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Nu we uw aandacht hebben, even dit: vrouwen verdienen nog altijd 20% minder 
dan mannen. Anders gezegd: vrouwen moeten 2 maanden en 13 dagen extra werken 

om hetzelfde jaarloon te krijgen als mannen. Tot 13 maart 2016. En daarom voeren 

we actie. Want Equal Pay Day is geen feestdag, maar een dag om te strijden voor 

gelijk loon. Laat ons samen de loonkloof sneller uit de wereld helpen.  

De loonkloof dichten gaat te traag
Al 12 jaar voeren ABVV en zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, campagne 

om de loonkloof te dichten. Met resultaat. Sinds de eerste Equal Pay Day in 2005 is 

de loonongelijkheid v/m gedaald van 28% naar 20%1.  Positief dus. Alleen… aan dit 

tempo is de loonkloof gedicht in 2051. En zo lang willen we niet wachten. 

De voornaamste oorzaak van de loonkloof is (onvrijwillig) deeltijds werk. Van alle 

werknemers werkt 41,4% van de vrouwen deeltijds, t.o.v. 9,1% van de mannen. Vier 

op vijf deeltijds werkenden is dus een vrouw. En het is niet omdat zij niet meer 

uren zouden willen werken (amper 8,5% zegt géén voltijdse job te willen), maar wel 

omdat vrouwen nog altijd de meeste zorg op zich nemen voor kinderen, ouderen 

en zieke familieleden. 

Hoog tijd dus voor verandering!

Aan werkgevers zeggen wij:

| bied fulltime jobs aan en maak werk 

van de uitbreiding van deeltijdse 

uurroosters voor vrouwen;

| zorg voor vaste arbeidsuren zodat 

de combinatie van twee halftijdse 

jobs haalbaar en werkbaar is;

| zorg voor een gezinsvriendelijke 

arbeidsorganisatie voor vrouwen én 

mannen;

| keer flexibiliteit om in werkbaar en 

houdbaar werk;

| evalueer de sociale balans correct, 

maak van het tweejaarlijkse 

analyserapport van de bezoldigingen 

geen lachertje en werk samen 

met de werknemers aan een echt 

actieplan ter verbetering van de 

loonkloof v/m.

Het ABVV en Zij-kant 
willen de loonkloof weg 

Aan de overheden zeggen wij:

| zorg voor voldoende, kwaliteitsvolle 

en betaalbare opvanginfrastructuur 

voor kinderen, ouderen of zieke 

familieleden;

| zorg ervoor dat de loonkloofwet van 

22 april 2012 (een resultaat van onze 

Equal Pay Day campagnes), in alle 

bedrijven en sectoren effectief en 

volledig wordt toegepast; 

| straf deeltijdse werkneemsters niet 

door hun inkomensgarantieuitkering 

na twee jaar te halveren; 

| zorg voor meer i.p.v. minder 

gelijkgestelde periodes om een 

volledige loopbaan van 45 jaar te 

kunnen halen in het kader van de 

pensioenhervorming;

| accepteer dat een systeem van 

collectieve arbeidsduurvermindering 

met behoud van loon en met 

bijkomende aanwervingen de 

oplossing kan zijn voor de moeilijke 

combinatie werk en privé, het 

werkbaar werk en de hardnekkige 

loonkloof v/m die hieruit resulteert.

13 maart 2016 – Dag voor gelijk loon v/m

Kreeg de loonkloof v/m 
maar evenveel aandacht!

1 Loonkloof op basis van bruto maandlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers samen – in België




