet eenvoudig om een 
indicator op te stellen die dit effect weergeeft. De set indicatoren van 2001 bevatte er geen. De ISCO-categorieën 
weerspiegelen min of meer een hiërarchie van functies, waarbij categorie 1 wordt gevormd door de leiding-
gevende functies. Aangezien categorie 11 leidinggevenden bij de overheid omvat en de gegevens voor deze 
categorie niet voor alle Lidstaten beschikbaar zijn, wordt zij ook niet in de berekening opgenomen.

De loonkloof wordt derhalve berekend voor de ISCO 12- en ISCO 13-beroepen (grafiek 26, zie ook bijlage 18). Het 
loonverschil varieert van 4% in Roemenië tot 38% in Tsjechië. De verschillen tussen de Lidstaten zijn vrij aan-
zienlijk en hangen niet samen met de loonkloof in het algemeen. Het “glazen plafond” (gemeten als loonkloof 
bij leidinggevenden) is sterk in Tsjechië, Duitsland, Slowakije, Spanje, Polen en Nederland, waar de loonkloof 
meer dan 30% bedraagt; het verschijnsel is het zwakst in Roemenië, Cyprus en Bulgarije, waar het loonverschil 
minder dan 10% bedraagt. 
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SAMENVATTING - INDICATOR 5: SEGREGATIE OP DE ARBEIDSMARKT 
De loonongelijkheden tussen vrouwen en mannen worden ten dele verklaard door segregatie op de ar-
beidsmarkt; vrouwen werken vaker in sectoren en functies met lagere lonen. 

Segregatie vormde in 2001 reeds de achtergrond van indicator 5, nu is de benaming aangepast om de 
inhoud beter weer te geven en de indicator relevanter te maken. Tevens is de indicator aangepast. In 2001 
had hij betrekking op de loonkloof voor de tien meest vrouwelijke en de tien meest mannelijke beroepen 
en sectoren. Wanneer we het effect van segregatie enkel op basis van de loonkloof in sectoren/beroepen 
met een sterke concentratie van vrouwelijke of mannelijke werknemers onderzoeken, kan de werkelijke 
situatie op de arbeidsmarkt echter verborgen blijven. Een sector die als “vrouwelijk” beschouwd wordt, kan 
worden gekenmerkt door lage lonen voor zowel vrouwen als mannen, wat kan resulteren in een kleine 
loonkloof tussen vrouwen en mannen. Om hiermee rekening te houden, vergelijkt de indicator voor se-
gregatie de loonniveaus van vrouwen en mannen. Bovendien is de indicator beperkt tot de vijf sectoren/
beroepen met het grootste percentage vrouwelijke respectievelijk mannelijke werknemers. 

Om de verticale segregatie, oftewel het “glazen plafond”, beter te kunnen beoordelen, wordt ook de loon-
kloof bij leidinggevenden berekend.
 
LIJST VAN INDICATOREN DIE IN INDICATOR 5 OPGENOMEN WORDEN 
a)  Gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwelijke en mannelijke werknemers in de vijf bedrijfstakken 

(NACE, 2 cijfers) met het hoogste aantal vrouwelijke werknemers en het hoogste aantal mannelijke 
werknemers. 

 Bron: SES; A4
b)   Gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwelijke en mannelijke werknemers in de vijf beroepscategorieën 

(ISCO, 2 cijfers) met het hoogste aantal vrouwelijke werknemers en het hoogste aantal mannelijke 
werknemers.

 Bron: SES; A4
c)  Loonkloof bij leidinggevenden (ISCO 12 en 13)
 Bron: SES; A4

Aa = jaarlijks beschikbaar; A4 = vierjaarlijks beschikbaar; N = vereist het verzamelen van nieuwe gegevens
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19 in de silc-enquête gaat het om het aangegeven loon voor de referentieperiode, dat wil zeggen het jaar voorafgaand aan het interview. 

Indicator 6: Ratio naar persoonskenmerken

De reeks indicatoren van 2001 bevat geen enkele indicator die de loonkloof bekijkt in het licht van bepaalde 
persoonskenmerken zoals gezinssamenstelling, burgerlijke staat en geboorteland. Ieder van deze factoren 
speelt nochtans een doorslaggevende rol in de lonen van vrouwen en mannen en kan de loonkloof tussen de 
twee geslachten mogelijkerwijs ten dele verklaren. 

De gezinssamenstelling en de burgerlijke staat hebben in het algemeen een tegenovergesteld effect op de 
lonen van vrouwen en mannen, en kunnen dan ook leiden tot een grotere loonkloof tussen vrouwen en man-
nen. Het loon van vrouwen die kinderen hebben en/of gehuwd zijn, ligt doorgaans lager dan dat van vrouwen 
die geen kinderen hebben en/of niet gehuwd zijn, en lager dan dat van de mannen. Mannen die kinderen 
hebben en/of gehuwd zijn verdienen daarentegen gemiddeld meer dan mannen zonder kinderen en/of niet 
gehuwde mannen, en meer dan vrouwen.
 
Deze vaststelling kan onder meer verklaard worden door discriminatie en seksestereotypen waardoor sommige 
taken aan vrouwen en andere aan mannen worden toevertrouwd op basis van een gendergerelateerde taakver-
deling, of het nu gaat om onbetaald werk in de privésfeer of om betaald werk op de arbeidsmarkt. 

Hetzelfde geldt voor het geboorteland, dat een negatieve invloed kan hebben op het loon en, in combinatie 
met het geslacht, voor vrouwen het effect van gender kan versterken. Dit leidt tot dubbele discriminatie.

De indicatoren betreffende de loonkloof naar gezinssituatie, burgerlijke staat en geboorteland worden daar-
om, evenals de arbeidsparticipatie, berekend naar gezinssamenstelling en burgerlijke staat (door deze facto-
ren te kruisen) naar analogie met de vorige indicatoren. 

Momenteel is het niet mogelijk deze berekeningen te maken aan de hand van de SES-gegevens, omdat de ge-
gevensbank deze informatie niet bevat. Dupuy et al. (2009) hebben al gewezen op deze lacune. In hun verslag 
wordt de uitbreiding van de SES-enquête als beste oplossing aanbevolen. Een alternatief is de SILC-enquête, 
hoewel de loongegevens minder betrouwbaar zijn dan die van de SES (cf. supra).19 De SILC-gegevens maken 
het echter wel mogelijk (voorlopige) resultaten voor de nieuwe indicator te presenteren. 
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6.1. Arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen naar gezinssituatie en burgerlijke staat 

De arbeidsparticipatie van mannen ligt altijd hoger dan die van vrouwen, ongeacht de gezinssituatie en de 
burgerlijke staat (grafiek 27, zie ook bijlage 19). De verschillen tussen de geslachten zijn vaak groter bij gehuwden, 
hoewel dit minder opgaat voor de nieuwe Lidstaten, waar de grootste verschillen vaak gevonden worden bij 
ongehuwde paren met met een kind/kinderen.

De arbeidsparticipatie van mannen ligt stelselmatig het hoogst wanneer zij gehuwd zijn en een kind/kinderen 
hebben; dit geldt voor alle Lidstaten, behalve België en Luxemburg waar zij het hoogst is bij ongehuwde man-
nen met een kind/kinderen. De arbeidsparticipatie van gehuwde mannen met een kind/kinderen varieert van 
85% in Roemenië tot 96% in Tsjechië. De participatiegraad is het laagst bij gehuwde mannen zonder kinderen 
en mannen in een eenpersoonshuishouden. Hij ligt tussen 52% in Hongarije en 80% in het Verenigd Koninkrijk 
voor gehuwde mannen zonder kinderen, en tussen 58% in Malta en 88% in Cyprus in mannelijke eenpersoon-
shuishoudens. Dit is te verklaren door het feit dat de leeftijd waarop mensen kinderen hebben ook de leeftijd 
is waarop de kans het grootst is dat zij aan het werk zijn. De arbeidsparticipatie onder mensen zonder kinderen 
ligt doorgaans lager, omdat deze groep onder meer bestaat uit jonge generaties die nog geen kinderen heb-
ben en oudere generaties van wie de kinderen al het huis uit zijn.

Dit geldt echter niet voor vrouwen, aangezien hun arbeidsparticipatie in de meeste Lidstaten het hoogst is 
wanneer ze ongehuwd zijn en geen kinderen hebben. In dat geval ligt hun arbeidsparticipatie tussen 66% 
in Griekenland en 91% in Luxemburg; Malta, waar de arbeidsparticipatie 35% bedraagt, is op deze regel de 
uitzondering. Doorgaans is de kans om aan het werk te zijn kleiner voor gehuwde vrouwen dan voor niet 
gehuwden. 

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen is vaak het grootst onder gehuwde paren met 
kinderen. In Malta bedraagt dit verschil zelfs 55 procentpunten. Andere Lidstaten met een verschil van meer 
dan 20 procentpunten zijn Griekenland, Italië, Luxemburg, Spanje, Tsjechië, Ierland, Hongarije, Slowakije, Cy-
prus, Duitsland en Oostenrijk. De verschillen zijn daarentegen veel kleiner voor eenpersoonshuishoudens.
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Grafiek 27: arbeidsparticipatie naar 
gezinssamenstelling en burgerlijke staat 

(2008)
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6.2. Loonkloof naar gezinssituatie en burgerlijke staat

De gezinssamenstelling en de burgerlijke staat hebben in meer of mindere mate invloed op de lonen van 
vrouwen en mannen en hebben een effect op de loonkloof. 

Uit de tabel die de ratio voor de loonverschillen20 weergeeft door deze twee factoren te kruisen, blijkt dat vrou-
wen meestal een lager loon hebben dan mannen (tabel 4). Het verschil is doorgaans groter voor gehuwde paren 
en is zelfs nog meer uitgesproken voor gehuwde paren met kind(eren) in de helft van de Lidstaten (Oostenrijk, 
Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Zweden, 
Slovenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk). 

Het loonverschil tussen vrouwen en mannen is daarentegen geringer bij eenpersoonshuishoudens (België, De-
nemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Litouwen, Letland en Zweden) of ongehuwde paren zonder kind(eren) 
(Oostenrijk, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk). 

Hieruit kan worden opgemaakt dat de burgerlijke staat en de aanwezigheid van een of meer kinderen in de 
meerderheid van de Lidstaten in het nadeel van vrouwen werken. Beide factoren vergroten de loonkloof tus-
sen de geslachten. 

In sommige Lidstaten is de loonkloof echter in het voordeel van alleenstaande vrouwen (Griekenland, Hon-
garije, Ierland, Polen, Slovenië), gehuwde vrouwen zonder kinderen (Ierland), vrouwen die deel uitmaken 
van een ongehuwd paar zonder kinderen (Ierland, Italië, Litouwen, Polen, Portugal, Slovenië), vrouwen die 
deel uitmaken van een ongehuwd paar met kind(eren) (Oostenrijk, Spanje, Italië, Portugal), alleenstaande 
vrouwen met kinderen (Oostenrijk, Cyprus, Griekenland, Nederland, Polen, Portugal), en ten slotte vrouwen 
die tot andere huishoudens behoren (Hongarije, Slovenië), hoewel bepaalde resultaten met omzichtigheid 
geïnterpreteerd dienen te worden, omdat het aantal waarnemingen gering is.  

20 De loonkloof wordt hier berekend als ratio vrouwen/mannen om verwarring te vermijden, aangezien deze gegevens gebaseerd zijn op een andere bron (de silc), die sterk verschilt van de ses. 
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Tabel 3: Ratio voor de loonverschillen naar 
gezinssamenstelling en burgerlijke staat 

(2007)

eenpersoons-
huishouden

gehuwd 
paar zonder 

kinderen

ongehuwd 
paar zonder 

kinderen

gehuwd 
paar met 

kind(eren)

ongehuwd 
paar met 

kind(eren)

eenouder-
gezin

andere

AT 0,92 0,80 0,93 0,79 1,02 1,39 0,84

BE 0,99 0,86 0,95 0,86 0,90 0,98 0,94

BG nb nb nb nb nb nb nb

CY 0,78 0,61 0,80 0,78 0,96 1,06 0,78

CZ 0,81 0,76 0,91 0,69 0,74 0,72 0,83

DE 0,95 0,76 0,97 0,73 0,99 0,98 0,86

DK 1,00 0,86 0,91 0,80 0,94 0,85 0,90

EE 0,82 0,72 0,88 0,60 0,61 0,94 0,77

ES 0,90 0,86 0,88 0,89 1,02 0,81 0,88

FI 0,94 0,79 0,91 0,76 0,75 0,86 0,84

FR 0,99 0,79 0,96 0,85 0,87 0,95 0,81

GR 1,15 0,61 0,98 0,79 0,84 1,39 0,94

HU 1,19 0,90 0,99 0,83 0,98 0,76 1,01

IE 1,05 1,01 1,06 0,87 0,87 0,90 0,97

IT 0,88 0,93 1,07 0,98 1,05 0,89 0,94

LT 0,91 0,86 1,21 0,72 0,75 0,83 0,84

LU 0,80 0,80 0,76 0,78 0,88 0,93 0,93

LV 0,94 0,72 0,79 0,79 0,85 0,86 0,83

MT nb nb nb nb nb nb nb

NL 0,99 0,65 0,90 0,74 1,00 1,03 0,84

PL 1,19 0,99 1,29 0,87 0,89 1,21 0,91

PT 0,81 0,83 1,19 0,84 1,13 1,32 0,94

RO nb nb nb nb nb nb nb

SE 0,95 0,78 0.84 0,73 nb 0,89 0,88

SI 1,06 0,92 1,16 0,84 0,89 0,99 1,01

SK 0,93 0,81 0,98 0,70 0,79 0,93 0,82

UK 0,82 0,79 0,98 0,70 0,92 0,94 0,88

Opmerking: nb = niet beschikbaar
cursief: Weinig betrouwbare gegevens (aantal waarnemingen < 100)
De lichtgrijze vakjes duiden de categorieën aan waarvoor de loonkloof in het voordeel van de vrouwen is. 

Bron: Statistics on Income and Living Conditions
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6.3. Loonkloof naar geboorteland

De ongelijkheid tussen de geslachten wordt vaak groter wanneer we rekening houden met de variabele ge-
boorteland. De verschillen variëren naargelang van het geboorteland en kunnen worden verklaard door per-
soonskenmerken van de betrokkenen (opleiding, ervaring, beroep, enz.) en/of door discriminatie. Daarom is 
het noodzakelijk met de variabele geboorteland rekening te houden bij de bestudering van de loonkloof, want 
vrouwen kunnen op de arbeidsmarkt dubbel benadeeld zijn indien ze behalve vrouw ook buitenlander zijn.21 

In de SILC-enquête geeft de variabele geboorteland aan of iemand in zijn geboorteland woont en of de betrok-
kene in een andere EU-Lidstaat dan wel in een land buiten de EU geboren is. Voor Duitsland, Estland en Slove-
nië is het niet mogelijk in de gegevensbank onderscheid te maken tussen deze twee aspecten: de betrokkene 
is ofwel in het land van verblijf geboren ofwel elders.

De ratio voor de loonverschillen wordt berekend op basis van deze drie gegevens (tabel 5). Het aantal waarne-
mingen voor sommige Lidstaten en categorieën is zeer klein, wat de representativiteit van de steekproef in 
het gedrang kan brengen. In de tabel worden deze cijfers cursief weergegeven. De significante resultaten zijn 
daarom moeilijk te interpreteren: de loonkloof voor werknemers die afkomstig zijn uit een niet-EU-27-land 
neemt toe voor sommige landen, maar neemt af voor andere. 

21 om verwarring te vermijden wordt de loonkloof hier berekend als ratio vrouwen/mannen, aangezien de gegevens gebaseerd zijn op een andere bron (de silc), die sterk verschilt van de ses. 
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Tabel 4: Ratio voor de loonverschillen 
naar geboorteland (2007)

geboorteland

land van verblijf ander 
eu-27-land 

niet 
eu-27-land

AT 0,86 0,67 1,04

BE 0,90 0,80 0,96

BG nb nb nb

CY 0,81 0,94 0,49

CZ 0,77 0,79 1,01

DE 0,84 nb 0,78

DK 0,88 1,02 0,89

EE 0,74 nb 0,64

ES 0,90 0,99 0,86

FI 0,82 0,90 0,99

FR 0,90 0,98 0,65

GR 0,85 1,07 0,67

HU 0,95 1,54 0,80

IE: 0,93 0,82 0,85

IT 0,94 0,99 1,00

LT 0,81 1,41 0,99

LU 0,82 0,82 0,79

LV 0,81 nb 0,85

MT nb nb nb

NL 0,80 0,93 0,81

PL 0,95 1,12 0,99

PT 0,91 0,96 1,31

RO nb nb nb

SE 0,81 0,83 0,95

SI nb nb nb

SK 0,79 0,73 0,72

UK 0,81 0,81 0,83

Opmerking: aantal waarnemingen < 100
cursief: Weinig betrouwbare gegevens (aantal waarnemingen < 100)
De lichtgrijze vakjes duiden de categorieën aan waarvoor de loonkloof in het voordeel van de vrouwen is.

Bron: Statistics on Income and Living Conditions
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SAMENVATTING - INDICATOR 6: RATIO NAAR PERSOONSKENMERKEN
De gezinssamenstelling en de burgerlijke staat hebben een grote invloed op de lonen van vrouwen en 
mannen. Daarom is het belangrijk dat deze elementen in de set indicatoren worden opgenomen.

Een ander persoonskenmerk dat vaak een negatieve invloed heeft op het loon is het geboorteland. Het 
effect lijkt bovendien groter voor vrouwen dan voor mannen.

Naar analogie van de vorige indicatoren wordt de arbeidsparticipatie naar gezinssamenstelling en burger-
lijke staat (door deze informatie te kruisen) eveneens opgenomen om de vastgestelde loonverschillen in 
hun context te plaatsen. 

Deze indicatoren kunnen niet worden berekend op basis van de SES-databank, omdat de informatie niet in 
de databank aanwezig is. Daarom wordt aanbevolen de SES-enquête uit te breiden.  Het huidige alterna-
tief is de SILC-enquête, hoewel de loongegevens minder betrouwbaar zijn dan die van de SES.

LIJST VAN INDICATOREN DIE IN INDICATOR 6 OPGENOMEN WORDEN 
a) Arbeidsparticipatie naar gezinssamenstelling en burgerlijke staat (gekruist) 
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa
b) Loonkloof tussen vrouwen en mannen naar gezinssamenstelling en burgerlijke staat
 Bron: SES (wenselijk voor de toekomst); N
c) Loonkloof tussen vrouwen en mannen naar geboorteland
 Bron: SES (wenselijk voor de toekomst); N

Aa = jaarlijks beschikbaar; A4 = vierjaarlijks beschikbaar; N= vereist het verzamelen van nieuwe gegevens
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III. Decompositie van de loonkloof

Indicator 7: Opsplitsing van de loonkloof met behulp van de Oaxaca-Blinder decompositie 

De indicatoren 1 tot en met 6 zijn beschrijvend van aard: zij geven weer hoe de loonkloof varieert naargelang 
een aantal kenmerken (leeftijd, opleiding, sector, beroep, gezinssamenstelling, nationaliteit, type contract, 
enz.). Indicator 7 bestudeert de invloed van elke factor op de loonkloof en dus de samenhang tussen de loon-
kloof en deze variabelen. Deze indicator splitst de loonkloof op in verschillende componenten met behulp van 
econometrische technieken. Op die manier kan worden nagegaan in hoeverre de variatie in de lonen tussen 
vrouwen en mannen aan een aantal bekende factoren toegeschreven kan worden. 

De decompositie verdeelt de loonkloof in twee componenten: een verklaard deel en een onverklaard deel. 

De eerste component toont de loonverschillen die samenhangen met gemiddelde verschillen van waargeno-
men kenmerken tussen vrouwen en mannen. Dit deel geeft weer in hoeverre de loonkloof te verklaren is door 
de verschillende kenmerken die verbonden zijn met de positie van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt 
zoals een sterke aanwezigheid van vrouwen in minder goed betaalde sectoren of hun geringer aantal dienst-
jaren. Het gaat om verschillen die vastgesteld worden, maar dat betekent nog niet dat zij gerechtvaardigd zijn. 
“De positie van de vrouwen voor hun intrede op de arbeidsmarkt en buiten de arbeidsmarkt verklaart op haar 
beurt de verschillen in de kenmerken die het verklaard gedeelte vormen” (Meulders et al., 2005). Als meisjes 
stelselmatig terechtkomen in opleidingen die minder kansen bieden op de arbeidsmarkt, als vrouwen soms 
geen andere keuze hebben dan in deeltijd of in minder aantrekkelijke sectoren te werken, kan dit de loonkloof 
verklaren, maar nog niet rechtvaardigen. 

Bij gelijkblijvende kenmerken (zelfde anciënniteit, zelfde leeftijd, zelfde sector, zelfde beroep, zelfde oplei-
dingsniveau, enz.) verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen. 
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De tweede component van de loonkloof komt overeen met het deel van de loonverschillen dat niet te wijten 
is aan verschillen in identificeerbare en in de gebruikte gegevensbank gemeten kenmerken. Deze component 
omvat enerzijds de “zuivere” discriminatie, namelijk het feit dat gelijke kenmerken ongelijk beloond worden, 
in het algemeen ten nadele van vrouwen: vrouwen verdienen gemiddeld minder dan mannen met hetzelfde 
opleidingsniveau, hun anciënniteit wordt minder gewaardeerd, zij maken trager vooruitgang met het klim-
men der jaren, enz. Anderzijds omvat deze component het effect van niet geobserveerde variabelen of ken-
merken op de loonverschillen. 

Het model dat voor de decompositie van de loonkloof wordt gehanteerd, is het basismodel van Oaxaca-Blinder 
(1973). De keuze voor deze methode is ingegeven door het feit dat zij opgenomen was in de door de Raad van 
de Europese Unie in 2001 goedgekeurde lijst van indicatoren. Het gebruik van andere methoden die complexer 
zijn maar rekening houden met het effect van de werkgelegenheidsstructuur en de loonspreiding, kan in over-
weging genomen worden.

De loonkloof wordt opgesplitst in een eerste component die het respectieve belang van elke variabele bepaalt 
ten opzichte van de totale loonkloof. Bijdrage aan de totale loonkloof van:

– deeltijdarbeid;
– opleidingsniveau;
– leeftijd;
– anciënniteit in de onderneming;
– sector;
– beroep;
– hiërarchische positie;
– ondernemingsgrootte;
– type contract;
– soort economische en financiële zeggenschap over de onderneming.
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De tweede component, de resterende loonkloof, geeft het effect van discriminatie en niet waargenomen va-
riabelen weer. 

De decompositie werd uitgevoerd voor de Lidstaten waarvoor de individuele gegevens beschikbaar zijn bij  
EUROSTAT.22 Het gaat om Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Luxemburg, Letland, Polen, Portu-
gal, Roemenië, Zweden, Slovenië, Slowakije en Spanje. De gegevens voor België zijn rechtstreeks door de 
bevoegde instantie voor de statistiek verstrekt. 

Van de variabelen die niet in de decompositie opgenomen zijn, kunnen de variabelen die betrekking hebben 
op burgerlijke staat, aantal kinderen en geboorteland relevant zijn, zoals blijkt uit de hierboven berekende 
indicatoren. Het zou interessant zijn om in de toekomst over deze gegevens te kunnen beschikken. Dit kan 
door extra vragen op te nemen in de SES-vragenlijst of via het koppelen van gegevensbanken, bijvoorbeeld 
aan gegevens uit administratieve bronnen. 

Met uitzondering van Zweden is het verklaarde deel in alle Lidstaten kleiner dan het onverklaarde (grafiek 

28, zie ook bijlage 20). Het deel van de loonkloof dat aan de eerste component toe te schrijven is, varieert van 
land tot land. Sommige van de verschillen kunnen het gevolg zijn van het feit dat het niet mogelijk was alle 
bijdragende factoren voor alle Lidstaten op te nemen. Zo kon het relatieve belang van de variabele “functie 
met verantwoordelijkheid” niet opgenomen worden voor België, Frankrijk, Italië, Litouwen, Letland, Polen, 
Zweden, Slovenië en Slowakije. Voor België, Italië en Zweden waren geen gegevens beschikbaar over de on-
dernemingsgrootte. Ten slotte kon voor Zweden ook het type contract niet worden opgenomen. Telkens is een 
zo groot mogelijk aantal verklarende variabelen in de analyse betrokken om de loonverschillen op basis van 
de beschikbare informatie zo goed mogelijk te kunnen verklaren.

De variatiebreedte van deze eerste component is echter vrij klein: het verklaarde deel van het verschil in bruto-
uurloon tussen vrouwen en mannen is het kleinst in Slovenië, waar het 45,07% bedraagt, en het grootst in 
Zweden, waar het 50,47% bedraagt. In oplopende volgorde zijn de overige Lidstaten: Italië, Portugal, Ierland, 
Polen, Cyprus, Letland, Hongarije, Luxemburg, Slowakije, Roemenië, Frankrijk en België. De opsplitsing van de 
loonkloof in twee componenten wordt echter toegepast op loonverschillen van zeer uiteenlopende omvang, 

22  De niet-geanonimiseerde microgegevens zijn beschikbaar in het beveiligde onderzoekscentrum van eurostat in luxemburg voor zestien lidstaten  (cY, cz, es, fR, hu, ie, it, lt, lv, lu, pl, pt, Ro, se, si en 
sK) en noorwegen, voor zover de landen zelf toestemming geven tot het gebruik ervan. 
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Grafiek 28: verklaard deel en onverklaard 
deel van de loonkloof op basis van 

bruto-uurlonen, lidstaten geordend naar 
oplopende omvang van de loonkloof 

(2006)

De eerste component van de loonkloof kan op zijn beurt worden onderverdeeld om na te gaan wat de bijdrage 
is van elk van de factoren die in de analyse opgenomen zijn (grafiek 29, zie bijlage 21).

Afzonderlijk genomen zijn de bijdragen van de verschillende factoren vrij uniform; geen enkele factor is wer-
kelijk doorslaggevend voor de verklaring van de loonkloof tussen vrouwen en mannen. De bijdrage beloopt 
telkens ongeveer 10-12% van de loonkloof. De sector is doorgaans de belangrijkste factor. Opleidingsniveau 
heeft in vele gevallen het geringste effect. 

 

zoals blijkt uit de algemene indicatoren (indicator 1). De diverse bijdragende factoren verklaren niet meer 
dan de helft van de genderloonkloof. De grafiek hieronder toont de resultaten als percentage van de totale 
loonkloof. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Bron: Structure of Earnings Survey
 verklaard deel     onverklaard deel

IT RO H
U SI PL PT LV BE LU LT FR SE IE ES SK CY



106

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in De liDstaten van 
De europese unie: kwantitatieve en kwalitatieve inDicatoren

Grafiek 29: Decompositie van de 
kloonkloof – verdere opsplitsing van 

het verklaarde deel (2006)

De verschillende kenmerken kunnen ondergebracht worden in twee categorieën: kenmerken met betrekking 
tot segregatie op de arbeidsmarkt (sector, beroep, verantwoordelijke functie, type contract, arbeidsduur, on-
dernemingsgrootte, soort economische en financiële zeggenschap) en individuele kenmerken van de werkne-
mer (leeftijd, anciënniteit in de onderneming en opleidingsniveau) (grafiek 30). 

De beroepsgerelateerde kenmerken verklaren tussen 62,74% (België) en 70,38% (Hongarije) van de loonkloof. 
Tussen 60 en 70% van het verklaarde deel kan met andere woorden toegeschreven worden aan kenmerken 
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Grafiek 30: Decompositie van de loonkloof 
– opsplitsing van het verklaarde deel in een 
gedeelte dat samenhangt met segregatie en 

een gedeelte dat samenhangt met individuele 
kenmerken van de werknemer (2006)

Deze resultaten bevestigen dat verticale en horizontale segregatie van doorslaggevend belang zijn voor de 
loonkloof, evenals de structurele verschillen in de werkgelegenheid van vrouwen en mannen in termen van 
arbeidsduur: het belang van deeltijdwerk, zelfs in de Lidstaten waar de loonkloof relatief gezien klein is. Deze 
vaststelling onderstreept het belang van maatregelen, beleid en programma’s ter bestrijding van de gender-
loonkloof, of het nu gaat om wettelijke en overheidsmaatregelen dan wel om het resultaat van collectieve on-
derhandelingen. In het volgende deel van dit verslag, dat gewijd is aan deze kwalitatieve indicatoren, worden 
de inspanningen van de Lidstaten op dit gebied beoordeeld en gemeten.

die te maken hebben met de arbeidsmarktpositie van vrouwen en mannen en wijzen op gendersegregatie. De 
resterende 30-40% zijn toe te schrijven aan de individuele kenmerken van de werknemers. 
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SAMENVATTING - INDICATOR 7: DECOMPOSITIE VAN DE LOONKLOOF OP BASIS VAN BRUTO-UUR-
LONEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN MET BEHULP VAN DE OAXACA-TECHNIEK
Deze indicator is essentieel om het relatieve gewicht van de verschillende oorzaken van de loonverschillen 
tussen vrouwen en mannen uit te leggen. Hij berekent de verhouding tussen de loonkloof en de verschil-
lende factoren die eerder bestudeerd werden (leeftijd, opleiding, sector, beroep, type contract, enz.) en 
maakt het mogelijk de loonkloof in verschillende delen op te splitsen en na te gaan in welke mate deze 
factoren de variatie in de lonen van vrouwen en mannen verklaren. 

De indicator blijft onveranderd ten opzichte van 2001, behalve dat aanvullende verklarende factoren voor-
gesteld worden. De ondernemingsgrootte speelt een rol bij de segregatie tussen vrouwen en mannen op 
de arbeidsmarkt. Deze variabele is beschikbaar in de SES-enquête en wordt als verklarende factor opge-
nomen. Persoonskenmerken zoals gezinssituatie, burgerlijke staat en geboorteland zijn niet beschikbaar. 
Deze variabelen worden enkel voorgesteld. Indien de SES-enquête in de toekomst uitgebreid wordt, zoals 
aanbevolen onder indicator 6, zouden deze variabelen eveneens als verklarende factoren in indicator 7 
opgenomen kunnen worden.  

Deze indicator wordt berekend met behulp van een econometrische techniek die gebaseerd is op de door 
Oaxaca en Blinder (1973) voorgestelde methode, omdat deze methode al opgenomen is in de door de 
Raad van de Europese Unie in 2001 goedgekeurde lijst van indicatoren. 
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LIJST VAN INDICATOREN DIE IN INDICATOR 7 OPGENOMEN WORDEN
Opsplitsing van het verschil in uurlonen tussen vrouwen en mannen met behulp van de Oaxaca-decom-
positie 
a) Bijdrage van het aspect deeltijdwerk aan het totale loonverschil 
b) Bijdrage van het aspect opleidingsniveau aan het totale loonverschil 
c) Bijdrage van het aspect leeftijd aan het totale loonverschil 
d) Bijdrage van het aspect dienstjaren in de onderneming aan het totale loonverschil 
e) Bijdrage van het aspect sector aan het totale loonverschil 
f ) Bijdrage van het aspect beroep aan het totale loonverschil 
g) Bijdrage van het aspect ondernemingsgrootte aan het totale loonverschil 
h) Bijdrage van het aspect gezinssamenstelling aan het totale loonverschil 
 (wenselijk voor de toekomst); N
i) Bijdrage van het aspect burgerlijke staat aan het totale loonverschil 
 (wenselijk voor de toekomst); N
j) Bijdrage van het aspect geboorteland aan het totale loonverschil 
 (wenselijk voor de toekomst); N
k) Deel van de loonkloof dat niet verklaard kan worden op basis van gekende factoren
 Bron: SES; A4

Aa = jaarlijks beschikbaar; A4 = vierjaarlijks beschikbaar; N = vereist het verzamelen van nieuwe gegevens
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DEEL II: KWALITATIEVE INDICATOREN

Doel van dit gedeelte is het analyseren van de kwalitatieve indicatoren voor de loonkloof in de Europese Unie. 
Om de daartoe vereiste informatie te verzamelen, werd naar de 27 Lidstaten en naar de Europese sociale part-
ners (UEAPME, CEEP, CES) een vragenlijst (zie bijlage 22) gestuurd. De volgende 26 Lidstaten hebben de vragenlijst 
beantwoord: Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsje-
chië, het Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië en Zweden. Er kwam ook antwoord van de sociale partners 
van verschillende Lidstaten: CES (BE, BG, CZ, DK, FI, FR, NL, LV, PL, PT), CEEP (DE, DK, FI, NO, SE), UEAPME (AT). 

De vragen hadden betrekking op de volgende drie indicatoren: 
1) maatregelen ter bevordering van gelijk loon en ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen;
2)  invloed van collectieve onderhandelingen op het bevorderen van gelijk loon en het elimineren van de loon-

kloof tussen vrouwen en mannen;
3)  effect van deeltijdwerk, ouderschapsverlof, tijdskredietsystemen en loopbaanonderbreking op de loon-

kloof tussen vrouwen en mannen.

Ten opzichte van de drie kwalitatieve indicatoren uit 2001 zijn deze indicatoren geherformuleerd, maar leve-
ren zij nagenoeg dezelfde analyse-inhoud op. De drie indicatoren van 2001 waren de volgende:
–  indicator betreffende wetten, regelgeving en maatregelen ter bestrijding van discriminaties en ongelijkhe-

den op de arbeidsmarkt;
–  indicator voor de invloed van de overheid op de loononderhandeling (collectieve en eventueel individuele 

onderhandeling);
– indicator betreffende deeltijdarbeid en tijdelijke loopbaanonderbreking.
 
De relevante gegevens die het mogelijk maken om voor elke indicator informatie te verstrekken, zijn in verge-
lijking met 2001 dus enigszins aangepast in het licht van  ontwikkelingen op wetgevend gebied (bijvoorbeeld 
de oprichting van instanties ter bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen), maar eveneens van 
het beleid en de strategieën ter bestrijding van de loonkloof op Europees en nationaal niveau (bijvoorbeeld 
actieplannen en wetgeving met specifieke maatregelen om de loonkloof te elimineren). 

Voor elke indicator (behalve de laatste) dienden de ondervraagden te vermelden welke maatregelen geno-
men waren en hoe de nagestreefde doelstellingen werden geëvalueerd.
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De analyse is gebaseerd op de antwoorden op de vragenlijsten en, in voorkomend geval, op de evaluatie daar-
van, alsmede op de bestaande literatuur, in het bijzonder de publicaties van de Europese Commissie en van het 
Netwerk van juridische deskundigen inzake gendergelijkheid.23

 
I.  Indicator over de maatregelen ter bevordering van de loongelijkheid en de bestrijding van 

de loonkloof tussen vrouwen en mannen

De belangrijkste gegevens in het kader van de eerste kwalitatieve indicator, die betrekking heeft op de 
maatregelen voor de bevordering van loongelijkheid en de bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen (indicator 8, zie bijlage 22), zijn de volgende:
–  de actoren die betrokken zijn bij de thematiek van de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen en 

de rol die ze spelen; 
–  de maatregelen die door de overheid genomen zijn om de loonongelijkheid voor vrouwen en mannen 

te elimineren;
– de goede praktijken, gericht op het wegwerken van de loonongelijkheid van vrouwen en mannen.

Bij de Lidstaten is geïnformeerd naar de belangrijkste conclusies van de evaluaties van hun wetgevingen 
en andere maatregelen ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Andere gegevens 
over de uitvoering van de maatregelen betreffen het systeem voor het verzamelen van de gegevens inzake 
de klachten betreffende loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen, de instantie die hiermee belast is 
en het aantal ingediende klachten in verband met loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen (zowel 
absoluut als in verhouding tot het totale aantal klachten betreffende genderdiscriminatie inzake arbeid).

De tekst voor de eerste indicator uit 2001 is geherformuleerd om toe te spitsen op maatregelen rond de 
loonkloof en niet meer op die rond professionele ongelijkheid in ruimere zin. De directe en indirecte maat-
regelen worden evenwel gehandhaafd doordat rekening is gehouden met een groot aantal factoren die 
deze ongelijkheid verklaren. In de indicator zijn eveneens de organen voor gelijke kansen opgenomen die 
in 2001 niet bestonden, gezien hun potentiële rol in de behandeling van klachten van slachtoffers van de 
loondiscriminatie. De gegevens over het aantal klachten als vermeld in 2001 werden behouden. De gege-
vens over de evaluatie van de maatregelen (wetgevende en niet-wetgevende) zijn vereenvoudigd om zo in 
ruimere mate de concrete gevolgen voor de loonkloof beter weer te geven.
 

23  het gedeelte dat gewijd is aan de wetgevende en regelgevende maatregelen is gebaseerd op de publicaties van het europees netwerk van juridische deskundigen en van de europese commissie:  
european network of legal experts in the Field of gender equality, 2009. Gender Equality Law in 30 European Countries, 2009 update, european commission, Directorate-general for employment, 
social affairs and equal opportunities, Unit eMpl/g/2. 

 european commission, Directorate-general for employment, social affairs and equal opportunities, Unit g.2., 2009, EU Rules and Gender Equality: How are they transposed into national law?
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De discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt kent een lange geschiedenis, evenals de inspanningen om 
die weg te werken. Eén van de belangrijkste beginselen op dit gebied, het recht op gelijk loon voor gelijk werk, 
is reeds vastgelegd in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 en in het Verdrag van 
Rome tot oprichting van de Europese Gemeenschap van 1957. Vervolgens is dit recht verder uitgewerkt en werd 
het recht op gelijk loon voor gelijk werk of werk van gelijke waarde opgenomen in de richtlijn van de Europese 
Gemeenschap van 1975 betreffende dit onderwerp en in de daaropvolgende richtlijnen. 

1.1. Wetgevende en niet-wetgevende maatregelen ter bevordering van loongelijkheid

Wetten zijn onontbeerlijk, maar volstaan niet om de loonverschillen tussen vrouwen en mannen weg te wer-
ken. De initiatieven van regeringswege om de loonongelijkheid rechtstreeks te bestrijden, gaan verder dan het 
wetgevende systeem en omvatten de oprichting van institutionele mechanismen, het aannemen van actie-
plannen en de uitwerking van initiatieven. 

1.1.1. Wetgevend kader

Alle Lidstaten beschikken over nationale wetgeving ter bestrijding van genderdiscriminatie en, in het bijzonder, 
loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen. De wetten die de verschillende Lidstaten op dit terrein hebben 
aangenomen zijn duidelijk gebaseerd op het bindend Europees recht in kader van het Verdrag en op Richtlijn 
2006/54/EG tot intrekking van, onder meer, de Richtlijnen 75/117/EEG en 2002/73/EG.

1.1.1.1. Wetgeving over de loongelijkheid

Het beginsel van de loongelijkheid is volledig opgenomen in de wetgeving van de Lidstaten, door de verplichting 
van gelijk loon voor gelijk werk of werk van gelijke waarde. Dit beginsel kan in de grondwet of op wetgevend ni-
veau bekrachtigd worden, zowel in het kader van het algemeen arbeidsrecht (BG, CZ, FR, HU, LT, PT, PL, SK) als bij 
wetgevingshandelingen die specifiek op de bestrijding van discriminatie gericht zijn. Dit beginsel is opgenomen 
in de grondwet van sommige staten, zoals Cyprus, Griekenland en Portugal24 of in het arbeidswetboek van andere 
Lidstaten, zoals Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Litouwen, Polen, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In de Hongaarse 
wetgeving wordt veel aandacht geschonken aan de loongelijkheid: gelijk loon voor gelijk werk wordt verzekerd 
door de grondwet en de wet betreffende de gelijkheid van behandeling (2003) terwijl het arbeidswetboek (sinds 

24 http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art23/default_fr.htm
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de wijziging in 2006) een artikel 142/A bevat dat “naleving van het beginsel van gelijke behandeling bij de vaststel-
ling van het loon voor als gelijkwaardig beoordeeld werk” eist. In Bulgarije wordt de loongelijkheid geregeld door 
het arbeidswetboek (van kracht sinds 1987, gewijzigd in 2007) en de wet op de bescherming tegen discriminatie 
(van kracht geworden in 2004, gewijzigd in 2007). In sommige wetten zijn de maatregelen vastgesteld die onder-
nemingen moeten aannemen om de loonkloof tegen te gaan, waarbij in het bijzonder aandacht dient te worden 
geschonken aan het opnemen van het genderaspect in de loononderhandelingen, de vaststelling van classificatie-
systemen voor genderneutrale functies, en de transparantie met betrekking tot verloning. Frankrijk heeft in 200625 
een wet aangenomen betreffende de loongelijkheid tussen vrouwen en mannen die ondernemingen verplicht de 
nodige stappen te nemen om de loonkloof tussen vrouwen en mannen vóór 31 december 2010 weg te werken en 
het beginsel van looncompensatie bij ouderschapsverlof of adoptieverlof in de praktijk toe te passen. Krachtens deze 
wet moet bij loononderhandeling in de verschillende sectoren en ondernemingen aandacht worden geschonken 
aan de genderkwestie. In Denemarken verplicht de wet op de transparantie van informatie over lonen, die op 1 ja-
nuari 2007 in werking is getreden, ondernemingen met meer dan 35 werknemers in het totaal en met meer dan 10 
werknemers van elk geslacht in dezelfde afdeling om jaarlijkse statistieken te publiceren over de lonen van vrouwen 
en mannen. Deze statistieken moeten vervolgens besproken worden tussen de directie en de werknemers. 

Het begrip loon wordt in de meeste Lidstaten zeer ruim uitgelegd, aangezien het niet enkel het loon op zich omvat, 
maar ook een reeks bijkomende voordelen (bonussen, fooien, huisvestingstoelagen, premies bij huwelijk, ont-
slagvergoeding, ziekte uitkeringen, vergoeding van overuren, enz.). Verschillende Lidstaten, waaronder Duitsland, 
Hongarije en Tsjechië, hebben criteria vastgesteld die het mogelijk maken om vast te stellen of de uitgevoerde 
arbeid “dezelfde waarde” heeft. Er dient bijvoorbeeld rekening te worden gehouden met complexiteit van de ar-
beid, de mate van verantwoordelijkheid, de zwaarte (met inbegrip van de fysieke en psychologische stress), de 
omstandigheden waarin de arbeid verricht wordt, de doeltreffendheid, de ervaring en de vereiste bekwaamheden 
en kwalificaties.  

maatregel lidstaten

Beginsel van loongelijkheid voor vrouwen en mannen in de nationale 
wetgeving

Alle

Beginsel van loongelijkheid voor vrouwen en mannen in de grondwet EL, HU, PL, PT 

Specifieke wet betreffende loongelijkheid voor vrouwen en mannen CY, DK, FR, LU, UK

Beginsel van loongelijkheid voor vrouwen en mannen in de arbeidswet BG, CZ, FR, HU, LT, PT, PL, SK

25 http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=JorFteXt000000816849&datetexte
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In overeenstemming met de Europese wetgeving is het beginsel van loongelijkheid voor vrouwen en man-
nen opgenomen in de wetgeving van de 27 Lidstaten. In sommige Lidstaten is dit beginsel in de grondwet 
vastgelegd (EL, HU, PL, PT). In andere Lidstaten bestaat er een speciale wet betreffende loongelijkheid voor 
vrouwen en mannen (CY, DK, FR, LU, UK). 
Het beginsel van loongelijkheid wordt ook vaak in een algemene wet betreffende gendergelijkheid opge-
nomen. Dit beginsel kan tevens in het arbeidswetboek opgenomen worden (BG, CZ, FR, HU, LT, PT, PL, SK).

We moeten in dit verband benadrukken dat sommige Lidstaten een aantal proactieve verplichtingen in hun 
specifieke wetgevingen hebben opgenomen (verplichting tot publicatie van jaarlijkse statistieken over de 
lonen van vrouwen en mannen binnen een onderneming, verplichting tot collectieve onderhandeling over 
de maatregelen om de loonkloof te elimineren, verplichting voor de ondernemingen om een actieplan op 
te stellen, stelselmatige controle van de naleving in de praktijk, enz.).

 
1.1.1.2. Wetgeving over de toegang tot werk en de arbeidsvoorwaarden

Wetgevingen betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beroepsleven (toegang tot werk, 
promotie, toegang tot beroepsopleiding en arbeidsvoorwaarden) zijn eveneens belangrijk voor de loongelijk-
heid. Alle Lidstaten beschikken over wetgeving waarin het beginsel is vastgelegd van gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen inzake toegang tot werk en arbeidsvoorwaarden, terwijl sommige Lidstaten specifieke 
wettelijke bepalingen voor de loonkloof hebben aangenomen. 

In Slowakije heeft de wet nr. 125/2006 geleid tot zowel een toename van het aantal arbeidsinspecteurs, als 
een uitbreiding van hun bevoegdheden inzake de loongelijkheid tussen vrouwen en mannen. De wijziging 
van het arbeidswetboek (2007) versterkt het recht van vrouwen en mannen op gelijk loon voor arbeid en een 
gelijke waarde. 

De wet betreffende gelijkheid op het werk (equality act) die door het Parlement van het Verenigd Koninkrijk 
op 8 april 2010 aangenomen werd, beoogt onder meer de vermindering van de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen. Artikel 110 van het arbeidswetboek dat in 2006 in Tsjechië aangenomen is, bevat een gedetailleerde 
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lijst van de componenten van het inkomen uit arbeid. Op basis van deze gedetailleerde lijst kunnen alle werk-
nemers aantonen dat ze gelijk werk of arbeid met een gelijke waarde verricht hebben, en hun rechten dus voor 
de bevoegde instanties laten gelden. Drie jaar later (23 april 2009) heeft Tsjechië een antidiscriminatiewet 
aangenomen op grond waarvan elk slachtoffer van loondiscriminatie zich tot de rechter kan wenden. 

In Malta verplicht de wetgeving van 2004 betreffende gelijke behandeling inzake arbeid de werkgever even-
eens om erop toe te zien dat er, wanneer het om hetzelfde werk of werk met een gelijke waarde gaat, geen 
sprake is van rechtstreekse of onrechtstreekse genderdiscriminatie wat de aspecten en voorwaarden van de 
bezoldiging betreft. De wetgeving verplicht de werkgever met name om, wanneer hij/zij een functie classifi-
catiesysteem gebruikt voor de vaststelling van lonen, erop toe te zien dat elke vorm van genderdiscriminatie 
daarbij wordt uitgesloten. 
 
Wetgeving ter bevordering van gelijkheid op het werk kan ook een indirecte impact hebben op de loongelijk-
heid, wanneer er rekening wordt gehouden met bepaalde verklarende factoren, zoals: de stereotypen die tot 
beroepssegregatie leiden, de combinatie van arbeid en gezin die nog altijd meer een zaak van vrouwen is, 
enz. In Bulgarije bepaalt de wet op de bescherming tegen discriminatie bijvoorbeeld sinds 1 januari 2004 dat 
personen die onderwijs of opleiding geven, evenals auteurs van schoolhandboeken of onderwijsmateriaal, 
verplicht zijn informatie te geven en opleidings- en onderwijsmethodes toe te passen die erop gericht zijn de 
stereotypen van de vrouwelijke en mannelijke rollen in alle domeinen van het openbare en het gezinsleven 
tegen te gaan. Spanje heeft in maart 2007 een nieuwe wet betreffende gendergelijkheid aangenomen.26 Deze 
wet bevat specifieke bepalingen over de strijd tegen discriminatie, de toepassing van positieve actiemaatre-
gelen in collectieve overeenkomsten, de bevordering van de combinatie van werk en gezin, de ondersteuning 
van plannen ten behoeve van gelijkheid en ter aanmoediging van goede praktijken.

Voor wetgeving betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen in het beroepsleven is duidelijk ook 
een rol weggelegd op het gebied van loongelijkheid. Alle Lidstaten beschikken over wetgeving waarin het 
beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen inzake arbeidskansen en arbeidsvoorwaarden is 
vastgelegd, sommige Lidstaten hebben specifieke wettelijke bepalingen omtrent de genderloonkloof. 

26 http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/politicas/ley_igualdad.pdf
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1.1.2. Toepassing van de wetgeving

Doorgaans zijn de arbeidsrechtbanken verantwoordelijk voor de toepassing van het recht inzake gelijkheid 
van vrouwen en mannen. Voorbeelden hiervan zijn de Industrial Disputes Tribunal in Cyprus, de Equality Tribu-
nal in Ierland, de bijzondere rechtbanken voor arbeid en sociale zekerheid in Polen en de arbeidsrechtbanken 
in het Verenigd Koninkrijk. De bestaansreden van deze gespecialiseerde rechtbanken is, in het algemeen, hun 
toegankelijkheid voor de werknemers – wat in het bijzonder blijkt uit het relatief informele karakter en de 
geringe kosten van de procedures. Er dient echter opgemerkt te worden dat deze rechtbanken geen monopolie 
hebben op de toepassing van de rechten op het gebied van gelijkheid van vrouwen en mannen: het komt voor 
dat burgerlijke rechtbanken, en zelfs strafrechtbanken, hierbij betrokken zijn.
 
Niet-naleving van het discriminatieverbod moet daadwerkelijk bestraft worden, bijvoorbeeld via de betaling 
van een vergoeding aan het slachtoffer. In de geschillen betreffende loongelijkheid in Denemarken is de meest 
gebruikelijke sanctie de betaling van het verschil tussen het loon van de betrokken vrouw en het bedrag dat 
aan een man in dezelfde positie betaald wordt. In verschillende Lidstaten – waaronder Duitsland, Cyprus en 
Frankrijk – kan herstel in de functie van de werknemer bevolen worden in het geval van discriminerend ont-
slag. 

Krachtens de wet van de EU die de slachtoffers van discriminatie tegen represailles beschermt, dienen de Lid-
staten maatregelen te treffen om personen die een klacht hebben ingediend om hun rechten te doen respecte-
ren, te beschermen tegen ontslag of enige andere schadelijke behandeling door de werkgever. 

Alle Lidstaten voorzien in de omkering van de bewijslast en in sancties (waarbij het slachtoffer doorgaans 
een vergoeding ontvangt) in geval van loondiscriminatie op basis van geslacht. De arbeids-, de burgerlijke 
en de strafrechtbanken spelen een belangrijke rol in de toepassing van het recht inzake gendergelijkheid. 
De slachtoffers zijn tegen represailles beschermd krachtens de wetgeving van de EU betreffende de bestrij-
ding van discriminatie. 
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1.1.3. Niet-wetgevende maatregelen

Het wegwerken van hardnekkige ongelijkheden tussen vrouwen en mannen door middel van beleidsmaatre-
gelen die gericht zijn op gendergelijkheid kan als een groeibevorderende factor gezien worden. Gendergelijk-
heid op de arbeidsmarkt biedt de Lidstaten de mogelijkheid het potentiële aanbod aan arbeidskrachten ten 
volle te benutten.  

In een modern en competitief Europa, dat meer wil zijn dan enkel een symbool, is de bestrijding van de loon-
kloof een grote uitdaging die de inzet van vele actoren vergt. Uit de ingewonnen informatie blijkt dat naast de 
institutionele mechanismen en organen voor gelijke kansen, ook de vakbonden en de werkgeversorganisaties, 
verenigingen, universiteiten (BE, BG, PT), onderzoekscentra (DE, DK, FI, IE) en de nationale instituten voor de 
statistiek (BE, BG, CZ, DK, EE, FI, MT, PL, SI, SK) een belangrijke bijdrage leveren tot de bestrijding van de gen-
derloonkloof en tot de bevordering van gelijkheid. Deze laatste spelen in het bijzonder een sleutelrol bij het ver-
zamelen en analyseren van gegevens over de loonkloof. Verenigingen, van vrouwen in het bijzonder, vormen 
belangengroepen die een bijzondere nadruk leggen op het belang van bewustmaking en communicatie. 

De niet-wetgevende maatregelen maken integraal deel uit van een doelmatig beleid ten behoeve van loon-
gelijkheid en omvatten institutionele mechanismen voor het bevorderen van gelijkheid, actieplannen en 
campagnes voor bewustmaking en voorlichting, onderwijs en opleidingsprogramma’s, publicaties (verslagen, 
onderzoeken, studies, leidraden, enz.), en de ontwikkeling van instrumenten en initiatieven. 
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1.1.3.1. Institutionele mechanismen en organen voor gelijke kansen

De institutionele mechanismen voor de bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen kunnen departe-
menten zijn, of afdelingen, diensten, commissies, werkgroepen, enz. die onder de verantwoordelijkheid van 
een staatssecretaris of een minister geplaatst zijn (gewoonlijk de bewindspersoon die belast is met sociale 
zaken en in het bijzonder met arbeids- en werkgelegenheidsvraagstukken (AT, DE, DK, EE, CZ, FR, LU, NL, PL, 
SI, SK). Luxemburg, België en Denemarken beschikken over een ministerie dat voornamelijk belast is met het 
bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen. De taken van deze instanties betreffen gewoonlijk 
vooral de opstelling van wetten en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid. 

Krachtens Richtlijn 2002/73/EG, herzien bij Richtlijn 2006/54/EG, zijn de Lidstaten verplicht om een of meer-
dere organen voor gelijke kansen (“equality bodies”) aan te wijzen. Deze hebben tot taak de gelijke behan-
deling van vrouwen en mannen ten aanzien van tewerkstelling en arbeid te bevorderen, te analyseren, te 
volgen en te ondersteunen. Zij moeten de bevoegdheid hebben om onafhankelijke bijstand aan slachtoffers 
van genderdiscriminatie te bieden, verslagen te publiceren en aanbevelingen te doen.

institutionele mechanismen lidstaten

Orgaan van het ministerie dat met arbeid of werkgelegenheid  
belast is

AT, DE, DK, CZ, EE, FR, LU, NL, PL, SI, SK

Ministerie dat speciaal verantwoordelijk is voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen

DK, LU, BE

Organen voor gelijke kansen Alle Lidstaten

Orgaan voor gelijke kansen dat zich in het bijzonder bezighoudt 
met genderdiscriminatie 

BE, FI

De institutionele mechanismen ter bevordering van gelijkheid kunnen de vorm aannemen van een orgaan 
dat onder de verantwoordelijkheid van een minister of ministerie valt, gewoonlijk de minister die met de 
kwesties van arbeid en werkgelegenheid belast is. In Denemarken, België en Luxemburg bestaat er een 
ministerie dat zich hoofdzakelijk met het bevorderen van gendergelijkheid bezighoudt. De institutionele 
mechanismen kunnen eveneens de vorm krijgen van een orgaan voor gelijke kansen dat in alle Lidstaten 
aanwezig is. Deze organen zijn zowel bevoegd voor genderdiscriminatie als voor loondiscriminatie. 
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1.1.3.2.  Rol van de organen voor gelijke kansen in de strijd tegen de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen

Hulp bieden aan de slachtoffers is een van de voornaamste opdrachten van de organen voor gelijke kansen. 
Deze kunnen dus, naargelang hun bevoegdheden, een belangrijke rol spelen wanneer er sprake is van loon-
discriminatie. Naast de drie bevoegdheden die door de Europese richtlijn van toepassing vastgesteld werden - 
slachtoffers helpen, studies verrichten, verslagen publiceren en aanbevelingen formuleren - kan het mandaat 
van deze instanties bovendien aspecten omvatten zoals opleiding, samenwerking met actoren, de uitwerking 
van gedragscodes, de verspreiding van goede praktijken en positieve verplichtingen.27 
 
Sommige instanties zijn zich bewust van de essentiële rol die zij kunnen spelen in de preventie van discri-
minatie, en leggen de nadruk op opleiding, die ofwel op een specifiek publiek ofwel op een breder publiek 
gericht kan zijn. Sommige organen voor gelijke kansen stellen gedragscodes op. Deze codes lichten de bin-
dende regels toe die moeten worden gevolgd door ondernemingen, instituten of personen die zich aan discri-
minatie zouden kunnen bezondigen. Zij hebben dus soms betrekking op de loonongelijkheid tussen vrouwen 
en mannen. Ook kunnen zij als basis dienen voor de evaluatie van de impact en de doeltreffendheid van de 
maatregelen die door instanties ter bevordering van gelijkheid gebruikt worden om hun deskundigheid op dit 
gebied aan te wenden.  

Parallel aan de codes voor goed gedrag die ontwikkeld worden om de actoren bij te staan in het formuleren 
van hun eigen gelijkheidsbeleid en actieplannen, verzamelen en verspreiden sommige Lidstaten de initia-
tieven die zij navolgenswaardig achten: de goede praktijken. Alle actoren die zich voor de bestrijding van 
discriminatie en voor de bevordering van gelijkheid willen inzetten, kunnen zo over beknopte en concrete 
informatie omtrent bestaande goede praktijken en de gelanceerde initiatieven beschikken. 

Verschillende Lidstaten leggen positieve verplichtingen op aan overheidsinstanties en het bedrijfsleven. Het 
nationaal orgaan voor gelijke kansen kan dus de bevoegdheid hebben om een bijdrage te leveren tot proce-
dures voor de uitvoering en het controleren van de inachtneming van deze verplichtingen door een gegeven 
instituut. Een positieve verplichting eist van de overheidsinstanties of de privé-organisaties dat zij gelijkheid 
en diversiteit in alle aspecten van hun werk bevorderen, dit zowel ten aanzien van de werknemers en de 
werkgevers als van de gebruikers. Deze aanpak, in combinatie met strikte regels voor de uitvoering, vergt dat 
er concrete resultaten worden geboekt. 

27  european network of experts in non-discrimination, european commission, 2006. Catalysts of change? Bodies promoting equality under Directive 2000/43/EC: Existence, independence and efficiency, 
european commission, Directorate-general for employment, social affairs and equal opportunities, U.g2.
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In Zweden worden de werkgevers, zowel in de openbare als in de privésector, verplicht meetbare doelstel-
lingen vast te leggen en concrete maatregelen te treffen om de gelijkheid van vrouwen en mannen in het 
beroepsleven te waarborgen.28

Sommige organen voor gelijke kansen hebben, naast hun wettelijk voorziene taken (waaronder de bijstand 
aan slachtoffers, met inbegrip van loondiscriminatie op basis van geslacht), ook opleidingsprogramma's en 
gedragscodes ontwikkeld, beste praktijken verzameld en uitgewisseld, in het bijzonder op het terrein van 
de bestrijding van de loonkloof, en positieve verplichtingen opgelegd. 

1.1.3.3 Actieplannen

Hoewel sommige landen reeds voor de Conferentie van Peking actieplannen op het gebied van gelijkheid 
hadden, soms zelfs meerdere opeenvolgende plannen, zijn dergelijke plannen vooral na 1995 bijna overal 
aangenomen. Momenteel beschikken de meeste Lidstaten over actieplannen voor gelijkheid van vrouwen 
en mannen. De institutionele mechanismen spelen doorgaans een doorslaggevende rol bij de opstelling en 
uitvoering van deze plannen, die over het algemeen uitgewerkt zijn met de sociale partners, ngo’s, enz. Het 
wegwerken van de loonkloof tussen vrouwen en mannen is doorgaans een van de specifieke doelstellingen 
van de actieplannen voor gendergelijkheid. 

De opstelling van het eerste nationale Cypriotische actieplan voor gelijkheid van vrouwen en mannen (2007-
2013) is het resultaat van nauwe samenwerking tussen alle overheidsdiensten, lokale gemeenschappen, 
vrouwenorganisaties, ngo’s, academische instellingen en organen die gespecialiseerd zijn op het gebied van 
de rechten van de mens. Dit plan beoogt een grotere aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt en in 
openbare functies, en het waarborgen van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, in het bijzonder 
gelijke bezoldiging voor werk van gelijke waarde.

In Griekenland voorziet het actieplan prioriteiten en actiegebieden inzake het nationale beleid voor gelijk-
heid van vrouwen en mannen (2004-2008) in meerdere strategische actiegebieden: de integratie van ge-
lijkheid van kansen voor vrouwen en mannen in alle instrumenten, beleidsvormen en maatregelen van de 
regering, de bestrijding van ongelijkheid op de arbeidsmarkt en in arbeidsrelaties – met als voornaamste 
doelstelling de optimale benutting van het menselijk potentieel en het elimineren van elke vorm van discri-

28  europees netwerk van organen ter bevordering van gelijke behandeling (equinet), 2008. Promoting equality: Overview of positieve measures used by national equality bodies.
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minatie van vrouwen, en de bestrijding van stereotiepe opvattingen omtrent de rol van vrouwen en mannen 
in het onderwijssysteem.
 
In Ierland zijn in the national strategy for women de prioriteiten opgenomen van de regering voor de ver-
sterking van de positie van vrouwen voor de periode 2007-2016. Een van de doelstellingen van dit plan is 
het waarborgen van de gelijke kansen voor vrouwen op sociaal en economisch gebied door middel van: een 
grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, beperking van de loonkloof tussen vrouwen en mannen, 
versterking van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, de toename van het aantal vrouwelijke onderne-
mers, benutting van het onderwijssysteem als instrument dat vrouwen en meisjes de gelegenheid biedt hun 
bekwaamheden optimaal te benutten, en een ruimer aanbod aan kinderopvangstructuren. 

Teneinde concrete invulling te geven aan haar engagement voor de realisatie van juridische en daadwerkelijke 
gelijkheid van vrouwen en mannen, heeft de Luxemburgse regering in 2006 haar eerste actieplan voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen aangenomen. De gekozen werkwijze was die van de zogeheten “tweele-
dige” benadering, die bestaat uit het integreren van de genderdimensie in alle beleidsvormen en uit specifieke 
maatregelen ten gunste van het ene of het andere geslacht wanneer die nodig blijken te zijn om hardnek-
kige ongelijkheden weg te werken. In het kader van dit programma is een uitgebreide studie verricht naar de 
oorzaken van de loonkloof. De regering heeft besloten het Nationaal Actieplan voor Gelijkheid 2006-2008 te 
verlengen voor de periode van 2009 tot 2014. Het doel hiervan was in het bijzonder de voortzetting van de 
strijd tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen, het gratis ter beschikking stellen aan de sociale partners 
van een instrument voor zelfevaluatie van loonstructuren voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers, 
en de publicatie van een handleiding betreffende gelijk loon.

Finland heeft op zijn beurt een actieplan uitgewerkt voor de periode 2008-2011, waarvan een van de doelstel-
lingen is de loonkloof te bestrijden door de beroepssegregatie aan te pakken.  

In Duitsland is in 2008 het actieprogramma perspektive Wiedereinstieg (Vooruitzichten voor herintreding) 
gelanceerd ten behoeve van vrouwen die, na verschillende jaren afwezigheid, willen herintreden op de ar-
beidsmarkt. Litouwen heeft sinds 2003 drie nationale programma’s aangenomen betreffende gelijke kansen 
voor vrouwen en mannen (2003/2004, 2005/2009, 2010/2014). De doelstellingen van het programma zijn het 
verzekeren van gelijkheid voor vrouwen en mannen op een systematische, geïntegreerde en samenhangende 
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manier, het bevorderen van een geïntegreerde aanpak betreffende gelijkheid en het oplossen van specifieke 
genderproblemen. In 2010 heeft Bulgarije een nationaal actieplan aangenomen ter bevordering van gelijk-
heid van vrouwen en mannen. In het kader van dit programma zal een gedetailleerde studie naar de oorzaken 
van de loonkloof verricht worden. 
 
Naast de algemene plannen zijn er soms ook specifieke plannen voor de bestrijding van de loonkloof uitgewerkt. 
In 2009 keurde Spanje een actieplan voor de bestrijding van loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen goed. 

Het belang van het werk dat de institutionele mechanismen hebben verricht in verband met de actieplannen 
wordt erkend, of zij nu initiatiefnemers waren en de voornaamste verantwoordelijken voor de uitvoering ervan, 
of dat hun taak bestond in de promotie en/of de coördinatie en controle van de activiteiten gericht op het rea-
liseren van de doelstellingen inzake gelijkheid van vrouwen en mannen. 

maatregel lidstaten

Loongelijkheid opgenomen in een algemeen actieplan voor 
gendergelijkheid

BG, CY, DE, EL, FI, IE, LT, LU

Actieplan dat hoofdzakelijk aan de loongelijkheid gewijd is ES, FI

De kwestie van de loongelijkheid wordt doorgaans opgenomen in de actieplannen die gendergelijkheid op 
een algemene manier beogen. Er bestaan twee actieplannen die hoofdzakelijk aan de loongelijkheid voor 
vrouwen en mannen gewijd zijn (ES, FI).

 
1.1.3.4. Bewustmaking, opleiding, instrumenten en andere initiatieven  

A. Bewustmaking en opleiding 

Bewustmakings-, voorlichtings- en opleidingsprogramma’s – om gendergelijkheid in het algemeen en met name 
loongelijkheid te bevorderen – kunnen afzonderlijk uitgevoerd worden of geïntegreerd worden in actieplannen. 

In Luxemburg is in de regeringsverklaring van 29 juli 2009 de wens bevestigd om bewustmakingsacties te 
blijven uitvoeren. In het kader van het nationaal actieplan voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2009-
2014 zullen er met name verdere bewustmakingsmaatregelen uitgevoerd worden, om een mentaliteits- en 
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gedragswijziging in de hand te werken. Deze acties omvatten de organisatie van manifestaties het hele jaar 
door en de verspreiding van publicaties en brochures betreffende thema’s met betrekking tot gelijkheid van 
vrouwen en mannen.29 

In Frankrijk is een communicatiekit verstuurd naar de 1.500 grootste gemeenten. Deze kit, in de vorm van 
een CD, stelt informatie- en communicatiemiddelen (tentoonstellingsborden, affiches, radio- en TV-spots) ter 
beschikking, die de steden in het kader van de bestrijding van discriminatie kunnen gebruiken op reclame-
panelen. Er werden tevens 3,5 miljoen exemplaren gedrukt van een brochure die uitleg geeft over discrimina-
tievormen, te verspreiden door de plaatselijke overheden. 

In Griekenland vindt de bewustmaking van het publiek met betrekking tot gelijkheid en loondiscriminatie 
vooral plaats door middel van de organisatie van studiebijeenkomsten, de publicatie van een nieuwsbrief en 
het verrichten van onderzoek. 

In verschillende Lidstaten (bijvoorbeeld in Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Luxemburg en Polen) is er 
een speciale dag gewijd aan loongelijkheid. 

Opleidingsprogramma’s rond gendergelijkheid kunnen op een specifieke doelgroep of op een breder publiek 
gericht zijn. In Frankrijk werden er e-learning opleidingsmodules ontwikkeld voor werknemers en voor het 
grote publiek. Dankzij deze cursussen, die men kan downloaden van het net, kunnen alle internetgebruikers 
zich op de hoogte stellen van het discriminatierecht en van stereotiepe uitingsvormen. De multimedia-inhoud 
plaatst de internetgebruiker in specifieke situaties binnen een animatiewereld. De gebruiker moet daarbij aan-
geven of de dialogen van de opgevoerde personages discriminerende uitlatingen bevatten.

Volgens de ontvangen antwoorden van de Lidstaten kunnen bewustmakings-, voorlichtings- en opleidings-
programma's betreffende loongelijkheid voor vrouwen en mannen geïntegreerd worden in een actieplan 
(EL, LU) of afzonderlijk uitgevoerd worden. In verschillende Lidstaten (AT, BE, DE, FR, LU, PL) bestaat er een 
dag die gewijd is aan loongelijkheid van vrouwen en mannen. Op deze dag vormen bewustmakingsactivi-
teiten de belangrijkste instrumenten om loongelijkheid van vrouwen en mannen te promoten. Opleidings-
modules kunnen op een specifieke doelgroep of op een breder publiek gericht zijn.

 

29 activiteitenverslag 2009 van het luxemburgse Ministerie van gelijke Kansen: http://www.mega.public.lu/publications/0_rapports_activites/rapport_annuel_2009/index.html
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B. Instrumenten en initiatieven 

Loonverschillen worden bepaald door een aantal factoren die elkaar wederzijds beïnvloeden en die veel verder 
gaan dan de problematiek van gelijk loon voor gelijk werk of voor werk van gelijke waarde. Bijgevolg houden 
de Lidstaten rekening met dit grote aantal factoren en met de complexiteit ervan wanneer ze instrumenten en 
initiatieven uitwerken in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen.

Op basis van de reacties op vragenlijsten is er een inventaris opgemaakt van verschillende initiatieven en 
instrumenten: de ontwikkeling van genderneutrale functieclassificatiesystemen, instrumenten waarmee 
loondiscriminatie binnen bedrijven opgespoord wordt, het in het leven roepen van labels en prijzen, de publi-
catie van studies en verslagen omtrent loonverschillen tussen vrouwen en mannen, en dagen gewijd aan de 
bestrijding van stereotypen.  

Een aanzienlijk aandeel van de loonkloof kan verklaard worden door de onderwaardering van typisch vrouwe-
lijke functies. De introductie van een analytisch classificatiesysteem is het meest passende instrument om tot 
een objectief, transparant en genderneutraal loonsysteem te komen. Het beginsel “gelijk loon voor werk van 
gelijke waarde” wordt dan de grondslag voor een rechtvaardig loonbeleid. 
 
In België (2001-2005) is het project eVa (Analytische Evaluatie) onderverdeeld in drie belangrijke gebieden. 
Om te beginnen is het opleidingspakket evaluatie en classificatie van functies: instrumenten voor gelijk loon 
gemoderniseerd. Vervolgens zijn de sociale partners opgeleid en gesensibiliseerd in het kader van de introduc-
tie van een genderneutraal functieclassificatiesysteem. Ten derde is de impact van een analytisch functieclas-
sificatiesysteem met het oog op gelijke verloning geanalyseerd. In dat kader is er een evaluatie-instrument 
ontwikkeld: de checklist “sekseneutraliteit bij functiewaardering en –classificatie”. Aan de hand daarvan 
kan men genderdiscriminatie bij de classificatie van functies opsporen en de ongelijke behandeling van vrou-
wen en mannen verder terugdringen. 

In Luxemburg is een analytisch functie-evaluatiesysteem ontwikkeld: aBaKaBa (analytische Bewertung von 
arbeidsfunktionen nach Katz und Baitsch). Aan de hand daarvan is het mogelijk een rechtvaardige loontabel 
op te stellen met activiteiten die door mannen en vrouwen worden verricht. 
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In Nederland is een efficiënt verificatiesysteem voor loongelijkheid ontwikkeld: de Quickscan gelijke verlo-
ning. Werkgevers kunnen dit instrument gebruiken om een overzicht te krijgen van loonverschillen tussen 
werknemers van de twee geslachten. In Luxemburg is in 2009 een nieuw instrument geïntroduceerd: logiB 
(Excel programma), een evaluatie-instrument voor loongelijkheid waarmee men kan nagaan of een bedrijf 
gelijkwaardige arbeid gelijk beloont. Wanneer uit de resultaten blijkt dat een bedrijf discrimineert, dan kan 
dat bedrijf advies krijgen. In Duitsland bestaat sinds 2009 een soortgelijk instrument, logiB-D. Ondernemin-
gen die er gebruik van maken ontvangen tevens een reeks richtsnoeren om werkgevers aan te moedigen zich 
te beraden op het probleem van de loonkloof tussen vrouwen en mannen. 

Om werkgevers te belonen voor hun inspanningen bij de bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en man-
nen, moedigen sommige Lidstaten initiatieven voor de bevordering van loongelijkheid op het werk aan door la-
bels en prijzen te creëren. In Frankrijk is eind 2004 het label “Égalité professionnelle” geïntroduceerd. Dit label 
heeft tot doel waardering uit te drukken voor de gelijke behandeling van vrouwen en mannen en voor samen-
werking van vrouwen en mannen binnen bedrijven, bestuurlijke instanties en verenigingen. Het label wordt 
toegekend op basis van criteria op drie gebieden: gelijkheid op het werk, de werking van human resources en 
management en ouderschap binnen het beroepskader. Het label is geldig gedurende een periode van 3 jaar, 
met een tussentijdse controle na 18 maanden. Op 11 januari 2010 hadden 42 bedrijven het label ontvangen. 

Tradities en stereotypen beïnvloeden de opleidings- en beroepskeuze van meisjes en jongens, en indirect ook 
hun toekomstige bezoldiging. Daarom hebben enkele Lidstaten programma’s uitgewerkt om het bestaan van 
stereotypen onder jongeren te bestrijden. In Luxemburg is de gDBD (girls’ Day and Boys’ Day) een maatregel 
die deel uitmaakt van de beroepskeuzeadvisering van leerlingen en die jonge meisjes en jongens gedurende een 
dag de gelegenheid biedt beroepen te ontdekken die atypisch zijn voor hun sekse. In Oostenrijk is een soortgelijk 
programma ingevoerd. In Duitsland hebben de Dag voor Meisjes en de nieuwe aanpak voor Jongens eveneens 
tot doel vrouwelijke en mannelijke stereotypen binnen de onderwijs- en beroepssfeer te wijzigen. Meisjes en 
jongens worden aangemoedigd een niet-traditioneel pad te volgen op het vlak van onderwijs en beroepskeuze. 

Er wordt ook gebruik gemaakt van publicaties in de bestrijding van de loonkloof. In Oostenrijk is in 2008 een 
onderzoek gepubliceerd met de titel gender pay gap: indicators for a monitoring. Het doel van dit rapport 
was om kwantitatieve indicatoren betreffende de loonkloof tussen vrouwen en mannen te presenteren, die 



126

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in De liDstaten van 
De europese unie: kwantitatieve en kwalitatieve inDicatoren

als referentie kunnen dienen om de ontwikkeling van de kloof over de tijd te volgen. In België werd in 2007 
het rapport over de loonkloof gepubliceerd, aan de hand waarvan de ontwikkeling van loonverschillen tus-
sen vrouwen en mannen gemeten kan worden en waarin maatregelen worden voorgesteld om die verschillen 
weg te werken. In 2010 publiceerde Griekenland het eerste bijzonder verslag over gelijkheid van vrouwen en 
mannen op het werk en in arbeidsrelaties. Denemarken heeft een handleiding (2006) opgesteld voor bedrij-
ven, waarmee men gelijke verloning van vrouwen en mannen wil bevorderen. In 2008 werd er voorts een gids 
uitgebracht over beroepssegregatie op basis van geslacht. 
 
In het kader van een samenwerkingsproject met Frankrijk in 2007-2008 (equality between men and women: 
principle and goal for effective and sustainable enterprises) publiceerde Estland een verslag over goede 
praktijken en instrumenten op het vlak van gelijke behandeling van vrouwen en mannen in ondernemingen 
in Lidstaten van de EU alsmede een reeks richtsnoeren getiteld: gender equality in your company – recipes 
for success. Ook wanneer vrouwen beschikken over een zekere mate van expertise, zijn zij vaak niet zichtbaar 
genoeg. Daarom bracht België in 2009 een gids uit over vrouwelijke deskundigen: Vega (Valoriseren van Ex-
perten en Aandacht voor Gender). Het doel van deze gids is om openbare instanties, actoren van het media-
landschap, ngo’s, enz. die specifieke profielen willen invullen, de weg te wijzen naar bekwame vrouwen met 
gespecialiseerde kennis. Duitsland en Tsjechië hebben eveneens een samenwerkingsproject (2006) opgezet: 
gelijke behandeling van beide geslachten: de rol van sociale partners op de het werk. Een van de doelstel-
lingen van dit project is de bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen.

De instrumenten en overige initiatieven zijn onderverdeeld in 6 categorieën: de ontwikkeling van gender-
neutrale functieclassificatiesystemen (BE, NL), instrumenten voor het opsporen van loondiscriminatie in 
bedrijven (BE, LU, NL), de uitvoering van bewustmakings- en opleidingsprogramma's ter bestrijding van 
stereotypen, met name onder jongeren (AT, DE, LU), het creëren van labels en prijzen (FR, MT, PT), de pu-
blicatie van studies en verslagen over loonverschillen waarmee men de ontwikkeling van de loonkloof op 
nationaal niveau kan meten (AT, BE, DK, EE, EL, FR) en samenwerkingsprojecten (CZ, DE, EE, FR).
Er bestaan in iedere Lidstaat van de Europese Unie uiteraard tal van maatregelen om de loongelijkheid voor 
vrouwen en mannen te waarborgen. De verscheidenheid van de benaderingen onderstreept hoe complex 
dit probleem en de oplossingen ervoor zijn.
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1.2.  Doeltreffendheid van maatregelen

1.2.1. Evaluatie van maatregelen

Een evaluatie van de maatregelen om de loonkloof tussen vrouwen en mannen weg te werken maakt het 
mogelijk hun doeltreffendheid te beoordelen. Door loondiscriminatie met cijfers in kaart te brengen kan men 
zich ook een oordeel vormen over de relevantie van het huidige beleid. Uit de respons op de vragenlijsten is 
gebleken dat enkele Lidstaten een aantal maatregelen geëvalueerd hebben om na te gaan of een maatregel 
relevant is en geschikt om gelijke verloning van vrouwen en mannen te bevorderen. 

1.2.1.1. Evaluatie van wetgevingen

De geëvalueerde wetten hebben ofwel betrekking op gendergelijkheid in het algemeen, ofwel op loongelijk-
heid in het bijzonder. In Frankrijk schept de wet van 9 mei 2001, de zogeheten loi génisson, de verplichting 
om over gelijkheid op het werk te onderhandelen op het niveau van het bedrijf en de bedrijfstak; zo wordt 
gelijkheid op het werk een transversaal element in de verplichte onderhandelingen. Het merendeel van de 
bedrijven heeft zich niet gebogen over de kwestie van gelijkheid op het werk tijdens de jaarlijkse onderhan-
delingen. Volgens de enquête reponse (uitgevoerd in 2004-2005 bij 3000 bedrijven met meer dan 20 werk-
nemers) verklaart 30% van de directies over dit thema te hebben onderhandeld binnen hun bedrijf tussen 
2002 en 2004 en geeft 12% te kennen dat er een overeenkomst is gesloten. Na onderzoek van de gesloten 
overeenkomsten blijkt dat binnen het bedrijfsleven het aantal overeenkomsten die het thema van gelijkheid 
op het werk regelen de afgelopen jaren gestaag is toegenomen. In 2005 zijn er 295 overeenkomsten over dit 
onderwerp ondertekend, tegen 129 in 2004. Vanuit kwalitatief oogpunt zijn deze overeenkomsten nog steeds 
zeer heterogeen qua vorm en inhoud. 
 
Enerzijds kan men een onderscheid maken tussen overeenkomsten die specifiek betrekking hebben op dit 
onderwerp en loonakkoorden in het kader van de jaarlijkse verplichte onderhandelingen, waarin een alinea 
of een bepaling opgenomen wordt betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen. Anderzijds zijn die 
bepalingen of teksten qua inhoud erg uiteenlopend: in sommige worden concrete maatregelen opgelegd om 
ongelijkheden te elimineren (vaak door zich te concentreren op concrete punten zoals verloning of aanwer-
ving), in andere teksten is helemaal geen sprake van dergelijke maatregelen.
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Volgens een Fins verslag (2010) over de doeltreffendheid van de wet betreffende gelijkheid van vrouwen en 
mannen heeft die wet geleid tot een toename van het aantal gelijkheidsplannen en van de diversiteit ervan. 
De kwaliteit van deze plannen en van inkomensenquêtes is echter voor verbetering vatbaar. 

In Zweden voeren verschillende bedrijven loonenquêtes uit conform de wet betreffende discriminatie (2009).

In Denemarken blijkt uit het verslag van 2010, waarin de wet betreffende gelijkheid van vrouwen en mannen 
wordt geëvalueerd, dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen voornamelijk te wijten is aan segregatie op 
de arbeidsmarkt, die 70 tot 80% van de kloof verklaart. 

In het Verenigd Koninkrijk heeft een evaluatie in 2004 aan het licht gebracht dat er, ondanks de geboekte 
vooruitgang op het vlak van wetgeving en bij opleiding en bijscholing van vrouwen nog maatregelen moeten 
worden genomen ter bestrijding van stereotypen binnen het onderwijsstelsel en voor een goede combinatie 
van werk en gezin. 

Uit een evaluatie van de Franse wet van 23 maart 2006 betreffende loongelijkheid voor vrouwen en mannen 
is gebleken dat de kwaliteit van de bestudeerde sectorale overeenkomsten ieder jaar vooruit gaat: het aantal 
overeenkomsten waarover enige terughoudendheid bestaat – hetzij omdat ze niet aan de gestelde eisen be-
antwoorden, hetzij omdat zij zich beperken tot een verwijzing naar de wet – blijft echter erg hoog (bijna twee 
derde). De problemen waarop men stuit op sectoraal niveau komen naar voren tijdens onderhandelingen 
tussen bedrijven, of het nu gaat om problemen bij het stellen van een diagnose of bij het plannen van opera-
tionele maatregelen om loonverschillen geleidelijk te elimineren.

Beoordeelde maatregel lidstaten

Wetgeving betreffende gendergelijkheid DK, EL, FI, FR, SE, UK

Wetgeving betreffende gelijke verloning FR

Uit de evaluatie van de wetgeving is gebleken dat ondanks de vooruitgang die dankzij deze wetgeving 
geboekt werd, verloning voor vrouwen en mannen nog steeds niet verwezenlijkt is. De wetten die geëva-
lueerd zijn, betreffen gelijkheid van vrouwen en mannen in het algemeen (DK, EL, FI, FR, SE, UK) of gelijke 
verloning in het bijzonder (FR). Het aannemen van wetten blijft bijgevolg een belangrijke stap, die echter 
niet toereikend is om de loonkloof tussen vrouwen en mannen weg te werken.
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1.2.1.2. Evaluatie van actieplannen

Sommige Lidstaten hebben de resultaten gepresenteerd van de evaluaties van hun nationale actieplannen. In 
Luxemburg heeft het eindverslag van het Nationaal plan voor gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2008) 
aan het licht gebracht dat de doelstellingen van het plan niet volledig verwezenlijkt zijn. Er wordt dan ook 
voorgesteld om het programma te verlengen. In het verslag wordt tevens aanbevolen de nadruk te leggen op 
terreinen waarop dringend actie ondernomen moet worden, met name een verplichte genderopleiding voor 
ambtenaren, staatsbeambten en lokale overheden. Uit de evaluatie van het Finse programma voor gelijke 
verloning (2006-2007) is gebleken dat de resultaten positief zijn. Het programma heeft echter maar een jaar 
geduurd, hetgeen een evaluatie van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen bemoeilijkt.

Beoordeelde maatregel lidstaten

Actieplannen CZ, FI, LU

Hoewel de uitvoering van actieplannen niet voldoende was om de loonkloof tussen vrouwen en mannen 
te elimineren, is er dankzij de plannen wel voldoende vooruitgang geboekt om bepaalde Lidstaten zoals 
Luxemburg en Tsjechië ertoe aan te zetten ze te verlengen. 

1.2.1.3. Evaluatie van instrumenten en initiatieven 

Voorbeelden van geëvalueerde instrumenten en andere initiatieven zijn de programma’s ter bestrijding van 
stereotypen en de labels die zijn ontwikkeld voor bedrijven. Enkele Lidstaten hebben de resultaten gepresen-
teerd van onderzoeken die zijn gepubliceerd in het kader van de bestrijding van de loonkloof. 

Wanneer men de balans opmaakt van de Luxemburgse dag girls’ Day – Boys’ Day in 2010, dan valt op dat, 
met 844 jongeren, het aantal deelne(e)m(st)ers verder is gestegen met 8% in vergelijking met 2009. Te zelf-
dertijd hebben het bedrijfsleven, de instellingen en de bestuursorganen opnieuw hun steun betuigd aan dit 
initiatief, door in totaal 258 verschillende activiteiten aan te bieden aan de meisjes en jongens. In Duitsland 
werd een record opgetekend dankzij de deelname van 122.588 meisjes en de organisatie van 9618 manifesta-
ties in het hele land ter gelegenheid van de 10e editie van de Dag van de meisjes op 22 april 2010. 
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De evaluatie van het label egalité heeft in Frankrijk geleid tot lichtere dossiers voor bedrijven met minder dan 
50 werknemers, en tot de harmonisering en vereenvoudiging van de algemene voorwaarden voor kandidaten 
voor het label. 

Volgens de studie the million inspection, uitgevoerd in Zweden onder 600 werkgevers, heeft 44% van hen 
maatregelen genomen om loonverschillen tussen vrouwen en mannen te bestrijden. Een onderzoek dat in 
2008-2009 werd uitgevoerd door Polen bracht aan het licht dat er binnen het ministerie van Werkgelegenheid 
nauwelijks loonverschillen bestaan tussen vrouwen en mannen. Uit een studie die in 2009 in Nederland werd 
verricht, blijkt dat het gedeelte van het loon dat bepaald wordt door niet-neutrale factoren (zoals onderhan-
deling) bij mannen hoger ligt dan bij vrouwen. 

Geëvalueerde initiatieven en instrumenten lidstaten

Bestrijding van stereotypen DE, LU

Labels en prijzen FR

Publicaties NL, PL, SE

Uit een evaluatie van de dagen ter bestrijding van stereotypen in Duitsland en Luxemburg is gebleken dat 
het aantal deelnemers – jongeren en bedrijven – in de loop der jaren gestaag blijft stijgen. In Frankrijk zijn 
de algemene voorwaarden geharmoniseerd om ook kleine ondernemingen de kans te geven te dingen naar 
het label voor gelijkheid op het werk. Studies in het kader van de bestrijding van de loonkloof tonen aan dat 
deze kloof, ondanks de geboekte vooruitgang, nog steeds bestaat. 

1.2.2. Kwantificering van loondiscriminatie

Het feit dat er geen gegevens voorhanden zijn over de meest kwetsbare groepen verhult de situatie van de 
slachtoffers en versterkt de indruk dat er geen sprake is van discriminatie. Daarenboven vormt het een hinder-
paal voor de zoektocht naar passende oplossingen voor de discriminatieproblematiek. De gegevens omtrent 
klachten zijn beperkt; in het beste geval betreffen zij uitsluitend de gevallen van discriminatie die reeds ge-
signaleerd werden. Hiervoor zijn er twee belangrijke oorzaken: in de eerste plaats lijkt het erop dat personen 
zich er soms niet van bewust zijn dat ze slachtoffer zijn van discriminatie, en dan is het ook niet te verwachten 
dat zij een klacht indienen. Voorts kan discriminatie – als gevolg van het toenemend aantal wettelijke en 
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niet-wettelijke maatregelen – vormen aannemen die steeds subtieler en minder herkenbaar zijn. Ook kan 
iemand die zich realiseert dat hij/zij het slachtoffer is van discriminatie om verschillende redenen besluiten 
geen gerechtelijke stappen te ondernemen en evenmin een klacht in te dienen. Het verzamelen en publiceren 
van gegevens met betrekking tot klachten betreffende loondiscriminatie blijkt nuttig om de doeltreffendheid 
van wetten en beleidslijnen te beoordelen en om te helpen bij de opstelling ervan. Deze gegevens bieden een 
beeld van de bevolkingsgroep die blootgesteld wordt aan discriminatie en laten zien wat er veranderd is in het 
beleid en de praktijk en wat daarvan de gevolgen zijn.30

 
Dankzij de gegevens over klachten krijgt men meer inzicht in de omvang en de aard van discriminatie. Die ge-
gevens kunnen van verscheidene bronnen afkomstig zijn. Uit de antwoorden op vragenlijsten is gebleken dat 
meerdere Lidstaten beschikken over een systeem om gegevens te verzamelen omtrent klachten betreffende 
loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen. Hoewel de verzameling van gegevens in sommige Lidstaten de 
taak kan zijn van meerdere instanties, wordt over het algemeen de instantie voor gelijke kansen het vaakst 
genoemd (AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, FR, LV, LT, NL, PT, SE, SI). Andere genoemde instanties zijn: de arbeids-
inspectie (PL, PT, SI, SK), het ministerie van Arbeid (BE, DK), het ministerie van Justitie (AT, EL), de rechtbanken 
(DK, UK), de vakbonden (BE), de commissie voor gelijke behandeling (AT), de regeringsgevolmachtigde voor 
gelijke behandeling (PL) en het secretariaat-generaal voor gelijkheid van vrouwen en mannen (EL).

Niet alle Lidstaten verzamelen systematisch gegevens betreffende klachten inzake loondiscriminatie op grond 
van geslacht via officiële statistieken. In sommige Lidstaten, zoals Frankrijk en Ierland, worden klachten be-
treffende genderdiscriminatie geregistreerd zonder dat daarbij de klachten over loondiscriminatie afzonderlijk 
geteld worden. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens verschilt aanzienlijk van Lidstaat 
tot Lidstaat, waardoor een vergelijking moeilijk te maken is. Bovendien worden Lidstaten die beschikken over 
een hoogontwikkeld verzamelsysteem (zoals het Verenigd Koninkrijk) benadeeld, omdat het lijkt alsof ze met 
ernstigere problemen te kampen hebben. Een groot aantal geregistreerde klachten wijst dus niet noodzake-
lijkerwijs op een groot aantal gevallen van discriminatie, maar zou eerder kunnen voortvloeien uit vergaande 
bewustmaking en de beschikbaarheid van een doeltreffend en geloofwaardig mechanisme.31 De cijfers uit 
onderstaande tabel (tabel 5) dienen bijgevolg behoedzaam geïnterpreteerd te worden. In alle jaren is het Ver-
enigd Koninkrijk het land waar het grootste aantal klachten geteld wordt over loondiscriminatie op basis van 
het geslacht, zowel in absolute aantallen (169.735) als relatief (66%). Hoewel Litouwen het geringste aantal 
klachten opgegeven heeft tussen 2005 en 2010 (4), staat de laagste ratio op naam van Slowakije (0,4%). 

30  international labour organisation, 2007. Equality at work: taking up the challenges, global report under the follow-up to the ilo Declaration on Fundamental principles and rights at Work, international 
labour conference, 96th session.

31  international labour organisation, 2007. Equality at work: taking up the challenges, global report under the follow-up to the ilo Declaration on Fundamental principles and rights at Work, international 
labour conference, 96th session.
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verzamelsystemen voor gegevens over 
loondiscriminatie

lidstaten

Orgaan voor gelijke kansen AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, FR, LV, LT, NL, PT, SE, SI

Arbeidsinspectie PL, PT, SI, SK

Ministerie van Arbeid BE, DK

Vakbonden BE

Ministerie van Justitie AT, EL

Rechtbanken DK, UK

Overheidsorgaan bevoegd voor gelijkheid van 
vrouwen en mannen

AT, EL, PL

 

Tabel 5: gegevens over klachten betreffende 
loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen

Year at Be BG cY cZ De Dk ee el fi it lt lv nl pl se pl sk uk

2005 8 5 1 0 4 1 15 3 65 3

2006 7 5 2 5 8 3 3 18 10 53 10 17.268

2007 12 11 1 1 0 23 2 1 6 14 49 14 44.013

2008 8 16 2 4 52 2 1 2 11 14 15 14 23 62.706

2009 18 13 2 2 30 9 0 2 9 12 40 12 11 45.748

2010 7 3

Total 53 50 5 6 9 120 23 6 3 14 8 15 4 59 53 222 53 34 169.735

Ratio* 23% 16% 3% 64% 13% 11% 6% 10% 19% 15% 27% 28% 27% 0,4% 66%

*het betreft de ratio tussen klachten betreffende loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen en klachten betreffende genderdiscriminatie op het vlak van arbeid.
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Volgens de resultaten van onze enquête is de verzameling van gegevens omtrent klachten betreffende 
loondiscriminatie doorgaans de taak van het orgaan voor gelijke kansen (AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, FR, 
LV, LT, NL, PT, SE, SI). Andere instellingen die werden genoemd zijn: de arbeidsinspectie (PL, PT, SI, SK), het 
ministerie van Arbeid (BE, DK), het ministerie van Justitie (AT, EL), de rechtbanken (DK, UK) en de over-
heidsorganen die bevoegd zijn voor gelijkheid van vrouwen en mannen (AT, EL, PL). Verschillende Lidstaten 
hebben statistieken over klachten betreffende loondiscriminatie gepubliceerd. Toch levert een vergelijking 
tussen de Lidstaten op basis van die statistieken geen betrouwbaar beeld. 

De verzameling van gegevens is een instrument dat nog steeds onvoldoende gebruikt wordt in de strijd te-
gen loondiscriminatie op grond van geslacht in de Europese Unie. Het is waarschijnlijk dat bij gebrek aan de 
nodige gegevens een groot aantal discriminatiegevallen niet wordt opgemerkt of niet aan de orde gesteld 
wordt. De beleidsmakers hebben behoefte aan volledige en betrouwbare informatie over doeltreffende 
wetten en remediëringsmiddelen om een oplossing te vinden voor het probleem door middel van een pas-
send beleid. Ook andere actoren die zich inzetten voor loongelijkheid van vrouwen en mannen (instanties 
voor de bevordering van gelijkheid, verenigingen met een legitiem belang, sociale partners, enz.) hebben 
deze gegevens nodig om de situatie te volgen op nationaal niveau en om hun werk op een goede manier te 
plannen en te oriënteren. Bovendien zijn er relevante en actuele gegevens nodig voor het organiseren van 
bewustmakingsactiviteiten. 
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II.  Indicator over de invloed van collectieve onderhandelingen op de bevordering van gelijke 
verloning en het wegwerken van de loonkloof tussen vrouwen en mannen

De tweede kwalitatieve indicator (indicator 9: zie bijlage 22) stoelt op de maatregelen en goede praktijken 
met betrekking tot de loonkloof tussen vrouwen en mannen, uitgestippeld in het kader van collectieve 
onderhandelingen. Op het vlak van evaluatie worden in de indicator de maatregelen opgenomen die ge-
richt zijn op het bestrijden van de loonkloof tussen vrouwen en mannen in het kader van collectieve on-
derhandelingen, alsmede met het aantal collectieve overeenkomsten dat is afgesloten in verband met de 
loonkloof en de actoren die belast zijn met het verzamelen van de gegevens. 

Deze indicator is na 2001 enigszins uitgebreid, waardoor niet alleen rekening wordt gehouden met initia-
tieven van overheidswege, maar ook met initiatieven die rechtstreeks afkomstig zijn van de sociale partners 
zelf. De aard van de maatregelen, de betrokken actoren en de werkingssfeer worden nog steeds in aanmer-
king genomen, zij het in vereenvoudigde vorm. Evenals voor de eerste kwalitatieve indicator zijn de eva-
luatiegegevens vereenvoudigd om op die manier een breder beeld te schetsen van de specifieke gevolgen 
voor de loonkloof. Hierbij werden niet-realistische vergelijkingen met kwantitatieve indicatoren geschrapt.

Deze indicator is weliswaar van fundamenteel belang, maar niet eenvoudig te hanteren, aangezien de sys-
temen van Lidstaat tot Lidstaat sterk verschillen, hetgeen vergelijkingen bemoeilijkt.

Het bepalen van de lonen vormt vaak het centrale element in de collectieve onderhandelingsmechanismen. 
Loonverschillen op grond van geslacht, loonspreiding en het algemene loonniveau zijn een gevolg van col-
lectieve onderhandelingsmechanismen en de kenmerken ervan. Men kan loonverschillen uitsluitend op een 
doeltreffende manier bestrijden wanneer er een sterke inbreng is van de sociale partners: de vakbonden en 
de werkgevers. De rol die het systeem van collectieve arbeidsbetrekkingen speelt bij loonverschillen tussen 
vrouwen en mannen is in een aantal studies benadrukt (Rubery et al., 2005; Plasman et al., 2008; Plantenga 
en Remery, 2006). Krachtige collectieve onderhandelingen leiden tot geringere loonverschillen tussen vrou-
wen en mannen.32

 

32 europese confederatie van Vakbonden (etUc), 2008. resolutie “closing the gender pay gap”.
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Drie belangrijke elementen worden door een aantal auteurs benadrukt (Rubery et al., 2005):

1. Het bestaan van loondrempels en het niveau ervan: minimumlonen

 Vrouwen zullen vaker dan mannen:

	 •	een	functie	uitoefenen	met	een	lage	verloning	en	bijgevolg	het	minimumloon	ontvangen,
	 •		deel	uitmaken	van	een	bedrijf	of	sector	waarbinnen	collectieve	onderhandelingen	een	minder	belangrijke	

rol spelen, waardoor de loondrempels op centraal of sectoraal niveau nog aan belang winnen,
	 •		een	functie	uitoefenen	waarop	de	normen	van	het	minimumloon	–	formeel	of	in	de	praktijk	–	niet	toege-

past worden.

2.  Het niveau en de coördinatie van het mechanisme voor loonbepaling voor beroepen, bedrijven en sectoren 

  Het onderhandelingsniveau is van invloed op het belang van het agendapunt “gelijkheid” op de agenda. De 
waarschijnlijkheid dat kwesties met betrekking tot gelijkheid van vrouwen en mannen behandeld worden 
en het gamma en type vraagstukken dat besproken wordt hangen sterk af van het onderhandelingsniveau 
– centraal (in Zweden bijvoorbeeld), sectoraal (zoals in België), of binnen het bedrijf (met name in het 
Verenigd Koninkrijk). Bij gecentraliseerde onderhandeling is er traditioneel meer belangstelling voor de 
bevordering van gelijkheid. 

  Decentralisatie van het kader van arbeidsverhoudingen heeft een negatief effect op onderhandelingen 
over gelijkheid van vrouwen en mannen en vooral over gelijke verloning. Daarom is de loonkloof gewoon-
lijk kleiner in Lidstaten met gecentraliseerde collectieve onderhandelingen, waarbij belang gehecht wordt 
aan een loonbeleid dat gelijkheid beoogt. De loonkloof is het grootst in de Lidstaten waarin de nadruk ligt 
op de traditionele, niet-egalitaire rol van de vrouw op de arbeidsmarkt of die over een gedecentraliseerd en 
marktgericht systeem voor loonbepaling beschikken.33 Ook geïndividualiseerde loonmechanismen, waarin 
per definitie geen plaats is voor collectieve loonbepaling, werken de loonkloof in de hand.

33  international labour organisation, 2003. Time for equality at work. global report under the follow-up to the ilo Declaration on Fundamental principles and rights at Work, international labour 
conference, 91st session.
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3. De impact van de normen en systemen voor de classificatie en de evaluatie van functies

  Classificatie- en evaluatiesystemen voor functies zijn één van de oorzaken van loonverschillen. Dat geldt 
met name voor functies, beroepen of sectoren die gekenmerkt worden door een sterke oververtegenwoor-
diging van mannen of vrouwen. Hoewel de invloed van deze factor vaak wordt erkend, zijn er weinig in-
spanningen geleverd om classificatie- en evaluatiesystemen te herzien met het oog op gendergelijkheid, 
ook al staat dit punt vermeld op de agenda van de sociale partners. 

De diversiteit op het vlak van systemen van collectieve relaties in de Lidstaten van de Europese Unie vormt on-
getwijfeld één van de verklaringen voor de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Het Europese systeem van 
collectieve relaties, dat geleidelijk gestalte heeft gekregen binnen de Europese Unie, heeft voorlopig slechts 
een beperkte invloed op de loonkloof.

In de strijd tegen de loonkloof is de belangrijkste ontwikkeling de wens van de sociale partners om genderge-
lijkheid te bevorderen. Daartoe is in 2005 een Actiekader aangenomen. 

Het actiekader voor gelijkheid van vrouwen en mannen, dat aangenomen is door de Europese sociale part-
ners (UNICE/UEAPME, CEEP, EVV34), heeft geleid tot verschillende maatregelen op nationaal vlak. Het Actieka-
der legt de nadruk op vier prioritaire gebieden: de rollen van vrouwen en mannen in vraag stellen, vrouwen in 
besluitvorming aanmoedigen, de evenwichtige combinatie van arbeid en gezin steunen, en het probleem van 
de loonkloof tussen vrouwen en mannen aanpakken. Deze vier prioriteiten hebben – al dan niet rechtstreeks 
– invloed op een gelijke verloning van vrouwen en mannen. Om te beginnen worden de maatregelen behan-
deld die uitgevoerd worden door sociale partners in het kader van collectieve onderhandelingen met het oog 
op het wegwerken van de loonkloof. Vervolgens wordt de doeltreffendheid van die maatregelen bekeken.

34  Unice: Unie van industriefederaties in europa, UeapMe: europese Unie van het ambacht, ceep: europees centrum van gemeenschapsbedrijven en bedrijven van algemeen economisch belang, eVV: 
europees Verbond van Vakverenigingen.
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2.1.  Maatregelen genomen door de sociale partners in het kader van collectieve onderhandelin-
gen met het oog op het wegwerken van de loonkloof vrouwen en mannen

Collectieve overeenkomsten kunnen clausules bevatten over het loon als zodanig, die verband houden met het 
vraagstuk van gelijke verloning voor vrouwen en mannen. Sinds 2002 nemen de Deense sociale partners in col-
lectieve overeenkomsten bepalingen op die gericht zijn op gelijke verloning voor vrouwen en mannen. In een 
gemeenschappelijke verklaring moedigen de sociale partners op centraal niveau hun ambtgenoten die op lokaal 
niveau onderhandelen over nieuwe loonmechanismen aan erop toe te zien dat die systemen evenwichtig zijn en 
niet leiden tot loonverschillen op grond van geslacht. Bovendien heeft de Deense regering in 2009, na collectieve 
onderhandelingen, een looncommissie voor de openbare sector ingesteld. Die commissie buigt zich met name 
over gendersegregatie op de arbeidsmarkt en over gelijke verloning. Zowel de Deense federatie van vakbonden 
als de Deense federatie van werkgevers beschikken over vertegenwoordigers in die commissie. In Zweden zijn er 
in 2007 collectieve overeenkomsten met betrekking tot het loon van werknemers ondertekend. 
 
Vakbonden die arbeiders vertegenwoordigden eisten bewust grotere loonsverhogingen in sectoren met lage 
lonen waarin vrouwen in de meerderheid zijn. In Bulgarije bepaalt artikel 71 van hoofdstuk 10 van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst voor de transportsector dat de werkgever gelijke verloning voor vrouwen en 
mannen dient te waarborgen. In Oostenrijk zijn de regering en de Oostenrijkse sociale partners overeengeko-
men dat er in 2011 een wet aangenomen dient te worden die werknemers op nationaal vlak ertoe verplicht 
transparant te communiceren over hun loon. In België waarborgt de collectieve arbeidsovereenkomst n° 25 ter 
van 9 juli 2008 (verplicht bij Koninklijk Besluit) gelijke verloning voor gelijkwaardig werk en het gebruik van 
niet-discriminerende functieclassificatiesystemen.

Men kan stellen dat een minimumloon, in combinatie met geschikte mechanismen voor de bepaling en aan-
passing ervan, de loonverschillen helpt verkleinen en dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen kleiner 
zal worden wanneer de loonspreiding geringer wordt.35 Uit de antwoorden op de vragenlijsten is gebleken 
dat bepaalde Lidstaten het minimumloon als beleidslijn opgenomen hebben in hun collectieve onderhan-
delingen. In 2007 zijn de Oostenrijkse sociale partners overeengekomen dat er in alle sectorale collectieve 
overeenkomsten van hun leden een minimumloon van 1000 euro opgenomen moet worden voor een voltijdse 
baan tot 1.1.2009. Onderhandelingen tussen de Poolse vakbonden en de regering om het minimumloon te 
verhogen zijn met succes beloond. 

35  international labour organization, 2003. Time for equality at work. global report under the follow-up to the ilo Declaration on Fundamental principles and rights at Work, international labour 
conference, 91st session.



138

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in De liDstaten van 
De europese unie: kwantitatieve en kwalitatieve inDicatoren

Een andere aanpak gaat ervan uit dat gelijke verloning bereikt kan worden door middel van algemenere bepalin-
gen inzake gendergelijkheid, die besproken worden in het kader van de betrokken collectieve onderhandelingen. 
In Frankrijk bevat het akkoord (2004) met betrekking tot gelijkheid van vrouwen en mannen op het werk binnen 
het bankwezen specifieke maatregelen betreffende gelijke verloning van vrouwen en mannen op het werk. De 
ondertekenaars verbinden zich ertoe een tussentijdse doelstelling te verwezenlijken van een aandeel van 40% 
vrouwen in het kaderpersoneel vóór eind 2010. In het bank- en verzekeringswezen zijn er loonaanpassingsmaat-
regelen getroffen voor werknemers die langere tijd afwezig waren in het kader van zwangerschapsverlof, vader-
schapsverlof of onbetaald ouderschapsverlof. 

In Cyprus hebben de regering en de sociale partners in 2005 besloten dat collectieve arbeidsovereenkomsten 
ingezet zouden worden in de bestrijding van discriminatie. In Slovenië bepaalt een speciale collectieve arbeids-
overeenkomst voor de industriële sector dat vrouwen mogen werken in omstandigheden waarin ze recht hebben 
op premies.36 In 2008 hebben de Oostenrijkse sociale partners een document met hun gemeenschappelijk stand-
punt gepubliceerd, waarin ook wordt verwezen naar het actiekader voor gendergelijkheid. Het document bevat 
een overzicht van de maatregelen die zijn genomen ter bevordering van financiële gelijkheid en ter beperking 
van de loonkloof tussen de geslachten: niet-traditionele scholings- en beroepskeuzes voor meisjes en jongens, 
evenwichtige verdeling van de verantwoordelijkheden ten aanzien van kinderzorg tussen moeders en vaders, het 
vergroten van het aantal vrouwen aan de top, het verbeteren van de mogelijkheden om werk en gezin te combi-
neren, coherente loonvorming, en tenslotte de wet gelijke behandeling als instrument voor de tenuitvoerlegging 
van deze maatregelen. Dit document dient als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een Nationaal actieplan 
voor gendergelijkheid.

Naast collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties initiatieven ter bestrij-
ding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen opzetten of erin participeren. De Portugese sociale partners 
hebben een project uitgevoerd getiteld het werk opwaarderen om gelijkheid te bevorderen (2007-2009). In het 
kader daarvan werden een sekseneutraal functiewaarderingsinstrument en een referentiedocument voor oplei-
dingen inzake gelijke verloning ontwikkeld. 

Sinds 2006 nemen de Finse sociale partners deel aan een driepartijenprogramma betreffende gelijke verloning.  
Doel van dit programma is de toepassing van het beginsel van gelijk loon en het dichten van de loonkloof tus-
sen vrouwen en mannen door middel van een aantal maatregelen op diverse gebieden. In het kader van dit 

36 BUsinesseUrope, ceep, etUc, UeapMe, 2009. Framework of actions on gender equality, Final evaluation report.
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programma komen de volgende zaken aan bod: de rol van collectieve onderhandelingen in het vergroten van 
loongelijkheid, maatregelen ter bestrijding van gendersegregatie op de arbeidsmarkt en ter ondersteuning van 
de loopbaanontwikkeling en het leiderschap van vrouwen, de ontwikkeling van de loonstelsels en van ouder-
schapsverlof met het oog op het combineren van werk en gezin. 

Een groot deel van deze maatregelen is erop gericht het aantal plannen inzake gendergelijkheid en loonenquêtes 
op de werkplek te doen toenemen en de kwaliteit ervan te verbeteren. In 2006 mondden de collectieve onder-
handelingen in Ierland uit in een nieuwe overeenkomst voor sociaal partnerschap, Towards 2016. Deze Ierse na-
tionale overeenkomst bevat een groot aantal toezeggingen op het gebied van gendergelijkheid. In 2009 hebben 
de Luxemburgse sociale partners een gemeenschappelijk actieplan (2009-2012) voor gendergelijkheid aangeno-
men om stereotypen op de werkvloer terug te dringen of zelfs weg te werken. Het plan heeft betrekking op de rol 
van vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, het combineren van werk en gezin, het evenwicht tussen vrouwen 
en mannen in de besluitvorming, en de gelijke verloning. 

In 2009 hebben de Oostenrijkse vakbonden een resolutie aangenomen, strong trade Unions, waarin wordt be-
paald dat in collectieve onderhandelingen rekening moet worden gehouden met gendergelijkheid. Eveneens in 
2009 hebben de Spaanse vakbonden een gemeenschappelijke verklaring aangenomen waarin wordt gewezen 
op het belang van gelijke verloning van vrouwen en mannen in de collectieve onderhandelingen. De Poolse en 
de Oostenrijkse vakbonden hebben respectievelijk in 2007 en 2010 een handboek gepubliceerd voor hun leden 
betreffende de opneming van het beginsel van gendergelijkheid in de collectieve onderhandelingen. In België 
(2004) ondertekenden de vakbonden het charter gender mainstreaming om concrete invulling te geven aan hun 
voornemen gendergelijkheid te bevorderen. De bestrijding van de loonkloof en de ontwikkeling van genderneu-
trale functieclassificatiesystemen zijn twee belangrijke doelstellingen van het charter.37

maatregelen lidstaten

Collectieve arbeidsovereenkomst over gelijke verloning van vrouwen en mannen AT, BE, BG, DK, FR

Collectieve arbeidsovereenkomst over gelijke behandeling van vrouwen en mannen AT, CY, SI 

Collectieve arbeidsovereenkomst over minimumloon AT, PL

Oprichting van een orgaan bevoegd voor gelijkheid van mannen en vrouwen op 
het werk

DK

Actieplan betreffende gendergelijkheid in het algemeen FI, FR, IE, LU, PT

Gemeenschappelijke verklaringen/resoluties van de vakbonden AT, BE, ES

37 in het onderzoek van plantenga en remery (2006, blz. 34-36) worden andere maatregelen van de vakbonden ter bestrijding van de loonkloof in europa geschetst. 
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Volgens de ontvangen antwoorden werd in het kader van de collectieve onderhandelingen een aantal 
maatregelen ter bevordering van gelijke verloning aangenomen. Voorbeelden hiervan zijn: het sluiten van 
collectieve arbeidsovereenkomsten waarin het beginsel van gelijkheid van vrouwen en mannen in het al-
gemeen (AT, CY, IF) of gelijke verloning in het bijzonder (AT, BE, BG, DK, FR) is opgenomen, de vaststelling 
van een minimumloonbeleid (AT, PL), de instelling van een paritair orgaan dat belast is met het vraagstuk 
van gelijke verloning in de openbare sector (DK) en de uitvoering van gezamenlijke actieplannen door de 
sociale partners (FI, FR, IE, LU, PT). Sommige vakbonden zetten zich ook specifiek in voor het bestrijden van 
loonverschillen (AT, BE, ES).

2.2. Doeltreffendheid van collectieve onderhandelingen

Om ongelijkheden tussen mannen en vrouwen doeltreffend te bestrijden dienen enerzijds de genomen 
maatregelen te worden getoetst en geëvalueerd en moeten anderzijds maatstaven worden vastgesteld om 
de vorderingen op weg naar meer gelijkheid te meten. Daarom moeten regelingen worden opgezet voor het 
regelmatig verzamelen van informatie over het aantal collectieve arbeidsovereenkomsten en de kenmerken 
ervan, en over de effecten van alle in het kader van collectieve onderhandelingen genomen maatregelen. 

2.2.1. Evaluatie van in het kader van collectieve onderhandelingen genomen maatregelen

Sommige Lidstaten hebben informatie verstrekt over de evaluatie van de maatregelen die in het kader van 
collectieve onderhandelingen zijn genomen. In Tsjechië wordt het gendergelijkheidsbeginsel steeds vaker ver-
ankerd in de collectieve onderhandelingen. Uit een studie blijkt dat collectieve arbeidsovereenkomsten een 
positieve invloed hebben op het beperken van de loonkloof. Volgens het verslag over gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen in arbeidsrelaties van 2009 komt rechtstreekse discriminatie in Griekenland nauwelijks 
voor en komen er slechts in een aantal privébedrijven nog loonverschillen voor, in het bijzonder daar waar de 
loonstructuur niet transparant is en de werknemers geen lid zijn van een vakbond. 

evaluaties lidstaten

Invloed van collectieve arbeidsovereenkomsten op de loonkloof EL, FI

Collectieve arbeidsovereenkomsten en gendergelijkheid CZ
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Volgens de antwoorden van de Lidstaten krijgt de gelijkheid van vrouwen en mannen hoe langer hoe meer 
aandacht in de collectieve onderhandelingen, en blijkt dat het sluiten van CAO’s waarin het beginsel van 
gelijke verloning verankerd is, een gunstig effect heeft op het verkleinen van de loonkloof. 

2.2.2.  Systeem voor het verzamelen van informatie over collectieve arbeidsovereenkomsten be-
treffende gelijke verloning van mannen en vrouwen 

In iedere Lidstaat zouden met een passende regelmaat gegevens over collectieve arbeidsovereenkomsten en 
de belangrijkste bepalingen ervan moeten worden verzameld en in een beknopt overzicht moeten worden 
gepubliceerd.38 Het is belangrijk dat er correcte, betrouwbare statistieken bestaan over collectieve arbeids-
overeenkomsten waarin het beginsel van gelijke verloning van vrouwen en mannen verankerd is. 

De kenmerken van collectieve onderhandelingen verschillen sterk tussen de Lidstaten van de EU. Zo kunnen 
op basis van het meest voorkomende onderhandelingsniveau, drie groepen van Lidstaten worden onderschei-
den. In Lidstaten zoals het Verenigd Koninkrijk zijn de onderhandelingen gedecentraliseerd en wordt er dus 
hoofdzakelijk op het niveau van de individuele ondernemingen onderhandeld. Oostenrijk en Finland vertonen 
daarentegen een relatief gecentraliseerde structuur: er wordt meestal op nationaal niveau onderhandeld. In 
het merendeel van de Lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië, België en Nederland, wordt er voor-
namelijk op tussenniveau onderhandeld, namelijk op sectoraal niveau (Plasman en Rycx, 2001). Hoewel de 
collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende gelijke verloning van vrouwen en mannen in kaart  moeten 
worden gebracht, zou het, gezien het verschil in onderhandelingsniveaus, niet objectief zijn de Lidstaten te 
rangschikken op basis van het aantal gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten. 
 
Enkele Lidstaten hebben informatie verstrekt over het aantal collectieve arbeidsovereenkomsten waarin ge-
lijke verloning aan de orde komt. De gegevens zijn verzameld door het ministerie van Arbeid (BE, FR), een 
tripartiet orgaan (BE) of de instantie die bemiddelt tussen de sociale partners (SE). Tussen 2005 en 2009 zijn in 
Luxemburg 168 collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de loonkloof tussen vrouwen en man-
nen gesloten en in Finland en Zweden meer dan 400. In diezelfde periode is het aantal CAO’s van die aard in 
Frankrijk gedaald en werden in totaal 277 sectorale CAO’s en 4.786 CAO’s op bedrijfsniveau gesloten. In België 
werd tussen 2006 en 2009 een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten herzien om het beginsel van gelijke 

38  international labour organization, 1926. Resolution on collective agreements adopted by the Third International Conference of Labour Statisticians (ICLS).
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verloning van vrouwen en mannen erin op te nemen. In 2008 is een CAO betreffende gelijke behandeling 
gesloten en is CAO 25ter herzien.

Jaar Be fi fr lu se

Sectoren Bedrijven

2005 0/2 108 1.290 26

2006 0/1 
(+1 herziening)

54 1.540 32

2007 0/6 
(+4 herzieningen)

39 1.113 43

2008 1/2 
(+ 1 herziening)

35 548 37

2009 0/5 
(+ 1 herziening)

41 295 30

Totaal 1 
(+7 herzieningen)

Meer dan 400 277 4.786 168 600

systeem voor het verzamelen van informatie over collectieve arbeids-
overeenkomsten betreffende gelijke verloning van mannen en vrouwen 

lidstaten

Ministerie van Arbeid BE, FR

Tripartiet orgaan BE

Instantie die bemiddelt tussen de sociale partners SE

Informatie over CAO's betreffende gelijke verloning van vrouwen en mannen kan worden verzameld door het 
ministerie van Arbeid (BE, FR), een tripartiet orgaan (BE) of een instantie die bemiddelt tussen de sociale part-
ners (SE). Gezien de verschillen in populatie en onderhandelingsniveau enz., is het niet realistisch de Lidstaten 
te vergelijken op basis van het aantal collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de loonkloof.

Tabel 6: gegevens over collectieve 
arbeidsovereenkomsten betreffende gelijke 

verloning van vrouwen en mannen
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III.  Indicator over het effect van deeltijdwerk, ouderschapsverlof, systemen van tijdskrediet en 
loopbaanonderbreking op de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

De derde kwalitatieve indicator (indicator 10, zie bijlage 22) heeft betrekking op evaluaties van of onder-
zoek naar het korte- of langetermijneffect van deeltijdwerk, ouderschapsverlof, systemen van tijdskrediet 
en loopbaanonderbreking op de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Een specifiek aspect is de informatie 
die door overheden wordt verstrekt met het oog op bewustmaking van het effect van flexibele arbeidsvor-
men op de loonkloof tussen vrouwen en mannen.  

De keuzes die vrouwen en mannen maken om hun beroepsleven, en hun privé- en gezinsleven te combineren, 
behoren hoofdzakelijk tot de privésfeer. De oplossingen die zij vinden om tegenstrijdige verplichtingen met 
elkaar te verzoenen, hebben echter gevolgen voor het overheidsoptreden. Het combineren van werk en gezin 
is een uitdaging die de ontwikkeling en de kwaliteit van de werkgelegenheid kan bevorderen, maar die het 
eveneens mogelijk kan maken een vruchtbaarheidscijfer en een arbeidsparticipatiegraad te realiseren die no-
dig zijn voor de economische ontwikkeling en de financiering van de sociale beschermingsstelsels. 
 
Deze uitdagingen staan niet los van elkaar, maar hangen vaak samen. Omgekeerd heeft het overheidsbeleid 
op zijn beurt een invloed op de keuzes die worden gemaakt. De strategieën om de keuzes te vergemakkelijken 
berusten op een hele reeks factoren: in verschillende landen zijn verschillende beleidsmaatregelen genomen 
om het evenwicht van beroepsleven en gezinsleven te beïnvloeden (Adema en Thévenon, 2008).

De arbeidsmarktsituatie van vrouwen wordt gekenmerkt door langdurige loopbaanonderbrekingen om ge-
zinsredenen en een hoog aandeel van deeltijdarbeid. Dit komt doordat de zorgtaken niet altijd eerlijk worden 
verdeeld. Vrouwen ondervinden meer moeilijkheden dan mannen om werk en gezin te combineren, omdat 
de zorg voor kinderen en afhankelijke gezinsleden grotendeels gedragen wordt door vrouwen. Mede door 
het gebrek aan infrastructuur voor kinderopvang dwingt deze situatie vrouwen er vaak toe minder te gaan 
werken, te kiezen voor ouderschapsverlof of uit het arbeidsproces te treden om gezinstaken te vervullen. Dat 



144

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in De liDstaten van 
De europese unie: kwantitatieve en kwalitatieve inDicatoren

kan een negatieve invloed hebben op de loopbaanontwikkeling van vrouwen en op hun promotiekansen. Dit 
vertaalt zich in een minder goed betaalde loopbaan.39 Zolang mannen hun deel van de gezinstaken niet op 
zich nemen, zal de situatie nadelig blijven voor vrouwen.

3.1. Beleidslijnen voor het combineren van werk en gezin

Het nationale beleid ter facilitering van de combinatie van arbeid en gezinstaken omvat gewoonlijk kinderop-
vangregelingen en diverse vormen van kinderzorgverlof, in het bijzonder ouderschapsverlof.
 
3.1.1. Maatregelen betreffende ouderschapsverlof

De duur van het ouderschapsverlof (voor biologische ouders of adoptiefouders) verschilt van Lidstaat tot 
Lidstaat. De richtlijn van 1996 inzake ouderschapsverlof voorzag in een minimumduur van drie maanden. 
Nadat de sociale partners in 2009 een raamovereenkomst gesloten hadden waarbij de minimumduur van 
het ouderschapsverlof werd verlengd (van drie tot vier maanden), is op 8 maart 2010 een herziene richtlijn 
aangenomen. Het verlof kan in zijn geheel of in gedeelten opgenomen worden. Het is meestal onbetaald, 
maar soms worden socialezekerheidsuitkeringen verstrekt (bijvoorbeeld in België en in Bulgarije). In andere 
Lidstaten wordt het ouderschapsverlof ten dele vergoed door de werkgever in het kader van een collectieve 
arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld in Denemarken, Frankrijk en Zweden).

Hoewel het recht op verlof meestal overdraagbaar is tussen de ouders, wordt het verlof doorgaans opgenomen 
door de vrouw – hetgeen wellicht gedeeltelijk te verklaren is doordat het verlof niet altijd vergoed wordt. 
Diverse Lidstaten hebben maatregelen genomen om vaders aan te moedigen ouderschapsverlof te nemen: 
zo wordt de duur van het verlof in Italië verlengd van tien tot elf maanden wanneer de vader er ten minste 
drie maanden van opneemt. Noorwegen heeft een ander systeem: het recht van de vader op een betaald 
ouderschapsverlof van zes weken, dat binnenkort verlengd wordt tot tien weken, is niet overdraagbaar op de 
moeder; als de vader zijn recht niet uitoefent, vervalt het. In Griekenland is het verlof niet overdraagbaar in de 
particuliere sector, maar wel in de openbare sector. In Finland bestaat er een niet overdraagbare “vadermaand” 
en wordt een ouderschapsuitkering toegekend indien de “andere” ouder ten minste twee van de veertien ver-
lofmaanden opneemt. Slovenië heeft geopteerd voor een vrij royaal ouderschapsverlof van negentig dagen. 

39  european commission, Directorate-general for employment, social affairs and equal opportunities, 2009. Opinion on the effectiveness of the current legal framework on equal pay for equal work or 
work of equal value in tackling the gender pay gap. 
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Evenals in het geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof, is ontslag in verband met ouderschapsverlof 
absoluut verboden. Een werknemer die na ouderschapsverlof terugkeert naar het werk, geniet bescherming 
tegen een minder gunstige behandeling.40

maatregelen lidstaten

Recht op ouderschapsverlof Alle

Vergoeding van het 
ouderschapsverlof41 

- geen vergoeding: CY, ES, EL, IE, MT, NL, PT en UK
- forfaitair bedrag: AT, BE, BG, CZ, FR, LU, PL en SK 
- percentage van het loon: DE, DK, FI, HU, IT, LT, LV, RO en SE
- vergoeding gelijk aan het loon: EE en SI

Ouderschapsverlof bestaat in alle Lidstaten. De minimumduur bedraagt vier maanden en het verlof wordt 
meestal opgenomen door de moeder. Indien tijdens het verlof een vergoeding wordt uitgekeerd, kan het 
gaan om een forfaitair bedrag (AT, BE, BG, CZ, FR, LU, PL en SK), een percentage van het loon (DE, DK, FI, HU, 
IT, LT, LV, RO en SE) of het volledige loon (EE en SI).

3.1.2. Kinderopvang

De verdeling van huishoudelijke en gezinstaken tussen vrouwen en mannen is nog steeds uiterst onevenwich-
tig. Daarom kiezen vrouwen – beduidend vaker dan mannen –voor een flexibele werktijdregeling of zelfs voor 
het volledig stoppen met werken. Hoewel het beroep op deze regelingen ten dele een persoonlijke voorkeur 
kan weerspiegelen, heeft deze keuze gevolgen voor de loopbaan van de betrokken vrouwen, het voortbestaan 
van de loonkloof tussen vrouwen en mannen en het opbouwen van pensioenrechten. 

Er bestaat een rechtstreeks verband tussen de beschikbaarheid van kinderopvang en de mogelijkheid om als 
ouder betaald werk te verrichten. Kinderopvang stelt ouders in staat een betaalde baan te nemen en te behou-
den en tegelijkertijd hun levenskwaliteit te verbeteren en hun tijd vrijer in te delen. In de EU zien veel vrouwen 
zich gedwongen om wegens de verantwoordelijkheden ten opzichte van hun gezin te stoppen met werken of 
deeltijds te gaan werken.

40  european commission, Directorate-general for employment, social affairs and equal opportunities, Unit g.2, 2009. EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law.
41  http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/index.cfm?langid=en&id=1
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Deze situatie wordt mede veroorzaakt door het tekort aan kinderopvangfaciliteiten en de kost ervan. Indien aan 
deze behoefte werd tegemoetgekomen, zou de arbeidsdeelname van vrouwen kunnen worden verhoogd.42 De 
Europese Raad en de Europese Commissie erkennen het belang van passende kinderopvangvoorzieningen, die 
een essentiële rol spelen in het verwezenlijken van gendergelijkheid en een hogere arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Op de top van Barcelona in 2002 werden doelstellingen inzake kinderopvang vastgelegd.

In de doelstellingen van Barcelona wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdscategorieën van kinderen 
(0-3 jaar en 3 jaar tot de schoolplichtige leeftijd), die verschillende behoeften hebben en verschillende voor-
zieningen vergen. Voor kinderen tot drie jaar is er voornamelijk vraag naar crèches of andere opvangvoorzie-
ningen, waarvoor meestal betaald moet worden en die slechts in een beperkt aantal Lidstaten gegarandeerd 
zijn (Finland, Denemarken en Zweden). Vanaf 3 jaar begint het merendeel van de kinderen daarentegen aan 
voorschoolse educatie in de kleuterschool in een systeem dat meestal gesubsidieerd wordt of zelfs gratis is, al 
dan niet aangevuld met naschoolse opvang. Sommige Lidstaten (BE, DK, ES en SE) hebben de streefcijfers van 
Barcelona inzake toegang tot kinderopvang (33% voor de eerste leeftijdscategorie en 90% voor de tweede) al 
gehaald of overtroffen. Het probleem van de beschikbaarheid van kinderopvang is onlosmakelijk verbonden 
met het kostenvraagstuk. In de meeste Lidstaten wordt kinderopvang op een of andere manier gesubsidieerd. 
Er bestaan echter grote verschillen tussen de Lidstaten onderling. Als men kijkt naar de kostenverdeling op 
macro-economisch niveau, loopt de financiële bijdrage van de ouders uiteen van 8% in Zweden tot 80% in Po-
len. In de meeste Lidstaten zijn de kosten van kinderopvang afhankelijk van het gezinsinkomen. In de Noordse 
landen zijn de kinderopvangkosten aan een maximum gekoppeld, terwijl kinderopvang in sommige andere 
Lidstaten gratis is voor de lage inkomensgroepen (FI en IT).43 

Sommige Lidstaten (BE, DK, ES en SE) hebben de doelstellingen van Barcelona betreffende het aantal kin-
deren dat toegang moet hebben tot kinderopvang verwezenlijkt (en overtroffen). Over het algemeen wordt 
kinderopvang gesubsidieerd en hangt de prijs ervan af van het gezinsinkomen. In sommige Lidstaten is 
opvang gratis voor de lage inkomensgroepen (FI en IT).

42 european commission 2008. Childcare services in the EU, MeMo/08/592.
43   europese commissie, 2008. Tenuitvoerlegging van de doelstellingen van Barcelona betreffende de opvang van kinderen op voorschoolse leeftijd, rapport van de commissie aan het europese parle-

ment, de raad, het economisch en sociaal comité en het comité van de regio’s, coM (2008) 638 def.
 european commission, Directorate-general for employment, social affairs and equal opportunities, g1 Unit, 2009. The provision of childcare services. A comparative review of 30 European countries. 
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3.1.3. Arbeidsduur en flexibiliteit voor werknemers

De regulering van de arbeidsduur is van fundamenteel belang voor de maatschappij en is essentieel voor het 
sociale Europa. De overheid kan flexibele werktijden op verschillende manieren bevorderen. De meest voorko-
mende is de wettelijke regeling van arbeidsduur, verlof en deeltijdarbeid. Een van die overheidsmaatregelen 
van de voorbije jaren had ten doel ervoor te zorgen dat deeltijdwerkers dezelfde sociale rechten genieten als 
voltijdwerkers. Het overheidsoptreden kan ook andere vormen aannemen, zoals voorlichtingscampagnes en 
het uitreiken van onderscheidingen aan gezinsvriendelijke bedrijven. In Frankrijk bestaat er een belasting-
korting “gezin” voor bedrijven en beoefenaars van vrije beroepen die uitgaven doen om hun werknemers in 
staat te stellen hun werk en gezinsleven beter te combineren. De korting kan worden verleend voor uitgaven 
betreffende de oprichting van bedrijfscrèches, de subsidiëring van andere opvangmogelijkheden, het uitkeren 
van vergoedingen tijdens het ouderschapsverlof of de opleiding van werknemers tijdens het verlof. In andere 
Lidstaten worden bedrijven in staat gesteld de vereiste voorafgaande evaluatie uit te voeren en het moni-
toringsysteem op te zetten dat nodig is voor het invoeren van deze regelingen. Zo subsidiëren Oostenrijk en 
Duitsland doorlichtingen van bedrijven om voor het bedrijf een regeling op maat te ontwerpen en de resulta-
ten die de regeling na verloop van tijd afwerpt, op te volgen.

Sommige Lidstaten doen een beroep op wettelijke maatregelen die werknemers het recht verlenen om hun 
arbeidsduur en werktijden aan te passen. Deze maatregelen zijn er meestal op gericht een impuls te geven aan 
de invoering van regelingen en praktijken die het combineren van werk en gezin vergemakkelijken doordat zij 
werkgevers en werknemers ertoe verplichten met elkaar te onderhandelen. 

In Nederland mogen werknemers van bedrijven met minimaal tien werknemers hun arbeidsduur aanpassen 
zonder dat zij dit hoeven te verantwoorden, tenzij de rechter de bezwaren van de werkgever gegrond acht. 
In Zweden kunnen ouders hun werkdag met bijna twee uur inkorten (tot zes uur per dag) totdat hun jongste 
kind naar de lagere school gaat (d.w.z. tot het kind 8 is), zonder wijziging van hun arbeidsovereenkomst, 
maar met een overeenkomstige loonkorting. Het verlenen van zulke rechten gebeurt steeds vaker, zoals in 
Duitsland, waar werknemers van bedrijven met minstens vijftien werknemers het recht hebben deeltijds te 
werken, of in België, waar deze werknemers 80% van de normale werktijd mogen werken. Volgens de Britse 
wetgeving hebben de ouders van een kind dat jonger is dan 6 jaar recht op flexibele werktijden (Adema en 
Thévenon, 2008). Het belang van de maatregelen die helpen  privé- en beroepsleven beter te combineren is 
onmiskenbaar. Teneinde de geboekte vooruitgang te kunnen beoordelen, moeten de genomen maatregelen 
worden geëvalueerd.
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In verschillende Lidstaten zijn wettelijke maatregelen genomen die werknemers het recht geven hun ar-
beidstijden aan te passen  (BE, DE, NL, SE en UK). Ook kunnen onderscheidingen en subsidies toegekend 
worden om bedrijven aan te moedigen een beleid te voeren dat de combinatie van gezin en werk bevordert 
(AT, DE en FR).

3.2. Evaluatie van beleidsmaatregelen voor de combinatie van gezin en werk

Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt dat de overheid in verschillende Lidstaten de hele samenleving 
bewust wil maken van het effect van flexibele arbeidsvormen op de loonkloof tussen vrouwen en mannen (AT, 
BE, CZ, FI, LU en SI). De Lidstaten werd verzocht de conclusies te presenteren van de evaluaties van het effect 
van flexibele arbeidsvormen op de loonkloof. Sommige Lidstaten hebben de resultaten gepresenteerd van 
studies betreffende de loonkloof tussen deeltijds werkende vrouwen en mannen. In Oostenrijk, zo blijkt uit het 
verslag Qualität von teilzeitbeschäftigung und die Verbesserung der position von Frauen am arbeitsmarkt. 
analyse und Umsetzungsbeispiele (Kwaliteit van deeltijdwerk en de verbetering van de arbeidsmarktpositie 
van vrouwen - Analyse en toepassingsvoorbeelden), is het aantal deeltijds werkende vrouwen tussen 1995 
en 2007 gestegen van 27,2% tot 41,9%. Deeltijds werkende vrouwen verdienen gemiddeld 8,5% minder dan 
hun mannelijke collega’s en 14% minder dan voltijds werkende vrouwen. In Ierland blijkt uit het in 2009 ge-
publiceerde verslag gender Wage gap in ireland: evidence from the national employment survey 2003 dat 
deeltijdwerk de loonkloof tussen vrouwen en mannen doet toenemen met 1,9%.
 
Uit andere onderzoeken blijkt dat vrouwen, die vaker hun werktijd verkorten of hun loopbaan onderbreken 
om familiale redenen, het sterkst benadeeld worden vanuit financieel oogpunt. In Frankrijk kan dankzij de 
enquête sur l’activité professionnelle (Enquête naar de beroepsactiviteit) van 2006 de situatie worden be-
studeerd van werknemers die om diverse redenen (werkloosheid, kinderen, gezondheid, enz.) hun loopbaan 
hebben onderbroken, en kan hun loonachterstand ten opzichte van collega’s met een ononderbroken loop-
baan worden geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de langdurigste loopbaanonderbrekingen (van drie maanden 
tot vier jaar) verband houden met kinderen. In ondernemingen met tien of meer werknemers in de privé-
sector hadden werknemers die hun loopbaan nooit onderbroken gemiddeld een hoger bruto-uurloon (16,9 
euro in 2006) dan hun collega’s die gestopt waren met werken vanwege werkloosheid (14,2 euro) of om voor 
hun kinderen te zorgen (12,7 euro). Een derde van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover een op tien mannen. 
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De arbeidsparticipatie daalt met 12,4 procentpunten onder vrouwen die een kind dat jonger is dan twaalf jaar 
ten laste hebben, terwijl zij stijgt met 7,3 procentpunten voor mannen in dezelfde situatie. In Duitsland blijkt 
uit het onderzoeksrapport pay inequality between Women and Men in germany, dat gebaseerd is op gege-
vens uit 2008, dat 97% van de mannen en slechts 6% van de vrouwen geen ouderschapsverlof opnemen. Het 
loonverlies van herintredende moeders kan enerzijds verklaard worden door het feit dat veel vrouwen er de 
voorkeur aan geven na hun verlof deeltijds te werken en anderzijds door het verlies van menselijk potentieel. 
In het Verenigd Koninkrijk lijkt deeltijds werken op korte termijn geen invloed te hebben op het loon, wanneer 
rekening wordt gehouden met factoren zoals activiteitssector, functie en opleidingsniveau. Op lange termijn 
lijden werknemers die gedurende hun gehele loopbaan hoofdzakelijk deeltijds hebben gewerkt echter een 
groter loonverlies dan werknemers die hoofdzakelijk voltijds hebben gewerkt. Volgens het Oostenrijkse ver-
slag gender pay gap: indicators 2007 bedroeg het loonverschil tussen moeders en alleenstaande vrouwen 
in 2007 40%. Van dat verschil wordt 27,7% verklaard door de familiale verplichtingen van moeders. In Cyprus 
heeft deeltijdwerk of een onderbreking van de loopbaan een negatieve invloed op het loon van vrouwen. 
Hetzelfde geldt voor Finland en België. 

De antwoorden op de vragenlijst zijn aangevuld met een literatuurstudie.44 Het tijdelijk of definitief verlaten van 
de arbeidsmarkt heeft negatieve gevolgen voor het loon (Fagnani, 1994, 1995; Blau en Khan, 1997; Ruhm, 1998; 
Moss en Deven, 1999; Jaumotte, 2003; Edin en Gustafsson, 2004; Math en Meilland, 2004 a, b, c, d), hoewel de 
invloed op het loon soms ambigu is (Blau en Egrenberg, 1997). De tijd die wordt besteed aan kinderzorg staat 
gelijk aan een verlies aan werkervaring, en moeders worden gediscrimineerd omdat werkgevers ervan uitgaan 
dat zij minder gemotiveerd zijn en zich minder inzetten voor hun werk. Volgens een studie uit 2000 op basis van 
Duitse gegevens (Beblo en Wolf, 2000) leidt het nemen van een jaar loopbaanonderbreking tot een menselijk 
kapitaal van 50 tot 33%; dit verlies geldt evenwel niet voor deeltijders. Bovendien kan ouderschapsverlof een 
echte wergelegenheidsval vormen, indien het enkel door vrouwen wordt opgenomen, omdat vrouwen daardoor 
trager opklimmen op de carrièreladder (Killingsworth, 1983; Blau en Kahn, 1992) en zij nog meer gediscrimi-
neerd worden op de arbeidsmarkt. Omdat werkgevers er een specifieke interpretatie aan geven of omdat het 
competentieverlies met zich brengt, leidt ouderschapsverlof uiteindelijk tot loonverschillen en verticale segre-
gatie. Volgens sommige auteurs (Datta Gupta et al., 2006) zou het Noordse model voor het combineren van 
gezin en werk een pervers effect kunnen hebben indien vrouwen erdoor aangemoedigd zouden worden om zeer 
langdurig betaald verlof te nemen om voor de kinderen te zorgen. De verticale segregatie die daaruit voortvloeit, 

44 literatuurstudie uit het werk van Maron (2010) en vervolledigd met enkele studies.
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heeft niet alleen negatieve gevolgen voor moeders, maar voor alle vrouwen. In de praktijk houden werkgevers er 
namelijk rekening mee dat er een grote kans bestaat dat jonge werkneemsters ouderschapsverlof zullen nemen,  
beschouwen hen als potentiële moeders en kunnen het gebruik van verlof beschouwen als een blijk van geringe-
re betrokkenheid bij het werk. Dat leidt dan weer tot slechtere vooruitzichten met betrekking tot loon, promotie, 
enz. Er ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de loonverschillen tussen vrouwen en mannen meer vrouwen ertoe 
brengen om gebruik te maken van hun recht op ouderschapsverlof. Dit leidt tot periodes van afwezigheid van de 
arbeidsmarkt die op hun beurt een relatieve daling van de vrouwenlonen tot gevolg hebben wegens beperktere 
beroepservaring en geringere promotiekansen. 

Ook de duur van het ouderschapsverlof speelt een belangrijke rol op loonvlak (Rhum, 1998). Een verlof van 
drie maanden heeft weinig invloed op het loon van vrouwen, terwijl een ouderschapsverlof van 9 maanden 
kan leiden tot een loonverlies op uurbasis tot 3%. Hoe langer het verlof (zoals in Oostenrijk, Duitsland, Spanje, 
Estland, Frankrijk en Litouwen), hoe belangrijker de negatieve gevolgen voor de verdere loopbaan en op het 
vlak van ongelijke verloning van vrouwen en mannen (Klerman en Leibowitz, 1999). 

Nog anderen (Blebo en Wolf, 2000) hebben de invloed bestudeerd van loopbaanonderbreking in Duitsland, en 
geconcludeerd dat iemand van 30 jaar die een of twee jaar loopbaanonderbreking neemt, een loonverlies op 
uurbasis lijdt van respectievelijk ongeveer 0,2 en 1 Duitse Mark. Wie een loopbaanonderbreking van drie jaar 
neemt in het begin van zijn loopbaan moet rekenen op amper 1% loonverlies; voor wie dat na 10 jaar loop-
baan doet, is dat al 9%. Uit een studie die in 2002 is uitgevoerd in Denemarken (Datta Gupta en Smith, 2002) 
blijkt dat een loopbaanonderbreking van een jaar een loonverlies van 7% op uurbasis met zich meebrengt 
voor moeders, maar op lange termijn doet er zich een inhaalbeweging voor waardoor het loon van moeders 
overeenstemt met dat van vrouwen zonder kinderen. Hoe langer het verlof, hoe trager die inhaalbeweging 
verloopt. In België, Portugal, Nederland en het Verenigd Koninkrijk stemt de duur van ouderschapsverlof pre-
cies overeen met het door de Europese Commissie vastgestelde minimum. Dit is een positief aspect binnen het 
systeem, aangezien de carrièrekansen van vrouwen zo beter beschermd worden.

Een deel van de genderloonkloof (17% in Denemarken (Meilland, 2001); 27% in Frankrijk (Meurs en Ponthi-
eux, 2000); 14% in het Verenigd Koninkrijk (Chambaz, 2003) kan verklaard worden door het feit dat vrouwen 
vaker een loopbaanonderbreking nemen in de vorm van ouderschapsverlof (Pylkkänen en Smith, 2003).
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Enkele auteurs (Bergman, 1989) tonen aan dat een gezinsbeleid waarbinnen betaald verlof wordt aangebo-
den voor de zorg voor de kinderen een belemmering vormt voor de ontwikkeling van vrouwen in de richting 
van gelijkheid. Vrouwen krijgen dan namelijk minder kansen op de arbeidsmarkt (lagere lonen, segregatie, 
glazen plafond), waardoor de moeder – meer dan de vader – geneigd is te stoppen met werken om voor de 
kinderen te zorgen, aangezien het loonverlies minder groot is. 
 
Als een groot aantal moeders die ervoor in aanmerking komen ook daadwerkelijk hun ouderschapsverlof opneemt 
(Plantenga en Remery, 2006; De Henau et al., 2007), blijft het aandeel van vaders beperkt, zodat loonverschillen 
tussen de geslachten op de arbeidsmarkt door die maatregelen feitelijk bestendigd worden (Hardy en Adnett, 
2002). Om in de richting van gelijkheid te evolueren lijkt het echter van fundamenteel belang dat een groter deel 
van de opvang- en opvoedingsverantwoordelijkheden overgedragen wordt aan mannen (Vogel, 1993).

Bovendien vormt ongelijkheid op de arbeidsmarkt een belangrijke belemmering voor de verdeling van ouder-
schapsverlof tussen beide ouders. “De bestaande verschillen verlenen extra gewicht aan de argumenten van de 
vader ten opzichte van die van de moeder in de onderhandelingen binnen het gezin over het opnemen van het 
verlof. Dit draagt bij tot een situatie waarin het voor de hand lijkt te liggen dat de moeder het verlof opneemt” 
(Moss en Deven, 1999). Het feit dat mannen zelden ouderschapsverlof opnemen is zorgwekkend, aangezien 
het juist een illustratie is van de segregatie tussen vrouwen en mannen wat betreft de zorg voor kinderen en er 
bovendien toe bijdraagt, omdat het grote onevenwicht tussen moeders en vaders bij het opnemen van verlof 
het traditionele rollenpatroon versterkt en het gelijk verdelen van gezinstaken belemmert (Dermott, 2001). 
Het aanbod van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang, ouderschapsverlof en stimulansen voor vaders 
om ouderschapsverlof op te nemen, zijn elementen die de loonverschillen tussen moeders en vaders in Europa 
beperken. Een langduriger ouderschapsverlof leidt daarentegen tot grotere verschillen (Maron, 2010). 

Om gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen, moet er werk gemaakt worden van betere mogelijkhe-
den om werk en privéleven te combineren, aangezien vrouwen het hardst getroffen worden door het gebrek 
aan evenwicht tussen die twee aspecten van het leven. Er is geen evenwicht tussen de geslachten, doordat 
meer vrouwen dan mannen van die maatregelen gebruikmaken. Dat heeft een negatieve invloed op de positie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt en op hun financiële onafhankelijkheid.45

 

45  europese commissie, 2006. Mededeling van de commissie aan de raad, het europees parlement, het europees economisch en sociaal comité en het comité van de regio’s, Routekaart voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen 2006-2010, coM (2006), 92 def., maart.
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Met de beoordeling van de onderzoeksresultaten is gebleken dat voorrang verleend moet worden aan maat-
regelen die:

1)  de behoefte aan ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking of deeltijds werk beperken. Dat bereikt men 
door op ruimere schaal toegankelijkere kinderopvang ter beschikking te stellen, omkadering voor kinderen 
te voorzien en de schooluren flexibeler te maken;

2) een evenwichtige verdeling van het ouderschapsverlof tussen vader en moeder bevorderen.

De geleverde informatie aan de hand waarvan de invloed van flexibele arbeidsvormen op de loonkloof tus-
sen vrouwen en mannen moest worden geanalyseerd bleek niet erg nuttig. Er bestaan vele studies over de 
organisatorische aspecten van flexibele arbeidsvormen, maar er zijn weinig studies naar hun invloed op het 
loon. Daarom wordt de Lidstaten aanbevolen meer onderzoek en studies uit te voeren op dit gebied.

Deze indicator werd vereenvoudigd, zodat er enkel rekening gehouden werd met de gevolgen (evolutie) van 
flexibele arbeidsvormen op de loonkloof. Beschrijvende gegevens worden verder bestudeerd of verwerkt in 
andere indicatoren. Ook werden flexibele arbeidsvormen duidelijker omschreven. Tot slot zijn onrealistische 
vergelijkingen met kwantitatieve indicatoren weggelaten.
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CONCLUSIES

De doelstelling van dit verslag is tweeledig: enerzijds een gedetailleerde beschrijving geven van de gegevens 
met betrekking tot de loonkloof in de verschillende Lidstaten, en anderzijds een evaluatie en actualisering 
voorleggen van de indicatoren van 2001, zodat de recente ontwikkelingen op wetgevings- en statistisch ge-
bied erin opgenomen kunnen worden.

1. Beschrijving van de loonkloof

Ondanks aanzienlijke inspanningen van de Lidstaten is er nog steeds sprake van een loonkloof.

Een groot deel van de loonkloof kan worden verklaard door het feit dat meer vrouwen dan mannen deeltijds 
werken. Deeltijdbanen zijn vaak geconcentreerd in sectoren en beroepen waar de lonen lager liggen en de 
opleidings- en carrièremogelijkheden beperkter zijn. Aangezien voornamelijk vrouwen dit soort werk ver-
richten, vergroot dit de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Vrouwen die deeltijds werken, verdienen per 
uur gemiddeld 18 tot 40% minder dan mannen die voltijds werken. Enkele Lidstaten vormen echter een uit-
zondering op deze regel. Indien bij de berekening van de lonen van vrouwen rekening wordt gehouden met 
het aandeel van vrouwen in het verrichte werk (in werkdagen), blijkt duidelijk dat de lonen van vrouwen in 
de meeste Lidstaten opgetrokken zouden moeten worden. Het verschil loopt in sommige landen op tot meer 
dan 30%. 

Op loongebied hebben vrouwen op de arbeidsmarkt dus een dubbele achterstand ten opzichte van de man-
nen: zij blijven achter omdat hun gemiddelde uurloon lager ligt dan dat van mannen en omdat zij vaker deel-
tijds werken. Hun maandloon ligt bijgevolg aanzienlijk lager dan dat van mannen.

Verschillen in bedrijfstak of beroep veroorzaken eveneens loonverschillen tussen vrouwen en mannen. De secto-
ren met het grootste aandeel vrouwelijke werknemers zijn over het algemeen het onderwijs, de gezondheidszorg, 
de maatschappelijke dienstverlening, de detailhandel, de horeca, enz., terwijl de sectoren met het grootste aan-
deel mannelijke werknemers de bouwsector, de vervoer- en communicatiesector, het onderwijs, enz. zijn. Deze 
horizontale segregatie leidt tot sterk uiteenlopende gemiddelde lonen voor vrouwen en mannen. 
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Uit cijfermateriaal blijkt dat de lonen van mannen in alle sectoren en in de meeste Lidstaten hoger liggen dan 
die van vrouwen, zowel in de vijf grote sectoren met het grootste aandeel mannen als in de vijf grote sectoren 
met het grootste aandeel vrouwen. Vrouwen die werken in een van de vijf sectoren waar het aandeel mannen 
het hoogst ligt, verdienen gemiddeld een hoger loon dan vrouwen die werken in de vijf sectoren waar het 
aandeel vrouwen het hoogst ligt. Hetzelfde geldt voor mannen. De gemiddelde lonen liggen dus hoger in de 
sectoren waar vooral mannen werken dan in de sectoren waar vooral vrouwen werken. 

De loonkloof tussen vrouwen en mannen is meer uitgesproken in de vijf sectoren waar voornamelijk vrouwen 
werken, en bedraagt daar tot 24%. Dit loonverschil kan het gevolg zijn van verticale segregatie: binnen een-
zelfde sector hebben mannen meer kans om een functie met een grotere verantwoordelijkheid en een hoger 
loon te bekleden dan vrouwen in die sector. Bij een gelijk opleidingsniveau hebben vrouwen niet dezelfde 
carrièremogelijkheden en bekleden ze minder vaak een leidinggevende positie.

In de meeste Lidstaten ligt het gemiddelde loon van vrouwen hoger in beroepen die voornamelijk door man-
nen uitgeoefend worden dan in beroepen die vooral door vrouwen uitgeoefend worden. Het gemiddelde loon 
van mannen ligt echter hoger in beroepen die door een groot aantal vrouwen worden uitgeoefend. Dit kan 
verklaren waarom de loonkloof in mannelijke beroepen stelselmatig kleiner is dan in vrouwelijke. 

Twee factoren die de loonvorming – en derhalve de loonkloof – sterk beïnvloeden zijn leeftijd en opleidings-
niveau. De professionele levenscyclus van vrouwen en mannen is vaak verschillend. Hoewel vrouwen tegen-
woordig hetzelfde of een hoger opleidingsniveau hebben dan mannen, kiezen zij nog steeds voor andere 
studierichtingen, hebben zij minder mogelijkheden om vervolgopleidingen te volgen en nemen zij veel vaker 
dan mannen ouderschapsverlof, hetgeen het verdere verloop van hun loopbaan op het vlak van promotie en 
loon negatief beïnvloed. 

Er bestaat meestal een positieve correlatie tussen loonverschillen en leeftijd, hoewel niet in alle Lidstaten een 
steeds groter wordende loonkloof waarneembaar is. Dat de loonkloof toeneemt met de leeftijd is te verklaren 
doordat iemands leeftijd de beroepservaring en de loopbaanontwikkeling weerspiegelt.



155
V e r s l a g  Va n  h e t  B e lg i s c h e  V o o r z i t t e r s c h a p  2 0 1 0

De conclusie is minder eenduidig voor opleidingsniveau. In een aantal Lidstaten (zoals Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Slowakije, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zwe-
den) is er een positieve correlatie: de loonkloof is groter bij de hooggeschoolden. Dit resultaat kan worden 
verklaard door verschillen tussen vrouwen en mannen qua onderwijskeuze, loopbaanopbouw en individuele 
loononderhandelingen, door het feit dat vrouwen vaker hun loopbaan onderbreken, door de beroepssegrega-
tie waar vrouwen het slachtoffer van zijn, enz.

In andere Lidstaten zoals België, Cyprus, Estland, Litouwen, Letland, Polen en Roemenië, is het omgekeerde 
verband vastgesteld: de loonkloof is er het kleinst bij hooggeschoolden. 

Sommige persoonskenmerken zoals gezinssamenstelling, burgerlijke staat en geboorteland hebben eveneens 
een invloed op de loonkloof. De gezinssamenstelling en de burgerlijke staat hebben over het algemeen een 
tegengesteld effect op de lonen van vrouwen en mannen. In de meeste Lidstaten werken burgerlijke staat en 
het hebben van een of meer kinderen in het nadeel van vrouwen en in het voordeel van mannen, waardoor 
deze beide factoren de loonkloof tussen vrouwen en mannen nog groter maken. Het geboorteland kan een 
negatief effect hebben op het loon, hetgeen tot gevolg heeft dat vrouwen van buitenlandse afkomst dubbel 
gediscrimineerd worden.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt betekent niet alleen een gelijke verloning, maar 
ook een gelijke participatie van vrouwen en mannen. Er bestaat echter geen eenduidig verband tussen de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en de loonkloof: in de noordelijke Lidstaten, waar de arbeidsparticipatie van 
vrouwen groot is, liggen de loonverschillen dicht bij het Europese gemiddelde en zijn zij zelfs groter dan in 
sommige Zuid-Europese Lidstaten, waar de arbeidsdeelname van vrouwen gering is. Een stijging van de ar-
beidsparticipatie zal dus niet vanzelf in een grotere loongelijkheid resulteren. 

In eerste instantie bestaat zelfs het risico dat een stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen de loonkloof 
negatief beïnvloedt, omdat die stijging in het algemeen ten goede komt aan laaggeschoolde vrouwen die 
voltijds of deeltijds werken in sectoren met lagere lonen. Toch kan gendergelijkheid op de arbeidsmarkt enkel 
verwezenlijkt worden indien de twee doelstellingen van gelijk loon en gelijke arbeidsparticipatie gelijktijdig 
nagestreefd worden. 
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Loonverschillen worden ook beïnvloed door maatregelen ter bevordering van gelijk loon en ter bestrijding van 
de loonkloof tussen vrouwen en mannen, alsmede door het effect van collectieve onderhandelingen op het 
bevorderen van loongelijkheid en het elimineren van de loonkloof, en door flexibele arbeidsvormen. 

De door de Lidstaten genomen maatregelen om de loonkloof te dichten omvatten niet alleen wetgeving, 
maar ook het instellen van institutionele mechanismen (in het bijzonder de oprichting van organen voor ge-
lijke kansen), het aannemen van actieplannen en het nemen van initiatieven (bewustmakingsprogramma’s, 
opleiding en instrumenten). De betrokken wetgeving is niet beperkt tot loongelijkheid, maar betreft ook de 
toegang tot de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden. Om ervoor te zorgen dat de bestaande wetgeving be-
ter toegepast wordt, hebben de Lidstaten bepalingen aangenomen inzake gerechtelijke procedures, sancties, 
de bewijslast en bescherming tegen represailles. 

Volgens de geldende Europese richtlijnen moeten organen voor gelijke kansen slachtoffers bijstaan, studies 
verrichten, verslagen publiceren en aanbevelingen formuleren. In de praktijk blijkt dat de taak van deze in-
stanties in de Lidstaten verder gaat dan het door de EU omschreven taakgebied en ook aspecten omvat zoals 
opleiding of het opstellen van gedragscodes. De institutionele mechanismen voor gendergelijkheid kunnen 
tevens de vorm aannemen van departementen, afdelingen en commissies die ressorteren onder een ministe-
rie. Diverse Lidstaten bevorderen gelijkheid en bestrijden loondiscriminatie ook door middel van initiatieven 
zoals voorlichtingsprogramma’s, bewustmakingscampagnes, opleiding en de ontwikkeling van instrumenten 
(bijvoorbeeld functiewaarderingssystemen). Deze initiatieven kunnen afzonderlijk of in het kader van een 
actieplan worden opgezet. Bij het opstellen van deze actieplannen kunnen verschillende actoren betrokken 
zijn, waaronder overheidsinstellingen, sociale partners en verenigingen. 
 
Het is moeilijk om een maatregel op doeltreffendheid te beoordelen wanneer na de uitvoering ervan geen 
evaluatie volgt. Toch blijkt evaluatie in de EU-Lidstaten niet systematisch plaats te vinden. In het algemeen 
blijkt uit de evaluaties dat er wel vooruitgang is, maar dat de uitgevoerde maatregelen niet volstaan om de 
loonkloof te dichten. Er wordt in de EU nog te weinig gebruik gemaakt van het verzamelen van gegevens en 
het opstellen van statistieken omtrent klachten betreffende loondiscriminatie, hoewel deze informatie voor 
vele doeleinden zou kunnen gebruikt worden. 
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Naast de overheden hebben ook tal van vakbonden en werkgeversorganisaties initiatieven genomen om 
loonongelijkheid en gendersegregatie te bestrijden. Hun initiatieven hebben tot doel zowel hun leden en 
hun achterban als het bredere publiek bewuster te maken van deze problematiek. De sociale partners spelen 
een essentiële rol in het verkleinen van de loonkloof door de loongelijkheid aan de orde te stellen tijdens col-
lectieve onderhandelingen. Het meest voorkomende collectieve-onderhandelingsniveau kan verschillen van 
land tot land. Er kan onderhandeld worden op nationaal, sectoraal of bedrijfsniveau. In vele Lidstaten is, naast 
gemeenschappelijke verklaringen en akkoorden betreffende loongelijkheid, de herziening van de functieclas-
sificatiesystemen een instrument dat ingezet wordt ter bestrijding van de discriminatie die deze classificatie 
kan inhouden. Evenmin als alle andere maatregelen die in de diverse Lidstaten genomen zijn om de loonkloof 
te bestrijden, worden de in het kader van collectieve onderhandelingen vastgestelde maatregelen stelselma-
tig geëvalueerd. Bovendien worden er niet systematisch gegevens verzameld over collectieve arbeidsovereen-
komsten wanneer het gaat om loonverschillen. Het ontbreken van correcte en betrouwbare statistieken over 
collectieve arbeidsovereenkomsten belemmert de inspanningen om de loonkloof te elimineren. 

Een van de belangrijkste oorzaken van de dalende vruchtbaarheidscijfers in Europa is de dubbele belasting 
van betaalde arbeid en onbetaald werk binnen het gezin, in combinatie met een eventuele schaarste aan 
kinderopvangvoorzieningen. Dit is een van de belangrijkste hinderpalen voor de participatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt en voor het elimineren van de loonverschillen tussen vrouwen en mannen. De in de 
Lidstaten genomen maatregelen om de combinatie van werk en gezinsverplichtingen te vergemakkelijken 
hebben voornamelijk betrekking op kinderopvang, ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvormen. Het zijn 
echter bijna uitsluitend vrouwen die ouderschapsverlof opnemen of een beroep doen op andere vormen van 
arbeidsduurvermindering en deze maatregelen kunnen voor hen echte valkuilen worden die belemmerend 
werken op hun loopbaan en loonontwikkeling. 
 
De oorzaken van het bestaan en van het voortbestaan van de loonkloof tussen vrouwen en mannen zijn bij-
gevolg talrijk, complex en onderling verbonden. De huidige bepalingen en maatregelen volstaan nog niet, 
zo blijkt uit de hardnekkige loonverschillen tussen de geslachten in de meeste EU-Lidstaten. Om de onge-
lijke verloning aan te pakken, moet een pakket nieuwe maatregelen worden genomen, dienen de bestaande 
maatregelen, procedures en programma’s geïntensiveerd te worden en moet het engagement van de betrok-
ken actoren verdiept worden. 
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2. Actualisering van de indicatoren

De indicatorenset van 2001 is geëvalueerd en geactualiseerd. De vierledige structuur werd gehandhaafd. Wat 
de kwantitatieve indicatoren betreft, worden de volgende aanpassingen voorgesteld:

De belangrijkste aanpassing ten opzichte van de indicatoren van 2001 betreft indicator 1, te weten de loon-
kloof berekend op basis van de gemiddelde brutolonen van vrouwen en mannen. De indicatorenset van 2001 
vertrok van een loonkloof die berekend werd op basis van het gemiddelde brutomaandloon van voltijdse 
werknemers. Deze berekeningswijze werd op Europees niveau aangepast zodat de lonen van deeltijdse werk-
nemers – waaronder een groot aantal vrouwen – in de berekening opgenomen worden. Momenteel is de 
Eurostat-indicator afgeleid van de loonkloof die berekend wordt op basis van de bruto-uurlonen van voltijdse 
en deeltijdse werknemers. Het grote effect van de arbeidsduur op het maandloon wordt bijgevolg gecorri-
geerd door de berekening te baseren op bruto-uurlonen. Deze eerste aanpassing heeft tot doel de coherentie 
met de structurele indicator van Eurostat te herstellen.

De tweede belangrijke aanpassing van de eerste indicator heeft betrekking op de wijze waarop rekening 
wordt gehouden met de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen. Om een goede vergelijking te kunnen 
maken van de situatie op het vlak van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt in de Lidstaten, dient de loonkloof 
immers in de juiste context geplaatst te worden. Een minder uitgesproken loonkloof lijkt vaak hand in hand te 
gaan met een lage arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit kan worden verklaard door het profiel van werkende 
vrouwen; vaak gaat het om hoogopgeleide vrouwen met een beter betaalde baan. 
 
Ook voor de indicatoren 3 en 4, die betrekking hebben op deeltijdwerk en op de loonkloof naar leeftijd en 
opleidingsniveau, wordt de arbeidsparticipatie in de indicator opgenomen.

Een ander voorstel tot wijziging van de indicatoren bestaat erin aanvullende factoren op te nemen die een 
rol kunnen spelen in de loonkloof, zoals burgerlijke staat, gezinssamenstelling en geboorteland. De nieuwe 
indicator 6 verbindt de loonkloof met deze kenmerken. Het gaat om persoonskenmerken die in beginsel geen 
rol zouden mogen spelen op een correct functionerende arbeidsmarkt, maar die toch een invloed blijken te 
hebben op de loonkloof. Momenteel zijn deze gegevens niet in de SES-enquête opgenomen. Hoewel het niet 
vanzelfsprekend is dat gegevens worden verzameld over persoonskenmerken van werknemers, is dit toch een 
interessante uitbreiding van de set indicatoren. De berekeningen in het verslag zijn gebaseerd op de SILC-
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enquête. De opname van deze kenmerken in de SES-enquête zou het mogelijk maken ze als factoren te betrek-
ken in de analyse van de loonkloof met behulp van de Oaxaca-methode. 

De wijzigingen van de andere indicatoren zijn minder ingrijpend. Het gaat om een correctie voor deeltijdar-
beid in indicator 2, namelijk het aandeel van vrouwen en mannen in de totale loonmassa, en de aanpassing 
van indicator 5 die de impact van segregatie op de arbeidsmarkt in kaart brengt. 

De formulering van de drie kwalitatieve indicatoren is vereenvoudigd en houdt rekening met de ontwikkelin-
gen op wetgevend gebied sinds 2001 en met het belang van een gecoördineerde aanpak door de belangrijkste 
actoren.

De Europese Unie heeft baanbrekend werk verricht op het vlak van loongelijkheid, door  in het op 25 maart 
1957 in Rome ondertekende Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap artikel 119 
op te nemen. Daarin wordt bepaald dat “Iedere Lidstaat verzekert gedurende de eerste etappe en handhaaft 
vervolgens de toepassing van het beginsel van gelijke verloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers 
voor gelijke arbeid”. De eerste richtlijn betreffende gelijke behandeling dateert echter pas van 1975, na de 
eerste uitbreiding van de Gemeenschap. 
 
Deze richtlijn verbiedt elke vorm van loondiscriminatie op grond van geslacht voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid. Het beginsel van gelijke verloning is toen opgenomen in de nationale wetgevingen. Ondanks die wet-
telijke bepalingen blijkt uit statistieken dat de loonkloof nog steeds zeer groot is: vrouwen verdienen gemid-
deld 18% minder dan mannen.

Hoewel wetgeving ongetwijfeld essentieel is, volstaat zij niet om loonverschillen tussen vrouwen en mannen 
te verkleinen, noch om de structurele oorzaken van de loonkloof en de ongelijkheden tussen vrouwen en man-
nen op de arbeidsmarkt uit de weg te ruimen. 

Het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft derhalve een ware uitdaging. Om vooruitgang 
op dit gebied te bespoedigen, moeten alle betrokken partijen blijk geven van een sterke inzet. De Lidstaten 
en de sociale partners wordt verzocht hun inspanningen op elkaar af te stemmen in het kader van een doel-
gerichte aanpak waarbij wetgevende en niet- wetgevende maatregelen worden gecombineerd om de talrijke 
oorzaken van loonverschillen tussen vrouwen en mannen zowel op nationaal als op Europees niveau aan te 
pakken in het kader van de uitvoering van de Europa 2020-strategie.
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Geactualiseerde lijst indicatoren

Het merendeel van de kwantitatieve indicatoren is gebaseerd op de resultaten van de Enquête naar de struc-
tuur van de lonen (SES - Verordening (EG) nr. 530/1999) die slechts om de vier jaar beschikbaar zijn voor de 
sectoren B tot en met S (met uitzondering van O) van de NACE Rev. 2 (statistische classificatie van de economi-
sche activiteiten in de EU). Sommige indicatoren zijn  jaarlijks beschikbaar, maar de gedetailleerde gegevens 
die nodig zijn voor de berekening ervan zijn maar om de vier jaar beschikbaar. Dat geldt ook voor sommige 
andere indicatoren. Voor iedere kwantitatieve indicator wordt aangegeven: Aa = jaarlijks beschikbaar; A4 = 
om de vier jaar beschikbaar; en N = vereist het verzamelen van nieuwe gegevens. 

I. Algemene indicatoren voor de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

Indicator 1: Ratio voor alle werknemers

Loonkloof tussen vrouwen en mannen =

   (gemiddeld brutoloon van mannen - gemiddeld brutoloon van vrouwen)   x 100
gemiddeld brutoloon van mannen

a)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de bruto-uurlonen voor vrouwen en mannen, voltijdse 
en deeltijdse werknemers in alle sectoren 

 Bron: SES + andere bronnen; Aa

b) Arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen 
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa 

c)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de bruto-uurlonen voor vrouwen en mannen, voltijdse 
en deeltijdse werknemers in alle sectoren, apart vermeld voor de private en de publieke sector

 Bron: SES + andere bronnen; Aa voor sommige Lidstaten, A4

d)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de brutojaarlonen voor vrouwen en mannen, voltijdse 
en deeltijdse werknemers in alle sectoren, apart vermeld voor de private en de publieke sector

 Bron: SES + andere bronnen; A4
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e)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de brutomaandlonen voor vrouwen en mannen,  
voltijdse arbeid

 Bron: SES; A4

f)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van de brutomaandlonen voor vrouwen en mannen,  
voltijdse en deeltijdse arbeid 

 Bron: SES; A4

Indicator 2: Ratio voor de loonmassa 

a) Aandeel in het totaal van alle lonen naar geslacht 
 Bron: Administratieve gegevens of andere bronnen; Aa voor bepaalde Lidstaten, N 

b) Verdeling van het totale aantal werknemers naar geslacht
 Bron: Administratieve gegevens, Enquête naar de Arbeidskrachten, of andere bronnen; Aa

c) Verdeling van het totale aantal gewerkte dagen naar geslacht 
 Bron: Administratieve gegevens, Enquête naar de Arbeidskrachten, of andere bronnen; Aa

II. Factoren van ongelijkheid

Indicator 3: Ratio voor deeltijdwerk

a) Bruto-uurloon en loonkloof:
  vrouwen (deeltijd) - mannen (deeltijd)
  vrouwen (deeltijd) - vrouwen (voltijd)
  mannen (deeltijd) - mannen (voltijd)
  vrouwen (deeltijd) - mannen (voltijd) 
 Bron: SES; A4

b) Deeltijdarbeid naar geslacht 
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa
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Indicator 4: Ratio naar leeftijd en opleidingsniveau

a)  Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa 

b)  Loonkloof naar leeftijdscategorie (< 24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 en 65+) op basis van het uurloon van 
vrouwelijke en mannelijke werknemers, voltijds en deeltijds

  Bron: SES; A4, Aa voor sommige Lidstaten, met de leeftijdsgroepen:  
< 25, 25-34, 35-44,45-54, 55-64, 65+

 
c) Arbeidsparticipatie naar opleidingsniveau (ISCED, 3 niveaus)
  Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa 

d) Loonkloof naar opleidingsniveau (ISCED, 3 niveaus) voltijdse en deeltijdse werknemers
 Bron: SES; A4
 
Indicator 5: Segregatie op de arbeidsmarkt

a)   Gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwelijke en mannelijke werknemers in de vijf bedrijfstakken (NACE, 2 
cijfers) met het hoogste aantal vrouwelijke werknemers en het hoogste aantal mannelijke werknemers 

 Bron: SES; A4 

b)  Gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwelijke en mannelijke werknemers in de vijf beroepgroepen (ISCO, 2 
cijfers) met het hoogste aantal vrouwelijke werknemers en het hoogste aantal mannelijke werknemers

 Bron: SES; A4

c) Loonkloof bij leidinggevenden (ISCO 12 en 13)
 Bron: SES; A4 
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Indicator 6: Ratio naar persoonlijke kenmerken (nieuwe indicator 2010)

a)  Arbeidsparticipatie naar gezinssamenstelling en burgerlijke staat (gekruist) 
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten; Aa 

b) Loonkloof tussen vrouwen en mannen naar gezinssamenstelling en burgerlijke staat
 Bron: SES (wenselijk voor de toekomst); N

c)  Loonkloof tussen vrouwen en mannen naar geboorteland
 Bron: SES (wenselijk voor de toekomst); N
 
III. Relatief gewicht van deze factoren 

Indicator 7: Opsplitsing van de het verschil in uurlonen tussen vrouwen en mannen met behulp van de 
Oaxaca-decompositie 

a) Bijdrage van het aspect deeltijdwerk aan het totale loonverschil 
b) Bijdrage van het aspect opleidingsniveau aan het totale loonverschil 
c) Bijdrage van het aspect leeftijd aan het totale loonverschil 
d) Bijdrage van het aspect dienstjaren in de onderneming aan het totale loonverschil 
e) Bijdrage van het aspect sector aan het totale loonverschil 
f ) Bijdrage van het aspect beroep aan het totale loonverschil 
g) Bijdrage van het aspect ondernemingsgrootte aan het totale loonverschil 
h) Bijdrage van het aspect gezinssamenstelling aan het totale loonverschil (wenselijk voor de toekomst); N
i) Bijdrage van het aspect burgerlijke staat aan het totale loonverschil (wenselijk voor de toekomst); N
j) Bijdrage van het aspect geboorteland aan het totale loonverschil (wenselijk voor de toekomst); N
k) Deel van de loonkloof dat niet verklaard kan worden op basis van gekende factoren
 Bron: SES; A4
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IV. Beleidsmaatregelen ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen

Indicator 8: Maatregelen ter bevordering van gelijke verloning en ter bestrijding van de loonkloof tussen 
vrouwen en mannen

SITUATIE: 

a) Actoren die betrokken zijn bij het thema van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 
Actor Belangrijkste rol in dit verband

b) Overheidsmaatregelen voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen  
Jaar Naam van de 

maatregel
Soort maatregel Actieplan of 

afzonderlijke actie
Actor (Orgaan)

 
c) Goede praktijken die gericht zijn op het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

Jaar Naam van de maatregel Omschrijving

EVOLUTIE:

a) Evaluatie van de wetgeving ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 
Ja Neen

Wetgeving Voornaamste conclusies
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b) Evaluatie van andere maatregelen ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen
Ja Neen

Naam van de maatregel Voornaamste conclusies

c)  Systeem voor het vergaren van gegevens over klachten betreffende loondiscriminatie tussen vrouwen en 
mannen 

d) Orgaan/organen belast met gegevensvergaring

e)  Aantal ingediende klachten betreffende loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen per jaar van activiteit 
Jaar Aantal klachten

f)  Algemene ratio: Aantal klachten over loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen, ten opzichte van het 
totale aantal klachten over discriminatie tussen vrouwen en mannen op het vlak van arbeid

Indicator 9: Invloed van collectieve onderhandelingen op de bevordering van gelijke verloning en het dich-
ten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen

SITUATIE: 

a)  Maatregelen betreffende de loonkloof tussen vrouwen en mannen die zijn uitgevoerd in het kader van col-
lectieve onderhandelingen

Jaar Naam van de 
maatregel

Soort 
maatregel 

Betrokken 
actoren

Aard van de 
maatregel

Toepassings- 
niveau

 
b)   Goede praktijken voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen bij collectieve onderhande-

lingen
Jaar Naam van de maatregel Omschrijving
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EVOLUTIE:

a)   Systeem van gegevensvergaring betreffende de loonkloof tussen vrouwen en mannen in collectieve ar-
beidsovereenkomsten

Daarmee belast orgaan Publiek of particulier

Ja

Neen

b)  Systeem van gegevensvergaring betreffende collectieve arbeidsovereenkomsten waarin de loonkloof tus-
sen vrouwen en mannen behandeld wordt

Jaar Aantal collectieve 

c)  Evaluatie van de maatregelen voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen bij collectieve 
onderhandelingen

Ja Neen

Maatregelen Voornaamste conclusies 

 
Indicator 10: Effect van deeltijdwerk, ouderschapsverlof, systemen van tijdskrediet en loopbaanonderbre-
king op de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

EVOLUTIE:

a)  Beoordeling van onderzoek naar de effecten van flexibele arbeidsvormen op de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen

Flexibele arbeidsvormen Ja Neen

Deeltijd

Loopbaanonderbreking

Tijdkredietsysteem

Ouderschapsverlof
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Flexibele arbeidsvormen Beoordeling van 
kortetermijneffect

Beoordeling van 
langetermijneffect

Deeltijd

Loopbaanonderbreking

Tijdkredietsysteem

Ouderschapsverlof

b) Belangrijkste conclusies van de beoordeling
Beoordeling van:

Deeltijd

Loopbaanonderbreking

Tijdkredietsysteem

Ouderschapsverlof

c)  Informatie verstrekt door overheidsinstanties om meer bekendheid te geven aan de effecten van flexibele 
arbeidsvormen op de loonkloof tussen vrouwen en mannen

Ja Neen
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WOORDENLIJST

Arbeidsparticipatie: 
Wordt in dit verslag gebruikt in de betekenis van “netto-arbeidsparticipatie”, namelijk het percentage van de 
bevolking in de beroepsgeschikte leeftijd (van 15 tot en met 64 jaar) dat een baan heeft. In Vlaanderen is de 
benaming “werkzaamheidsgraad” hiervoor gebruikelijk.

ECPH, European Community Household Panel: 
Huishoudpanel van de Europese Gemeenschap, enquête bij een panel van huishoudens, voorloper van de SILC-
enquête. 

Eurostat: 
Europees bureau voor de statistiek dat de opdracht heeft nationale statistische systemen op elkaar af te stem-
men en statistieken op Europees niveau op te stellen.

Glazen plafond: 
De moeizame doorstroming van vrouwen naar hogere functies en de geringere promotiekansen van vrouwen. 

Indicator: 
Een manier om een verschijnsel te meten, hetzij kwantitatief in cijfers, hetzij kwalitatief op basis van bepaalde 
gegevens. Op Europees niveau worden afspraken gemaakt over indicatoren om tot vergelijkbare cijfergege-
vens te komen.

ISCO-nomenclatuur: 
Internationale standaardclassificatie van beroepen (International Standard Classification of Occupations). De 
classificatie kan worden verfijnd door meer cijfercodes op te nemen. Zo staat 2 voor wetenschappelijk perso-
neel, 23 is een subcategorie en staat voor docenten en leerkrachten in het onderwijs, 231 voor hoogleraren en 
professoren aan de universiteit en in het hoger onderwijs, 232 voor leraren in het secundair onderwijs enz. 

LFS, Labour Force Survey, Enquête naar de Arbeidskrachten: 
Doorlopende enquête die jaarlijks door de nationale bureaus voor de statistiek onder huishoudens wordt ge-
houden. De enquête heeft betrekking op werkgelegenheid, werkloosheid en inactiviteit.
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Loonkloof: 
Het verschil tussen het gemiddelde loon van vrouwen en mannen, uitgedrukt als percentage van het man-
nenloon, ook  genderloonkloof genoemd.

NACE-nomenclatuur: 
Internationaal classificatiesysteem van bedrijfssectoren. Sedert 2008 wordt een nieuwe NACE-nomenclatuur 
gebruikt die “NACE Rev. 2” wordt genoemd. De NACE-classificatie die in de enquête van 2006 werd gebruikt is 
de “NACE Rev. 1.1”.

Segregatie: 
Het verschijnsel dat de arbeidsmarkt in verschillende segmenten is opgedeeld, waartussen overgang niet al-
tijd eenvoudig is. Horizontale segregatie verwijst naar de opsplitsing in sectoren en beroepen, verticale segre-
gatie naar de opsplitsing in verschillende niveaus.

SES, Structure of Earnings Survey, Enquête naar de Structuur en de Verdeling van de Lonen: 
Steekproefenquête naar de lonen die jaarlijks door de nationale bureaus voor de statistiek bij een groot aantal 
ondernemingen wordt gehouden. De enquête wordt om de vier jaar (2006, 2010, enz.) in alle Lidstaten georga-
niseerd. In sommige Lidstaten vindt zij ieder jaar plaats. De enquête werd tot in 2002 enkel in de sectoren C tot 
en met K van de NACE 1.1-classificatie uitgevoerd, dus enkel in de industrie en de marktdiensten. Sedert 2006 
worden de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociaal-culturele sector (secties M, N en O van de NACE 1.1-clas-
sificatie) in de enquête opgenomen. Sommige Lidstaten nemen ook de sector openbaar bestuur (sectie L) op.

SILC, Statistics on Income and Living Conditions: 
Steekproefenquête naar de inkomens en omtrent armoede die jaarlijks door de nationale instituten voor 
statistiek bij de gezinnen wordt georganiseerd.  Dezelfde enquête wordt jaarlijks in alle Europese Lidstaten 
georganiseerd.

Steekproef: 
Een willekeurige selectie van een deel van de bestudeerde populatie waarbij een enquête wordt gehouden. Over 
het algemeen zijn de gegevens betrouwbaarder naarmate een groter deel van de populatie bevraagd is.
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Bijlage 1:  Genderindicatoren voor het meten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen, 
2001

Addendum 1 bij de conclusies van de Raad inzake de balans van de uitvoering door de Lidstaten 
van het Actieprogramma van Peking: de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen 

Voorstel van indicatoren om de loonkloof te meten

LOONKLOOf TUSSEN mANNEN EN VROUWEN

KWANTITATIEVE INDICATOREN KWALITATIEVE INDICATOREN

thema thema

Globale indicatoren Wetten en instituties in verband met de strijd tegen 
ongelijkheden en loonverschillen

Opleidingniveau en leeftijd Deeltijdse arbeid en onderbreking van de 
beroepsloopbaan

Sectoriële en beroepssegregatie Het loonverschil en de loononderhandelingen

Loonspreiding

IMPLEMENTATIE

KWANTITATIEVE INDICATOREN REEKS VAN KWALITATIEVE INDICATOREN

Indicatoren 1 tot en met 6 Indicatoren 7, 8 en 9

EVALUATIE EN OPVOLGING

Definities

Voor iedere indicator is de bron van de gegevens vermeld. Ter aanvulling van de geharmoniseerde gegevens 
moeten er recentere gegevens op basis van de nationale bronnen worden verstrekt, voorzover de definities en 
begrippen overeenstemmen met die van de ESES en het ECHP.
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I. Algemene indicatoren omtrent loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen

Indicator 1:

Ratio voor alle werknemers

a) Bruto-uurloon voor vrouwen / bruto-uurloon voor mannen
 Bron: ESES 

b) Netto-uurloon voor vrouwen / netto-uurloon voor mannen
 Bron: ECHP

c) Bruto-maandloon voor vrouwen / bruto-maandloon voor mannen
 Bron: ESES

d) Netto-maandloon voor vrouwen / netto-maandloon voor mannen (voltijds, privé-sector)
 Bron: ECHP 

e) Netto-maandloon voor vrouwen / netto-maandloon voor mannen (voltijds, overheids- en privé-sector)
 Bron: ECHP 

Indicator 2:

Ratio voor de totale loonkosten:

a) Deel van de loonkosten dat overeenstemt met de totale verloning van vrouwen / totale loonkosten
 Bron: ECHP en/of administratieve gegevens

b) Totaal aantal vrouwelijke werknemers / totaal aantal werknemers
 Bron: Enquête naar de Arbeidskrachten en/of administratieve gegevens
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II. Factoren die de ongelijkheid in de hand werken

Indicator 3:

Ratio voor deeltijdswerk:

a) Bruto-uurloon van vrouwen (deeltijd) / bruto-uurloon van mannen (deeltijd)
b) Bruto-uurloon van vrouwen (deeltijd) / bruto-uurloon van vrouwen (voltijd)
c) Bruto-uurloon van mannen (deeltijd) / bruto-uurloon van mannen (voltijd)
 Bron: ESES 
 
Indicator 4:

Ratio per leeftijdsgroep en opleidingsniveau:

a)  Genderloonkloof (bruto-uurloon) per leeftijdsgroep (16-24, 25-29, 30-44, 45-54, 55-64), per opleidings-
niveau (ISCED, 3 niveaus) en op basis van voltijd/deeltijd

 Bron: ESES 
b)  Genderloonkloof (netto-maandloon) per leeftijdsgroep (16-24, 25-29, 30-44, 45-54, 55-64), per 

opleidingsniveau (ISCED, 3 niveaus) en op basis van voltijd/deeltijd.
 Bron: ECHP 

Indicator 5:

Loonachterstand in beroepen waarin vrouwen geconcentreerd zijn:

a)  Genderloonkloof (bruto-uurloon) in de tien beroepen die het grootste aandeel vrouwelijke werknemers 
en in de tien beroepen die het grootste aantal mannelijke werknemers tellen 

 Bron: ESES 
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b)  Genderloonkloof (netto-maandloon in voltijds dienstverband) in de vijf beroepen die het grootste aandeel 
vrouwelijke werknemers en in de vijf beroepen die het grootste aantal mannelijke werknemers tellen

 Bron: ECHP

c)  Genderloonkloof (bruto-uurloon in voltijds dienstverband) in de tien sectoren die het grootste aandeel 
vrouwelijke werknemers en in de tien sectoren die het grootste aantal mannelijke werknemers tellen

 Bron: ESES 

III. Factoren die de ongelijkheid in de hand werken

Indicator 6:

Opsplitsing van het loonverschil tussen mannen en vrouwen met behulp van de Oaxaca-decompositie 
Bron: ESES 

a) Bijdrage van het aspect deeltijdwerk aan het totale loonverschil 
b) Bijdrage van het aspect opleidingsniveau aan het totale loonverschil 
c) Bijdrage van het aspect leeftijd aan het totale loonverschil 
d) Bijdrage van het aspect anciënniteit aan het totale loonverschil 
e) Bijdrage van het sectoriële aspect aan het totale loonverschil 
f ) Bijdrage van het aspect beroepen aan het totale loonverschil 
g) Bijdrage van de ongelijke behandeling en de niet identificeerbare aspecten aan het totale loonverschil
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IV. Kwalitatieve indicatoren

Indicator 7:

Indicator omtrent wetgeving, voorschriften en regelingen inzake bestrijding van discriminatie en beroepson-
gelijkheden

toestand

Bestaat er een algemene wet ter 
bestrijding van discriminatie?

Ja
Neen

Jaar van inwerkingtreding

Bestaat er een wet ter bestrijding van de 
beroepsongelijkheden?

Ja
Neen

Jaar van inwerkingtreding       

Bestaan er instellingen die tot taak 
hebben de toepassing van de wetten en 
reglementeringen te volgen?

Ja
Neen

Jaar van inwerkingtreding

Statuut van die instelling(en) Administratie
Gesubsidieerde structuur 

Jaar van inwerkingtreding 

Statuut van de beslissing(en) genomen 
door deze instelling(en)

Vrijblijvend advies
Dwingend advies 

 
 

verspreiding

Bevoegdheidsdomein van de instelling Intern advies aan het 
Staatsapparaat
Adviezen bestemd voor de 
sociale partners 
Andere

 

evolutie

Nieuwe reglementering in werking 
getreden in het afgelopen jaar 

Ja
Neen

       

Zo ja, maakte dit het voorwerp uit 
van een evaluatie ex-ante van de 
gendereffecten?

Ja
Neen

Evolutie deed zich voor in de 
toestandsindicator 

Ja
Neen

       

Evolutie deed zich voor in het 
bevoegdheidsveld

Ja
Neen

       

Maakte tijdens het voorbije jaar één 
van deze maatregelen het voorwerp 
uit van een evaluatie ex-itinere van de 
gendereffecten?

Ja
Neen

Maakte tijdens het voorbije jaar één 
van deze maatregelen het voorwerp 
uit van een evaluatie ex-post van de 
gendereffecten?

Ja
Neen

Totaal aantal uitgebrachte adviezen Per  jaar van activiteit  

Aantal, aard en aandeel van de klachten 
ingediend tegen de loondiscriminatie

Per jaar van activiteit

Op het loon stricto sensu
Op de functieclassificatie
Op de stijging van het loon
Op de toegang tot opleiding
Op de werkuren
Totaal

 
 
 
 
 
 

Algemene ratio Aantal klachten t.o.v. het 
totaal aantal klachten tegen 
discriminatie
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Indicator 8: 

Indicator omtrent de inbreng van de overheid bij loononderhandelingen (collectief en, in voorkomend geval, individueel onderhandelen)

toestand

Door de overheid ingestelde 
maatregelen en mechanismen 
met het oog op de begeleiding 
of sturing van de collectieve 
onderhandelingen in verband 
met loonongelijkheid, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
de functieclassificatie

Bindende reglementeringen 
Aanbevelingen
Bestaat niet

Jaar van inwerkingtreding

verspreiding

Niveau van uitvoering Nationaal
Regionaal
Lokaal
Onderneming

Betrokken bedrijven/organisaties Privé
Publiek
Administraties

Sector Alle sectoren - interprofessioneel
Sectoren 

evolutie

Maatregel ingevoerd in het 
betrokken jaar?

Ja
Neen

Indien ja, werd er een ex-ante 
studie naar de 
genderimpact uitgevoerd?

Ja
Neen

Ontwikkeling van de 
toestandsindicator 

Ja
Neen

Ontwikkeling op het vlak van het 
bevoegdheidsdomein?

Ja
Neen

Werd er in het voorbije jaar een 
ex-itinere
studie naar de genderimpact van 
één van deze
maatregelen uitgevoerd?

Ja
Neen

Werd er in het voorbije jaar een 
ex-post studie
naar de genderimpact van 
één van deze maatregelen 
uitgevoerd?

Ja
Neen

In het geval van implementatie 
per sector 

Relateer aan:
-  De Oaxaca-decompositie 

(Indicator 6)
-  De indicatoren m.b.t. sectoriele 

en professionele segregatie  
(Indicator 5)
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Indicator 9: 

Indicator omtrent deeltijdse arbeid en onderbreking van de loopbaan

toestand

Mogelijkheden tot individuele vermindering 
van de arbeidsduur of onderbreking van de 
loopbaan

Op initiatief van het bedrijf
Op initiatief van de werknemer

 
 

Met aanmoedigingsmaatregelen (fiscale 
maatregelen, verlichting van sociale lasten...)

Ten voordele van de werknemer
Ten voordele van de werkgever 

 
 

Met waarborg voor de werknemer (terugkeer tot 
voltijdse betrekking,...)

Ja
Nee

 
 

verspreiding  

Betrokken bedrijven Privé-bedrijven 
Overheidsbedrijven
Administraties

 
 
 

evolutie  

Maatregel inwerkingtreding voor het betrokken 
jaar?

Ja
Neen

Zo ja, maakte dit het voorwerp uit van een 
evaluatie ex-ante van de gendereffecten?

Ja
Neen

Evolutie deed zich voor in de toestandsindicator Ja
Neen

Evolutie deed zich voor in het bevoegdheidsveld Ja
Neen

Maakte tijdens het voorbije jaar één van deze 
maatregelen het voorwerp uit van een evaluatie 
ex-itinere van de gendereffecten?

Ja
Neen

Maakte tijdens het voorbije jaar één van deze 
maatregelen het voorwerp uit van een evaluatie 
ex-post van de gendereffecten?

Ja
Neen

Voor de deeltijdse arbeid In verband brengen met indicator 3: “Loon van 
vrouwelijke deeltijders in verhouding tot het 
loon van mannelijke voltijders”   

 

Voor de onderbrekingen van de loopbaan In verband brengen met de nieuwe 
contextindicator E0c13 voorgesteld door de 
“Group of Experts on Gender and Employment”: 
“Gender gap in unpaid time spent looking after 
children, other dependant people and basic 
domestic tasks”  
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Bijlage 2:  Gemiddelde bruto-uurlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers (in euro) en 
loonkloof (2006)

 
vrouwen mannen loonkloof

eu-24 8,58 10,43 20%

AT nb nb nb

BE 16,44 18,16 9%

BG 1,01 1,14 12%

CY 8,50 10,94 22%

CZ 3,61 4,67 23%

DE 13,90 17,93 23%

DK nb nb nb

EE 2,90 3,99 27%

ES 8,34 10,05 17%

FI 13,84 17,53 21%

FR 14,10 16,71 16%

GR 8,28 10,44 21%

HU 3,12 3,60 13%

IE 21,50 25,90 17%

IT 13,16 13,75 4%

LT 2,43 2,89 16%

LU 17,82 19,95 11%

LV 2,32 2,70 14%

MT nb nb nb

NL 13,04 16,88 23%

PL 3,93 4,25 8%

PT 6,68 7,30 8%

RO 1,79 1,94 8%

SE 14,63 17,53 17%

SI 6,22 6,62 6%

SK 2,63 3,53 25%

UK 16,62 21,84 24%

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 3: Arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen (2006)

 vrouwen mannen

eu-27 57,3% 71,6%

AT 63,5% 76,9%

BE 54,0% 67,9%

BG 54,6% 62,8%

CY 60,3% 79,4%

CZ 56,8% 73,7%

DE 62,2% 72,8%

DK 73,4% 81,2%

EE 65,3% 71,0%

ES 53,2% 76,1%

FI 67,3% 71,4%

FR 58,6% 68,9%

GR 47,4% 74,6%

HU 51,1% 63,8%

IE 59,3% 77,9%

IT 46,3% 70,5%

LT 61,0% 66,3%

LU 54,6% 72,6%

LV 62,4% 70,4%

MT 33,4% 73,3%

NL 67,7% 80,9%

PL 48,2% 60,9%

PT 62,0% 73,9%

RO 53,0% 64,6%

SE 70,7% 75,5%

SI 61,8% 71,1%

SK 51,9% 67,0%

UK 65,8% 77,5%

Bron: EUROSTAT, Labour Force Survey
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Bijlage 4:  Gemiddelde bruto-uurlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers in de publieke 
en de privésector (in euro) en loonkloof (2006)

 publieke sector privésector 

 vrouwen mannen loonkloof vrouwen mannen loonkloof

eu-24 10,24 11,73 17% 6,62 10,35 22%

AT nb nb nb nb nb nb

BE 23,62 22,55 -5% 14,95 17,74 16%

BG 1,19 1,42 16% 0,91 1,06 14%

CY 15,83 16,68 5% 7,02 9,98 30%

CZ 3,78 4,90 23% 3,51 4,62 24%

DE 15,48 19,00 19% 13,54 18,09 25%

DK nb nb nb nb nb nb

EE 2,89 3,89 26% 2,90 4,01 28%

ES 12,82 15,20 16% 7,81 9,78 20%

FI 13,46 17,05 21% 14,01 17,56 20%

FR 17,59 19,94 12% 13,67 16,42 17%

GR 10,92 13,87 21% 7,34 9,17 20%

HU 3,32 3,91 15% 2,97 3,50 15%

IE 27,06 34,91 22% 16,41 22,27 26%

IT 18,20 19,52 7% 10,45 12,57 17%

LT 2,69 3,10 13% 2,25 2,83 21%

LU 23,96 26,92 11% 16,67 19,26 13%

LV 2,61 2,99 13% 2,13 2,63 19%

MT nb nb nb nb nb nb

NL 13,98 17,19 19% 12,14 16,66 27%

PL 4,85 5,00 3% 3,16 3,96 20%

PT 11,19 12,95 14% 5,24 6,59 20%

RO 2,29 2,56 11% 1,53 1,75 13%

SE 14,25 16,56 14% 15,16 17,84 15%

SI 7,79 8,51 8% 5,40 6,16 12%

SK 2,65 3,33 21% 2,63 3,58 27%

UK 19,25 24,80 22% 15,36 21,40 28%

Noot: nb = niet beschikbaar

 Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 5:  Gemiddelde brutojaarlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers in de publieke 
en de privésector (in euro) en loonkloof (2006)

publieke sector privésector totaal

vrouwen mannen loonkloof vrouwen mannen loonkloof vrouwen mannen loonkloof

eu-24 10913,37 21063,14 24% 9515,55 19936,06 30% 11602,61 18340,99 32%

AT nb nb nb nb nb nb nb nb nb

BE 27535,81 32701,11 16% 23445,41 35113,84 33% 24291,06 34589,82 30%

BG 2525,24 3187,51 21% 1667,62 1981,09 16% 1971,28 2254,45 13%

CY 30159,24 33983,12 11% 13467,07 20297,30 34% 16259,15 22263,05 27%

CZ 7020,16 9354,55 25% 6176,25 8897,18 31% 6476,93 8984,49 28%

DE 25749,68 37797,74 32% 21322,77 36741,96 42% 22081,41 36077,92 39%

DK nb nb nb nb nb nb nb nb nb

EE 5280,84 7386,36 29% 4907,92 7305,43 33% 5019,78 7316,33 31%

ES 22943,11 28827,04 20% 13770,70 20001,35 31% 147440,93 20440,21 28%

FI 24533,26 32936,35 26% 25311,63 35608,85 29% 24943,78 35065,81 29%

FR 30033,79 36349,07 17% 23822,04 32193,90 26% 24504,86 32528,60 25%

GR 21988,06 31464,31 30% 16959,20 24697,43 31% 18278,95 26533,24 31%

HU 7685,23 9076,33 15% 6571,56 8045,61 18% 7050,31 8300,22 15%

IE 38440,62 56553,14 32% 27664,74 44432,15 38% 21971,17 34530,52 36%

IT 31985,34 38595,74 17% 19832,78 27138,70 27% 24077,37 29087,46 17%

LT 4443,82 5552,20 20% 3467,48 4679,76 26% 3859,27 4846,35 20%

LU 39431,05 53901,45 27% 30999,69 41972,46 26% 32327,08 43045,61 25%

LV 4709,60 5942,45 21% 3499,94 4623,97 24% 3961,78 4883,90 19%

MT nb nb nb nb nb nb nb nb nb

NL 18696,56 31325,03 40% 14866,71 29633,09 50% 16345,27 29883,12 45%

PL 7076,30 9294,93 24% 6245,13 8207,09 24% 6627,76 8523,36 22%

PT 23437,73 27680,41 15% 11098,74 14933,65 26% 14090,31 16346,65 14%

RO 4950,71 5693,32 13% 3148,14 3640,12 14% 3760,79 4112,20 9%

SE 22720,24 30321,37 25% 23969,54 33991,54 29% 23240,31 33111,47 30%

SI 16594,37 18597,57 11% 11348,64 12996,39 13% 9461,87 11605,58 18%

SK 4682,49 6068,06 23% 4735,53 6715,97 29% 4718,65 6598,29 28%

UK 26301,03 41349,61 36% 22552,24 41934,96 46% 23764,39 41859,15 43%

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 6: Gemiddelde brutomaandlonen van voltijdse werknemers (in euro) en loonkloof (2006)

 vrouwen mannen loonkloof

eu-24 1199,13 1845,50 20%

AT nb nb nb

BE 2589,69 2982,11 13%

BG 180,45 205,60 12%

CY 1397,51 1861,80 25%

CZ 626,97 811,31 23%

DE 2417,35 3116,07 22%

DK nb nb nb

EE 522,99 732,67 29%

ES 1444,77 1721,47 16%

FI 2302,55 2929,08 21%

FR 2250,02 2703,91 17%

GR 1390,16 1796,63 23%

HU 559,78 662,50 16%

IE 3359,40 4226,72 21%

IT 1920,36 2289,89 16%

LT 413,76 519,68 20%

LU 2964,05 3455,43 14%

LV 403,65 480,67 16%

MT nb nb nb

NL 2234,11 2839,90 21%

PL 606,00 748,42 19%

PT 1077,61 1217,37 11%

RO 319,05 347,94 8%

SE 2610,58 3080,51 15%

SI 1109,39 1184,49 6%

SK 452,94 608,30 26%

UK 2942,32 3846,54 24%

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 7:  Gemiddelde brutomaandlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers (in euro) en 
loonkloof (2006)

 vrouwen mannen loonkloof

eu-24 1177,38 1684,47 30%

AT nb nb nb

BE 2149,15 2870,43 25%

BG 172,48 197,85 13%

CY 1346,61 1835,13 27%

CZ 600,80 800,79 25%

DE 1800,91 2876,20 37%

DK nb nb nb

EE 463,33 683,18 32%

ES 1231,17 1648,16 25%

FI 2125,66 2839,23 25%

FR 1996,14 2622,47 24%

GR 1314,04 1748,46 25%

HU 541,83 646,00 16%

IE 2891,38 4096,99 29%

IT 1733,91 2248,26 23%

LT 367,32 474,49 23%

LU 2585,55 3403,26 24%

LV 359,57 441,08 18%

MT nb nb nb

NL 1349,24 2335,00 42%

PL 565,22 717,70 21%

PT 1056,32 1209,79 13%

RO 315,87 345,36 9%

SE 2126,79 2913,44 27%

SI 1092,96 1178,71 7%

SK 433,95 597,03 27%

UK 2158,30 3530,59 39%

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 8: Aandeel van vrouwen en mannen in de totale loonsom (2006)

 vrouwen mannen

AT nb nb

BE 33,03% 66,97%

BG 47,67% 52,33%

CY 38,96% 61,04%

CZ 35,90% 64,10%

DE 32,63% 67,37%

DK nb nb

EE 43,98% 56,02%

ES 33,30% 66,70%

FI 43,88% 56,12%

FR 37,93% 62,07%

GR 33,82% 66,18%

HU 45,24% 54,76%

IE nb nb

IT 37,86% 62,14%

LT 46,71% 53,29%

LU 29,34% 70,66%

LV 49,81% 50,19%

MT nb nb

NL 32,13% 67,87%

PL 41,18% 58,82%

PT 44,89% 55,11%

RO 43,99% 56,01%

SE 42,47% 57,53%

SI nb nb

SK 39,89% 60,11%

UK 36,06% 63,94%

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 9: Aandeel van mannen en vrouwen bij werknemers (2006)

 vrouwen mannen

AT 47,24% 52,76%

BE 46,52% 53,48%

BG 48,80% 51,20%

CY 49,18% 50,82%

CZ 47,20% 52,80%

DE 48,10% 51,90%

DK 47,82% 52,18%

EE 48,46% 51,54%

ES 43,24% 56,76%

FI 51,39% 48,61%

FR 48,23% 51,77%

GR 41,17% 58,83%

HU 47,31% 52,69%

IE 48,01% 51,99%

IT 43,36% 56,64%

LT 50,97% 49,03%

LU 44,11% 55,89%

LV 51,45% 48,55%

MT nb nb

NL 46,83% 53,17%

PL 47,00% 53,00%

PT 47,42% 52,58%

RO 46,63% 53,37%

SE 46,52% 53,48%

SI 47,75% 52,25%

SK 46,73% 53,27%

UK 50,79% 49,21%

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Labour Force Survey
 



201
B i J l a g e n

Bijlage 10: Aandeel van vrouwen en mannen in het totale aantal gewerkte dagen (2006)

 vrouwen mannen

AT 40,46% 59,54%

BE 42,03% 57,97%

BG 49,18% 50,82%

CY 48,14% 51,86%

CZ 45,74% 54,26%

DE 41,62% 58,38%

DK 48,77% 51,23%

EE 49,94% 50,06%

ES 39,72% 60,28%

FI 49,45% 50,55%

FR 44,37% 55,63%

GR 39,14% 60,86%

HU 47,62% 52,38%

IE 43,24% 56,76%

IT 39,02% 60,98%

LT 50,93% 49,07%

LU 39,15% 60,85%

LV 50,17% 49,83%

MT nb nb

NL 37,55% 62,45%

PL 44,43% 55,57%

PT 45,59% 54,41%

RO 46,54% 53,46%

SE 48,93% 51,07%

SI 46,69% 53,31%

SK 45,55% 54,45%

UK 44,08% 55,92%

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Labour Force Survey
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Bijlage 11: Deeltijdse arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen (2006)

 vrouwen mannen

AT 39,9% 5,8%

BE 41,0% 7,0%

BG 2,3% 1,3%

CY 11,3% 2,8%

CZ 8,0% 1,7%

DE 45,1% 8,5%

DK 35,0% 12,3%

EE 9,7% 3,7%

ES 23,0% 4,1%

FI 18,7% 8,6%

FR 30,2% 5,6%

GR 9,9% 2,6%

HU 5,4% 2,4%

IE 30,8% 6,0%

IT 26,4% 4,3%

LT 11,5% 7,5%

LU 36,2% 2,6%

LV 7,4% 4,3%

MT 21,4% 4,5%

NL 74,5% 22,1%

PL 12,2% 6,2%

PT 12,7% 4,1%

RO 8,5% 8,7%

SE 39,7% 10,6%

SI 10,4% 6,0%

SK 4,5% 1,2%

UK 30,7% 6,9%

Bron: EUROSTAT, Labour Force Survey
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Bijlage 12: Arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen naar leeftijdscategorie (2009)

 20-24 jaar 25-54 jaar 55-64 jaar 65 jaar en meer

 vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

AT 67,70% 70,80% 79,50% 88,50% 31,70% 51,00% 3,40% 8,10%

BE 40,50% 47,00% 73,80% 85,70% 27,70% 42,90% 0,70% 3,00%

BG 39,90% 51,80% 75,80% 82,70% 39,20% 54,10% 1,80% 5,50%

CY 61,50% 61,20% 76,00% 89,20% 40,80% 71,70% 6,60% 18,90%

CZ 37,40% 53,10% 74,10% 90,50% 35,00% 59,60% 3,20% 7,50%

DE 62,40% 64,10% 76,90% 86,20% 48,70% 63,90% 2,70% 5,80%

DK 71,00% 72,60% 82,90% 87,20% 50,90% 64,10% 3,10% 9,70%

EE 45,00% 52,70% 75,50% 77,40% 61,20% 59,40% 6,90% 12,60%

ES 42,80% 45,70% 63,80% 77,30% 32,30% 56,70% 1,40% 2,80%

FI 58,90% 58,20% 80,50% 84,30% 56,30% 54,60% 2,20% 6,00%

FR 48,40% 52,80% 76,70% 87,60% 36,60% 41,40% 0,90% 2,00%

GR 32,20% 45,50% 62,20% 88,40% 27,70% 57,70% 2,20% 6,60%

HU 30,00% 36,60% 66,90% 78,90% 27,00% 39,90% 1,20% 3,10%

IE 58,50% 52,00% 66,80% 77,20% 41,00% 60,90% 4,10% 14,50%

IT 29,60% 44,40% 59,10% 84,70% 25,40% 46,70% 1,20% 5,70%

LT 38,40% 40,10% 78,00% 74,60% 48,30% 56,00% 3,90% 8,00%

LU 39,90% 46,70% 71,40% 90,80% 29,40% 46,50% nb 6,70%

LV 44,20% 48,10% 74,90% 74,50% 53,30% 53,10% 6,20% 12,40%

MT 65,60% 69,40% 45,90% 89,00% 11,20% 45,30% nb nb

NL 77,80% 77,40% 80,70% 92,00% 44,70% 65,40% 3,40% 10,30%

PL 39,60% 52,70% 71,60% 83,70% 21,90% 44,30% 3,00% 7,40%

PT 49,20% 53,00% 74,90% 84,50% 42,70% 57,50% 13,20% 22,10%

RO 31,40% 41,70% 66,90% 80,50% 34,10% 52,30% 12,00% 16,20%

SE 55,80% 59,30% 81,90% 86,90% 66,70% 73,20% 4,30% 9,10%

SI 44,90% 56,30% 83,20% 86,40% 24,80% 46,40% 5,60% 10,70%

SK 33,60% 47,00% 71,20% 84,20% 26,10% 54,90% 0,90% 2,50%

UK 62,00% 65,90% 74,70% 85,70% 49,20% 66,20% 5,50% 10,30%

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: EUROSTAT, Labour Force Survey
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Bijlage 13:  Gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwen en mannen (in euro) en loonkloof naar 
leeftijdscategorie (2006)

15-19 jaar 20-24 jaar 25-54 jaar 55-64 jaar 65 jaar en meer
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AT nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

BE nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

BG nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

CY 4,34 5,58 22% 5,17 6,48 20% 8,85 11,00 20% 9,74 13,80 30% 6,41 9,79 35%

CZ nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

DE nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

DK nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

EE nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

ES 5,68 6,11 7% 6,28 6,81 8% 8,51 10,10 16% 9,41 12,50 25% 11,68 19,38 40%

FI nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

FR 7,19 5,36 -34% 9,86 10,00 2% 14,00 16,40 14% 16,00 22,50 28% 17,49 33,26 47%

GR nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

HU 2,10 2,05 -2% 2,33 2,29 -2% 3,11 3,60 14% 3,45 4,13 16% 3,96 4,67 15%

IE 10,31 11,48 10% 13,88 14,10 1% 22,47 26,10 14% 23,10 33,50 31% 16,08 25,67 37%

IT 7,07 7,24 2% 8,15 8,38 3% 12,73 13,30 4% 19,00 19,60 3% 19,34 23,05 16%

LT 1,54 1,77 13% 1,97 2,34 15% 2,47 2,97 17% 2,45 2,91 16% 2,40 2,81 14%

LU 7,03 7,80 10% 12,58 12,00 -5% 18,35 20,20 9% 20,30 26,80 24% 20,84 33,84 38%

LV 1,55 1,81 15% 2,06 2,37 13% 2,40 2,84 15% 2,20 2,56 14% 1,95 2,16 10%

MT nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

NL nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

PL 1,73 1,94 10% 2,28 2,47 8% 3,99 4,32 8% 4,77 4,94 3% 4,74 6,06 22%

PT 3,10 2,97 -4% 4,01 3,91 -3% 6,77 7,47 9% 8,53 8,81 3% 6,20 12,02 48%

RO 0,90 0,97 7% 1,22 1,23 0% 1,77 1,92 8% 2,60 2,44 -7% 2,49 2,63 5%

SE 10,95 11,18 2% 11,94 12,70 6% 14,87 17,90 17% 15,10 18,60 19% 14,80 18,04 18%

SI 3,65 3,47 -5% 4,09 4,13 1% 6,20 6,63 7% 9,17 8,41 -9% 18,10 16,77 -8%

SK 1,81 2,07 13% 2,18 2,46 11% 2,65 3,67 28% 2,80 3,44 19% 2,41 3,18 24%

UK nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 14: Arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen naar opleidingsniveau (2009)

laag opleidingsniveau midden opleidingsniveau Hoog opleidingsniveau

vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

AT 45,3% 54,8% 72,6% 80,3% 82,6% 89,0%

BE 30,1% 46,7% 58,2% 72,1% 79,4% 84,7%

BG 26,4% 38,2% 64,6% 74,7% 82,9% 89,6%

CY 41,8% 62,5% 63,0% 81,1% 81,7% 88,4%

CZ 22,9% 22,8% 61,8% 80,1% 74,7% 88,9%

DE 41,0% 50,9% 70,9% 78,3% 83,6% 89,7%

DK 58,3% 66,3% 75,8% 80,9% 85,8% 89,0%

EE 22,3% 32,0% 64,0% 68,3% 79,4% 87,1%

ES 38,8% 59,5% 56,8% 68,5% 75,7% 82,6%

FI 40,2% 45,4% 70,1% 73,5% 82,5% 86,9%

FR 40,8% 51,5% 63,4% 72,9% 77,7% 82,7%

GR 34,4% 68,0% 48,7% 72,8% 76,6% 86,6%

HU 23,0% 29,0% 54,7% 67,7% 74,4% 83,1%

IE 30,3% 47,8% 59,2% 69,5% 77,7% 84,3%

IT 28,7% 59,6% 57,4% 75,4% 72,3% 82,8%

LT 15,7% 19,4% 59,8% 63,9% 86,2% 85,5%

LU 38,7% 52,4% 57,3% 74,0% 77,6% 89,0%

LV 24,3% 33,2% 62,6% 66,7% 81,1% 84,6%

MT 25,5% 66,4% 62,6% 80,1% 78,7% 88,6%

NL 52,7% 72,0% 76,9% 84,9% 85,5% 89,6%

PL 18,5% 30,6% 53,5% 71,3% 80,4% 88,5%

PT 55,9% 69,5% 63,3% 69,5% 83,9% 84,8%

RO 36,3% 49,1% 55,0% 68,7% 83,1% 85,2%

SE 46,9% 53,2% 75,5% 81,4% 86,3% 88,0%

SI 36,6% 45,9% 65,0% 74,0% 86,8% 90,0%

SK 12,9% 15,9% 58,6% 75,0% 75,3% 86,2%

UK 47,2% 62,3% 67,8% 76,6% 81,3% 87,2%

Bron: EUROSTAT, Labour Force Survey
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Bijlage 15:  Gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwen en mannen (in euro) en loonkloof naar 
opleidingsniveau (2006)

laag opleidingsniveau midden opleidingsniveau Hoog opleidingsniveau

vrouwen mannen loonkloof vrouwen mannen loonkloof vrouwen mannen loonkloof

AT nb nb nb nb nb nb nb nb nb

BE 11,80 14,25 17% 13,71 15,79 13% 21,06 24,73 15%

BG 0,70 0,90 22% 0,78 0,94 17% 1,44 1,89 24%

CY 5,72 8,53 33% 7,09 9,82 28% 12,70 16,23 22%

CZ 2,63 3,31 21% 3,39 4,11 18% 5,35 7,75 31%

DE 9,83 10,73 8% 14,06 17,40 19% 21,05 28,49 26%

DK nb nb nb nb nb nb nb nb nb

EE 1,92 2,88 33% 2,43 3,55 32% 3,86 5,47 29%

ES 6,53 8,16 20% 7,77 10,39 25% 10,86 14,24 24%

FI 11,86 14,61 19% 11,94 14,97 20% 16,12 22,16 27%

FR 11,21 12,81 12% 12,85 14,67 12% 17,22 13,08 25%

GR 6,50 7,87 17% 7,24 8,69 17% 10,22 13,19 23%

HU 2,08 2,30 9% 2,65 2,89 8% 4,82 7,02 31%

IE nb nb nb nb nb nb nb nb nb

IT 9,31 10,67 13% 11,57 14,01 17% 20,22 22,67 11%

LT 1,55 2,1 26% 1,74 2,34 26% 3,14 3,90 19%

LU 12,22 14,48 16% 17,24 17,72 3% 24,34 30,13 19%

LV 1,41 1,95 28% 1,73 2,24 22% 3,34 4,05 17%

MT nb nb nb nb nb nb nb nb nb

NL 9,34 12,25 24% 12,43 15,81 21% 17,61 23,61 25%

PL 2,13 3,05 30% 3,09 3,71 17% 6,21 7,52 17%

PT 3,98 5,16 23% 5,83 7,74 25% 12,35 15,57 21%

RO 1,07 1,27 15% 1,38 1,59 13% 3,16 3,67 14%

SE 12,60 14,82 15% 13,38 15,78 15% 16,57 21,51 23%

SI nb nb nb nb nb nb nb nb nb

SK 1,73 2,11 18% 2,37 3,00 21% 4,00 5,91 32%

UK 10,85 13,55 20% 13,88 17,84 22% 23,04 29,54 22%

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: EUROSTAT, Structure of Earnings Survey
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Bijlage 16:  Gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwen en mannen (in euro) en loonkloof naar de 
vijf grootste sectoren (2006)

 5 sectoren met het grootste aandeel 
vrouwelijke werknemers 

5 sectoren met het grootste aandeel 
mannelijke werknemers

 vrouwen mannen loonkloof vrouwen mannen loonkloof

AT nb nb nb nb nb nb

BE nb nb nb nb nb nb

BG nb nb nb nb nb nb

CY 9,54 12,08 21% 13,64 13,34 -2%

CZ nb nb nb nb nb nb

DE nb nb nb nb nb nb

DK nb nb nb nb nb nb

EE nb nb nb nb nb nb

ES 8,29 9,98 17% 7,47 8,89 16%

FI nb nb nb nb nb nb

FR 14,54 19,10 24% 14,45 15,76 8%

GR nb nb nb nb nb nb

HU 3,11 3,65 15% 3,26 3,41 4%

IE 22,62 29,31 23% 23,77 28,72 17%

IT 14,97 17,31 13% 11,78 14,88 21%

LT 2,43 2,84 14% 2,76 2,79 1%

LU 17,75 22,12 20% 17,98 19,19 6%

LV 2,26 2,49 9% 2,64 2,54 -4%

MT nb nb nb nb nb nb

NL nb nb nb nb nb nb

PL 4,30 4,82 11% 4,93 4,23 -17%

PT 8,01 10,10 21% 8,58 7,43 -15%

RO 1,74 1,97 12% 1,66 1,61 -3%

SE 14,23 16,67 15% 14,23 16,23 12%

SI 6,92 7,57 9% 5,37 5,72 6%

SK 2,49 3,27 24% 2,98 3,32 11%

UK nb nb nb nb nb nb

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 17:  Gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwen en mannen (in euro) en loonkloof naar de 
vijf grootste beroepscategorieën (2006)

 5 beroepscategorieën met het grootste 
aandeel vrouwelijke werknemers 

5 beroepscategorieën met het grootste 
aandeel mannelijke werknemers

 vrouwen mannen loonkloof vrouwen mannen loonkloof

AT nb nb nb nb nb nb

BE nb nb nb nb nb nb

BG nb nb nb nb nb nb

CY 8,94 10,66 16% 11,61 10,30 -13%

CZ nb nb nb nb nb nb

DE nb nb nb nb nb nb

DK nb nb nb nb nb nb

EE nb nb nb nb nb nb

ES 7,31 9,67 24% 9,19 9,37 2%

FI nb nb nb nb nb nb

FR 14,61 19,46 25% 16,82 21,26 21%

GR nb nb nb nb nb nb

HU 3,05 2,93 -4% 3,49 3,78 8%

IE 23,25 30,23 23% 22,33 27,93 20%

IT 13,98 14,59 4% 11,34 12,59 10%

LT 2,70 3,79 29% 3,14 2,95 -7%

LU 17,24 19,28 11% 19,00 16,76 -13%

LV 2,21 2,42 9% 3,34 2,79 -20%

MT nb nb nb nb nb nb

NL nb nb nb nb nb nb

PL 4,49 4,46 -1% 4,88 4,42 -10%

PT 6,86 7,48 8% 6,09 6,39 5%

RO 1,63 1,82 10% 2,05 1,91 -7%

SE 14,31 17,53 18% 16,38 17,59 7%

SI 5,53 5,96 7% 4,26 5,67 25%

SK 2,56 3,29 22% 2,37 3,16 25%

UK nb nb nb nb nb nb

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 18:  Gemiddelde bruto-uurlonen van vrouwen en mannen (in euro) en loonkloof bij lei-
dinggevenden (ISCO 12 en 13) (2006)

 vrouwen mannen loonkloof

AT nb nb nb

BE 30,51 35,47 14%

BG 2,44 2,61 7%

CY 24,74 26,20 6%

CZ 5,69 9,15 38%

DE 24,67 38,94 37%

DK nb nb nb

EE 4,64 5,85 21%

ES 17,12 25,10 32%

FI 23,46 33,25 29%

FR 22,74 30,60 26%

GR 16,64 20,34 18%

HU 5,73 7,39 22%

IE nb nb nb

IT 28,94 35,37 18%

LT 3,59 4,69 24%

LU 35,24 44,56 21%

LV 3,35 3,91 14%

MT nb nb nb

NL 17,89 25,54 30%

PL 6,75 9,88 32%

PT 16,32 21,15 23%

RO 4,99 5,18 4%

SE 23,23 29,37 21%

SI nb nb nb

SK 5,36 8,12 34%

UK 25,01 35,20 29%

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 19: Arbeidsparticipatie naar gezinstype en burgerlijke staat (2008)

eenpersoons- 
huishouden

Gehuwd paar 
zonder kind(eren)

ongehuwd paar 
zonder kind(eren)

Gehuwd paar met 
kind(eren)

ongehuwd paar 
met kind(eren)

eenoudergezin andere

vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen

AT 68,89% 78,34% 53,29% 66,77% 83,12% 87,33% 72,27% 93,07% 77,52% 92,55% 80,06% 88,85% 71,99% 83,00%

BE 56,67% 67,59% 41,11% 57,57% 84,68% 88,43% 75,40% 91,83% 87,29% 92,65% 61,87% 76,49% 66,10% 78,46%

BG 53,09% 62,92% 56,76% 68,03% 70,90% 80,96% 78,03% 90,53% 54,80% 76,89% 74,38% 87,26% 67,27% 76,19%

CY 69,04% 87,73% 53,48% 78,64% 80,36% 90,47% 72,22% 95,13% 66,02% 85,25% 73,75% 80,01% 73,44% 82,10%

CZ 57,44% 78,76% 52,21% 70,01% 77,73% 88,37% 66,89% 96,21% 44,93% 89,57% 72,50% 88,23% 72,50% 83,79%

DE 71,92% 73,68% 60,83% 74,11% 84,31% 88,09% 69,16% 91,88% 74,87% 87,14% 67,67% 82,68% 74,48% 83,01%

DK nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

EE 76,32% 78,98% 71,09% 76,14% 76,62% 86,04% 73,17% 93,06% 64,03% 92,27% 83,51% 83,50% 76,82% 79,26%

ES 64,83% 76,55% 50,19% 73,71% 79,47% 88,13% 59,98% 90,17% 64,88% 81,31% 72,99% 81,64% 58,32% 74,44%

FI 69,07% 69,69% 69,39% 70,00% 79,75% 81,87% 79,86% 92,71% 74,95% 90,06% 76,70% 78,53% 73,90% 77,12%

FR 62,81% 69,95% 49,69% 54,30% 77,32% 82,71% 74,85% 91,79% 73,85% 91,36% 72,33% 88,31% 65,43% 73,67%

GR 48,35% 70,75% 43,91% 73,00% 65,82% 89,29% 57,54% 94,83% 60,92% 85,50% 74,92% 83,84% 54,56% 78,55%

HU 47,91% 64,16% 44,98% 51,78% 70,39% 78,23% 62,45% 87,07% 44,64% 76,69% 66,72% 77,88% 58,98% 68,79%

IE 65,25% 66,73% 59,56% 78,55% 88,31% 90,93% 63,04% 91,17% 62,08% 81,48% 52,22% 75,01% 68,20% 79,31%

IT 62,47% 78,12% 42,82% 66,72% 78,80% 89,77% 55,75% 91,78% 69,53% 90,85% 75,03% 85,47% 47,16% 68,47%

LT 54,09% 61,86% 63,27% 73,56% 70,58% 71,85% 79,82% 90,27% 58,94% 85,66% 78,69% 79,63% 71,58% 74,87%

LU 74,12% 77,13% 46,25% 63,13% 90,80% 90,97% 61,60% 93,63% 82,22% 94,91% 83,24% 76,79% 58,33% 72,70%

LV 67,64% 74,05% 66,01% 75,34% 74,30% 78,44% 79,58% 90,78% 64,87% 87,23% 84,37% 95,73% 74,39% 78,99%

MT 28,44% 57,74% 26,69% 53,93% 34,28% 68,66% 38,76% 93,50% 20,87% 93,23% 35,25% 60,14% 46,52% 78,62%

NL 68,99% 78,07% 55,67% 72,61% 86,33% 92,96% 78,95% 95,55% 83,57% 95,01% 68,01% 82,10% 72,76% 87,43%

PL 47,66% 60,44% 42,96% 58,34% 70,08% 82,98% 69,63% 89,10% 55,76% 81,68% 66,57% 69,60% 59,87% 73,94%

PT 72,17% 76,54% 58,52% 71,74% 0,00% 100,00% 77,36% 93,02% 54,24% 0,00% 78,75% 86,92% 65,85% 77,95%

RO 50,83% 70,66% 53,68% 68,14% 0,00% 0,00% 70,12% 85,62% 0,00% 0,00% 70,78% 78,51% 58,62% 72,15%

SE nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

SI 52,17% 71,79% 39,91% 52,95% 72,16% 82,34% 88,80% 93,76% 86,04% 90,95% 85,99% 95,23% 68,34% 77,74%

SK 50,44% 67,06% 44,76% 64,79% 76,51% 88,07% 68,53% 92,82% 45,57% 78,87% 77,68% 67,95% 65,78% 79,30%

UK 68,64% 71,38% 62,67% 79,42% 86,38% 91,42% 72,20% 91,99% 65,43% 83,94% 55,38% 69,58% 73,26% 79,20%

Noot: nb = niet beschikbaar
Cursief: aantal observaties < 100

Bron: EUROSTAT, Labour Force Survey
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Bijlage 20: Decompositie van de loonkloof in een verklaard deel en een onverklaard deel (2006)

oaxaca-Blinder decompositie

aantal 
waarnemingen 

mannen

aantal 
waarnemingen 

vrouwen

r² 
mannen 

r² 
vrouwen

Gemiddeld 
bruto-

uurloon 
mannen 
(in euro)

Gemiddeld 
bruto-

uurloon
vrouwen 
(in euro)

loonkloof 
(ratio m-v/m)

verklaard 
deel (toe te 

schrijven aan 
kenmerken) 

onverklaard 
deel

AT nb nb nb nb nb nb nb nb nb

BE 95.325 69.866 58,07 66,59 16,60 15,02 9,50% 48,81%*** 51,19%***

BG nb nb nb nb nb nb nb nb nb

CY 11.024 9.785 69,74 76,87 9,38 7,16 23,67% 46,71%*** 53,29%***

CZ nb nb nb nb nb nb nb nb nb

DE nb nb nb nb nb nb nb nb nb

DK nb nb nb nb nb nb nb nb nb

EE nb nb nb nb nb nb nb nb nb

ES 143.624 91.624 52,94 50,68 8,79 7,40 15,73% 47,60%*** 52,40%***

FI nb nb nb nb nb nb nb nb nb

FR 62.891 50.750 57,99 53,88 14,79 13,07 11,60% 48,79%*** 51,21%***

GR nb nb nb nb nb nb nb nb nb

HU 177.471 365.617 51,19 55,59 2,85 2,68 5,72% 48,17%*** 51,83%***

IE 23.268 23.690 57,69 58,09 21,64 18,63 13,89% 45,92% 54,08%***

IT 95.757 59.269 57,79 65,87 12,21 11,62 4,82% 45,41%*** 54,59%***

LT 58.301 62.125 42,32 48,98 2,26 2,01 10,85% 48,02%*** 51,98%***

LU 20.149 11.180 70,77 73,59 17,46 15,78 9,63% 48,39%*** 61,61%***

LV 122.797 142.432 34,83 43,47 1,96 1,79 8,64% 46,96%*** 53,04%***

MT nb nb nb nb nb nb nb nb nb

NL nb nb nb nb nb nb nb nb nb

PL 319.535 285.888 55 67,84 3,42 3,22 5,85% 46,38%*** 53,62%***

PT 50.773 53.870 66,67 75,54 5,69 5,24 8,03% 45,68%*** 54,32%***

RO 133.491 98.483 53,57 60,50 1,50 1,42 5,35% 48,68%*** 51,32%***

SE 125.409 145.052 54,44 50,04 16,34 14,09 13,76% 50,47%*** 49,53%***

SI 113.267 93.318 42,39 43,73 5,49 5,17 5,48% 45,07%*** 54,93%***

SK 330.314 294.453 47,41 51,25 2,95 2,33 20,90% 48,57%*** 51,43%***

UK nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Noot: nb = niet beschikbaar
***, **, *: significant op een niveau van respectievelijk 1%, 5% en 10%.

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 21: Decompositie van de loonkloof – opsplitsing van het verklaarde deel (2006)

Beroep sector type  contract 
(onbepaalde 

duur, of 
tijdelijk)

arbeidsduur 
(voltijds of 
deeltijds)

positie met 
verantwoor-

delijkheid

vorm van 
economische 
en financiële 
zeggenschap

onder-
nemings-
grootte

opleidings-
niveau

leeftijd anciënniteit 
in de onder-

neming

AT nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

BE 12,11% 13,38% 12,47% 12,34% nb 12,44% nb 12,20% 12,54% 12,52%

BG nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

CY 10,31% 10,15% 9,93% 9,92% 10,01% 9,92% 9,89% 9,87% 10,02% 9,98%

CZ nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

DE nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

DK nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

EE nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

ES 10,05% 10,38% 9,95% 9,98% 10,06% 9,93% 9,79% 9,80% 10,03% 10,04%

FI nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

FR 11,17% 11,43% 11,13% 11,09% nb 11,04% 11,05% 11,93% 11,06% 11,10%

GR nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

HU 10,03% 10,44% 10,01% 9,92% 10,08% 9,94% 9,97% 9,73% 9,98% 9,91%

IE 9,76% 10,19% 10,02% 10,08% 10,12% 9,77% 9,93% 9,86% 10,15% 10,13%

IT 10,47% 11,78% 11,22% 11,35% nb 11,04% 10,94% 10,80% 11,22% 11,18%

LT 10,80% 12,38% 11,08% 11,19% nb 11,04% 10,79% 10,82% 11,08% 10,81%

LU 10,00% 10,15% 9,98% 9,79% 10,09% 9,88% 9,95% 9,96% 10,13% 10,05%

LV 11,02% 12,13% 11,13% 11,11% nb 11,17% 10,51% 10,85% 11,15% 10,94%

MT nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

NL nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

PL 10,55% 11,76% 11,13% 11,18% 0,00% 11,16% 11,41% 10,63% 11,10% 11,07%

PT 9,85% 10,58% 10,03% 10,01% 10,11% 9,88% 9,89% 9,60% 10,06% 9,98%

RO 9,88% 10,68% 10,00% 10,00% 10,02% 9,93% 9,74% 9,82% 10,02% 9,91%

SE 12,43% 13,38% 0,00% 12,39% nb 12,65% 12,25% 12,25% 12,34% 12,32%

SI 11,00% 11,29% 11,19% 11,20% nb 11,18% 11,10% 10,74% 11,13% 11,17%

SK 11,11% 11,86% 10,99% 11,06% nb 11,09% 10,91% 11,06% 10,93% 10,98%

UK nb nb nb nb nb nb nb nb nb nb

Noot: nb = niet beschikbaar

Bron: Structure of Earnings Survey
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Bijlage 22: Vragenlijst kwalitatieve indicatoren, zoals verstuurd naar de Lidstaten 

Country

Preliminary remark: The concept of “gender pay gap” refers to gender inequalities in average pay; it includes 
gender pay discrimination, as well as pay inequalities due to differences in the position of women and men in 
the labour market.

1- Indicators on measures to promote equal pay and to close the gender pay gap 

 Situation

Question 1-1:  Which actors are involved in the issue of the gender pay gap and what is their main role in this context?

Actors (equality bodies, trade 
unions, associations, administration 
responsible for gender equality, other 
administrations, …)

Main role (production of legislation, awareness-raising, pay 
negotiation, lobby, data collection, …)

Question 1-2:  Which measures (e.g. legislation, action plans, strategies, instruments, …) have been implemented, 
since 2005, by public authorities in order to close the gender pay gap? 
For each measure, please specify: 1) the period of implementation, 2) if it was an integrated action plan or 
an isolated action; 3) the actor responsible for the measure

Year Title of the measure Type of measure 
(legislation, action 
plan, initiative, 
strategy, method)

Action plan or isolated 
action

Actor (Institution)

Question 1-3:  Please, describe up to 3 best practices (of the measures described in question 1-2) on how to close gender 
pay gap?

Year Title of the measure Description
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Development

Question 1-4: Has any of the legislations to combat the gender pay gap been subject to an assessment?

Yes

No

Question 1-5: If yes, please specify the legislation and the main conclusions of the assessments?

Legislation Main conclusions

Question 1-6: Has any of the other measures mentioned in question 1-2 been subject to an assessment?

Yes

No

Question 1-7: If yes, please specify the measures and the main conclusions of the assessment?

Title of the measure Main conclusions

Question 1-8: Is there any data collection system of claims relating to gender pay discrimination?

Yes

No

Question 1-9: If yes, please specify the body(ies) in charge of the data collection?
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Question 1-10:  If yes, please give (if available) the number of complaints lodged relating to gender pay discrimination 
per year of activity since 2005? 

Year Number of complaints

 

Question 1-11:  Overall ratio: Number of complaints about gender pay discrimination compared with all complaints 
related to gender discrimination in employment

2-  Indicators of the role of collective bargaining in promoting equal pay and combating the 
gender pay gap

 Situation

Question 2-1:  In the framework of collective bargaining, which measures (action plans, strategies, …) concerning the 
gender pay gap have been implemented since 2005?

For each measure, please specify: the period of implementation, the actors, the sphere of competence, the 
area of application

Year Title of the 
measure

Type of measure 
(action plan, 
strategy, …)

Actors 
(employers, 
trade-unions, 
Government 
and, if existing 
specific bodies – 
committees)

Nature of 
the measure 
(advisory, 
binding 
decision,…)

Level of 
application 
(national, 
sectoral, firm, …)

Question 2-2:  Please, describe up to 3 best practices (of the measures described in question 2-1) on how to close the 
gender pay gap?

Year Title of the measure Description
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Development

Question 2-3:  Is there any data collection system of collective agreements relating to the issue of the gender pay gap? If 
yes, specify the actor responsible of the data collection system and if it is public or private?

Actor responsible Public or Private

Yes

No

Question 2-4:  If there is a data collection system, how many collective agreements have been concerned with the issue 
of the gender pay gap, per year of activity, since 2005?

Year Number of collective agreements

Question 2-5: Has any of the measures mentioned in question 2-1 been subject to an assessment?

Yes

No

Question 2-6:  If yes, please specify the measures and the main conclusions of the assessment?

Measures Main conclusions 
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3- Indicators relating to the effects of flexible forms of employment on the gender pay gap

Development

Question 3-1:  Has there been any assessment or research concerning the effects of flexible forms of employment (part-
time, career breaks and time credit systems, parental leave) on the gender pay gap?

Flexible forms of employment Yes No

Part-time

Career break

Time credit system

Parental leave

Question 3-2:  If yes, please specify if it was an assessment of the short- or the long-term effects
Flexible forms of employment Assessment of short term effect Assessment of long term effect

Part-time

Career break

Time credit system

Parental leave

Question 3-3: If yes, please specify the main conclusions of the assessment

Assessment on: 

Part-time

Career break

Time credit system

Parental leave

Question 3-4:  Do public authorities provide any information to raise awareness about the effects of flexible forms of 
employment on the gender pay gap?

Yes

No
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