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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector 

in de EU 

(2017/2008(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

– gezien de artikelen 8 en 10, artikel 153, lid 1, artikel 153, lid 2, en artikel 157 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de artikelen 23 en 33 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie, 

– 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 mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)1, 

– gezien Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 

betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig 

werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de 

Raad2, 

– gezien Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de 

tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid 

en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de 

bevalling en tijdens de lactatie (richtlijn moederschapsverlof)3,  

– gezien het voorstel van de Commissie van 3 oktober 2008 voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijn moederschapsverlof 

(COM(2008)0637), 

– gezien zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld op 20 oktober 2010 met het oog op de 

aanneming van Richtlijn 2011/…/EU van het Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van 

maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op 

het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de 

lactatie en inzake de vaststelling van maatregelen die werknemers helpen om hun werk 

en gezinsleven te combineren4, 

– gezien Richtlijn 2013/62/EU van de Raad van 17 december 2013 tot wijziging van 

Richtlijn 2010/18/EU tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het 

CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, in 

                                                 
1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23. 
2 PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1. 
3 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1. 
4 PB C 70 E van 8.3.2012, blz. 163. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52008PC0637
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verband met de wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie1, 

– gezien het voorstel van de Commissie van 14 maart 2012 voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij 

niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee 

samenhangende maatregelen (richtlijn vrouwelijke bestuurders) (COM(2012)0614), 

– gezien zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld op 20 oktober 2010 met het oog op de 

vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 

verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 

beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen, 

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2013 over de uitbanning van genderstereotypen in de 

EU2, 

– gezien zijn resolutie van 12 september 2013 over de toepassing van het beginsel van 

gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of 

gelijkwaardige arbeid3, 

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2015 over zwangerschapsverlof4, 

– gezien zijn resolutie van 28 april 2016 over vrouwen die als huishoudelijk personeel en 

als verzorger werken in de EU5, 

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2016 over de toepassing van Richtlijn 2010/18/EU van 

de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, 

het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst over ouderschapsverlof, en 

tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG6, 

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over armoede: een genderperspectief7, 

– gezien zijn resolutie van 13 september 2016 over het creëren van 

arbeidsmarktomstandigheden die bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en 

privéleven8, 

– gezien zijn resolutie van 15 september 2016 over toepassing van Richtlijn 2000/78/EG 

van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 

behandeling in arbeid en beroep ("richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep")9, 

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 2015 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 

                                                 
1 PB L 353 van 28.12.2013, blz. 7. 
2 PB C 36 van 29.1.2016, blz. 18. 
3 PB C 93 van 9.3.2016, blz. 110. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0207. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0203. 
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0226. 
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0235. 
8 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0338. 
9 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0360. 
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arbeid en beroep1, 

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2017 over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 

Europese Unie 2014-20152, 

– gezien de conclusies van de Raad van 19 juni 2015 getiteld "Gelijke inkomenskansen 

voor vrouwen en mannen: de pensioengenderkloof dichten", 

– gezien het in de conclusies van de Raad van 7 maart 2011 aangenomen Europees pact 

voor gendergelijkheid voor de periode 2011-20203, 

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 7 maart 2014 getiteld "Het beginsel van 

gelijke beloning voor mannen en vrouwen versterken door transparantie" 

(2014/124/EU)4, 

– gezien het initiatief van de Commissie van december 2015 getiteld "Roadmap: A new 

start to address the challenges of work-life balance faced by working families" 

(Stappenplan: nieuwe start om de uitdagingen van de combinatie werk en gezin bij 

werkende gezinnen aan te pakken), alsook de raadpleging van de bevolking en 

belanghebbenden hierover, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 3 december 2015 

getiteld "The Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Strategisch 

engagement voor gendergelijkheid 2016-2019) (SWD(2015)0278) en met name 

hoofdstuk 3.1 getiteld "Increasing female labour-market participation and the equal 

economic independence of women and men" (Vergroting van de 

arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en gelijke economische onafhankelijkheid van 

vrouwen en mannen), 

– gezien het verslag van de Commissie van 2017 over gelijkheid tussen vrouwen en 

mannen in de Europese Unie, met name hoofdstuk 1 over vergroting van de 

arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en gelijke economische onafhankelijkheid, alsook 

hoofdstuk 2 over de verkleining van de loon-, inkomsten- en pensioenkloof tussen 

mannen en vrouwen, 

– gezien de verslagen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), getiteld "The gender employment gap: challenges 

and solutions" (Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen: 

uitdagingen en oplossingen, 2016), "Social partners and gender equality in Europe" 

(Sociale partners en gendergelijkheid in Europa, 2014), "Developments in working life 

in Europe: EurWORK annual review" (Ontwikkelingen in de arbeidssfeer in Europa: 

jaaroverzicht EurWORK, 2014 en 2015), alsook het zesde Europees onderzoek naar de 

arbeidsomstandigheden (EWCS, 2016), 

– gezien het IAO-verdrag betreffende gelijke beloning van 1951, het IAO-verdrag 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0351. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0073. 
3 3073e zitting van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, Brussel, 

7 maart 2011. 
4 PB L 69 van 8.3.2014, blz. 112. 
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betreffende deeltijdwerk van 1994, het IAO-verdrag betreffende thuiswerk van 1996, 

het IAO-verdrag betreffende de bescherming van het moederschap van 2000 en het 

IAO-verdrag inzake fatsoenlijk werk voor huishoudelijk personeel van 2011, 

– gezien de goedgekeurde conclusies van 24 maart 2017 van de 61e zitting van de 

Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw getiteld "Women's 

economic empowerment in the changing world of work" (Economische empowerment 

van vrouwen in de veranderende arbeidswereld), 

– gezien het rapport van september 2016 van het panel op hoog niveau van de VN-

secretaris-generaal over economische empowerment van vrouwen getiteld "Leave no 

one behind: A call to action for gender equality and economic women's empowerment" 

(Niemand aan zijn lot overlaten: een oproep om tot actie over te gaan met betrekking tot 

gendergelijkheid en de economische empowerment van vrouwen), 

– 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 (A8-0000/2017), 

A. overwegende dat een gelijke deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en aan 

economische besluitvorming een absolute voorwaarde is voor de empowerment van 

vrouwen, maar hier tevens het gevolg van is; 

B. overwegende dat de voornaamste barrières voor de economische empowerment van 

vrouwen onder meer bestaan uit nadelige sociale normen, discriminerende wetgeving of 

een gebrek aan rechtsbescherming, het uitblijven van een gelijke verdeling van 

onbetaald huishoudelijk werk en zorgtaken tussen mannen en vrouwen, alsook een 

gebrek aan toegang tot financiële activa, digitale assets en onroerend goed, en dat deze 

situatie bovendien nog erger kan worden als gevolg van discriminatie die al deze 

factoren doorkruist1; 

C. overwegende dat economische empowerment van vrouwen niet alleen "juist" maar ook 

"slim" is, aangezien gelijkheid een mensenrecht is en de grotere participatie van 

vrouwen in de arbeidsmarkt een positieve invloed heeft op de groei van het bbp en het 

economische succes van ondernemingen; 

D. overwegende dat een daadwerkelijk evenwicht tussen werk en privéleven een positieve 

uitwerking heeft op de gezondheid en bijdraagt aan economische groei, 

concurrentievermogen, algemene arbeidsmarktparticipatie, gendergelijkheid, een 

verminderd risico op armoede en solidariteit tussen de generaties, tevens helpt om in te 

spelen op de problemen van een vergrijzende samenleving en een positieve invloed 

heeft op het geboortecijfer in de EU; 

E. overwegende dat met een openbaar systeem voor het in kaart brengen van lonen waarbij 

gegevens worden verzameld druk kan worden uitgeoefend op de particuliere en 

openbare sector om hun loonstructuren te evalueren en eventuele gendergerelateerde 

                                                 
1 VN-panel op hoog niveau over economische empowerment van vrouwen: "Leave no one behind: A call to 

action for gender equality and economic women's empowerment" (september 2016). 
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verschillen die zo aan de oppervlakte komen recht te zetten; 

F. overwegende dat quota een positief effect blijken te hebben op de prestaties van 

particuliere ondernemingen, een impuls blijken te geven aan bredere economische groei 

en er daarnaast ook voor zorgen dat het aanwezige talent onder de beroepsbevolking 

beter wordt benut; 

G. overwegende dat traditioneel door vrouwen gedomineerde sectoren of functies over het 

algemeen worden gekenmerkt door lagere lonen dan vergelijkbare sectoren of functies 

die door mannen worden gedomineerd, hetgeen een rol speelt in de loon- en 

pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, die momenteel respectievelijk 16 % en 40 % 

bedragen; 

H. overwegende dat de IAO een kader heeft uitgewerkt waarbinnen banen worden 

beoordeeld aan de hand van vier factoren, meer bepaald kwalificaties, inspanning, 

verantwoordelijkheid en arbeidsomstandigheden, en een gewicht krijgen toebedeeld 

volgens het belang dat ze hebben voor de onderneming of organisatie in kwestie; 

I. overwegende dat vakbonden de economische empowerment van vrouwen kunnen 

versterken door zich binnen de eigen sector in te zetten voor gelijke lonen en 

investeringen in een evenwicht tussen werk en privéleven; 

J. overwegende dat er bewijzen zijn die aantonen dat loonverschillen kleiner zijn waar 

collectieve onderhandelingen sterk staan1; 

I. Algemene overwegingen  

1. is van mening dat de economische participatie en empowerment van vrouwen van 

cruciaal belang zijn voor de versterking van de grondrechten van vrouwen, waardoor zij 

economisch onafhankelijk kunnen worden, invloed kunnen uitoefenen op de 

samenleving en controle kunnen hebben over hun eigen leven; 

2. wijst erop dat de jaarlijkse kosten van de lagere arbeidsparticipatie van vrouwen 

neerkomen op 2,8 % van het bbp van de EU2, terwijl de kosten van de uitsluiting van 

een vrouw van de arbeidsmarkt worden geschat op 1,2 à 2 miljoen EUR, afhankelijk 

van het opleidingsniveau van de vrouw; 

II. Maatregelen en instrumenten om de economische empowerment van vrouwen te 

bevorderen 

Beter evenwicht tussen werk en privéleven 

3. hamert erop dat de verwezenlijking van de Barcelona-doelstellingen, met onder meer 

toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle voorzieningen en diensten voor 

kinderopvang, van cruciaal belang is voor de lidstaten om de Europa 2020-

doelstellingen te kunnen behalen; 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 In 2013 - zie "The gender employment gap: Challenges and solutions". 
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4. is ervan overtuigd dat het voor een wijziging van de traditionele stereotypen met 

betrekking tot rollenpatronen van mannen en vrouwen een absolute voorwaarde is dat 

mannen meer zorgtaken gaan uitvoeren; is voorts van mening dat beide geslachten en de 

gehele samenleving baat zullen hebben bij een eerlijkere verdeling van onbetaald werk 

en bij een evenwichtigere opname van zorggerelateerd verlof; 

Gelijk loon voor gelijk werk van gelijke waarde en het in kaart brengen van lonen 

5. benadrukt dat het beginsel van gelijk loon voor gelijk of gelijkwaardig werk is 

verankerd in het EU-Verdrag; wijst in dit verband op de aanbeveling van de Commissie 

over de versterking van het beginsel van gelijke beloning voor mannen en vrouwen door 

transparantie; 

6. dringt er bij de lidstaten en ondernemingen op aan loontransparantie in te voeren, zodat 

ondernemingen methoden aangereikt krijgen voor het bestrijden van de loonkloof 

tussen mannen en vrouwen, onder meer via loonaudits en door maatregelen inzake 

gelijke beloning op te nemen in collectieve onderhandelingen; 

7. onderstreept dat traditioneel door vrouwen gedomineerde banen, zoals werk in de 

gezondheids-, sociale en onderwijssector, erkenning en een nieuwe waardering moeten 

krijgen, vergeleken met traditioneel door mannen gedomineerde banen; 

8. is ervan overtuigd dat er voor de verwezenlijking van gelijk loon voor gelijk werk van 

gelijke waarde een duidelijk kader nodig is met specifieke instrumenten voor de 

beoordeling van banen met vergelijkbare indicatoren om de "waarde" van banen of 

sectoren in te schatten; verzoekt de Commissie daarom voor een dergelijk kader te 

zorgen en de lidstaten bij te staan bij de tenuitvoerlegging ervan; 

9. wijst erop dat in overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie de waarde van arbeid dient te worden beoordeeld en vergeleken aan de 

hand van objectieve criteria, zoals onderwijs-, beroeps- en opleidingsvereisten, 

vaardigheden, inspanningen en verantwoordelijkheid, verrichte werkzaamheden en de 

aard van de betrokken taken; 

Genderquota 

10. is van mening dat quota in de openbare sector mogelijk nodig zijn indien de openbare 

instellingen niet voldoen aan hun verantwoordelijkheid inzake billijke 

vertegenwoordiging en op die manier kunnen zorgen voor een grotere democratische 

legitimiteit van besluitvormingsorganen;  

11. herhaalt zijn verzoek aan de Raad om een snelle vaststelling van de richtlijn inzake de 

verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 

beursgenoteerde ondernemingen als een belangrijke eerste stap op weg naar een 

evenwichtige vertegenwoordiging in de openbare en particuliere sector; 

Gendergelijkheidsplannen 

12. stelt vast dat de Commissie er voorstander van is dat organisaties die onderzoek 

uitvoeren en organisaties die onderzoek financieren gendergelijkheidsplannen 
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vaststellen; 

13. merkt op dat gendergelijkheidsplannen op het niveau van een onderneming of sector 

diverse personeelsmaatregelen kunnen bevatten, gericht op aanwerving, loon, 

bevordering, opleiding en het evenwicht tussen werk en privéleven; merkt op dat hierbij 

vaak sprake is van concrete maatregelen, zoals genderneutraal taalgebruik, preventie 

van seksuele intimidatie, benoeming van het ondervertegenwoordigde geslacht voor 

topfuncties, deeltijds werk en de participatie van vaders in de zorg voor de kinderen, en 

dat met betrekking tot de verplichte invoering van dergelijke maatregelen in de lidstaten 

uiteenlopende benaderingen worden gehanteerd; 

Collectieve overeenkomsten en sociale partners 

14. benadrukt dat het waarborgen van een genderevenwicht in teams voor het voeren van 

collectieve onderhandelingen van cruciaal belang is om een evenwichtige 

vertegenwoordiging van vrouwen en mannen te garanderen, en is daarom van mening 

dat vakbonden vrouwen een sterkere positie moeten toebedelen in de structuur van het 

sociaal partnerschap, met name in functies die wegen op de besluitvorming, en moeten 

onderhandelen over gendergelijkheidsplannen op het niveau van ondernemingen en 

sectoren; 

15. verzoekt de Commissie nauw samen te werken met sociale partners om hen te 

versterken in hun centrale rol bij het opsporen van onzichtbare gendervooroordelen in 

de vaststelling van loonschalen en bij het aanbieden van beoordelingen van banen die 

vrij zijn van vooroordelen op basis van gender; 

III. Aanbevelingen voor de bevordering van de economische empowerment van vrouwen 

16. stelt dat in de huidige economische modellen en praktijken geen rekening wordt 

gehouden met verschillen op basis van gender en dat hierin geen antwoorden worden 

geboden om de genderkloofproblematiek aan te pakken; is in dit verband van mening 

dat fiscale maatregelen en uitgavenprioriteiten tijdens crises in heroverweging moeten 

worden genomen zodat rekening wordt gehouden met vrouwen als economische 

actoren; 

17. vraagt om opnieuw na te denken over macro-economische aandachtspunten, waarbij 

prioriteiten op het gebied van de overheidsuitgaven opnieuw worden beoordeeld en 

zowel vrouwen als mannen voordeel kunnen halen uit investeringen in sociale 

infrastructuur; 

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

 

Het staat buiten kijf dat Europa een van de wereldleiders is als het gaat om vrouwenrechten en 

gendergelijkheid. Om aan de top te staan op het vlak van gelijkheid en de empowerment van 

vrouwen vormt de gelijke participatie van vrouwen in de arbeidsmarkt en in de economische 

besluitvorming echter een absolute voorwaarde.  

Uit de recentste statistieken blijkt dat de EU nog maar halverwege is op de weg naar 

gendergelijkheid. De gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor gendergelijkheid 

(EIGE) geeft weer dat er sinds 2015 nauwelijks vooruitgang is geboekt in de EU en toont een 

niet-significante stijging.  

 

In vele landen vormen verscheidene sociale normen of discriminerende wetgeving de 

voornaamste barrières voor de economische empowerment van vrouwen. Hoewel vrouwen 

gemiddeld een hoger opleidingsniveau hebben dan mannen blijft de genderloonkloof met 

16,1 % sterk aanwezig; hetzelfde geldt voor de pensioenkloof, die het alarmerende peil van 

40,2 % heeft bereikt, hoewel hier sprake is van een aanzienlijk verschil tussen lidstaten. Ook 

een gelijkere verdeling van onbetaald werk in het huishouden is onontbeerlijk om vrouwen in 

staat te stellen in dezelfde mate als mannen aanwezig te zijn op de arbeidsmarkt. Wanneer de 

huishoudelijke taken gelijktijdig worden verricht en een gelijk verdeelde last worden en 

wanneer de streefdoelen die zijn geformuleerd in de Barcelona-doelstellingen worden 

verwezenlijkt, zal er een steviger fundament ontstaan voor een aanzienlijk verbeterd 

evenwicht tussen werk en privéleven waardoor vrouwen onder gelijke voorwaarden kunnen 

concurreren.  

 

Niet alleen behoort het tot de mensenrechten om te kunnen concurreren onder dezelfde 

voorwaarden en is verzet hiertegen onwaarschijnlijk, aangezien alle mensen, ongeacht wie ze 

zijn of wat hun biologisch geslacht is, over dezelfde mensenrechten beschikken en niet mogen 

worden gediscrimineerd. Naast een mensenrecht vormt een gelijkere arbeidsmarkt ook een 

gunstige situatie waaruit voordelen te halen vallen. Vrouwen werken vaker in deeltijdse banen 

dan mannen, en dit zorgt ongewild en in combinatie met de loonverschillen voor een enorm 

verlies aan belastinginkomsten voor de lidstaten. Volgens Eurofound komen de jaarlijkse 

kosten van de lagere arbeidsparticipatie van vrouwen neer op 2,8 % van het bbp van de EU,1 

terwijl de kosten van de uitsluiting van een vrouw van de arbeidsmarkt worden geschat op 

1,2 à 2 miljoen EUR, afhankelijk van het opleidingsniveau van de vrouw.  

 

Er bestaan verschillende instrumenten die kunnen worden gebruikt om de economische 

empowerment van vrouwen te verwezenlijken. De realiteit van de loonkloof vormt een 

fundamenteel probleem voor het streven naar gelijk loon voor gelijk werk en waardevol werk. 

Om een gelijk loon te bekomen voor gelijk werk is het noodzakelijk stelselmatig gegevens in 

kaart te brengen, zodat zowel de openbare als de particuliere sector dit beginsel waarmaken.  

 

Voor het aanpakken van de ontoereikende graad van economische empowerment van 

vrouwen in de EU is het onontbeerlijk dat de traditioneel vrouwelijke banen gelijkwaardig 

worden geacht aan typisch mannelijke banen. Dit houdt in dat de betrokken sectoren waar 

voornamelijk vrouwen aan het werk zijn hun werknemers een beter loon moeten uitbetalen.  

 

                                                 
1 In 2013, The gender employment gap: Challenges and solutions. 
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Zoals eerder vermeld zal een grotere aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt niets dan 

positieve gevolgen hebben. In bestuursraden en in de openbare sector waar besluitvorming op 

hoog niveau tot stand komt, vormen de ervaringen met de participatie van vrouwen het bewijs 

van deze positieve resultaten. We doen een oproep aan de Raad om de richtlijn inzake de 

man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen 

(richtlijn vrouwelijke bestuurders) spoedig vast te stellen. Er is weliswaar vooruitgang op dit 

gebied, maar alles verloopt te langzaam. De grootste vooruitgang is geboekt in landen waar 

een bindende wetgeving voor het invoeren van quota is aangenomen. Een andere belangrijke 

factor is het goede voorbeeld te geven. In de EU zijn er momenteel erg weinig vrouwen die in 

de instellingen een hogere functie bekleden en dit moet drastisch veranderen.  

 

Gendergelijkheidsplannen vormen een instrument om ongelijkheid op de werkplek aan te 

pakken aan de hand van diverse methoden, gericht op aanwerving, bevordering, opleiding en 

het evenwicht tussen werk en privéleven. Bovendien kunnen met een gendergelijkheidsplan 

stappen worden gezet om seksuele intimidatie te helpen voorkomen. In 32 % van alle 

gevallen van seksuele intimidatie in de EU was het slachtoffer een vrouw op de werkplek, en 

als gevolg van deze ervaring met geweld gaat een groot aantal vrouwen het gedrag aanpassen 

door te vermijden alleen te zijn met een collega of met een baas. Er moet een nultolerantie 

komen ten aanzien van intimidatie en iedereen, met inbegrip van vrouwen, moet zich veilig 

kunnen voelen in de eigen werkomgeving.  

 

We zijn slechts drie jaar verwijderd van het jaar 2020 en er moeten nog erg ambitieuze 

doelen, die we ons zelf hebben gesteld, worden behaald. We mogen geen genoegen nemen 

met een mislukking en moeten blijven werken om deze doelstellingen met betrekking tot de 

empowerment van vrouwen en hun aanwezigheid op de arbeidsmarkt te verwezenlijken. We 

moeten blijk geven van leiderschap door voet bij stuk te houden in ons standpunt dat we 

ongelijkheid niet tolereren en dat we erop rekenen dat zowel de openbare als de particuliere 

sector verantwoordelijkheid opnemen voor de ongelijkheid die ze in stand blijven houden 

door de problemen die in dit verslag aan bod komen. 

 


