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Inleiding

Tijdens zijn vergadering van 4 oktober 2021 keurde het Bureau het werkbezoek van de FEMM-
commissie aan Reykjavik, IJsland, van 3 t/m 5 november 2021 goed. De missie maakt deel uit 
van het programma voor werkbezoeken van commissies aan locaties buiten de drie werklocaties 
van het Parlement, maar binnen de Europese Unie, en kandidaat- en EER-landen, voor de 
periode van oktober t/m december 2021.

Achtergrond 

Het bezoek was toegespitst op de ervaring van IJsland wat betreft het dichten van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen, de uitvoering van wetgeving inzake loontransparantie en andere 
aspecten in verband met de bevordering van gendergelijkheid, het evenwicht tussen werk en 
privéleven en carrièrekansen. Het bezoek vond plaats in het kader van de werkzaamheden in 
verband met het gezamenlijke wetgevingsverslag van EMPL en FEMM over het voorstel voor 
een richtlijn ter versterking van de toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannen 
en vrouwen voor gelijke of gelijkwaardige arbeid door middel van beloningstransparantie en 
handhavingsmechanismen (COM(2021) 93 final). Het bezoek aan IJsland bood voorts een 
unieke gelegenheid voor de autoriteiten en het maatschappelijk middenveld van IJsland en de 
leden van het Europees Parlement om van gedachten te wisselen en beste praktijken uit te 
wisselen over deze belangrijke onderwerpen.

Beknopt verslag van de vergaderingen

Woensdag 3 november 2021

Het werkbezoek begint met een ontmoeting met de leden van de IJslandse Kamer van 
Koophandel (17.45-18.45 uur). 

In het algemeen zijn de leden van de Kamer van Koophandel, de heer Ari Fenger, voorzitter 
van de Kamer van Koophandel, mevrouw Birna Einarsdottir, CEO Islandsbanki, lid van het 
bestuur van de Kamer van Koophandel, en mevrouw Svanhildur Holm Valsdottir, CEO van 
de Kamer van Koophandel en voormalig adviseur van de huidige minister van Financiën, 
ingenomen met de resultaten van de wetgeving inzake het certificaat van gelijke beloning. Zij 
geven echter ook uitleg over enkele praktische problemen voor bedrijven bij het verkrijgen van 
het certificaat en de lessen die uit het proces zijn getrokken. Het genderevenwicht is verbeterd 
in vergelijking met enkele jaren geleden: de situatie is nu beter dan vroeger, met name na de 
financiële crisis in 2008, maar er is nog veel werk aan de winkel. 
De heersende mening is dat, hoewel zij aanvankelijk vonden dat het nodig was bedrijven meer 
te stimuleren in plaats van hen bij wet te verplichten om maatregelen te treffen, het erop lijkt 
dat wetgeving soms inderdaad noodzakelijk is, zoals in het geval van genderquota. 
Veel bedrijven klagen erover dat het te ingewikkeld en duur is om het certificaat te verkrijgen 
en met name in bedrijven met gendersegregatie, waar vrouwen en mannen verschillende soorten 
functies bekleden, is de certificering ingewikkeld. Er zijn echter heel wat succesverhalen, 
waaruit blijkt dat de norm overal kan worden gebruikt als een open houding wordt aangenomen. 
Heel kleine bedrijven beschikken niet over de nodige knowhow om de certificering ten uitvoer 
te leggen en hebben hulp van buitenaf nodig, wat duur is, maar op de lange termijn zijn de 
resultaten goed voor het bedrijf: ook hun imago en prestaties varen er wel bij.  



CR\1244264NL.docx 3/9 PE700.631v01-00

NL

De certificering hangt sterk af van hoe de verschillende functies binnen een onderneming 
worden gedefinieerd, waardoor de CEO van de onderneming heel wat manoeuvreerruimte 
heeft. In enkele gevallen heeft de certificering geleid tot een stijging van het individuele salaris 
van vrouwen. Tezelfdertijd wordt de aanwerving van vrouwen voor functies die voorheen 
vooral door mannen werden bekleed, aangemoedigd, en vice versa. Er is bovendien een 
belangrijk verschil tussen de niet-aangepaste en de aangepaste loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, waarbij in die laatste rekening wordt gehouden met de verschillen in arbeidspatronen. 
Tijdens het debat hebben de leden het over het belang van goede modellen, een cultuuromslag, 
de betrokkenheid van werknemers bij de besluitvorming en de lasten en kosten van de 
wetgeving. Zij vragen hoe in de modellen voor gelijke beloning wordt omgegaan met 
loonsverhogingen op basis van anciënniteit. 
Er wordt op gewezen dat IJsland weliswaar beschikt over wetgeving inzake de 
vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven, maar 
dat er nog steeds zeer weinig vrouwelijke CEO’s zijn. 
Ter conclusie raden de leden van de Kamer van Koophandel de wetgevers aan eenvoudige en 
duidelijke wetgeving vast te stellen, teneinde mogelijke mazen in de wetgeving doeltreffend te 
voorkomen. Ook flexibiliteit is belangrijk, zodat bedrijven meer tijd krijgen om zich aan te 
passen.

Na de vergadering met de Kamer van Koophandel geeft de ambassadeur van de EU in IJsland, 
H.Exc. Lucie Samcova-Hall Allen, de leden in een korte briefing uitleg over de huidige 
politieke situatie in IJsland na de verkiezingen en geeft zij een overzicht van de betrekkingen 
van de EU met IJsland. 

Donderdag 4 november 2021

– Ontmoeting met leden van het parlement (9.00- 10.00 uur)

De eerste vergadering ‘s ochtends is met de leden van het IJslandse parlement. 

Mevrouw Helga Vala Helgadóttir (Sociaaldemocratische Alliantie) geeft een uiteenzetting 
over het wetgevingsproces dat heeft geleid tot de goedkeuring van het wetsvoorstel inzake het 
certificaat van gelijke beloning. Het was niet gemakkelijk om het wetsvoorstel door het 
parlement te loodsen omdat als tegenargument werd aangevoerd dat het systeem zichzelf regelt 
en dat een wet niet nodig is. Ze vestigt de aandacht op de aanhoudende pensioen- en loonkloof 
in IJsland. Net die ochtend is een enquête in de media verschenen, waaruit blijkt dat de 
pensioenkloof ongeveer 13 % bedraagt, als gevolg van de kortere loopbaan van vrouwen omdat 
zij kinderen krijgen, en als gevolg van een lager loon. 

Mevrouw Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir (Liberale Partij), politiek adviseur van de 
minister van Sociale Zaken op het moment dat het wetsvoorstel werd gepresenteerd, heeft het 
over de weerstand van bedrijven. Er wordt beweerd dat de certificering te duur is en niet 
noodzakelijk is. Ze wijst op de verschillen tussen de standpunten van de verschillende partijen 
en de verschillen tussen autochtonen en werknemers uit het buitenland. Als voormalig 
aanklager voor zedenfeiten legt zij uit dat, wat jongeren betreft, het beleid momenteel gericht 
is op geweld tegen vrouwen. Hoewel de cijfers goed zijn wat het aantal vervolgingen en 
veroordelingen betreft, worden niet veel gevallen van geweld gemeld. Zij eindigt met een sterke 
conclusie: om gendergelijkheid te bereiken, moeten vrouwen economisch en financieel 
onafhankelijk worden.
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Mevrouw Þórhildur Sunna Ævarsdóttir (Piratenpartij) wijst op een aantal procedurele 
redenen waarom haar partij zich tegen de wetgeving heeft verzet toen deze werd ingediend. 
Haar partij was het eens met de geest van de wet maar niet met de methoden: bedrijven waren 
niet bereid dit te doen. Achteraf gezien is zij echter van mening dat de wet positieve en 
alomvattende resultaten heeft opgeleverd en nuttig is om gendergelijkheid te bevorderen. Ze 
wijst erop dat verschillende mechanismen worden gebruikt om verschillende bedrijven te 
evalueren, maar dat de normen zeer duidelijk moeten zijn. Helaas is het indelen van werk in 
categorieën soms belangrijker dan het beoordelen van de waarde van werk. Tot slot wijst ze op 
het ondergewaardeerde werk in de zorgsector, waar vooral vrouwen werken, en op het probleem 
van de vergenderde beroepsbevolking en de discriminatie van migrerende werknemers. 

Tijdens het debat richten de leden zich op de onderwaardering van werk in sectoren waarin 
vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, zoals de zorg en de gezondheidszorg, en hoe deze 
situatie kan worden veranderd: leidinggevenden in het bedrijfsleven en op institutioneel niveau 
moeten waarschijnlijk worden betrokken. Wat de wetgeving inzake loontransparantie in IJsland 
betreft, bespreken de leden de betrokkenheid van vakbonden, intersectionaliteit, drempels, 
administratieve lasten en privacykwesties, alsook het probleem van mazen in de wet en de 
verschillende methoden om de aangepaste en niet-aangepaste loonkloof te berekenen. 

De leden van het IJslandse parlement leggen uit dat IJsland er trots op is dat het het eerste land 
is dat gendergelijkheid bevordert en dat de gendergelijkheidscultuur breed gesteund wordt. Ze 
schetsen ook de initiatieven om zowel moeders als vaders aan te moedigen om moederschaps- 
en ouderschapsverlof op te nemen, om een evenwichtigere verdeling van zorgtaken tussen 
vrouwen en mannen te bevorderen en de verwachtingen die werkgevers hebben wanneer ze 
personeel aanwerven, te veranderen. 

– Bilaterale ontmoeting van het hoofd van de missie met de premier (10.30-11.00 uur)

In een afzonderlijke ontmoeting met de premier, Katrín Jakobsdóttir, bespreken het hoofd 
van de missie, mevrouw Regner, mevrouw Fitzgerald en de premier de verschillende 
aanhoudende uitdagingen op het gebied van gendergelijkheid en de ervaringen en inspanningen 
van IJsland. De premier legt uit dat zij het departement Gendergelijkheid heeft ondergebracht 
in haar kabinet met het oog op een bredere aanpak van gendergelijkheid. Looncertificering is 
een beetje technocratisch, maar in het algemeen een goede ervaring. De loonkloof tussen 
mannen en vrouwen in de publieke sector verkleint; het bedrijfsleven loopt enigszins achter. 

De erg gesegregeerde arbeidsmarkt in IJsland – een van de meest gesegregeerde in Europa – 
blijft een uitdaging. De meerderheid van de verpleegkundigen en schoonmakers zijn vrouwen, 
net zoals in alle andere EU-landen. De IJslandse regering heeft daarom een actiegroep opgericht 
die zich richt op de loonkloof tussen mannen en vrouwen vanuit het oogpunt van de 
gendersegregatie op de arbeidsmarkt. In dit verband prijst de premier de rol van de vakbonden, 
die samen met de regering altijd proberen met name de laagste lonen te verhogen, wat leidt tot 
de hoogste inkomensgelijkheid van de OESO-landen. 

Het belangrijkste probleem op het gebied van gendergelijkheid is momenteel echter niet de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen. In de afgelopen jaren was de uitbanning van 
gendergerelateerd geweld een topprioriteit in IJsland. Migrantenvrouwen en vrouwen met een 
handicap worden met nog meer geweld en intersectionele discriminatie geconfronteerd. De 
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regering heeft plannen om nieuwe wetgeving in te voeren op het gebied van cybergeweld en 
stalking. 

De deelnemers bespreken ook de ongelijke impact van COVID-19 op vrouwen, die het zwaarst 
met zorg voor kinderen en ouderen worden belast. De premier wijst op de beschikbaarheid van 
kinderopvang in IJsland (97 % van de IJslandse kinderen gaan naar de kleuterschool) en de bij 
wet ingevoerde verdeling van moederschaps- en ouderschapsverlof tussen mannen en vrouwen. 
Er zijn ook plannen om meer aandacht te besteden aan ouderenzorg. 

Na de vergadering stelt de voorzitter van FEMM, mevrouw Regner, voor dat de premier het 
Europees Parlement toespreekt ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag 2022.

– Bezoek aan het Althingi, het IJslandse parlement (10.30-11.45 uur)

Enkele leden van de missie bezoeken het IJslandse parlement, de kamer van 
volksvertegenwoordigers, met 63 zetels. Tijdens het bezoek komen ze meer te weten over de 
verschillende werkterreinen van het parlement en krijgen zij een samenvatting van de 
geschiedenis en de werking van het oudste parlement.

– Rondetafelgesprek met belanghebbenden en deskundigen (13.00- 15.00 uur)

Mevrouw Freya Barkardottir van Femínísk Fjármál (Feministische Financiën), een ngo die 
gericht is op genderbudgettering, start met een presentatie over de werkzaamheden van haar 
organisatie. De regering is (sinds 2009) bij wet verplicht om genderbudgettering in te voeren 
en haar organisatie houdt toezicht op de uitvoering van de wetgeving. Ze heeft het ook over het 
onbetaalde werk dat voornamelijk door vrouwen wordt verricht en over het feit dat ongeveer 
een derde van de vrouwen in IJsland deeltijds werkt.

Mevrouw Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, van ASI, het verbond van IJslandse 
vakbonden, wijst op de Noordse paradox, namelijk dat er in de meest gelijke landen nog steeds 
relatief weinig vrouwelijke managers en CEO’s zijn, en dat de gendersegregatie op de 
arbeidsmarkt blijft bestaan.  De eerste wetgeving inzake gelijke beloning werd in 1961 
ingevoerd. Met de wetgeving inzake normen op het gebied van gelijke beloning uit 2018 
werden procedures en besluiten over loonvorming ingevoerd, waarbij de loonstructuur binnen 
een bedrijf moet worden geanalyseerd en moet worden gebaseerd op duidelijke criteria. 
Bedrijven moeten het certificaat om de drie jaar vernieuwen. Volgens haar is de vergenderde 
arbeidsmarkt de belangrijkste reden dat het moeilijk is om de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen te dichten. Daarom heeft de premier een werkgroep ingesteld om verslag uit te brengen 
over hoe de onderwaardering van sectoren waarin vooral vrouwen werken, zoals het onderwijs 
en de zorg, kan worden aangepakt. Vaak zijn migranten de laagst betaalde werknemers. De 
nadruk moet worden verlegd van gelijkheid naar rechtvaardigheid.

Mevrouw Sonja Ýr Þorbergsdótttir, voorzitter van de vakbond BSRB, de op een na grootste 
koepelorganisatie van werknemers, heeft het over de diepgewortelde onderwaardering van het 
werk van vrouwen. Ze verwijst naar goede praktijken uit Nieuw-Zeeland en Canada. Beide 
landen maken een onderscheid tussen de termen “gelijke beloning” en “gelijkwaardige 
beloning” (hetzelfde loon voor werk van dezelfde waarde). Ze is voorstander van 
sectoroverschrijdende vergelijkingen en de invoering van mechanismen voor de evaluatie van 
banen. 
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Mevrouw Margrét Vilborg Bjarnadóttir, oprichter van Pay Analytics, presenteert haar 
wiskundig model voor het analyseren en wegwerken van de loonkloof in bedrijven. Haar bedrijf 
helpt organisaties om de loonkloof te meten en te dichten, om een rechtvaardig startsalaris vast 
te stellen en om toezicht te houden op de arbeidskrachten die in de organisatie komen werken. 
Volgens haar mag gelijke beloning niet worden gereduceerd tot een auditproces een keer per 
jaar. Haar bedrijf telt gebruikers in ongeveer 40 landen. De kleinste klant heeft ongeveer 
80 werknemers, de grootste 140 000. 

Mevrouws Ása Björk Jónsdóttir, CEO van Orka Náttúrunnar, analyseert het probleem van de 
loonkloof vanuit het perspectief van een groot privébedrijf. Haar bedrijf besloot reeds in 2011 
om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Hoewel het niet gemakkelijk was, 
slaagde het bedrijf erin de kloof in 2017 te dichten. Daarbij is het belangrijk dat managers en 
werknemers continu met elkaar in dialoog gaan. Bij iedere aanpassing van lonen in het bedrijf 
wordt ook gekeken naar de gevolgen voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Zij vestigt 
tevens de aandacht op de noodzaak van onderwijs en opleiding voor vrouwen in door mannen 
gedomineerde banen in de industrie.

Tijdens het debat stellen de leden vragen over collectieve overeenkomsten, de IJslandse 
wetgeving en het concept van sectoroverschrijdende vergelijkingen. Ze vragen of er al boetes 
zijn opgelegd aan bedrijven die niet aan de eisen van de wet inzake het certificaat van gelijke 
beloning voldoen. 
De deskundigen merken in hun antwoorden op dat collectieve overeenkomsten zeer 
verschillend zijn en dat daarmee rekening moet worden gehouden wanneer de situatie van 
ondernemingen, met name van multinationale ondernemingen, wordt geanalyseerd. Bedrijven 
in IJsland kunnen een boete krijgen als zij het certificaat niet binnen de bij wet vastgestelde 
termijn behalen. Als belangrijkste boodschap wijzen zij op de noodzaak om de onderbetaling 
van vrouwen in het algemeen aan te pakken en systemische vooroordelen te bestrijden. 

– Ontmoeting met de pers (15.15-15.45 uur)

De krant Fréttablaðið interviewt het hoofd van de missie. In een later stadium filmt de nationale 
televisiezender RUV een reportage over de missie. Beide gebeurtenissen zorgen voor positieve 
berichtgeving in de pers over de missie. 

– Briefing met vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (15.45-16.30 uur)

De ambassadeurs van Finland, Polen en Zweden en de vertegenwoordigers van Frankrijk en 
Spanje spreken met de leden over de lessen die uit de missie zijn getrokken en de inspanningen 
van hun land met betrekking tot gendergelijkheid. Ze vestigen de aandacht op kwesties zoals 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, moederschap, het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de deelname van vrouwen in het bedrijfsleven. 

– Bezoek aan het Hallveigarstadir (Vrouwenhuis) (17.00-18.30 uur)

De commissie bezoekt het historische Hallveigarstaðir (Vrouwenhuis), een in 1967 
ingehuldigde instelling die gratis ruimte biedt aan organisaties die actief zijn op het gebied van 
gendergelijkheid. Het biedt onder meer ruimte aan de Federatie van IJslandse vrouwen en aan 
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het IJslandse adviescentrum voor huishoudens. Onder andere de voorzitter en de secretaris-
generaal van de IJslandse Vrouwenrechtenvereniging, de voorzitter van de Federatie van 
IJslandse vrouwenverenigingen en een bestuurslid van het Onderwijsfonds voor jonge vrouwen 
geven uitleg over de traditie van de strijd voor de vrouwenrechten in IJsland en over hun 
lopende werkzaamheden. In hun hoedanigheid van medeorganisatoren geven zij meer uitleg 
over de historische staking “Women’s Day Off”: op 24 oktober 1975 heeft 90 % van de 
IJslandse vrouwen een dag lang het werk neergelegd om aan te tonen dat het werk van vrouwen 
onmisbaar is voor de IJslandse economie en maatschappij en om te protesteren tegen de 
loonongelijkheid en oneerlijke arbeidspraktijken. De staking wordt nu gezien als een centrale 
gebeurtenis in de IJslandse geschiedenis.

– Diner in de residentie van het hoofd van de EU-delegatie ter ere van 
mevrouw Vidgis Finnbogadottir, voormalig president van IJsland

Het diner wordt mede georganiseerd door H.Exc. Lucie Samcova-Hall Allen, ambassadeur van 
de EU in IJsland, en mevrouw Evelyn Regner, voorzitter van de FEMM-commissie, ter ere van 
mevrouw Vidgis Finnbogadottir, voormalig president van IJsland. Mevrouw Vidgis 
Finnbogadottir wordt beschouwd als de eerste vrouw ter wereld die democratisch verkozen 
werd tot president. Ze deelt haar zeer gewaardeerde opmerkingen over 
gendergelijkheidskwesties met de deelnemers. Het diner vindt plaats in aanwezigheid van 
mevrouw Hannah Birna Kristjansdottir, CEO van het Global Women Leaders Forum, en H.Exc. 
Estrid Brekkan, hoofd van de dienst Protocol (Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Vrijdag 5 november 2021

– Ontmoeting met de schrijvers van de studie getiteld “This is all man's work: 
Management's experience on the impact of equal pay certification on the collective 
environment”

Teneinde gedetailleerdere informatie te krijgen over de uitvoering van de wetgeving inzake 
gelijke beloning in de praktijk, heeft de commissie de auteurs van een studie waarin de 
gevolgen van het certificaat van gelijke beloning voor bedrijven worden geanalyseerd, 
uitgenodigd om hun bevindingen toe te lichten. 
Erla S. Kristjánsdóttir, professor aan de Universiteit van IJsland, Þóra H Christiansen, 
adjunct-docent aan de Universiteit van IJsland en Gerða Björg Hafsteinsdóttir, PhD-student 
aan de Universiteit van IJsland, geven een presentatie over hun onderzoek, dat in 
december 2020 werd gepubliceerd.
De discussie spitst zich toe op de aanvankelijke weerstand van managers die met extra 
bureaucratische rompslomp worden geconfronteerd, hun zorgen en de uitdagingen die de 
uitvoering van de wetgeving met zich meebrengt voor bedrijven. Er volgt tevens een 
beoordeling van de positieve veranderingen die de wet heeft teweeggebracht, met name wat 
betreft de verschuiving van de nadruk op individuele werknemers naar de functies en de waarde 
die zij vertegenwoordigen. In de discussie komen de evaluatie van de individuele verdiensten 
aan bod, evenals de vraag hoe die kunnen worden weerspiegeld in de modellen voor gelijke 
beloning. 

– Ontmoeting op het departement Gelijkheid, in het kabinet van de premier (9.30-



PE700.631v01-00 8/9 CR\1244264NL.docx

NL

10.30 uur)

Op het einde van het werkbezoek komt de delegatie samen met twee deskundigen van het 
departement, die uitleg geven over de rol van het departement Gelijkheid/het kabinet van de 
premier bij de toepassing en uitvoering van verschillende wetgevingshandelingen:

• de wet inzake gelijke status en gelijke rechten ongeacht gender;
• de wet inzake genderautonomie;
• de wet inzake gelijke behandeling ongeacht ras of etnische afkomst;
• de wet inzake gelijke behandeling op de arbeidsmarkt ongeacht ras, etnische afkomst, 

religie, levensovertuiging, handicap, verminderde arbeidsgeschiktheid, leeftijd, 
seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geslachtskenmerken of genderexpressie; 

• de wet inzake de behandeling van kwesties in verband met gelijkheid. 

In hun presentatie leggen de deskundigen uit waarom IJsland de afgelopen twaalf jaar bovenaan 
de Global Gender Gap Index van het WEF stond. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de 
politieke participatie van vrouwen, het hoge opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en gelijke 
toegang tot gezondheidszorg. Daarnaast hebben ouderschapsverlof, dagopvang en 
kleuteronderwijs voor alle kinderen een grote impact op de ontwikkeling van gendergelijkheid 
in IJsland. Bovendien staan gelijke beloning en gelijkheid op de arbeidsmarkt hoog op de 
politieke agenda in IJsland. Het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt 
beschouwd als een essentieel element van gendergelijkheid, waarbij rekening wordt gehouden 
met het feit dat gelijke beloning en economische onafhankelijkheid de sleutel vormen tot de 
bevrijding van vrouwen, en een belangrijk instrument zijn om te werken aan de uitbanning van 
alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. 
Het certificaat van gelijke beloning en de bevestiging van gelijke beloning spelen een 
belangrijke rol in IJsland. Bedrijven en instellingen met 25 werknemers of meer moeten 
jaarlijks de norm inzake gelijke beloning toepassen en een certificaat van gelijke beloning 
behalen voor hun systeem van gelijke beloning. De wet schrijft voor dat alle genders gelijk 
worden betaald en gelijke arbeidsvoorwaarden genieten voor dezelfde baan of een baan van 
gelijke waarde. Het genderneutrale beloningssysteem moet worden gecertificeerd door middel 
van een audit door een erkend certificeringsorgaan. Vanwege de kosten van de certificering 
kunnen bedrijven met een gemiddelde van 25 tot 49 werknemers er echter voor kiezen een 
bevestiging van gelijke beloning te krijgen in plaats van de certificering. De bevestiging wordt 
afgegeven door het directoraat Gelijkheid. 

Met betrekking tot de uitvoering van de norm inzake gelijke beloning worden de volgende 
feiten vermeld:

 in totaal 326 bedrijven en instellingen hebben de norm inzake gelijke beloning ten 
uitvoer gelegd en een certificaat van gelijke beloning ontvangen; 

 de bepaling inzake het certificaat van gelijke beloning heeft naar schatting betrekking 
op 65 % van de werknemers;

 het directoraat Gelijkheid is gemachtigd om dagelijkse boetes op te leggen aan 
ondernemingen en instellingen die de wet niet naleven. Tot dusver zijn er echter geen 
boetes opgelegd; 

 de uitvoering loopt nog tot eind 2022.

Ondertussen werken twee actiegroepen van de regering verder aan deze kwesties:
– de actiegroep inzake gelijke beloning en gelijkheid op de arbeidsmarkt: deze groep 
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omvat ook sociale partners en moet voorstellen doen voor concrete acties tegen de 
gendersegregatie op de arbeidsmarkt en de onderwaardering van banen die vooral door vrouwen 
worden uitgeoefend;
– de werkgroep inzake beloningstransparantie: deze groep heeft de opdracht om met 
mogelijke voorstellen te komen om de bepalingen inzake loontransparantie verder aan te 
scherpen. De groep bestudeert ook praktijken in de andere Noordse landen en het ontwerp van 
de EU-richtlijn inzake loontransparantie. De groep zal zijn resultaten begin 2022 bekendmaken. 

Conclusies

Tijdens het bezoek kregen de leden erg nuttige en gedetailleerde informatie over de praktische 
ervaring van IJsland met de uitvoering van de wetgeving inzake gelijke beloning en belangrijke 
input voor de werkzaamheden van het Europees Parlement met betrekking tot de richtlijn inzake 
loontransparantie en daarbuiten. 


