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Dossier 
    

 
1.1.1.1. Inleiding  : Equal Pay Day 2008 Inleiding  : Equal Pay Day 2008 Inleiding  : Equal Pay Day 2008 Inleiding  : Equal Pay Day 2008 –––– 4 4 4 4dededede editie editie editie editie    

    
Op 31 maart 2008 organiseren zijzijzijzij----kantkantkantkant en ABVV en ABVV en ABVV en ABVV----vrouwenvrouwenvrouwenvrouwen voor de vierde keer op rij Equal Pay Day 
(EPD)®i, de dag voor gelijk loon, onze jaarlijkse actiedag voor meer loongelijkheid tussen 
vrouwen en mannen. Onze actie is ook dit jaar meer dan gegrond, zo blijkt uit de nieuwe officiële 
statistieken over de loonkloof van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (zie 
hfdst. 2). 
 
België wordt, als het over de loonkloof tussen vrouwen en mannen gaat, vaak voorgesteld als 
een goede Europese leerling. Wat de gemiddelde loonkloof betreft doen we het in vergelijking 
met andere EU-lidstaten inderdaad niet zo slecht. 
De goede Belgische score is echter relatief als je bedenkt dat de gemiddelde loonkloof V/M, 
ondanks de loonevolutie en de gemiddelde loonstijgingen van de afgelopen jaren, sinds het 
midden van de jaren 90 nauwelijks is afgenomen. De nieuwe officiële loonkloofcijfers buigen 
deze trend niet om. 
 
De harde feiten: 
De Belgische loonkloof tussen vrouwen en mannen: 
� is een statistische realiteit: vrouwen verdienen gemiddeld bruto en op maandbasis een kwart 

minder dan mannen; 
� kan grotendeels verklaard worden, maar daarom niet goedgekeurd en aanvaard worden; 
� wordt vaak voorgesteld als het resultaat van puur individuele keuzes, terwijl 

maatschappelijke sturing en realiteiten (invloed gezin, combinatiedruk, reclame, onderwijs, 
onvoldoende of gebrekkige kinderopvang en zorgvoorzieningen, enz. ) in grote mate 
meespelen; 

� resulteert niet alleen in gemiddeld lagere vrouwenlonen, maar later ook in een gemiddeld 
lager vrouwenpensioen. 

 
Waarom Equal Pay Day in 2008?  
De vaststelling dat de loonkloof nauwelijks afneemt, de noodzaak van een breed 
maatschappelijk debat, de algemene aanvaarding of zelfs ontkenning van de loonkloof, de té 
sterke nadruk op de individuele verantwoordelijkheid en het besef van de toekomstige 
uitdagingen die ons te wachten staan (meer alleenstaanden, meer gepensioneerden, 
individualisering van de lonen en de pensioenen, …) vormen ook dit jaar de belangrijkste 
argumenten voor de organisatie van onze Equal Pay Day. 
 
Bijkomend argument voor ABVV-vrouwen en zij-kant is de almaar stijgende levensduurte die 
uiteraard iedereen, maar zeker ook de laagste vrouwenlonen grote parten speelt. 
 

Hoe het begon … 
In 2005 organiseerden zij-kant en ABVV-vrouwen de eerste Belgische Equal Pay Day. We 
inspireerden ons toen op een gelijknamig initiatief uit de VS maar werkten voor België een eigen 
origineel concept uit. 
 
Onze eerste Equal Pay Day vond niet toevallig plaats op 31 maart 2005. De schaarse studies die 
toen voorhanden waren toonden ons dat vrouwen gemiddeld en bruto per maand zowat een 

Equal Pay Day 2008 
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kwart minder verdienden dan mannen1. Vertrekkend van deze vaststelling berekenden we dat 
vrouwen gemiddeld 15 maanden (of 3 maanden extra) moesten werken om een gemiddeld 
jaarloon van een man te verdienen. Drie maanden langer werken bracht ons bij 31 maart. 
Vandaar ook onze keuze voor 31 maart als eerste symbolische actiedag.  
We namen ons voor 31 maart voortaan als een ijkpunt te beschouwen en – bij jaarlijkse 
verbetering (of verslechtering)  – de actiedag symbolisch vroeger (of later) te laten plaatsvinden. 
 
Equal Pay Day is dus de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om op jaarbasis evenveel te 
verdienen als wat mannen in één jaar tijd verdienden. 
 
Met de organisatie van onze jaarlijkse Equal Pay Day willen ABVV-vrouwen en zij-kant: 
- het loonkloofdebat opnieuw en blijvend onder de (media)aandacht te houden; 
- het wetenschappelijk onderzoek hierover verder stimuleren; 
- het ruime publiek informeren en sensibiliseren over de (in het bijzonder maatschappelijk 

gestuurde) oorzaken en de gevolgen, voornamelijk op het vlak van pensioenen; 
- het geloof in de maatschappelijke sturing herstellen en mensen tot andere ‘keuzes’ 

aanzetten; 
- de maatschappelijke actoren (beleidsmakers, werkgevers, vakbonden, enz.) tot actie 

aanzetten. 
 
… om op die manier één van de grootste discriminaties op de arbeidsmarkt, met name de 
loonkloof tussen vrouwen en mannen, te dichten. 

 

                                           
1 Bronnen: Vacature, steunpunt WAV – gegevens van openbare en privé-sector; voltijds 
werkenden en deeltijds werkenden samen 



 4  

2. De lo2. De lo2. De lo2. De loonkloof: feiten en cijfersonkloof: feiten en cijfersonkloof: feiten en cijfersonkloof: feiten en cijfers    
 
Wij schetsen eerst een algemeen beeld van de loonkloof op de Belgische arbeidsmarkt. In deze 
context stellen wij dan onze eigen EPD-indicator voor. Daarna zetten we 3 sectoren in de kijker 
die nauw aansluiten bij onze EPD-campagne 2008: de confectie, de schoonmaak en de  verkoop. 
 

Bronnen 
Statistische gegevens over de loonkloof tussen vrouwen en mannen in kaart brengen is 
allerminst gemakkelijk: ‘de’ loonkloof bestaat immers niet. Bovendien kun je die op meerdere 
manieren berekenen en voorstellen.  
 
De statistieken zijn verschillend afhankelijk van een aantal invalshoeken die men hierbij 
hanteert: 
- verschillen afhankelijk van de bron: zijn het administratieve gegevens of gegevens verzameld 
via diverse enquêtes, zijn ze verkregen bij alle sectoren of slechts bij enkele, zijn ze alleen 
toegepast op voltijdse werknemers of zijn ook de deeltijdse werknemers mee in overweging 
genomen, …?  
- verschillen afhankelijk van de berekeningswijze: zijn het cijfers op basis van uurlonen, 
maandlonen, jaarlonen, bruto of netto, ...? 
 
Bij het bepalen van de datum voor de eerste editie van EPD in 2005, baseerden ABVV-vrouwen en 
zij-kant zich op gegevens afkomstig van het Ministerie van tewerkstelling en op de 
salarisenquête van Vacature.  
Op dat moment was er nog een tekort aan volledige en betrouwbare gegevensbronnen.  
Bovendien was het niet zo courant om loongegevens in het algemeen en in het bijzonder  
statistieken over de loonkloof tussen vrouwen en mannen te verzamelen en te publiceren. Over 
dit onderwerp bestonden er enkele jaren geleden weinig of geen betrouwbare statistieken. Er 
waren ook onvoldoende duidelijke gegevens over de lonen van werkneemsters en werknemers. 
Eén van de betrouwbaarste gegevens kwam uit de salarisenquête van Vacature. Die bleef dan 
weliswaar beperkt tot een staal van zo’n 50.000 personen, maar ze omvatte wel gegevens over 
alle activiteitensectoren en eveneens over de deeltijdse werknemers. 
 
Sedert de eerste EPD werd er inzake betrouwbare statistieken vooruitgang geboekt. In 2006 
vroeg de regering, op initiatief van minister Christian Dupont, aan de deskundigen van het IGVM 
(Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) en aan de FOD (Federale Overheidsdienst) 
Werk om een eerste officieel rapport over de loonkloof op te stellen. De regering wenste immers 
over precieze refertegegevens te beschikken – globaal én per sector – om een voluntaristisch en 
effectief beleid tegen loondiscriminaties te kunnen voeren. Het eerste officiële loonkloofrapport, 
dat in maart 2007 gepubliceerd werd, is het resultaat van een dialoog tussen de diverse 
betrokken departementen en de sociale gesprekspartners.  
Het is een betrouwbare gegevensbron over de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Kortom, een 
ideaal instrument om de evolutie van de loonkloof in België op te volgen en op basis hiervan de 
nodige beleidsinitiatieven te nemen.  
 
Volgens dit loonkloofrapport verdienen voltijds werkende vrouwen per uur gemiddeld 15 % 
minder dan hun mannelijke collega’s. Om deze loonkloof van 15 % te bepalen, baseerde het 
IGVM zich op de enquête over de structuur en de verdeling van de lonen. Deze enquête werd bij 
zo’n 100.000 loon- en weddetrekkenden uitgevoerd. Jammer genoeg bevat ze geen gegevens 
over de deeltijdse werknemers, noch over de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en evenmin 
over de sociaal-culturele sector, de openbare sector en de primaire sector.  
 



 5  

De indicator van het IVGM baseert zich dus op de voltijdse werknemers en houdt geen rekening 
met een aantal zogenaamd ‘vrouwelijke’ sectoren. 
 

De indicator voor EPD 
Voor ABVV-vrouwen en zij-kant moet de loonkloof in de breedst mogelijke zin worden bekeken, 
namelijk als een vergelijking tussen de loonmassa (= het totaal van alle lonen) of het gemiddelde 
loon van de vrouwen t.o.v. deze op de arbeidsmarkt.  
We hanteren bewust een algemeen gemiddelde om vrouwenlonen en mannenlonen te 
vergelijken, een gemiddelde dat geldt voor de hele economie: over alle sectoren, bedrijven en 
functies heen. 
We willen ook het effect van deeltijds werken in onze indicator laten meespelen. Vandaar dat we 
kozen voor bruto maandlonen en niet voor bruto uurlonen.  
 
Vermits er sedert maart 2007 officiële statistieken bestaan, baseren zij-kant en ABVV-vrouwen 
zich voor hun editie EPD 2008 op deze laatst beschikbare en betrouwbare gegevens.  
Op basis van deze officiële gegevens berekenden ABVV-vrouwen en zij-kant hun EPD-indicator. 
 
Op basis van de brutomaandlonen bedraagt de loonkloof 25 %.Op basis van de brutomaandlonen bedraagt de loonkloof 25 %.Op basis van de brutomaandlonen bedraagt de loonkloof 25 %.Op basis van de brutomaandlonen bedraagt de loonkloof 25 %.    

 
Indicator : gemiddelde brutomaandlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers. 
 

 1999199919991999    2000200020002000    2020202001010101    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    

VrouwenVrouwenVrouwenVrouwen    1639 1719 1806 1834 1932 2003 2049 

MannenMannenMannenMannen    2283 2338 2440 2462 2592 2677 2720 

LoonkloofLoonkloofLoonkloofLoonkloof    28% 26% 26% 26% 25% 25% 25% 

 
Bron : Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen, ADSEI 
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De EPD-indicator van ABVV-vrouwen en zij-kant: 
- stoelt op de enquête over de structuur en de spreiding van de lonen  
- omvat alle dienstensectoren en de industrie met uitzondering van de publieke sector, 
onderwijs, gezondheidszorg, de sociaal-culturele sector en de primaire sector   
- wordt berekend aan de hand van voltijdse en deeltijdse lonen samen  
- wordt berekend aan de hand van de gemiddelde bruto maandlonen. 
 
Op basis van de uurlonen bedraagt de loonkloof 17 %.Op basis van de uurlonen bedraagt de loonkloof 17 %.Op basis van de uurlonen bedraagt de loonkloof 17 %.Op basis van de uurlonen bedraagt de loonkloof 17 %.    
 
Indicator : gemiddelde bruto uurlonen voor deeltijdse en voltijdse werknemers 
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 1999199919991999    2000200020002000    2001200120012001    2002200220022002    2003200320032003    2004200420042004    2005200520052005    

VrouwenVrouwenVrouwenVrouwen    
    

11,00 11,39 12,12 12,41 12,77 13,44 13,78 

MannenMannenMannenMannen    
    

13,62 13,92 14,59 14,80 15,44 16,06 16,54 

LoonkloofLoonkloofLoonkloofLoonkloof    
    

19% 18% 17% 16% 17% 16% 17% 

 
De loonkloof v/m is uiteraard kleiner wanneer men uitgaat van bruto uurlonen in plaats van bruto 
maandlonen. Vrouwen presteren immers gemiddeld per maand minder uren dan mannen. Als je 
de loonkloof v/m uitdrukt of berekent per uur dan schakel je het effect van de deeltijdse 
prestaties uit.    
 
 
Waarom wij rekening houden met zowel voltijdse als deeltijdse lonen? 
 
In zijn officieel rapport koos het IGVM voor een loonkloofindicator die alleen rekening houdt met 
de lonen van de voltijdse werknemers. Deze methode is veel eenvoudiger maar houdt geen 
rekening met een groot aantal loongegevens die hoofdzakelijk op vrouwen betrekking hebben.  
 
Precies omdat  veel meer vrouwen deeltijds werken (zie tabel) vinden wij het belangrijk om ook 
de lonen van de deeltijdse werknemers in onze EPD-indicator op te nemen. 
 
Deeltijdse werknemers (1995 – 2006) 
 

        1995199519951995    1997199719971997    2000200020002000    2003200320032003    2005200520052005    2006200620062006    

Mannen en 
vrouwen 

15,4%15,4%15,4%15,4% 16,8%16,8%16,8%16,8% 20,0%20,0%20,0%20,0% 21,6%21,6%21,6%21,6% 23,4%23,4%23,4%23,4% 23,8%23,8%23,8%23,8% 

Mannen 3,1% 3,6% 5,4% 6,4% 7,8% 7,7% 

Vrouwen 33,4% 35,2% 39,3% 41,0% 42,6% 43,3% 

 
Bron : FOD Economie 
 
Onze EPD-indicator houdt ook rekening met deeltijdse werknemers. Immers, lang niet alle 
werknemers, zeker de vrouwen, kiezen op vrijwillige basis voor een deeltijdse baan. De EPD-
indicator weerspiegelt beter de realiteit op de Belgische arbeidsmarkt en geeft dus een getrouwer 
beeld van de globale loonverschillen tussen vrouwen en mannen.  
 
Wij vragen het IGVM dan ook om onze indicator mee te vermelden in het officiële rapport over de 
loonkloof 2008.  
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ABVV-vrouwen en zij-kant stellen op basis van de analyse van de 

loonkloof duidelijk vast dat de loonkloof tussen 1999 en 2005 statistisch gezien niet 
betekenisvol is afgenomen.  
 
De oorzaken van de loonkloof zijn uiteenlopend en vinden hun oorsprong zowel op de 
arbeidsmarkt als in de manier waarop de samenleving is georganiseerd. 
 
De belangrijkste redenen voor de loonkloof zijn:  
 

- de verticale segregatie op de arbeidsmarktverticale segregatie op de arbeidsmarktverticale segregatie op de arbeidsmarktverticale segregatie op de arbeidsmarkt,,,, m.a.w. het feit dat vrouwen moeilijker 
opklimmen in de hiërarchie van een onderneming. Dit fenomeen is intussen bekend als 
het ‘glazen plafond’. Vrouwen zijn nog altijd beduidend ondervertegenwoordigd in 
leidinggevende functies, bij bedrijfsleiders en hoger kaderpersoneel. Er zetelen slechts 
5% vrouwen in de beslissingsinstanties van bedrijven. 
Vrouwen slagen er moeilijk in om dit ‘glazen plafond’ te doorbreken. Dit fenomeen zien 
we vooral in de ‘rijkere’ sectoren, ‘rijkere’ bedrijven, bij bedienden en kaderleden. 
 

- de horizontale segregatie op de arbeidsmarkthorizontale segregatie op de arbeidsmarkthorizontale segregatie op de arbeidsmarkthorizontale segregatie op de arbeidsmarkt, m.a.w. het feit dat vrouwen meer werken 
in minder goed betaalde sectoren en beroepen. Er zijn typische vrouwen- en 
mannenberoepen. Toevallig of niet zijn de vrouwenberoepen en –sectoren over het 
algemeen ook minder goed betaald. 

  Beroepen uitgeoefend door 60% of meer vrouwen: 
- receptionisten, kassiers, loketbedienden (81,1%) 
- kantoorbedienden (62%) 
- verkoopspersoneel (75%) 
- onderwijzend personeel (67%) 
- personeel in medische wetenschappen (74%) 
 
Sectoren met tewerkstelling van 60% of meer vrouwen: 
- onderwijs (67,4%) 
- gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (77,1%) 
- vervaardiging van kleding (75,9%) 
- huishoudelijk personeel (84,1%) 
 

- het deeltijds werkdeeltijds werkdeeltijds werkdeeltijds werk. Deeltijdarbeid is voornamelijk een vrouwenzaak: vandaag werken 
ruim 40% van de vrouwen deeltijds, tegenover ongeveer 7% van de mannen. Ruim 80% 
van alle deeltijds werkenden zijn vrouwen. Deeltijdarbeid is in bepaalde sectoren vaak 
onvrijwillig, bijvoorbeeld in de schoonmaak, die hoofdzakelijk een 
vrouwenaangelegenheid blijft. Mannen werken meestal deeltijds om andere reden dan 
vrouwen. En als ze deeltijds werken, werken ze gemiddeld ook meer uren dan deeltijds 
werkende vrouwen. Het succes van deeltijdarbeid is onder meer te verklaren door de 
invoering van loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Ook via het systeem van 
dienstencheques werken veel vrouwen deeltijds. Deeltijds werk heeft een negatief effect 
op het bruto uurloon van vrouwen, maar ook op dat van mannen. Heel zelden vind je 
deeltijdse jobs bij leidinggevenden of hoger kaderpersoneel. De ongelijke verdeling van 
deeltijdse arbeid is heel vaak geen kwestie van ‘vrije keuze’ voor vrouwen. Ze is het 
gevolg van de ongelijke verdeling van de zorgarbeid en van het gebrek aan voldoende, 
betaalbare en flexibele zorginfrastructuur in combinatie met de flexibiliteitsvereisen van 
de werkgevers. Tal van studies hebben al bewezen dat er nog een weg af te leggen is voor 
vrouwen en mannen om job en zorg eerlijker te verdelen. 

Oorzaken van de loonkloofOorzaken van de loonkloofOorzaken van de loonkloofOorzaken van de loonkloof    



 8  

 
- Het blijkt ook dat de gezinssamenstellinggezinssamenstellinggezinssamenstellinggezinssamenstelling en het feit of men al of niet gehuwd is, een 

effect heeft op de loonkloof. Mannen die gehuwd zijn en kinderen hebben, hebben over 
het algemeen een hoger loon dan getrouwde vrouwen met kinderen. Zo hebben 
bijvoorbeeld gehuwde vrouwen die voltijds werken in de industrie en diensten een 
gemiddeld bruto uurloon van 14,74 euro, tegenover 17,62 euro voor de mannen. Dit 
betekent een loonkloof van 16,4 %. (IGVM Loonkloofrapport 2007) 

 
- de beroepsopleiding in de bedrijvenberoepsopleiding in de bedrijvenberoepsopleiding in de bedrijvenberoepsopleiding in de bedrijven. Uit onderzoek en de jaarlijkse analyse van de 

sociale balans blijkt dat meer mannen gebruik (kunnen) maken van bijkomende 
beroepsopleidingen die uitzicht bieden op promotie. Over het algemeen volgen mannen 
ook langere en duurdere opleidingen. 

 
Al deze redenen mogen echter niet als voorwendsel gebruikt worden om de loonkloof tussen 
vrouwen en mannen zonder meer te aanvaarden en de ongelijkheden in stand te houden! 
 
Als we al deze verklaarbare oorzaken op een rij zetten, blijft er toch nog zo’n 5 à 7 % over die we 
niet kunnen verklaren. Is deze het gevolg van pure discriminatie? 
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3. 3. 3. 3. De campagneDe campagneDe campagneDe campagne Equal Pay Day 2008 Equal Pay Day 2008 Equal Pay Day 2008 Equal Pay Day 2008    
    

De kernboodschap: “Vrouwen zijn nog steeds in solden”! 
 
Op 31 januari eindigen de wintersolden. Maar de lonen van vrouwen zijn het hele jaar door in de 
uitverkoop! Dat is de kernboodschap van onze campagne EPD 2008. 
    
Aan de basis van de nieuwe campagne liggen onze ‘traditionele’ argumenten zoals:  de 
onrechtvaardigheid van een loonkloof die nauwelijks afneemt,  de blijvende noodzaak van een 
breed maatschappelijk debat, de algemene aanvaarding of zelfs ontkenning van de loonkloof, de 
té sterke nadruk op de individuele verantwoordelijkheid. Maar er is ook het besef van de 
toekomstige uitdagingen: meer alleenstaanden, meer deeltijds werk, een ondemocratische 
ontwikkeling van het aanvullende pensioen, enz … met alle gevolgen hiervan voor de armoede bij 
vrouwen en de latere pensioenen van vrouwen. 
 
Een nieuw bijkomend argument in 2008 is de almaar stijgende levensduurte die iedereen, en 
zeker ook de laagste (vrouwen)lonen parten speelt! 
Daarom pleiten zij-kant en ABVV-vrouwen dit jaar niet alleen voor het dichten van de loonkloof, 
maar ook voor het verbeteren van de - overwegend lage - vrouwenlonen. 
 
Kortom: vrouwelijke werknemers, vrouwensectoren en vrouwenberoepen verdienen beter.  
 

De campagne aanpak 
    
Een nieuwe boodschap en een nieuwe slogan vragen uiteraard een nieuw campagnebeeld.  
De baseline van Equal Pay Day:“Geef vrouwen hun verdiende loon”, blijft consequent behouden. 
Net zoals bij de vorige edities worden voor de campagne 2008 twee creatieve publieksmomenten 
voorzien:  
 
o 31 januari – kick-off: een actie op het Brusselse Muntplein. Op de laatste dag van de 

wintersolden lanceren wij onze campagne. Tijdens ons startmoment focussen we symbolisch 
op drie aan de solden gerelateerde sectoren: confectie, schoonmaak en verkoop. 

o  31 maart – Equal Pay Day: op deze dag zullen honderden vrijwilligers en militanten acties 
voeren op openbare plaatsen en in bedrijven. Om het draagvlak te vergroten wordt de 
campagne ook uitgedragen op beurzen, colloquia en NGO-fora.  
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De campagnemiddelen 
    
Om met onze sensibiliseringscampagne het ruime publiek te bereiken, pakken we voor de derde 
keer op rij uit met een leuke web- en tv-spot. 
Om onze boodschap verder uit te dragen op de regionale en lokale acties wordt bovendien een 
ruim assortiment aan ondersteunend campagnemateriaal voorzien. 
Ook onze www.equalpayday.be site zal vernieuwd worden met de meest up-to-date informatie en 
een nieuw internet campagnemiddel.   
We voorzien tenslotte nog een aantal doelgroepgerichte dossiers/bijdragen. 
 

Onze partners in 2008 
    
Ook dit jaar kunnen we rekenen op de steun van het Instituut voor de Gelijkheid voor Vrouwen en 
Mannen.  
Het reclamebureau mortierbrigade zorgt ook nu weer voor een frisse en opvallende 
publiekscampagne.  
Om onze Equal Pay Day boodschap uit te dragen en kracht bij te zetten rekenen we dit jaar 
opnieuw op de steun van talrijke verenigingen, NGO’s en platformorganisaties, en bovenal op 
onze enthousiaste vrijwilligers en militanten. 
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4. 31 januari 2008: startmoment en focus op drie sectoren 4. 31 januari 2008: startmoment en focus op drie sectoren 4. 31 januari 2008: startmoment en focus op drie sectoren 4. 31 januari 2008: startmoment en focus op drie sectoren     
    
Dit jaar kozen zij-kant en ABVV-vrouwen voor een actualiteitsgebonden campagneboodschap: 
“Vrouwen zijn nog steeds in solden”. In de huidige context waarbij de koopkracht onder steeds 
grotere druk komt te staan, is de boodschap van de EPD-campagne 2008 toegespitst op het loon 
van de vrouwen dat het hele jaar door bij wijze van spreken “in solden” is. 
 
ABVV-vrouwen en zij-kant zetten, in het licht van deze campagneboodschap, drie sectoren die 
nauw verbonden zijn met de koopjesperioden, in de kijker: de confectie, de verkoop en de 
schoonmaak, drie zogenaamde vrouwensectoren. Het zijn alle drie sectoren waar veel vrouwen 
werken en die tegelijk erg belangrijk zijn voor de Belgische economie. Volgens de laatste 
loonenquête van Vacature2 liggen precies in deze drie sectoren de lonen, vooral van het 
uitvoerend personeel, vrij laag. 
 

Doorlichting van deze sectorenDoorlichting van deze sectorenDoorlichting van deze sectorenDoorlichting van deze sectoren    
    
Confectie Confectie Confectie Confectie     
 
Context 
    
De confectiesector (Paritair Comité 109) telt ongeveer 17.000 werknemers: ongeveer 11.000 
arbeiders en 6.000 bedienden.  
Sinds een tiental jaar daalt de tewerkstelling in die sector in ons land als gevolg van de vele 
delokalisaties, vooral naar Oost-Europa. 
 
Het omzetcijfer van de sector bedraagt 1,77 miljard euro. 
Enkele bekende namen uit deze sector: Van de Velde, Xandres, Caroline Bis. 
De overgrote meerderheid van de werknemers in deze sector zijn vrouwen: 80% tegenover 
slechts 20% mannen.  

 

80%

20%

Vrouw en

Mannen

 
 

Bij de arbeiders zijn er 85% vrouwen, bij de bedienden 70%. De werkneemsters in deze sector 
hebben voornamelijk een uitvoerende functie. De weinige mannen in de sector bekleden vooral 
technische en leidinggevende functies. 
 
Loon en loonkloof 
    
Volgens het sectorbarema bedraagt het bruto basisuurloon 9,2866 euro. Het werkelijk betaalde 
loon ligt soms iets hoger, maar is zelden hoger dan 10 euro.  

                                           
2 Bron: De grote loonenquête van Vacature (2007) 
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Wat extralegale voordelen betreft hebben de werknemers uit deze sector recht op een 
hospitalisatieverzekering.  
 
In de confectiesector zijn de lonen altijd laag geweest. Bovendien hebben delokalisatie en 
concurrentie de afgelopen jaren de lonen ook nog eens sterk onder druk gezet. 
 
De grote loonkloof tussen vrouwen en mannen kan verklaard worden door het feit dat de vrouwen 
vaak uitvoerende, laagbetaalde functies bekleden t.o.v. de mannen die beter betaalde jobs 
bezetten. 
 

    Gemiddeld bruto 
uurloon vrouwen 

Gemiddeld bruto 
uurloon mannen 

Loonkloof V/M 
(in 2005) 

Confectiesector (op 
basis van NACE code 
18) 

11,92 17,23 31% 

 
Ondanks de lage lonen blijft de confectiesector een belangrijke werkverschaffer voor de vrouwen, 
onder meer omwille van de arbeidsomstandigheden: er zijn normale werkuren van 8 tot 16 uur, er 
is geen ploegenarbeid en het is werk in een "propere" omgeving. 
 
De loonkloof tussen vrouwen en mannen in de confectiesector is in vergelijking met de andere 
sectoren, zeer groot. Tussen 1999 en 2005 bedroeg de gemiddelde loonkloof  40%. 
Bovendien blijkt uit de evolutie van de loonkloof dat deze de afgelopen vijf jaar niet verminderd 
is. 
 
ABVV-vrouwen en zij-kant zien toch een pluspunt: bij de totstandkoming van het 
interprofessioneel akkoord 2007-2008 werd in de sector het engagement genomen om werk te 
maken van een nieuwe  functieclassificatie en van genderneutrale lonen. 
    
Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak Schoonmaak     
 
Context 
 
Deze sector stelt ongeveer 50.000 werknemers tewerk in België. Hij telt vier grote subsectoren:  

- de klassieke schoonmaak (92% van de tewerkstelling) 
- de vuilnisophaling (3% van de tewerkstelling) 
- ruitenwassen (2,5% van de tewerkstelling) 
- de industriële schoonmaak (2,5 % van de tewerkstelling). 

 
Om en bij de 60% van de werknemers in de sector zijn vrouwen. Zij werken hoofdzakelijk in de 
traditionele schoonmaak, de belangrijkste subsector (meer dan 40.000 werknemers). In de 
andere subsectoren werken bijna uitsluitend mannen: ruitenwassen (3.000 arbeiders); 
industriële reiniging (1.500 arbeiders); vuilnisophaling (1.000). Toch neemt het aandeel van de 
mannelijke werknemers in de sector toe: in 1993 vertegenwoordigden de mannen 34,61% van de 
tewerkstelling, in 2006 39%. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeiders Schoonmaak 2006

mannen
39%

vrouwen
62%
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Bron: sectorale analyse van de Algemene Centrale ABVV 
 
De sector telt ongeveer 1.500 ondernemingen van verschillende omvang. Enkele belangrijke 
bedrijven: ISS, Euroclean, Laurenty. 
De schoonmaaksector bestaat uit tal van kleine bedrijfjes die veel minder stabiel zijn dan de 
grote ondernemingen: 85% van de ondernemingen stellen minder dan 20 werknemers tewerk.  
De tewerkstelling in de sector neemt sinds tien jaar voortdurend toe: tussen 2002 en 2006 
noteren we een toename van 8,8%. 
Het omzetcijfer van de schoonmaaksector bedraagt 2,3 miljard euro, waarvan 90% voor de 
klassieke schoonmaak en het ruitenwassen. 
De arbeidsomstandigheden in de sector zijn heel bijzonder:  

� Er is heel veel deeltijds werk zonder mogelijkheid om naar een voltijdse baan over te 
stappen. Slechts 10% van de werknemers werken voltijds, voornamelijk mannen. 
Nagenoeg alle vrouwelijke werknemers werken deeltijds. 

� Heel wat werknemers werken ook voor verscheidene werkgevers. 
� Onderbroken uren zijn schering en inslag: de meeste werknemers moeten werken buiten 

de normale werkuren (zeer vroeg 's morgens en/of ’s avonds laat). 
� Voor gezinnen brengt dit vaak problemen met de kinderopvang mee.  
� Er is een mobiliteitsprobleem: werken in industriezones buiten de stadscentra en weinig 

openbaar vervoer buiten de "normale" werkuren maakt dat werknemers aangewezen zijn 
op eigen vervoersmiddelen. 

� Er is het bijkomend probleem van de verplaatsingen: sommige werknemers moeten op 
twee, drie verschillende werkplaatsen per dag werken, wat tijd en geld kost. 

� Er is de stijgende werklast onder druk van de concurrentie: zo moeten schoonmaaksters 
700m² per uur schoonmaken. 

� De werkonzekerheid blijft groot: bij de overname van een contract moet ook het 
personeel overgenomen worden, maar bij de nieuwe werkgever heeft dit personeel 
slechts gedurende zes maanden werkzekerheid. 

� Heel wat werknemers verlaten de schoonmaaksector en stappen over naar de sector van 
de dienstencheques. Maar daar zijn de lonen en de sociale bescherming nog slechter. De 
werkneemsters verkiezen echter de kwaliteit van het werk en de betere 
arbeidsomstandigheden, en in de eerste plaats het werken tijdens normale uren.  

 
Lonen en loonkloof 
    
In de schoonmaaksector zijn de lonen niet bijzonder laag maar aangezien het bijna onmogelijk is 
om een voltijdse baan te krijgen, eindigen de werknemers op het einde van de maand toch met 
een laag inkomen. 

    

    Gemiddeld bruto 
maandinkomen 

vrouwen 

Gemiddeld bruto 
maandinkomen 

mannen 

Loonkloof V/M 
(in 2005) 

Schoonmaaksector 1928 2131 10%  
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De schoonmaaksector bestaat uit veel kleine bedrijfjes. Studies tonen aan dat daar de loonkloof 
tussen vrouwen en mannen het grootst is omdat de controle kleiner is en er meer misbruiken 
zijn. 
Wat de evolutie van de loonkloof in de sector betreft, bedroeg de loonkloof tussen 1999 en 2005 
er gemiddeld 12%. 

    
    

Verkoop (kleinhandel)Verkoop (kleinhandel)Verkoop (kleinhandel)Verkoop (kleinhandel)    
    
Context 
 
De sector verkoop telt meer dan 200.000 werknemers. Hij bestaat hoofdzakelijk uit bedienden 
(83,4%). De sector is tussen 1997 en 2004 gegroeid met 2,8%.  
Enkele belangrijke ondernemingen uit de sector: Cora, Carrefour, Hema, Brantano, Match, GB, 
Colruyt, Lidl, Renmans. 
 
In de sector vertegenwoordigen de vrouwen 67% van de tewerkstelling, de mannen 33%. 
  

33%

67%

Mannen

Vrouw en 

 
 
De sector wordt gekenmerkt door het grote aandeel van deeltijds werk: 53% van de banen zijn 
deeltijdse banen die vooral door vrouwen uitgevoerd worden. In 2006 haalde de sector een 
omzetcijfer van 67,3 miljard euro. De kleinhandelssector kent een zeer sterke groei. 
 
Kenmerken van deze sector:  

-   er is de ruime verspreiding van deeltijds werk. Hoewel dit niet de norm is vind je in deze 
sector veel banen die zelfs minder dan een halftijdse job inhouden (« de vrouwen moeten 
zich tevreden stellen met de kruimels3 ») 
- het zijn vaak flexibele banen: zondagwerk en late openingsuren zijn erg gebruikelijk 
- uitzendwerk is ruim verspreid: 30% van uitzendkrachten werken in de verkoop4 
- er is werkonzekerheid: veel contracten zijn van bepaalde duur 
- de voltijdse banen zijn toegankelijker voor mannen 
- er bestaan grote verschillen inzake arbeidsomstandigheden naargelang de subsectoren: 

werkzekerheid, vakantiedagen, extralegale voordelen, lonen, arbeidsduur,…, zijn soms 
zelfs verschillend in dezelfde winkel. 

 
Lonen en loonkloof 
 

                                           
3 Bron: T. Angeloff (1999) De wereld van de bedienden, Evolutie en perspectieven, KUL, ULB, 
congres BBTK 2006. 
4 Bron: jaarverslag Federgon 2006. 
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Het is moeilijk de loonkloof in de verkoopsector te vatten gezien de complexe structuur ervan: 
verscheidene subsectoren, onderscheid verkoopsector en verkoopfuncties, enz.  
 
We hebben de loonkloof in deze sector berekend op basis van de NACE-code 52, nl. de 
kleinhandel. 
    

    Gemiddeld bruto 
uurinkomen vrouwen  

Gemiddeld bruto 
uurinkomen mannen  

Loonkloof V/M  
(in 2005) 

Verkoopsector 11,19 13,15 15% 

 
Over de 7 onderzochte jaren - tussen 1999 en 2005 - bedroeg de gemiddelde loonkloof 15%.  
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BesluitenBesluitenBesluitenBesluiten    
    
De loonverschillen tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt worden steeds minder 
aanvaardbaar omdat ze steeds minder het gevolg zijn van verschillen in kwalificatie en opleiding. 
Zoals uit onze analyse blijkt speelt de horizontale en de verticale segregatie een belangrijke rol in 
de verklaring van de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen. 
Ook deeltijds werk, voornamelijk een zaak van vrouwen, beïnvloedt eveneens in zeer sterke mate 
het voortbestaan van de loonkloof in deze drie sectoren.  
 
Relatie tot de levensduurte en de koopkracht 
    
Iedereen weet dat het leven steeds duurder wordt en dat de koopkracht van de werknemers 
onder druk staat. Zo is de prijs van veel goederen en diensten sinds 2004 fors gestegen: brood 
+19%, aardappelen +60%, melk +24%, eieren +25%, stookolie +78%, huisbezoek geneesheer 
+20%, enz. 
 
Werken in deze drie sectoren kan dan ook de levenskwaliteit niet langer waarborgen. zij-kant en 
ABVV-vrouwen zijn sterk begaan met de sociale en financiële situatie van de Belgen, en vooral 
van de meest kwetsbaren, waaronder veel vrouwen.  
Hoe kan iemand immers fatsoenlijk rondkomen met minder dan 1.000 euro als zij of hij halftijds 
werkt in de schoonmaak- of in de verkoopsector? 
    

Een concreet voorbeeldEen concreet voorbeeldEen concreet voorbeeldEen concreet voorbeeld    
 
Annie is schoonmaakster, alleenstaand met 2 kinderen en ze werkt halftijds. Ze verdient 835 
euro netto per maand en ontvangt 260 euro kinderbijslag. 
 
Haar maandelijkse uitgaven (minimum):  
 
Huisvesting: 400 euro 
Energie: 80 euro 
Water: 35 euro 
School: 60 euro 
Eten: 400 euro 
Totaal: 975 euro 
 
Er blijft amper 120 euro over per maand om met drie van te leven! 

 
ABVV-vrouwen en zij-kant kunnen niet aanvaarden dat in onze rijke samenleving kwetsbare 
werknemers verder in de sociaal-economische bestaansonzekerheid geduwd worden. Daarom is 
een verbetering van de koopkracht van de Belgen een prioriteit voor ons.  
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5.5.5.5. Realisaties van de vorige campagnes en onze verlanglijst voor de toekomst Realisaties van de vorige campagnes en onze verlanglijst voor de toekomst Realisaties van de vorige campagnes en onze verlanglijst voor de toekomst Realisaties van de vorige campagnes en onze verlanglijst voor de toekomst     

    

EPD groeit stilaan uit tot een begrip  
    

- Onze eerste doelstelling, namelijk een bewustmakingseffect realiseren bij het grote 
publiek, is gegroeid dankzij de jaarlijkse inzet van talloze vrijwilligers, militanten en 
beleidsmensen.  

- Ook geografisch nam de campagne uitbreiding: in 2005 werden acties gevoerd in 
Vlaanderen en in Brussel, in 2006 en 2007 in gans België. Vandaag staan andere EU-
lidstaten5 te trappelen om een nationale EPD te organiseren.  

- Het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de loonkloof en de 
loopbaankloof werd nieuw leven ingeblazen.  

- Het thema loonongelijkheid werd prominent op de politieke agenda geplaatst en 
beleidsmensen namen het thema ter harte. 

- Ook binnen het sociaal overleg miste de campagne haar effect niet.  
- Onze acties kregen navolging: tal van organisaties ondersteunen onze campagne of 

organiseerden in 2006 en 2007 zelf een actie onder een eigen noemer6. 
 
Beleidsinitiatieven dankzij EPD 

 
- Op Europees vlak wordt EPD gepromoot als goede praktijk7. Bovendien werd door zij-kant 

voorzitster Anne Van Lancker in het Europese parlement een voorstel neergelegd om te 
komen tot een Europese EPD. Commissievoorzitter Spidla engageerde zich om het thema op 
de Europese agenda te zetten. 

- Op Belgisch niveau zagen verschillende wetsvoorstellen, resoluties en actieplannen het licht 
en heeft de Staatssecretaris van overheidsbedrijven ons een forum aangeboden om de 
loonkloof samen aan te pakken in de overheidsbedrijven.  

- De vorige regering(sleden) engageerde(n) zich eveneens om de loonkloof aan te pakken:  

• In het actieplan van de regering 2006-2007 (“10 werven” goedgekeurd op 13 januari 
2006) werd beslist actie te ondernemen voor het wegwerken van onaanvaardbare 
verschillen in verloning tussen V/M.  

• De minister van Werk benadrukte in zijn beleidsnota 2006 “gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt” de invoering van sekseneutrale functieclassificaties als een prioriteit. Naar 
aanleiding van EPD 2007 heeft hij een concrete checklist hiervoor ingevoerd. 

• De minister van Gelijke Kansen benadrukte in zijn algemene beleidsnota 2006 het belang 
van de ontwikkeling van een label gelijkheid-diversiteit en initieerde ook i.s.m. het 
Instituut voor de Gelijkheid V/M een werkvergadering over de doeltreffendheid van de 
wetgeving rond gelijk loon (18 april 2006).  

 
 

• Op Equal Pay Day 2006, 31 maart, kondigde de Ministerraad aan dat er concrete 
maatregelen voor de aanpak van de loonkloof zouden voorgesteld worden op de 
ministerraad van 17 mei 2006. De voorgestelde maatregelen werden opgenomen in een 
nota aan de Ministerraad van 19 mei 2006 “Diversiteit op de arbeidsmarkt: De talenten 
benutten”. Dit leidde o.m. tot het eerste officiële loonkloofrapport (maart 2007).  

                                           
5 Vragen van o.a. Nederland, Frankrijk, Spanje, Roemenië 
6 de merknaam Equal Pay Day is door zij-kant gedeponeerd 
7 op de Europese conferentie in mei 2006 “Closing the genderpay-gap”, in het expertenrapport 
van de Europese Commissie van 2006 en binnenkort in een filmpje naar aanleiding van de 
internationale vrouwendag. 
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Vooruitgang in het sociaal overleg dankzij EPD  
 
Ook binnen het sociaal overleg zijn we erin geslaagd om het loonkloofdebat opnieuw op tafel te 
leggen. Om de twee jaar trachten vakbonden en werkgevers een interprofessioneel akkoord af te 
sluiten dat het kader vormt voor de onderhandelingen rond loon- en arbeidsvoorwaarden in de 
verschillende sectoren en bedrijven. Met het Interprofessioneel akkoord voor 2007-2008 werden 
een aantal engagementen bekomen die (in)direct kunnen bijdragen tot het dichten van de 
loonkloof: 
- een verhoging van de bruto minimumlonen (gerealiseerd in januari 2007): een goede zaak 

als je weet dat vooral vrouwen zich in de laagste looncategorieën bevinden; 
- extra vormingsinspanningen met uitdrukkelijke aandacht voor gelijke 

vormingsmogelijkheden van vrouwen: een goede zaak als je weet dat vrouwen gemiddeld 
minder opleiding volgen wat gevolgen heeft voor hun verdere loopbaan-  en 
loonontwikkeling; 

- erkenning van kwaliteitsconcurrentie (in onderhandeling): een goede zaak als je weet dat dit 
ook deuren kan openen voor een betere inzet van het vrouwelijk potentieel in de ‘rijkere’ 
sectoren en ‘rijkere’ bedrijven; 

- een engagement om het statuut van de deeltijdse werknemers te verbeteren door hen 
bijvoorbeeld de kans te geven hun uurrooster te verruimen (in onderhandeling): een goede 
zaak voor vrouwen, die ruim 80% van alle deeltijdse werknemers uitmaken;  

- een engagement om de collectieve arbeidsovereenkomst voor gelijke beloning van vrouwen 
en mannen te actualiseren (onderhandeling nog niet gestart): een goede zaak aangezien dit 
instrument een aanzet kan geven tot concrete acties en verbeteringen op de werkvloer;  

- de vraag aan de sectoren en de bedrijven om, gebruikmakend van de instrumenten 
ontwikkeld door de federale overheid en de goede praktijken van andere sectoren en 
bedrijven, hun functieclassificatiesystemen te toetsen op de verplichte sekseneutraliteit en 
de nodige correcties aan te brengen: een goede zaak aangezien onderzoek aantoont dat het 
natte vingerwerk bij het waarderen van functies en bepalen van functielonen vooral in het 
nadeel van vrouwenlonen uitvalt;  

- een algemeen engagement voor acties in sectoren en bedrijven met het oog op de realisatie 
van gelijke kansen voor mannen en vrouwen zowel op de werkvloer als bij sollicitaties (in 
onderhandeling). 

 
De sociale partners – vakbonden en werkgevers – hebben met het Interprofessioneel Akkoord 
2007-2008 voor de komende twee jaar alvast stappen in de goede richting gezet. Maar een deel 
van de engagementen is nog niet geconcretiseerd. Er is dus nog werk voor de boeg. 
    
    
Ons verlanglijstje voor de toekomst  
    
zij-kant en ABVV willen het warm water niet opnieuw uitvinden. In de vorige edities pakten we 
telkens uit met een goed onderbouwd eisenpakket. Een aantal van deze eisen zijn ondertussen 
gerealiseerd, anderen blijven op ons verlanglijstje staan. Voor onze EPD-editie 2008 hebben we 
er ook een aantal nieuwe voorstellen aan toegevoegd.  
Tien beleidsvoorstellen staan op ons verlanglijstje: vijf voor de overheden en vijf voor de sociale 
partners. 
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Overheden:Overheden:Overheden:Overheden:    
    
1.1.1.1. Wetgeving die loontransparantie mogelijk maakt Wetgeving die loontransparantie mogelijk maakt Wetgeving die loontransparantie mogelijk maakt Wetgeving die loontransparantie mogelijk maakt     
 

In 2007 lanceerde voormalig sp-a kamerlid Inga Verhaert een wetsvoorstel dat werkgevers o.a. 
verplichtte om alle loongegevens systematisch bij te houden en vakbonden en inspectie in staat 
stelden, bij een vermoedelijke discriminatie, deze gegevens op te vragen en in te kijken. Dit 
wetsvoorstel werd recent opnieuw ingediend door sp-a volksvertegenwoordigers Maya Detiège 
en Dalila Douifi.(9/1/2008 doc52 0661/001) Een belangrijke en doeltreffende maatregel, want de 
bestaande wetgeving (sociale balans, K.B. van 1973) volstaat niet om loontransparantie te 
krijgen, laat staan om mogelijke discriminaties voor de diverse loonelementen aan te tonen. Dit 
wetsvoorstel moet dan ook spoedig goedgekeurd worden. In Frankrijk bestaat er zelfs een wet 

die de sociale partners verplicht om loongelijkheid te onderhandelen.  

  
ABVVABVVABVVABVV----vrouwen en zijvrouwen en zijvrouwen en zijvrouwen en zij----kant vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:kant vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:kant vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:kant vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:    
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- de invoering van een wet, conform het voorstel Detiège/Douifi, “Strekkende tot gelijkstelling 
van de lonen tussen mannen en vrouwen, allochtone en autochtone werknemers en 
werknemers met en zonder handicap” 

- een eenvoudig audit instrument te ontwikkelen dat werkgevers kan helpen bij het doorlichten 
van de (oorzaken van de) loonkloof in hun bedrijf; 

- de sociale balans aan te passen: met een toevoeging van nauwelijks twee cijfers in de 
sociale balans kan de loonkost opgesplitst worden tussen vrouwen en mannen zodat, 
conform de aanbeveling van het vorige loonkloofrapport, ook op ondernemingsniveau en 
sectorniveau de loonkloof kan gemeten worden; 

- werk te maken van een wetgeving die een echte sociale dialoog over loondiscriminatie en 
loontransparantie toelaat.  

 
 
2.2.2.2. Meer aandacht voor gendergelijk(waardig)heid in het onderwijs:Meer aandacht voor gendergelijk(waardig)heid in het onderwijs:Meer aandacht voor gendergelijk(waardig)heid in het onderwijs:Meer aandacht voor gendergelijk(waardig)heid in het onderwijs:    
 

Een paar citaten verduidelijken onze eis: 
“De loon- en loopbaankloof tussen mannen en vrouwen wordt deels verklaard door de zeer 
verschillende studiekeuzes op jonge leeftijd. Het Genderjaarboek MV United 2007 neemt 
daarom onderwijs onder de loep. In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, 
Kathleen Van Brempt maakte het Steunpunt Gelijkekansenbeleid een indicatorenset om het 
evenwicht tussen meisjes en jongens in school- en studiekeuzes te meten.” …  
“Vandaag laten meisjes in het onderwijs gemiddeld betere prestaties zien en zijn ze in de 
meerderheid in de theoretische humaniorarichtingen, aan de hogeschool en aan de 
universiteit. Door een stereotiepe studiekeuze in het secundair en hoger onderwijs studeren 
meisjes veel meer af in de menswetenschappelijke en taalkundige richtingen, terwijl veel meer 
jongens kiezen voor een diploma in de exacte wetenschappen. De segregatie in het onderwijs 
ligt met andere woorden aan de basis van het voortbestaan van seksesegregatie op de 
arbeidsmarkt.”… 
”De chemie is een van de best betalende industriële sectoren. Het aandeel vrouwen bij de 
loontrekkenden in deze sector bedraagt in het Vlaams Gewest 25%.” Uit E-zine: 

Genderjaarboek MV United 2007 – 21 januari 2008 

 
Het recente initiatief van Minister Van Brempt bevestigt nogmaals de noodzaak van meer 
aandacht voor gendergelijk(waardigheid) in het onderwijs. 
 
zijzijzijzij----kant enkant enkant enkant en ABVV ABVV ABVV ABVV----vrouwen vragen de Vlaamse ministers bevoegd voor onderwijs en werk:vrouwen vragen de Vlaamse ministers bevoegd voor onderwijs en werk:vrouwen vragen de Vlaamse ministers bevoegd voor onderwijs en werk:vrouwen vragen de Vlaamse ministers bevoegd voor onderwijs en werk:    
- leraars v/m al in hun basisopleiding genderbewuster te maken; 
- een vormingspakket ‘genderneutrale studie- en beroepskeuze’ op te stellen;  
- meisjes en jongens aan te zetten tot het volgen van roldoorbrekende opleidingen. Dit kan 

door sensibiliseringscampagnes te voeren en door de instrumenten ontwikkeld door de 
sectoren  (o.a. in de bouwsector, scheikundesector) sterker in het onderwijs te promoten; 

- jobcoaching te organiseren wanneer jongens en meisjes in een roldoorbrekende job 
stappen. 

 
3.3.3.3. De uitbouw van collectieve zorgvoorzieningen en in het bijzonder kinderopvang (0De uitbouw van collectieve zorgvoorzieningen en in het bijzonder kinderopvang (0De uitbouw van collectieve zorgvoorzieningen en in het bijzonder kinderopvang (0De uitbouw van collectieve zorgvoorzieningen en in het bijzonder kinderopvang (0----3, 3, 3, 3, 

buitenschools)buitenschools)buitenschools)buitenschools)    
    

Onlangs werd in Charleroi een interessant initiatief genomen. Er werd een kinderopvang 
uitgebouwd in het oude postgebouw van het stationsgebouw.  Een samenwerkingsverband 
van de stad en de NMBS, ondersteund door de Minister bevoegd voor gelijke kansen, dat 

werkende mensen er meteen ook toe aanzet om voortaan met de trein te gaan werken. 
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Het ABVV en zij-kant pleiten al jaren voor meer, betaalbare, toegankelijke, kwaliteitsvolle en 
soepele kinderopvang en dit bij voorkeur dicht bij huis en in alle steden en gemeenten, voor 
jonge kinderen en schoolgaande kinderen. Op die manier wordt deeltijds werken en een 
deeltijds loon immers een echte keuze. 

 
  
ABVVABVVABVVABVV----vrouwen en zijvrouwen en zijvrouwen en zijvrouwen en zij----kant vragen de bevoegde ministers van de diverse gewesten:kant vragen de bevoegde ministers van de diverse gewesten:kant vragen de bevoegde ministers van de diverse gewesten:kant vragen de bevoegde ministers van de diverse gewesten:    

- alle steden en gemeenten te responsabiliseren in de uitbouw van zorgvoorzieningen en in het 
bijzonder kinderopvangvoorzieningen. 

- de eerder door de regering beloofde middelen tijdens de Top van Oostende - geld dat nu 
geparkeerd staat -  vrij te maken voor de verdere uitbouw van kinderopvangprojecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Optimalisering van het jaarlijks loonkloofrapport Optimalisering van het jaarlijks loonkloofrapport Optimalisering van het jaarlijks loonkloofrapport Optimalisering van het jaarlijks loonkloofrapport  
    

In 2007 publiceerde het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, op uitdrukkelijke 
vraag van de initiatiefnemers van EPD, het eerste Belgische officiële loonkloofrapport. Het 
rapport is een belangrijke stap in de beschikbaarheid van de loonkloofstatistieken, maar er 

ontbreken nog gegevens van belangrijke sectoren.   

  
zijzijzijzij----kant en ABVVkant en ABVVkant en ABVVkant en ABVV----vrouwen vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk en/of vrouwen vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk en/of vrouwen vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk en/of vrouwen vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk en/of 
economie:economie:economie:economie:    
- het toekomstig jaarlijks loonkloofrapport te verbeteren en gegevens over belangrijke 

sectoren waarin veel vrouwen tewerkgesteld zijn zoals de publieke sector, het onderwijs, de 
gezondheidszorg en de socio-culturele sector, toe te voegen; 

- een deskundig samengesteld “gelijk loon observatorium” op te richten, waarin ook de 
sociale partners participeren. Een dergelijk observatorium kan zich o.a. buigen over de 
formulering van jaarlijkse beleidsaanbevelingen en verder uit te diepen onderzoeksthema’s. 
 

5.5.5.5. ‘Vrouwenwerk’ beter en eerlijker (financieel) waarderen ‘Vrouwenwerk’ beter en eerlijker (financieel) waarderen ‘Vrouwenwerk’ beter en eerlijker (financieel) waarderen ‘Vrouwenwerk’ beter en eerlijker (financieel) waarderen     
    

Zogenaamde vrouwenjobs en vrouwensectoren betalen doorgaans minder goed.  
In een aantal gevallen heeft dit te maken met het ontbreken van een sekseneutraal 
functiewaarderingssysteem. In 2007 werd op initiatief van toenmalig Minister van Werk Peter 
Vanvelthoven een checklist uitgewerkt  die sectoren en bedrijven kan helpen om een 
sekseneutraal systeem te ontwikkelen. Deze checklist is onvoldoende gekend. 

 
ABVVABVVABVVABVV----vrouwen en zijvrouwen en zijvrouwen en zijvrouwen en zij----kant vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:kant vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:kant vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:kant vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of werk:    
- een inventaris op te maken van de huidige stand van zaken om na te gaan in welke sectoren 

de functiewaarderingssystemen worden gebruikt en bijgewerkt; 
- een campagne op te zetten om de checklist voor sekseneutrale functieclassificaties meer 

bekendheid te geven; 
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- de kosten verbonden aan de ontwikkeling en invoering van een sekseneutrale 
functieclassificatie niet langer te verrekenen binnen de loonnorm (de jaarlijkse maximale 
speelruimte die men heeft om loonsverhogingen toe te staan). 

 

In een aantal ‘vrouwensectoren’ moeten we vaststellen dat de lonen, los van de 
functiewaardering, gewoon zeer laag zijn. En dat mensen in deze sectoren het met de stijgende 
levensduurte bijzonder moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Een sociaal 
belastingskrediet voor loontrekkenden met lage inkomens, niet via de persoonlijke sociale 
bijdrage maar onmiddellijk via de bedrijfsvoorheffing, kan hier een oplossing bieden om het 
maandelijks netto inkomen op te krikken. 

 
zijzijzijzij----kant en ABVVkant en ABVVkant en ABVVkant en ABVV----vrouwen vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of fiscaliteit:vrouwen vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of fiscaliteit:vrouwen vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of fiscaliteit:vrouwen vragen de minister(s) bevoegd voor gelijke kansen en/of fiscaliteit:    
- om het sociaal belastingskrediet door te voeren en op die manier de laagste (vrouwen)lonen 

netto te verhogen met gemiddeld 80 € op maandbasis. 
 
 
Sociale gesprekspartners:Sociale gesprekspartners:Sociale gesprekspartners:Sociale gesprekspartners:    
    
1.1.1.1. De systematische integratie van de genderinvalshoek in het overleg van de sociale De systematische integratie van de genderinvalshoek in het overleg van de sociale De systematische integratie van de genderinvalshoek in het overleg van de sociale De systematische integratie van de genderinvalshoek in het overleg van de sociale 

gesprekspartnersgesprekspartnersgesprekspartnersgesprekspartners 
 

Afgelopen periode waren we bijzonder tevreden met de toegenomen aandacht voor gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, zowel in het jaarlijks rapport van de Centrale raad voor het 
bedrijfsleven (lonen en vorming), als bij het tweejaarlijkse Interprofessioneel overleg dat 

richtlijnen uitwerkte voor de sectoren en ondernemingen. 

    
zijzijzijzij----kant en ABVVkant en ABVVkant en ABVVkant en ABVV----vrouwen vragenvrouwen vragenvrouwen vragenvrouwen vragen    
- dat deze aandacht duurzaam blijft en concrete resultaten oplevert 
- de promotie en de implementatie van het actiekader voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 

uitgewerkt door de Europese sociale partners. 
 
2.2.2.2. De actualisering van CAO 25 conform het engagement van het IPADe actualisering van CAO 25 conform het engagement van het IPADe actualisering van CAO 25 conform het engagement van het IPADe actualisering van CAO 25 conform het engagement van het IPA    
    

De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO 25) die gelijk loon voor gelijk(waardig) werk garandeert 
- en dit met betrekking tot alle elementen en voorwaarden van het loon - is conform de Europese 
wetgeving en de Belgische genderwet van 10 mei 2007 dringend aan een facelift toe. Bovendien 
laat deze CAO nog steeds veronderstellen dat de aanwezigheid van een 

functiewaarderingssysteem geen must is. 

 
ABVVABVVABVVABVV----vrouwen en zvrouwen en zvrouwen en zvrouwen en zijijijij----kant vragenkant vragenkant vragenkant vragen    
- gegeven alle inspanningen van de afgelopen jaren om de analytische 

functieclassificatiesystemen meer ingang te doen vinden, zou de verplichting van alle 
bedrijven om een sekseneutraal functiewaarderingssysteem te hanteren ingevoerd moeten 
worden; 

- ook de effectieve en permanente samenstelling van de gespecialiseerde paritaire commissie 
opgericht in de schoot van de Nationale arbeidsraad en de sytematische rapportering van 
haar werkzaamheden is een belangrijk issue voor het toekomstig debat over CAO 25, de CAO 
over gelijke beloning van vrouwen en mannen.  

    
3.3.3.3. Meer kansen voor vrouwen op jobs in beter betaalde sectoren, beroepen en functies.Meer kansen voor vrouwen op jobs in beter betaalde sectoren, beroepen en functies.Meer kansen voor vrouwen op jobs in beter betaalde sectoren, beroepen en functies.Meer kansen voor vrouwen op jobs in beter betaalde sectoren, beroepen en functies.    
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De cijfers en statistieken bewijzen duidelijk dat vrouwen, ondanks de voorsprong die ze nemen 
in het onderwijs, op de arbeidsmarkt nog steeds op glazen deuren, muren en plafonds botsen. 
De toegang tot beter betalende sectoren, bedrijven, functies, afdelingen en ploegenstelsels gaan 
vaak aan hun neus voorbij. Hier en daar merken we dat sectoren en bedrijven positieve 

maatregelen nemen om dit te doorbreken, maar er is nog veel werk voor de boeg.  

 
zijzijzijzij----kant en ABVVkant en ABVVkant en ABVVkant en ABVV----vrouwen vragenvrouwen vragenvrouwen vragenvrouwen vragen    
- meer inspanningen van meer bedrijven en sectoren om tot een evenwichtiger v/m invulling te 

komen van alle functies, van hoog tot laag 
- een intensiever samenwerkingsverband tussen bedrijven en onderwijs  
 
4.4.4.4. Meer aandacht voor een genderbewust personeelsbeleid, ook in zogenaamde Meer aandacht voor een genderbewust personeelsbeleid, ook in zogenaamde Meer aandacht voor een genderbewust personeelsbeleid, ook in zogenaamde Meer aandacht voor een genderbewust personeelsbeleid, ook in zogenaamde 

‘mannensectoren’ en ‘mannenbedrijven’!‘mannensectoren’ en ‘mannenbedrijven’!‘mannensectoren’ en ‘mannenbedrijven’!‘mannensectoren’ en ‘mannenbedrijven’!    
    

Bij genderbewust personeelsbeleid denkt men spontaan aan een betere combinatie arbeid-
gezin, in het bijzonder voor vrouwen. Een haalbare combinatie job-privé is immers cruciaal voor 
een volwaardige deelname op de arbeidmarkt. Wanneer vrouwen op beslissingsniveaus komen 
in een bedrijf (bijvoorbeeld bij “De Lijn”) dan krijgt dit onderwerp meer aandacht. Maar ook 
mannen hebben te maken met het combinatieprobleem. Zo wordt volgens een recente ABVV 
enquête in ruim 36% van de bedrijven geen begrip getoond voor mannen met familiezorg!   
Een genderbewust personeelsbeleid mag bovendien niet gereduceerd worden tot combinatie 
arbeid-gezin. Ook de instroom, doorstroming en arbeidsvoorwaarden van werknemers moeten 
vanuit genderinvalshoek bekeken worden. Zo is vastgesteld dat vrouwen gemiddeld minder uren 
vorming krijgen aangeboden, en dat ze goedkopere opleidingen dan mannen volgen. 

 
ABVVABVVABVVABVV----vrouwen en zijvrouwen en zijvrouwen en zijvrouwen en zij----kant vragenkant vragenkant vragenkant vragen    
- meer aandacht voor een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie (bv. glijdende werkuren; 

gezinsvriendelijke ploegenstelsels; thuiswerken, …) en meer aandacht voor roldoorbrekende 
maatregelen (bv. recht op deeltijds werken en tijdskrediet voor leidinggevenden en 
vertrouwenspersoneel), vooral in zogenaamde mannensectoren en mannenbedrijven. 

- dat de herziening van CAO 38, de CAO die het principe van non-discriminatie voor selectie en 
rekrutering verankert, en het engagement van de sociale partners om een gedragscode uit te 
werken hiertoe fundamenteel kunnen bijdragen. 

    
5.5.5.5. Verbeteringen voor deeltijdse werknemers.Verbeteringen voor deeltijdse werknemers.Verbeteringen voor deeltijdse werknemers.Verbeteringen voor deeltijdse werknemers.    

    

Ruim 80% van de deeltijdse werknemers zijn vrouwen. Deeltijds werk is lang niet altijd een vrije 
keuze. Getuige daarvan het voorbeeld van de klassieke schoonmaak: hoge werkdruk, 
verschillende werkplaatsen, niet aansluitende werkuren en economische besparingen maken dat 
de werkgevers nog nauwelijks voltijds werk aanbieden. Deeltijds werken betekent echter ook een 

deeltijds loon en voor mensen met een laag inkomen vaak ook bestaansonzekerheid. 

 
zijzijzijzij----kant en ABVVkant en ABVVkant en ABVVkant en ABVV----vrouwen vragenvrouwen vragenvrouwen vragenvrouwen vragen    
- dat deeltijds werk een vrijwillige keuze is; deeltijdse werknemers moeten echt de 

mogelijkheid krijgen om meer arbeidsuren te presteren 
- dat de inbreuken op de regelgeving van deeltijdse arbeid (bv. in geval van systematische 

overuren zonder effectieve aanpassing van het arbeidscontract) systematisch bestraft 
worden.  
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i Equal Pay Day is een deponeerde merknaam voor de Benelux. 


