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Loonkloof tussen mannen en vrouwen in Europa: 
feiten en cijfers (infografiek)

Ontdek meer over de economische ongelijkheden die blijven bestaan tussen mannen en 
vrouwen in de EU.

Het is meer dan 25 jaar geleden sinds de goedkeuring van de VN-Verklaring van Peking, dat 
gelijkheid tussen mannen vrouwen wil stimuleren. De oprichting van VN-Vrouwen (UN Women) 
heeft hetzelfde doel, en is toegewijd aan gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen – en 
de opname van gendergelijkheid in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Maar eerst, wat is de stand van zaken? Er is vooruitgang geboekt, maar ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen blijft bestaan, ook op de arbeidsmarkt. Vrouwen worden gemiddeld minder 
dan mannen betaald in de EU.

Lees meer over wat het Parlement doet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te 
dichten.

Gendergelijkheid begrijpen

De genderloonkloof is het verschil in het gemiddelde loon tussen 
mannen en vrouwen.

• 

De niet-gecorrigeerde loonkloof is het verschil tussen het gemiddelde 
brutoloon van mannen en vrouwen, uitgedrukt in het loonpercentage 
van mannen. Het houdt geen rekening met onderwijs, leeftijd, 
gewerkte uren of type baan.

• 

Hoe groot is de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen in de EU?
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration
https://www.unwomen.org/
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_nl
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200227STO73521/hoe-dicht-je-de-loonkloof-tussen-mannen-en-vrouwen-in-de-eu-video
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200227STO73521/hoe-dicht-je-de-loonkloof-tussen-mannen-en-vrouwen-in-de-eu-video


Vrouwen in de EU verdienen gemiddeld 12,7% minder per uur dan mannen. Er zijn grote 
verschillen tussen de lidstaten: in 2021 had Estland de grootste loonkloof met 20,5%, terwijl 
Roemenië de laagste loonkloof had met 3,6%. Luxemburg heeft de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen gedicht.

Loonkloof tussen mannen vrouwen
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Een kleinere loonkloof betekent niet per se meer gendergelijkheid. Het komt vaak voor in landen 
waar minder vrouwen werken. Een grote loonkloof kan dan weer een indicatie zijn dat vrouwen 
voornamelijk werkzaam zijn in sectoren die laagbetaald zijn of dat een aanzienlijk aantal van 
hen halftijds werken.

Meer lezen over de strijd van het Parlement voor gendergelijkheid in de EU.

Vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt
De redenen voor de deze loonkloof zijn niet eenvoudig – er moet rekening gehouden worden 
met veel factoren. Er speelt heel wat meer dan gelijk loon voor gelijk werk.

Ontdek meer over de oorzaken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Hoewel meer vrouwen dan mannen in de EU afstuderen met een hogere opleiding, worden ze 
minder vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Volgens de cijfers van 2022 werkt bijna een 
derde van de vrouwen (28%) deeltijds, vergeleken met 8% van de mannen, en er is meer kans 
dat ze stoppen met werken om voor kinderen of familieleden te zorgen.

De loonkloof wordt ook met de leeftijd groter – het wordt misschien groter door 
loopbaanonderbrekingen door vrouwen, hoewel deze patronen verschillen per land. Het 
verschilt ook per sector, en was in 2021 groter in de privésector dan in de openbare sector in de 
meeste EU-landen.

Een belangrijke reden voor de loonkloof is de oververtegenwoordiging van vrouwen in relatief 
laagbetaalde sectoren en minder vertegenwoordigding in hoogbetaalde sectoren. In 2021 
waren 34,7% van de managers in de EU vrouwen.

Door de loonkloof lopen vrouwen ook meer risico om op latere leeftijd in armoede te leven. In 
2020 was het pensioen van vrouwen in de EU gemiddeld 28,3% lager dan dat van mannen. Dit 
verschilt opnieuw tussen de lidstaten – van een pensioenkloof van 41,5% in Malta tot 0,1% in 
Estland.

Meer informatie
Europese Commissie: EU-actie voor gelijk loon
Europese Commissie: EU-actie om de balans tussen werk privé te stimuleren
Europese Commissie:  EU-genderactieplan

Maatregelen van het Parlement om de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen te dichten
In December 2022, negotiators from the Parliament and EU countries agreed that EU 
companies will be required to disclose information that makes it easier to compare salaries for 
those working for the same employer, helping to expose gender pay gaps. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/sociale-inclusie-en-veiligheid/20190712STO56961/parlement-strijdt-voor-gendergelijkheid-in-de-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200109STO69925/understanding-the-gender-pay-gap-definition-and-causes
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2a.html?lang=nl
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/EDN-20230303-1
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_much_lower_for_young_employees
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Highest_gender_pay_gap_in_financial_and_insurance_activities
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_higher_in_the_private_sector
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/womenmen/bloc-2c.html?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200207-1
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/eu-action-promote-work-life-balance_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/gender-action-plan-putting-women-and-girls-rights-heart-global-recovery-gender-equal-world_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures


In March 2023 Parliament adopted those new rules on binding pay-transparency measures. If 
pay reporting shows a gender pay gap of at least 5%, employers will have to conduct a joint pay 
assessment in cooperation with workers’ representatives. EU countries will have to impose 
penalties, such as fines for employers that infringe the rules. Vacancy notices and job titles will 
have to be gender neutral. 
 

The Council still has to formally approve the agreement for the rules to come into effect.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230327IPR78545/gender-pay-gap-parliament-adopts-new-rules-on-binding-pay-transparency-measures
mailto:webmaster@europarl.eu
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