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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie voor de toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen
(2008/2012(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 192, tweede alinea van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 2 en 141, lid 3 van het EG-Verdrag,

– gezien de Mededeling van de Commissie getiteld "Bestrijding van de beloningsverschillen 
tussen vrouwen en mannen" (COM(2007)0424),

– gezien het Verslag van het netwerk van de Commissie van juridische deskundigen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en gelijkheid van mannen en vrouwen,

– gezien het Europees pact voor gendergelijkheid dat door de Europese Raad van Brussel 
van 23 en 24 maart 2006 is aangenomen,

– gezien de EHvJ-zaken op grond van artikel 141 van het EG-verdrag,

– gezien het maatregelenkader inzake gendergelijkheid van de Europese sociale partners,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 13 maart 2007 over een routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-20101 en van ... september 2008 over de 
gelijkheid van vrouwen en mannen – 2008 (2008/2047(INI))2,

– gelet op artikel 39 en 45 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 (A6-0000/2008),

A. overwegende dat vrouwen in de Europese Unie gemiddeld 15% minder verdienen dan 
mannen en tot 25% minder in de private sector; overwegende dat het beloningsverschil 
tussen mannen en vrouwen in de lidstaten uiteenloopt van 4% tot 25% en dit verschil niet 
aanmerkelijk kleiner blijkt te worden,

B. overwegende dat het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen nog altijd bestaat, 
ondanks de vele wet- en regelgeving die al ruim 30 jaar van kracht is, de maatregelen die 
zijn genomen en de middelen die zijn aangewend in een poging dat verschil te verkleinen,

C. overwegende dat er in alle lidstaten meer vrouwen dan mannen slagen voor hun 
schoolexamen en dat vrouwen een meerderheid uitmaken van de afgestudeerden zonder 
dat daar een vergelijkbare vermindering van het beloningsverschil tegenover staat,

                                               
1 PB C 301 E van 13.12.2007, blz. 56.
2 Tekst nog niet aangenomen.
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D. overwegende dat het beloningsverschil het gevolg is van directe en indirecte discriminatie 
alsmede van sociale en economische factoren, de segregatie op de arbeidsmarkt en de 
algemene loonstructuur en bovendien verband houdt met een aantal juridische, 
maatschappelijke en economische factoren die uitstijgen boven de kwestie van gelijke 
beloning voor hetzelfde werk op zich,

E. overwegende dat verkleining van het beloningsverschil een van de doelstellingen was van 
de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid die door de meeste lidstaten echter 
niet naar behoren werd opgepakt,

F. overwegende dat een verbetering in het rechtskader van de EU de lidstaten en sociale 
partners in staat zou kunnen stellen de onderliggende oorzaken van het hardnekkige 
beloningsverschil tussen mannen en vrouwen beter te duiden,

G. overwegende dat beroepen en banen waarin vrouwen overheersen vaak worden 
ondergewaardeerd in vergelijking met beroepen en banen waarin vooral mannen werken, 
zonder dat objectieve criteria dit per se rechtvaardigen,

H. overwegende dat uit gegevens blijkt dat de kwalificaties en ervaring van vrouwen 
financieel lager worden beloond dan die van mannen; overwegende dat het concept van 
"gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde" ook een herdefinitie impliceert van de 
maatschappelijke functies die tot op heden worden beïnvloed door een genderstereotype
benadering,

I. overwegende dat het beloningsverschil groot effect heeft op de status van vrouwen in het 
economische en sociale leven gedurende hun werkzame leven en daarna, en dat vrouwen 
als gevolg daarvan een groter risico lopen op armoede en economisch minder 
onafhankelijk zijn,

J. overwegende dat de Commissie herhaaldelijk is verzocht initiatieven te ontplooien om het 
beloningsverschil te bestrijden, mede door herziening van de bestaande wetgeving,

K. overwegende dat 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 verklaart dat het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid een wezenlijk en onontbeerlijk 
onderdeel vorm van het “acquis communautaire”, met inbegrip van de jurisprudentie van 
het Hof, op het gebied van discriminatie van het geslacht, en het passend is om de 
uitvoering van dat beginsel nader te regelen,

L. overwegende dat de Commissie, zoals in bovengenoemde Mededeling getiteld 
"Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen" aangekondigd, in de 
loop van 2008 het rechtskader van de EU evalueert met betrekking tot gelijke beloning, 
waarbij alle belanghebbenden betrokken zouden moeten worden; overwegende dat de 
resultaten van die evaluatie de nodige publiciteit zouden moeten krijgen,

M. overwegende dat naar behoren is voldaan aan de voorwaarde in artikel 39(2) dat een 

                                               
1 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
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voorstel niet in voorbereiding is,

1. verzoekt de Commissie om overlegging vóór 31 december 2009 aan het Parlement, op 
grond van artikel 141 van het EG-Verdrag, van een wetsvoorstel over de herziening van 
de bestaande wetgeving met betrekking tot de toepassing van het beginsel van gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen, op basis van de uitvoerige aanbevelingen hieronder1;

2. bevestigt dat de aanbevelingen het subsidiariteitsbeginsel en de fundamentele rechten van 
de burgers eerbiedigen;

3. denkt dat het verlangde voorstel geen financiële gevolgen zal hebben;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de bijbehorende uitvoerige aanbevelingen te 
doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de regeringen en parlementen van de 
lidstaten.

                                               
1 Richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 10 februari 1975 betreffende het nader tot elkaar brengen van de 
wetgevingen der Lid-Staten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers (PB L 45 van 19.2.1975, blz. 19) is opgenomen in Richtlijn 2006/54/EG. Volgens de 
bepalingen van Richtlijn 2006/54/EG wordt Richtlijn 75/117/EEG ingetrokken met ingang van 15 augustus 
2009, wat tevens de laatste termijn is voor omzetting van deze richtlijn. 
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE: UITVOERIGE AANBEVELINGEN 
VOOR DE INHOUD VAN HET VERLANGDE VOORSTEL

Aanbeveling 1: DEFINITIES

Herschikte Richtlijn 2006/54 bevat een definitie van gelijke beloning die is overgenomen uit 
de bepalingen van Richtlijn 75/117. Om te beschikken over preciezere categorieën als 
instrumenten ter bestrijding van het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is een 
gedetailleerdere definitie belangrijk van de verschillende concepten, zoals:
- beloningsverschil tussen mannen en vrouwen;
- directe loondiscriminatie;
- indirecte loondiscriminatie;
- pensioengat - in de verschillende peilers van de pensioenstelsels, d.w.z. in omslagstelsels, 
bedrijfspensioenen (als voortzetting van het pensioengat na de pensionering).

Aanbeveling 2: EVALUATIE VAN DE SITUATIE EN TRANSPARANTIE VAN DE 
RESULTATEN

2.1. Het gebrek aan informatie en bewustzijn onder werkgevers en werknemers over de 
bestaande of mogelijke pensioengaten binnen het bedrijf verzwakt de uitvoering van het 
beginsel dat in het Verdrag en de bestaande wetgeving is vervat.

2.2. Het is daarom van essentieel belang dat regelmatige looncontroles en publicatie van de 
resultaten daarvan binnen bedrijven verplicht worden gesteld (bijv. voor bedrijven met ten 
minste 20 werknemers).

2.3. Werkgevers moeten de resultaten aan de werknemers en hun vertegenwoordigers 
bekendmaken in de vorm van naar geslacht opgesplitste loonstatistieken. De gegevens 
daarvoor moeten in elke lidstaat op sectoraal en nationaal niveau worden verzameld.

Aanbeveling 3: FUNCTIEWAARDERING

3.1. Het concept van de waarde van werk wordt gekenmerkt door een stereotype benadering 
die vrouwen achterstelt en bijvoorbeeld eerder de nadruk legt op lichamelijke kracht dan op 
intermenselijke vaardigheden of verantwoordelijkheid.

3.2. Het initiatief van de Commissie moet zich daarom richten op het verplicht stellen van de 
invoering van genderneutrale functiewaarderingen voor de lidstaten, waardoor werkgevers en
werknemers eventuele loondiscriminatie op grond van een vooringenomen loonschaaldefinitie
kunnen vaststellen onder eerbiediging van de nationale wetten en tradities met betrekking tot 
hun stelsel van arbeidsverhoudingen. Dergelijke elementen van de functiewaardering moeten 
daarnaast transparant zijn voor en beschikbaar worden gesteld aan alle belanghebbenden, 
arbeidsinspecties en instanties die de gelijkheid moeten bevorderen.

Aanbeveling 4: INSTANTIES DIE DE GELIJKHEID MOETEN BEVORDEREN
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De ‘equality bodies’ ofwel instanties die de gelijkheid moeten bevorderen moeten een 
bijzondere rol spelen bij het verkleinen van het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen, 
en ze moeten de gelegenheid krijgen om de toepassing van de wetgeving inzake de 
gendergelijkheid doeltreffender en onafhankelijker te controleren en zo mogelijk ten uitvoer 
te leggen.

Hun rol zou moeten worden uitgebreid met:
- de ondersteuning en advisering van slachtoffers van loondiscriminatie;
- de aanlevering van onafhankelijke onderzoeken naar het beloningsverschil;
- de publicatie van onafhankelijke verslagen en het doen van aanbevelingen over alle kwesties 
in verband met (directe en indirecte) loondiscriminatie.

Aanbeveling 5: SOCIAAL OVERLEG

Nadere bestudering van collectieve overeenkomsten en toepasselijke loonschalen en 
functiewaarderingsstelsels is noodzakelijk en dan met name waar het de behandeling betreft 
van parttime werknemers en werknemers met andere atypische arbeidsregelingen of extra 
betalingen/bonussen (die mannen vaker toegekend krijgen dan vrouwen). De lidstaten moeten 
hun nationale wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkomsten of de gangbare praktijk 
eerbiedigen maar tegelijkertijd de sociale partners aanmoedigen een genderneutrale
functiewaardering in te voeren, die werkgevers en werknemers in staat stelt eventuele 
loondiscriminatie op grond van een vooringenomen loonschaaldefinitie vast te stellen.

Aanbeveling 6: STRAFMAATREGELEN

6.1. De wetgeving op dit gebied is om verschillende redenen duidelijk niet zo doeltreffend en 
aangezien het hele probleem niet met wetgeving alleen valt op te lossen, moeten de 
Commissie en de lidstaten overwegen de bestaande wetgeving met passende strafmaatregelen
te versterken.

6.2. Het is belangrijk dat de lidstaten de nodige stappen nemen om te waarborgen dat voor 
inbreuken op het beginsel van gelijk loon voor gelijkwaardig werk passende strafmaatregelen 
gelden.

6.3. Er wordt aan herinnerd dat de lidstaten onder herschikte Richtlijn 2006/54 reeds verplicht 
zijn compensatie of reparatie (Titel III Horizontale bepalingen, Hoofdstuk 1, Artikel 18) en 
sancties (Hoofdstuk 3, Algemene horizontale bepalingen, Artikel 25) op te leggen die 
"doeltreffend, evenredig en afschrikkend" zijn. Deze bepalingen volstaan echter niet ter 
voorkoming van inbreuk op het beginsel van gelijke beloning. Daarom wordt het volgende 
voorgesteld:

- compensatie of reparatie niet beperken door het vooraf vaststellen van een bovengrens;

- in de sancties de betaling van compensatie aan het slachtoffer opnemen;

- administratieve boetes, bijvoorbeeld voor het niet informeren over of het ontbreken van een 
evaluatie van naar geslacht opgesplitste loonstatistieken (overeenkomstig Aanbeveling 2) op 
verzoek van de arbeidsinspectie;
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- uitsluiting van overheidsuitkeringen, subsidies (met inbegrip van door de lidstaten beheerde 
EU-financiering) en procedures voor overheidsopdrachten, zoals reeds voorzien in Richtlijn 
2004/17/EG en 2004/18/EG inzake procedures voor het plaatsen van opdrachten ("De 
aanbestedende diensten kunnen bijzondere voorwaarden bepalen waaronder de opdracht
wordt uitgevoerd... (en die) kunnen met name verband houden met sociale of 
milieuoverwegingen").
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TOELICHTING

De EU beschikt over een vrij omvangrijk rechtskader met betrekking tot gelijke beloning. Het 
effect daarvan hangt echter af van de doelmatigheid van de tenuitvoerlegging, die 
problematisch kan zijn.

Uit gegevens blijkt een hardnekkig verschil in de beloning van mannen en vrouwen. De 
laatste cijfers tonen verschillen aan van 15% tussen het bruto uurloon van mannen en 
vrouwen en 25% in de private sector. Het beloningsverschil wordt vaak verklaard op grond 
van individuele verschillen zoals leeftijd, opleiding en ervaring. Maar de bewijzen tonen aan 
dat deze verschillen slechts een relatief kleine rol spelen bij het voortbestaan van het 
beloningsverschil.

Al blijven de verschillen in persoonlijke eigenschappen in bepaalde landen belangrijk, binnen 
de EU worden ze kleiner en lijkt het verschil in beloning dus eerder verband te houden met 
het niveau van de beroepssegregatie en het effect van de loonstructuur. De starheid en 
hardnekkigheid van het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen onderstrepen de 
noodzaak van veelzijdig beleid, gericht op de uitvoering van de wetgeving en de bestrijding 
van de segregatie op de arbeidsmarkt. 

De deskundigen zijn het erover eens dat de openlijke directe loondiscriminatie op basis van 
het geslacht door de bestaande wetgeving is verminderd. De indirecte discriminatie lijkt 
echter een probleem, dat leidt tot een beloningsverschil in de gesegregeerde sectoren. Omdat 
het beloningsverschil voortvloeit uit economische segregatie, is wetgeving die wel goed werkt 
bij de bestrijding van directe discriminatie hier minder effectief. Een evaluatie van het 
rechtskader laat enkele verschillen in de wetgeving zien met betrekking tot het 
beloningsverschil tussen mannen en vrouwen. Uit Richtlijn 75/117/EEG en herschikte 
Richtlijn 54/2006/EG blijkt een groot verschil in het kaderbeginsel: in 1975 werd het 
beloningsverschil gezien als een economische concurrentiekwestie, een "integrerend deel van 
de instelling en de werking van de gemeenschappelijke markt", terwijl de Richtlijn uit 2006 
uitgaat van "het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling".
De wetgeving ‘strictu senso’ heeft echter hetzelfde voor ogen: het vinden van de oorzaken 
van de gebrekkige doeltreffendheid. 
Het verslag heeft de versterking tot doel van de bestaande wet, rekening houdend met het feit 
dat de economische segregatie nauwelijks door dit soort wetgeving valt te beïnvloeden. 
Een fundamentele verandering is zichtbaar in de definitie van de beloning volgens talrijke 
uitspraken van het EHvJ. Er heeft een significante evolutie plaatsgevonden wat betreft de 
procedures en mogelijke corrigerende maatregelen, mede onder invloed van het 
antidiscriminatiebeleid.
Naast wetgeving, kunnen de beleidsreacties langs 3 lijnen worden uitgezet:

1) gelijke-lonenbeleid ter bestrijding van directe en indirecte discriminatie;
2) gelijke-kansenbeleid dat de onderlinge afstemming tot doel heeft van het gezins- en 
werkzame leven, wat leidt tot ononderbroken-arbeidsparticipatiepatronen;
3) loonbeleid dat gericht is op vermindering van loonongelijkheden en verbetering van de 
vergoeding voor laag betaalde en voornamelijk door vrouwen bezette banen.
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Welke beleidsmix effectief is, kan afhangen van nationale bijzonderheden en de 
hoofdoorzaken van het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen.

De nationale verslagen waarom de Commissie had verzocht, tonen aan dat het 
beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in verscheidene lidstaten zowel in het publieke 
debat als op de beleidsagenda weinig prioriteit heeft. Een van de vastgestelde hoofdoorzaken 
van dat probleem is dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor het overbruggen van 
het beloningsverschil1.
De voortgaande decentralisatie van de loonbepaling kan de gevolgen in de toekomst 
verergeren. De situatie kan ingewikkelder liggen in lidstaten waar de sociale partners zwak 
zijn, de rol van de vakbonden afbrokkelt of loononderhandelingen niet bestaan. Het in stand 
houden van individuele werkovereenkomsten zonder enige informatie over de vergoeding van 
soortgelijk werk kan leiden tot een stijgend beloningsverschil tussen mannen en vrouwen.

Het is duidelijk dat alleen een verbetering van de bestaande wetgeving op zich het probleem 
van het beloningsverschil niet kan oplossen. Alleen een effectieve beleidsmix, met inbegrip 
van betere, doeltreffendere wetgeving en heldere verantwoordelijkheden, kan een van de 
hardnekkigste problemen op het vlak van de gendergelijkheid bestrijden. De ruim 30 jaar 
oude wetgeving heeft niet tot bevredigende resultaten geleid en geeft op zich al de noodzaak 
van verbetering van die wetgeving aan, in het bijzonder door de doeltreffendheid te verhogen.

                                               
1 The gender pay gap - Origins and policy responses. A comparative review of 30 European countries, EC, 2006.


	718444nl.doc

