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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toepassing van 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 (herschikking)
(2014/2160(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikelen 2 en 3 van het Verdrag van de Europese Unie (VEU) en de artikelen 8, 
10, 19 en 157 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU),

– gezien 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 man en vrouw in arbeid en beroep (herschikking)1, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 7 maart 2014 over de versterking van het 
beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen door transparantie (C (2014) 
1405)

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 december 2013 getiteld "Verslag over de 
toepassing van 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 (herschikking)" 
(COM(2013)0861).

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 september 2010 getiteld "Strategie 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015" (COM(2010)0491), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2010 getiteld "Een grotere inzet 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: een vrouwenhandvest" (COM(2010)0078), 

– gezien het Europees pact voor gendergelijkheid (2011-2020), dat op 7 maart 2011 door 
de Raad is goedgekeurd, 

– gezien de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), 
gebaseerd op artikel 157 VWEU,

– gezien de bepalingen uit het Verdrag inzake deeltijdarbeid van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) van 1994, waardoor landen verplicht worden om in hun 
openbare aanbestedingen een clausule over arbeidsvoorwaarden op te nemen, 
waaronder ook gelijk loon,

– gezien het IAO-Verdrag nr. 100: "Gelijk loon",

– gezien artikel 11, lid 1, onder d), van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen 
van discriminatie van vrouwen, aangenomen bij Resolutie 34/180 van 18 december 

1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
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1979 van de Algemene Vergadering van de VN,

– gezien zijn resolutie van 12 september 2013 betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid1,

– gezien zijn resolutie van 24 mei 2012 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende 
de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke 
werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid2,

– gezien de Europese uitvoeringsbeoordeling van Richtlijn 2006/54/EG, opgesteld door 
het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2015),

A. overwegende dat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen een van de 
fundamentele beginselen van het EU-recht is; 

B. overwegende dat discriminatie gebaseerd op geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, krachtens het EU-
recht verboden is;

C. overwegende dat het beginsel van gelijke beloning verankerd was in de Verdragen 
vanaf het eerste begin in 1957; overwegende dat het beginsel van gelijke beloning voor 
gelijkwaardig werk nu erkend is op grond van artikel 157 VWEU en is opgenomen in 
de herschikte Richtlijn 2006/54/EG (hierna: de herschikte Richtlijn);

D. overwegende dat de herschikte Richtlijn bedoeld was om de EU-wetgeving in dit gebied 
coherenter te maken en in overeenstemming te brengen met de rechtspraak van het HvJ-
EU en om te zorgen voor de vereenvoudiging en de modernisering van de 
desbetreffende wetten inzake gelijkheid op nationaal niveau, en zodoende bij te dragen 
aan de verbetering van de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt;

E. overwegende dat met de herschikte Richtlijn een aantal nieuwigheden geïntroduceerd 
werden, zoals de implementatie van het beginsel van gelijke kansen en de definitie van 
het begrip indirecte discriminatie, en dat uitdrukkelijk werd verwezen naar het 
combineren van werk, privé- en gezinsleven; overwegende dat deze nieuwigheden 
slechts een beperkt effect hebben gesorteerd in de lidstaten;

F. overwegende dat de praktische toepassing van de bepalingen inzake gelijke beloning in 
de lidstaten een van de belangrijkste problemen is gebleken; overwegende dat volgens 
de laatste cijfers de loonkloof nog steeds bestaat en blijft hangen op 16.4 %, en dat 
ondanks de bestaande EU-wetgeving en de zachte wetgevingsaanbevelingen, de 
vorderingen op dit gebied extreem traag verlopen; 

1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0375.
2 PB C 264 E van 13.9.2013, blz. 75.
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G. overwegende dat er inzake de arbeidsparticipatie van vrouwen enige vooruitgang is 
geboekt, maar dat ondanks het bestaande kader op EU- en nationaal niveau, het niveau 
van beroeps- en sectorgerelateerde segregatie van vrouwen en mannen in verschillende 
soorten van jobs vrij hoog blijft, wat ook gevolgen heeft voor de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen tijdens het gehele leven; overwegende dat verticale segregatie, 
waarbij vrouwen overwegend slechter betaalde jobs hebben of lagere posities in de 
hiërarchie bekleden, eveneens bijdragen tot de loonkloof;

H. overwegende dat moederschap en ouderenzorg extra werk betekenen, dat voor het 
grootste deel door vrouwen wordt verricht; overwegende dat dit werk niet wordt betaald 
en ook niet maatschappelijk gewaardeerd wordt, ook al draagt het bij tot 
maatschappelijk welzijn en kan het gemeten worden door middel van economische 
indicatoren zoals het bbp; overwegende dit leidt tot het verwijden van de bestaande 
inkomenskloof tussen mannen en vrouwen door de 'kosten' van de jaren buiten de 
arbeidsmarkt of van de verminderde uren als gevolg van deeltijdregelingen; 
overwegende dat de effecten van deze elementen op het levensinkomen van lidstaat tot 
lidstaat verschillen, afhankelijk van het niveau van de steun die aan ouders wordt 
verleend op grond van hetzij wetgevende maatregelen hetzij collectieve 
overeenkomsten;

I. overwegende dat vrouwen gemiddeld 39% minder aan pensioen ontvangen dan mannen; 
overwegende dat deze situatie het resultaat zou kunnen zijn van verschillende factoren, 
zoals het niveau van participatie van vrouwen aan betaalde arbeid, de arbeidsstructuur 
van de diverse sectoren, de tijd die aan arbeid wordt besteed en de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen; overwegende dat hierdoor het risico op armoede voor 
gepensioneerde vrouwen toeneemt;

J. overwegende dat in de herschikte Richtlijn duidelijk wordt aangegeven dat elke vorm 
van minder gunstige behandeling in verband met zwangerschap of moederschap 
discriminatie is; overwegende dat de herschikte Richtlijn duidelijk waarborgen biedt om 
na moederschapsverlof te kunnen terugkeren naar dezelfde job of een gelijkwaardige 
post, alsook een bescherming voor mannen en vrouwen tegen ontslag wanneer zij 
gebruik maken van het recht op ouderschaps- en/of adoptieverlof;

K. overwegende dat de sociale partners en de maatschappelijke organisaties een zeer 
belangrijke rol vervullen in het aanmoedigen van gelijke behandeling en het bevorderen 
van het concept van werk tegen gelijke beloning; 

L. overwegende dat geijkekansenorganen voldoende steun moeten krijgen voor de 
uitvoering van hun taken met betrekking tot de bevordering van, het toezicht op en de 
ondersteuning van gelijke behandeling op een onafhankelijke en efficiënte manier; 

M. overwegende dat het Parlement herhaaldelijk aan de Commissie heeft gevraagd de 
bestaande wetgeving te herzien om het probleem van de loofkloon tussen mannen en 
vrouwen aan te pakken; overwegende dat het dichten van de loonkloof een middel zou 
zijn om de arbeidsparticipatie onder vrouwen te vergroten en het risico van armoede 
voor vrouwen op pensioenleeftijd te verkleinen;

Globale beoordeling
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1. stelt vast dat de lidstaten in het algemeen hun nationale wetgeving aan de EU-wetgeving 
hebben aangepast1; merkt op dat het alleen maar correct omzetten van de herschikte 
Richtlijn in nationaal recht onvoldoende is gebleken voor de volledige toepassing en 
doeltreffende handhaving van deze richtlijn;

2. onderstreept dat de lidstaten alleen de "inhoudelijke wijzigingen" ingevolge de 
herschikte Richtlijn moesten omzetten, maar dat deze niet duidelijk waren gedefinieerd; 
onderstreept de beperkte impact van de inspanningen van de Commissie voor toezicht 
op de tenuitvoerlegging, voor wat betreft een coherente aanpak en de begeleiding die 
noodzakelijk is voor een doeltreffende implementatie op nationaal niveau;

3. vraagt de Commissie dan ook om de zwakke punten van de herschikte Richtlijn aan te 
wijzen en het wetgevingsvoorstel ter vervanging van deze richtlijn voor te bereiden. 

Toepassing van de bepalingen inzake gelijke beloning

4. stelt vast dat directe discriminatie inzake loon kennelijk is afgenomen in de lidstaten en 
dat de beoordeling van arbeid, met name het werk dat verricht wordt in het kader van 
collectieve overeenkomsten, het grootste probleem blijft;

5. onderstreept dat volgens de vaste rechtspraak van het HvJ-EU, het beginsel van gelijk 
loon moet worden geëerbiedigd met betrekking tot elk onderdeel van de aan mannelijke 
en vrouwelijke werknemers toegekende beloning;

6. wijst nogmaals op de noodzaak van duidelijke definities van diverse begrippen op EU-
niveau, zoals loonkloof tussen mannen en vrouwen, beloning, directe en indirecte 
loondiscriminatie, "gelijk" en gelijkwaardig werk; merkt op dat, doordat er diverse 
vormen van arbeidscontracten bestaan, de huidige berekening van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen tot een verkeerd begrip van het probleem van gelijke beloning kan 
leiden; vraagt de Commissie mogelijke distorsies te onderzoeken en een oplossing voor 
te stellen;

7. vraagt de Commissie en de lidstaten dat zij de toepassing van de bestaande, zeer 
uiteenlopende systemen voor functiewaardering en -indeling in kaart brengen; verzoekt 
de Commissie richtsnoeren te introduceren voor neutrale systemen voor 
functiewaardering en -indeling, onder meer specifieke maatregelen zoals de evenredige 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in evaluatiecomités, de ontwikkeling van 
neutrale jobbeschrijvingen en wegingsroosters en het vastleggen van duidelijke criteria 
voor het beoordelen van de waarde van arbeid;

8. merkt op dat een duidelijk en geharmoniseerd systeem van functieclassificatie en 
loontransparantie de toegang tot de rechter zal verbeteren; stelt vast dat een aantal 
lidstaten al specifieke maatregelen voor loontransparantie hebben genomen; 
onderstreept de dispariteit tussen deze maatregelen en neemt kennis van de 
aanbevelingen die de Commissie in 2014 heeft gedaan inzake loontransparantie; vraagt 
de Commissie de reële impact van deze aanbevelingen te evalueren; 

1 overeenkomstig het verslag van de Commissie over de toepassing van de herschikte Richtlijn 
(COM(2013)0861),
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Toepassing van de bepalingen inzake gelijke behandeling

9. onderstreept dat bedrijfspensioenregelingen als loon moeten worden beschouwd en dat 
het beginsel van gelijke behandeling op deze regelingen van toepassing is; vraagt de 
Commissie van dichtbij toe te zien op de toepassing van dit beginsel en daarover verslag 
uit te brengen, aangezien de omzetting in een aantal lidstaten onduidelijk is gebleken en 
het onderscheid tussen wettelijke en bedrijfspensioenregelingen in bepaalde gevallen 
nog steeds een probleem vormt;

10. stelt vast dat er tussen de lidstaten significante verschillen zijn in de uitvoering van de 
bepalingen inzake bescherming tegen discriminatie in verband met moederschapsverlof 
en vaderschaps- en/of adoptieverlof; onderstreept dat er op nationaal niveau een 
coherente aanpak moet komen voor de oplossing van de specifieke bestaande 
problemen, onder meer de sectoriële (publiek-privaat) en organisationele (tussen 
ondernemingen) verschillen, de situatie op het gebied van atypische en 
deeltijdovereenkomsten en de praktijken om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
tijdens de beschermingstermijn te beëindigen en aan te sturen op vrijwillige ontslagen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten om doeltreffende monitoringsystemen op te 
zetten en maatregelen te nemen voor een verbeterde verzameling van gegevens inzake 
gevallen van discriminatie en intimidatie op grond van geslacht, met inbegrip van 
discriminatie in verband met zwangerschap en moederschap en andere vormen van 
verlof;

12. merkt op dat de toegang tot de rechter in dit gebied beperkt is om verschillende redenen, 
onder meer de duur of de kosten van de procedures, het ontbreken van rechtshulp of de 
vrees voor stigmatisering als slachtoffer op de werkplek; onderstreept dat de toepassing 
van de bewijslastregel ook een probleem vormt in verschillende lidstaten; verzoekt de 
lidstaten gelijkekansenorganen, vakbonden en ngo's te steunen om actief mee te werken 
op het gebied van hulpverlening aan de slachtoffers van discriminatie;

13. vraagt de Commissie om de bestaande optimale werkwijzen te evalueren en te zorgen 
voor de verspreiding van de resultaten van deze evaluatie in verband met de effectieve 
maatregelen die de lidstaten zouden kunnen nemen om werkgevers en organisaties die 
bij beroepsopleiding zijn betrokken, aan te moedigen om alle vormen van discriminatie 
op grond van geslacht te voorkomen, met name intimidatie en seksuele intimidatie op de 
werkplek, door de toegang tot arbeid te verbeteren, voortgezette beroepsopleiding aan te 
bieden en optimale werkwijzen te bevorderen;

Bevordering van gelijke behandeling en dialoog 

14. herhaalt dat gelijkekansenorganen de bevoegdheid moeten hebben om effectief en 
onafhankelijk toezicht uit te oefenen op de wetgeving die de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen bevordert en daarover te rapporteren; 

15. vraagt dat de Commissie en de lidstaten de sociale partners aanmoedigen om het 
toezicht op gelijkekansenpraktijken op de werkplek te bevorderen, alsook verdere 
controle van collectieve overeenkomsten, toepasselijke loonschalen en 
functiewaarderingssystemen, teneinde elke rechtstreekse of onrechtstreekse 
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discriminatie van vrouwen te vermijden; vraagt dat de lidstaten de kleine en middelgrote 
ondernemingen strengere verplichtingen opleggen om te zorgen voor de systematische 
bevordering van gelijke behandeling en op regelmatige basis passende informatie aan 
hun werknemers te verstrekken, onder meer over kwesties van gelijke beloning;

16. vraagt de Commissie en de lidstaten de institutionele mechanismen voor de 
implementatie van gelijkheid tussen mannen en vrouwen te versterken en de sociale 
partners aan te sporen om de gelijkheidsdimensie van collectieve overeenkomsten te 
meten;

17. vraagt de Commissie en de lidstaten aanzienlijk meer maatregelen te nemen voor 
bewustmaking inzake de rechten van de slachtoffers van discriminatie op grond van 
geslacht; onderstreept dat alle belanghebbenden, ook de sociale partners en de ngo's, 
moeten samenwerken om stereotypes over het werk van vrouwen en mannen te 
doorprikken en de impact van deze stereotypes voor de waarde van werk en lage lonen 
te bestrijden;

18. merkt op dat een van de nieuwigheden van de herschikte Richtlijn is dat wordt 
verwezen naar  het combineren van werk, privé- en gezinsleven; verzoekt de Commissie 
om na overleg met de lidstaten en de sociale partners, specifieke maatregelen te 
ontwikkelen om te zorgen voor steviger rechten in dit gebied;

Aanbevelingen

19. herhaalt zijn oproep aan de lidstaten om de herschikte Richtlijn 2006/54/EG consequent 
ten uitvoer te leggen en te handhaven, de sociale partners aan te moedigen om een 
actievere rol te spelen in het bevorderen van gelijke behandeling, onder meer door 
middel van actieplannen om alle ongerechtvaardigde loonongelijkheden tussen mannen 
en vrouwen aan te pakken, met concrete acties en monitoring van de resultaten op 
bedrijfs-, sectorieel, nationaal en EU-niveau; 

20. verzoekt de Commissie in vervolg op haar verslag over de toepassing van de herschikte 
Richtlijn en deze resolutie om de eerstgenoemde te herzien, zoals reeds gevraagd door 
het Parlement, met name in zijn resolutie van 24 mei 2012, die specifieke en duidelijke 
aanbevelingen bevat;

21. onderstreept dat neutrale functieclassificatie en -evaluatie evenals loontransparantie 
onontbeerlijke maatregelen zijn om gelijke behandeling te bevorderen; vraagt de 
Commissie in dit verband deze maatregelen op te nemen in haar voorstel voor een 
nieuwe richtlijn ter vervanging van de herschikte Richtlijn; wijst erop dat alleen een 
geharmoniseerde aanpak in overeenstemming is met het vrij verkeer van werknemers, 
als een fundamentele Europese vrijheid;

22. verzoekt de Commissie om in de nieuwe richtlijn sancties op EU-niveau op te nemen 
waardoor ondernemingen die schuldig worden bevonden aan schending van het 
gelijkheidsbeginsel, uitgesloten worden van de overheidsopdrachten voor de levering 
van goederen en diensten die door de EU-begroting gefinancierd worden;

23. verzoekt de lidstaten de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
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slachtoffers van ongelijke behandeling en discriminatie recht hebben op evenredige 
compensatie overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke bepalingen; 

24. onderstreept dat enkel de daadwerkelijke toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling leidt tot een echte verbetering van de situatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt en dat hiervoor strategische samenwerking vereist is tussen de 
verschillende actoren op Europees, nationaal, sectorieel en organisatieniveau; 

25. verzoekt de Commissie na te gaan welke factoren tot verschillen in pensioenen leiden 
en welke specifieke maatregelen moeten worden genomen om deze kloof te dichten op 
EU- en nationaal niveau, onder meer wetgevende en/of niet-wetgevende maatregelen;

26. vraagt de Commissie dat zij een studie verricht waarin de situatie van moeders wordt 
vergeleken met die van kinderloze vrouwen; merkt op dat een dergelijke studie meer 
licht moet werpen op de positie van deze vrouwen op de arbeidsmarkt, met specifieke 
nadruk op werkgelegenheid en loonkloven, carrièreverloop en pensioenen;

27. merkt op dat in de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees 
Semester streefdoelen moeten worden opgenomen voor het dichten van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Algemene opmerkingen

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep is een kwestie van vrijheid 
en rechtvaardigheid. Het is een niet-onderhandelbaar onderdeel van het sociaal contract. Alle 
vrouwen ongeacht hun leeftijd, opvoeding of maatschappelijke status zijn potentiële 
slachtoffers van discriminatie op de werkplek, rechtstreeks of onrechtstreeks. Soms is de 
discriminatie zo subtiel dat ze alleen kan worden blootgelegd door een grondige analyse van 
relevante statistische gegevens.

De impact van ongelijkheid op het gebied van werk kan niet worden onderschat. Ongelijkheid 
zet een rem op het potentieel van vrouwen, zodat de maatschappij hun talenten, vaardigheden 
en bekwaamheden niet ten volle kan benutten. Gelijke beloning voor mannen en vrouwen is 
dan ook een kwestie van rechtvaardigheid en motivering. 

Tegelijk kan het ook worden gezien als een kwestie waarin het gezin aan de orde is. Vele 
gezinnen in Europa hangen voor hun welzijn af van de lonen van vrouwen. Een grote 
meerderheid van moeders neemt deel aan de arbeidsmarkt en velen van hen dragen de 
hoofdverantwoordelijkheid voor het onderhoud van hun gezin als enige of belangrijkste 
kostwinner. De loonkloof tussen mannen en vrouwen heeft dus ernstige gevolgen voor de 
levensomstandigheden, de voeding en de kansen in het leven van hun kinderen. Een efficiënt 
beleid voor het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen kan de situatie van vele 
gezinnen verbeteren, met name de eenoudergezinnen en de gezinnen waarvan de ouders een 
laag loon hebben.

Gelijke behandeling en het non-discriminatiebeginsel vormen een belangrijk onderdeel, zowel 
van het primaire EU-recht sedert de sluiting van het Verdrag van Rome in 157 (deze 
beginselen werden onlangs opgenomen in artikel 157 VWEU), als van de vaste rechtspraak 
van het HvJ-EU. Maar in de afgelopen tien jaar is de genderloonkloof, als belangrijke 
indicator van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, bijna 
gestagneerd: 17,5% in 2008 en 16,4% in 2012.

In het licht van deze stagnatie is de rapporteur geneigd te concluderen dat de huidige Richtlijn 
2066/54/EG (herschikking) haar grenzen heeft bereikt en moet worden aangepast. Deze 
conclusie wordt voorts ondersteund door de vroegere standpunten van het Europees 
Parlement, meer bepaald de initiatiefresolutie 2011/2285(INI) gelijke beloning van 
mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid, met 
aanbevelingen aan de Commissie (verslag Bauer). 
 

De loonkloof tussen mannen en vrouwen 

De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt berekend als het verschil tussen gemiddelde 
bruto-uurlonen van mannelijke en vrouwelijke werknemers als een percentage van de 
gemiddelde bruto-uurlonen van mannelijke werknemers in loondienst. Dit percentage is een 
belangrijke indicator van de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, 
aangezien voor de berekening rekening wordt gehouden met zowel de voltijdse als de 
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deeltijdse banen (voor deze laatste gelden doorgaans lagere uurlonen, en het zijn vooral 
vrouwen die deeltijds werken).

Het begrip genderloonkloof is, door zijn definitie, gevoelig voor drie soorten 
verstoringsfactoren die een juiste interpretatie ervan bemoeilijken: individuele kenmerken - 
bijv. opleiding - indien laag opgeleide vrouwen buiten de arbeidsmarkt blijven daalt de 
genderloonkloof, maar als zij het inkomen nodig hebben en gaan werken vergroot de 
genderloonkloof aangezien werknemers met een hoge opleiding meer verdienen), 
bedrijfskenmerken (bijv. de omvang van de onderneming - werknemers in grote 
ondernemingen hebben doorgaans hogere lonen dan werknemers in kleinere bedrijven) en 
institutionele kenmerken (het minimumloon - een hoger minimumloon doet de 
genderloonkloof verkleinen, aangezien vele vrouwen in slecht betaalde jobs werken).

Om deze redenen is het belangrijk de globale genderloonkloof te vergelijken met een kloof 
die in specifieke sectoren wordt vastgesteld. De aanzienlijke loonkloof die we kunnen 
vaststellen tussen deeltijd- en voltijdwerkenden is niet noodzakelijk het gevolg van 
rechtstreekse discriminatie. Het is eerder een gevolg van het feit dat deeltijdbanen vaker 
voorkomen in sectoren met lage lonen, zoals gezondheidszorg of schoonmaakdiensten. Uit 
een interne vergelijking van de uurlonen tussen deeltijdwerkers blijkt een kleinere 
genderloonkloof dan uit een vergelijking met de voltijdwerkers. 

Voor het aanpakken van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zoals die wordt 
aangegeven door de genderloonkloof, moeten we nagaan wat de onderliggende motivering is 
van vele vrouwen, ongeacht hun opleiding en talenten, om te kiezen voor jobs met een lagere 
marktwaarde.

Gebrek aan evenwicht tussen werk en gezin 

Vrouwen zijn de belangrijkste verzorgers en besteden onevenredig veel tijd aan het verrichten 
van onbetaald werk en het verstrekken van zorg voor kinderen en andere gezinsleden. Om dit 
te doen kiezen ze vaak voor deeltijdwerk. Ze zijn ook meest vertegenwoordigd in sectoren en 
beroepen waar werk en gezin het best kan worden gecombineerd. Dit leidt ertoe dat vrouwen 
vaak lageloonjobs hebben en geen managementposities innemen. Mannen werken meer uren 
dan vrouwen op de werkplek, maar als we de betaalde en onbetaalde werkuren van vrouwen 
optellen, dan zien we dat zij veel meer uren werken dan mannen. 

Tegelijk leidt de spanning tussen gezin en beroepsleven tot uitstel van het eerste kind en tot 
verminderde vruchtbaarheidspercentages in de meeste lidstaten. De werkgelegenheidscijfers 
van vrouwen met kleine kinderen liggen steeds lager dan die van vrouwen zonder kinderen. 
Bovendien wordt de loonkloof tussen mannen en vrouwen volgens een analyse van 
deskundigen pas zichtbaar wanneer een vrouw na haar eerste zwangerschapsverlof opnieuw 
op de arbeidsmarkt komt, verwijdt ze wanneer de vrouw haar loopbaan meermaals moet 
onderbreken wegens externe factoren zoals de zorg voor kinderen of afhankelijke 
familieleden, en blijft ze groter worden met de leeftijd. 1

1 Resolutie van het Europees Parlement van 24 mei 2012 met aanbevelingen aan de
Commissie betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke 
werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid (2011/2285(INI))
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Als gevolg van periodes van moederschaps- en gezinsverlof hebben vrouwen langdurige 
onderbrekingen van hun beroepsloopbaan, die ook bijdragen tot de genderloonkloof. De 
directe gevolgen van dergelijke onderbrekingen zijn onder meer verlies van loon en 
vervanging van het loon door moederschapsuitkeringen en in vele lidstaten gaat dit ook 
gepaard met een lagere socialezekerheidsuitkering tijdens deze periode. Dat is ook de reden 
waarom de loonkloof het kleinst is bij jonge werknemers en wijder wordt met de leeftijd als 
gevolg van de hoger genoemde loopbaanonderbrekingen. 

Het feit dat vrouwen geen praktische oplossingen wordt aangereikt die hen kunnen helpen om 
werk en gezinstaken beter te combineren is de belangrijkste factor voor de 
horizontale/sectoriële en verticale/beroepssegregatie op de arbeidsmarkt. 

Als gevolg hiervan werken vrouwen vaak in sectoren waar de uurlonen lager liggen dan in de 
sectoren waar vooral mannen werken, zoals gezondheidszorg, onderwijs of 
overheidsadministratie. Tegelijk worden vrouwen geconfronteerd met verticale of 
beroepssegregatie die het gevolg is van een rolverdeling vol vooroordelen in de door mannen 
gedomineerde samenleving: maar al te vaak werken vrouwen als administratieve assistenten, 
verkoopster of als laag-of niet-geschoolde werknemers. 

De rapporteur benadrukt dat rekening moet worden gehouden met het causaal verband tussen 
de specifieke rol van vrouwen als kinderopvoeder en hun bereidheid om een oneerlijke 
behandeling op de arbeidsmarkt te accepteren. Om die reden vindt zij dat in de bepalingen die 
moeten zorgen voor het creëren van optimale voorwaarden voor de combinatie van werk en 
gezin, absoluut rekening moet worden gehouden met het belang van onbetaald werk van 
vrouwen als zorgers en dat de waarde van dit onbetaald werk voldoende erkenning moet 
krijgen.

In dit verband zou het nodig kunnen zijn de genderloonkloof anders te berekenen zodat 
vrouwen met één of meer kinderen niet worden meegeteld. Op die manier zou de 
genderloonkloof alleen de daadwerkelijk loonkloof als gevolg van discriminatie weergeven. 
Tegelijk zou een vergelijking tussen de loonkloof zoals die nu wordt berekend en de "naakte" 
genderloonkloof volgens de nieuwe berekening, gebruikt kunnen worden als een basis om een 
schatting te maken van de schuld die de samenleving heeft tegenover vrouwen voor hun 
onbetaald werk als zorgverleners.

Discriminatie in de pensioenregelingen

De loonkloof tussen vrouwen en mannen vergroot na de pensionering. Volgens de 
beschikbare statistische gegevens ontvangen vrouwen in de EU gemiddeld 39% minder aan 
pensioen dan mannen. Deze ontwikkeling weerspiegelt nadelen tijdens de loopbaan die 
duidelijk worden wanneer we de bedrijfspensioenen vergelijken. Gemiddeld zijn 
pensioenkloven aanzienlijk groter dat loonkloven. Dat komt door het hogere aandeel van 
deeltijds werkende vrouwen, lagere uurlonen en een kleiner aantal arbeidsjaren. In een aantal 
landen is de pensioenkloof bijna dubbel zo groot als de loonkloof. De daaruit voortvloeiende 
ongelijkheid zou nog kunnen toenemen naarmate de demografische situatie in de lidstaten 
slechter wordt. De via een omslagregeling gefinancierde pensioenstelsels zullen hierdoor 
meer en meer onder druk komen te staan en de particuliere pensioenfondsen die spaargelden 
beheren als percentage van verdiend loon, zullen de belangrijkste inkomstenbron worden voor 
gepensioneerde burgers.
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Volgens de rapporteur is de pensioenkloof een uitbreiding van de loonkloof. Ze is 
discriminerend en moet worden weggewerkt.

Het begrip gelijk werk

Er is een duidelijk verband tussen de aanhoudende onrechtstreekse discriminatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt en de speciale status van een vrouw als potentiële of daadwerkelijke 
moeder. Maar een ander belangrijk obstakel voor het tot stand brengen van een eerlijke 
arbeidsmarkt die gebaseerd is op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen, is dat er 
geen definitie is van gelijkwaardig werk noch duidelijke beoordelingscriteria om 
verschillende jobs met elkaar te vergelijken.

Overweging 9 van het herschikte Richtlijn luidt als volgt: "om uit te maken of werknemers 
gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, dient te worden nagegaan of deze werknemers, 
gelet op een reeks van factoren waaronder de aard van het werk, de opleiding en de 
arbeidsomstandigheden, kunnen worden geacht zich in een vergelijkbare situatie te bevinden." 

Tot dusver hebben twaalf lidstaten dit concept in hun wetgeving gedefinieerd. In de meeste 
van deze gevallen is de definitie gebaseerd op de vier belangrijkste elementen voor de 
beoordeling van werk die genoemd worden in bijlage 1 bij het Werkdocument van de diensten 
van de Commissie bij het verslag over de toepassing van Richtlijn 2006/54/EG: vaardigheden, 
inspanningen, verantwoordelijkheid en arbeidsomstandigheden. De rapporteur stelt voor het 
concept van gelijk of gelijkwaardig werk als verplichte voorwaarde te introduceren in alle 
lidstaten als een bijdrage tot de fundamentele Europese vrijheid van verkeer van werknemers.

Loontransparantie

De introductie van loontransparantie is een belangrijke volgende stap op weg naar een 
arbeidsmarkt die uitgaat van gelijkheid van mannen en vrouwen. De rapporteur gelooft vast 
dat het verplichte gebruik van dit op een gezamenlijke Europese definitie gebaseerde 
instrument positieve gevolgen zou hebben, aangezien het aan de ene kant de werknemers 
bewust zou maken van de bestaande ongelijkheden in beloning en uitkeringen, en anderzijds 
aan slachtoffers een instrument zou bieden om een gerechtelijke procedure aan te spannen in 
gevallen van discriminatie.

Toegang tot de rechter

Uit de monitoring en de tenuitvoerlegging van de herschikte Richtlijn blijkt dat de toegang tot 
de rechter voor slachtoffers van discriminatie aanzienlijk verschilt van lidstaat tot lidstaat. Om 
het belangrijkste obstakel aan te pakken waarmee de slachtoffers in de meeste lidstaten 
geconfronteerd worden, moet volgens de rapporteur gratis rechtshulp worden geboden. Deze 
hulp kan worden verstrekt door gelijkekansenorganen, vakbonden of ngo's.

Een verbeterde toegang tot de rechter is tevens een noodzakelijke voorwaarde voor de 
toepassing van compensatie- en sanctieclausules in het kader van de herschikte Richtlijn. 
Door middel van compensaties kunnen rechtbanken slachtoffers geschikte oplossingen 
aanbieden. Sancties en boetes zijn nadelig voor de werkgevers en zorgen dus voor een 
motivatie om elke vorm van gedrag dat als discriminerend kan worden geïnterpreteerd, te 
vermijden. Volgens het subsidiariteitsbeginsel moeten de door de rapporteur voorgestelde 
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sancties specifiek op EU-niveau worden opgelegd en gevolgen hebben voor het in 
aanmerking nemen van bedrijven bij overheidsopdrachten voor de levering van goederen en 
diensten die door de EU-begroting gefinancierd worden.


