Wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de
bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
(BS, 26-07-2013)

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
Artikel 1
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van
het bedrijfsleven
Artikel 2
"In artikel 15, m), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, ingevoegd bij
de wet van 22 april 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
a)

in het 1° wordt het tweede lid vervangen als volgt :
"Dit analyseverslag wordt verstrekt en besproken in de loop van de drie maanden die volgen op het
afsluiten van het dienstjaar. Indien de onderneming of de juridische entiteit waarvan zij deel uitmaakt
opgericht is onder de vorm van een vennootschap, heeft de vergadering van de ondernemingsraad,
gewijd aan het onderzoek van deze voorlichting, verplicht plaats vóór de algemene vergadering tijdens
welke de vennoten zich uitspreken over het beheer en de jaarrekeningen. Het analyseverslag wordt
enkel overgemaakt aan de leden van de ondernemingsraad, of bij ontstentenis hiervan aan de leden van
de vakbondsafvaardiging, die ertoe gehouden zijn het confidentieel karakter van de geleverde gegevens
te respecteren. ";

b) in het 1° wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende :
" De Koning bepaalt het eerste dienstjaar waarop dit verslag betrekking zal hebben.";
c)

in het 2° wordt de volgende zin ingevoegd na de eerste zin :
"Bij ontstentenis van een ondernemingsraad zal de werkgever in overleg met de vakbondsafvaardiging
onderzoeken of het opportuun is om een dergelijk actieplan uit te werken. "

HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
Artikel 3
Hoofdstuk III/1 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités, dat de artikelen 50/1 en 50/2 bevat, ingevoegd bij de wet van 22 april 2012, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen
Artikel 4
Artikel 4, § 1, eerste lid, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve
vrijwaring van het concurrentievermogen, gewijzigd bij de wet van 22 april 2012, wordt vervangen als volgt :
"Twee maal per jaar vóór 31 januari en vóór 31 juli brengen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de
Nationale Arbeidsraad een gezamenlijk verslag uit over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de
loonkosten in België en in de referentielidstaten. Dit verslag omvat eveneens een analyse van het loon- en
werkgelegenheidsbeleid bij de referentielidstaten en van de factoren die een andere ontwikkeling dan in België
kunnen verklaren. Tevens wordt verslag uitgebracht over de structurele aspecten van het concurrentievermogen
en de werkgelegenheid, inzonderheid de sectorale structuur van de nationale en buitenlandse investeringen, de
uitgaven inzake onderzoek en ontwikkeling, de marktaandelen, de geografische bestemming van de uitvoer, de
structuur van de economie, de innovatieprocessen, de financieringsstructuren voor de economie, de
productiviteitsdeterminanten, de opleidings- en onderwijsstructuren, de veranderingen in de organisatie en de
ontwikkeling van de ondernemingen. In voorkomend geval worden suggesties geformuleerd om verbeteringen
aan te brengen. "
Artikel 5
In artikel 5 van dezelfde wet wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende :
"Tweejaarlijks in het even jaar omvat dit verslag bovendien een analyse van de evolutie van de loonkloof tussen
mannen en vrouwen. "
Artikel 6
In artikel 8, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 april 2012, wordt § 3 vervangen als volgt :
"§ 3. In het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, worden bovendien collectieve
arbeidsovereenkomsten afgesloten, inzonderheid om de bestaande systemen inzake functieclassificatie of de
systemen inzake functieclassificatie uitgewerkt na de inwerkingtreding van dit artikel genderneutraal te maken. "

HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk
Artikel 7
Artikel 65duodecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk, ingevoegd bij de wet van 22 april 2012, wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie
tussen vrouwen en mannen
Artikel 8
In artikel 13/1, § 1, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen,
ingevoegd bij de wet van 22 april 2012, wordt het derde lid vervangen als volgt :

"De berekening die moet toelaten na te gaan of een onderneming gewoonlijk gemiddeld minstens 50
werknemers tewerkstelt, gebeurt overeenkomstig artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven. "
Artikel 9
In artikel 13/1, van dezelfde wet, wordt § 2 vervangen als volgt :
"§ 2. De analyse bedoeld in § 1, maakt het voorwerp uit van een verslag overeenkomstig de bepalingen van
artikel 15, m), 1°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.
Het verslag wordt overgemaakt aan de leden van de ondernemingsraad of, bij ontstentenis hiervan, aan de
vakbondsafvaardiging ten minste vijftien dagen voor de vergadering die wordt gepland met het oog op het
onderzoeken ervan. "
Artikel 10
In artikel 13/2, § 1, van dezelfde wet, worden de woorden "van het Comité" telkens vervangen door de woorden
"van de vakbondsafvaardiging".
Artikel 11
Artikel 13/3, van de dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 22 april 2012, wordt vervangen als volgt :
"Artikel 13/3. Met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van 600 euro tot 6.000
euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft, eenieder die de bemiddelaar de toegang verhindert tot
sociale gegevens, die hij nodig heeft om zijn opdracht te vervullen.
De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe zijn aangestelden of
lasthebbers zijn veroordeeld. "

HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het Sociaal Strafwetboek
Artikel 12
In het Sociaal Strafwetboek wordt een artikel 191/1 ingevoegd, luidende :
"Artikel 191/1. De afwezigheid van een analyserapport met betrekking tot de bezoldigingsstructuur van de
werknemers.
Wordt gestraft met een sanctie van niveau 2, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met
artikel 15, m), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, niet om de twee
jaar aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis hiervan aan de vakbondsafvaardiging, een analyseverslag over
de structuur van de bezoldiging van de werknemers meedeelt, in toepassing van artikel 13/1 van de wet van 10
mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen. "

HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof
tussen mannen en vrouwen
Artikel 13
Artikel 6 van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt
vervangen als volgt :

"Artikel 6. Voor de toepassing van deze afdeling verstaat men onder :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

het comité : het paritair comité of het paritair subcomité in de zin van de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
de overeenkomst : de collectieve arbeidsovereenkomst;
de classificatie : de functieclassificatie;
de directie : de directie van de analyse en de evaluatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten, ingesteld
in de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
de registratie : de registratie door de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in de zin van het koninklijk
besluit van 7 november 1969 tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve
arbeidsovereenkomsten;
het Instituut : het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen opgericht bij de wet van 16
december 2002;
de minister : de minister die Werk onder zijn bevoegdheid heeft. "
Artikel 14

In dezelfde wet wordt een artikel 6/1 ingevoegd, luidende :
"Artikel 6/1. Het comité dat een overeenkomst met betrekking tot de classificatie heeft gesloten, maakt binnen
een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van de wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving
met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen een gecoördineerde versie van de
actueel toepasselijke classificatie over aan de directie.
Iedere overeenkomst houdende een wijziging aan een bestaande classificatie of houdende invoering van een
nieuwe classificatie, wordt eveneens, binnen een termijn van zes maanden na de registratie van die
overeenkomst, overgemaakt aan de directie.
Vooraleer de overeenkomst met betrekking tot de classificatie wordt overgemaakt aan de directie, voert het
comité een voorafgaandelijke controle uit op het genderneutraal karakter ervan. "
Artikel 15
In dezelfde wet wordt een artikel 6/2 ingevoegd, luidende :
"Artikel 6/2. § 1. De directie onderzoekt het genderneutraal karakter van de aan haar voorgelegde classificatie.
Binnen een periode van achttien maanden na de inwerkingtreding van de wet van 12 juli 2013 tot wijziging van
de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen kan dit onderzoek
uitgevoerd worden in samenwerking met openbare of private instellingen die een expertise met betrekking tot het
genderneutraal karakter van classificaties hebben, met uitsluiting van de representatieve werknemers- en
werkgeversorganisaties.
§ 2. Wat betreft de op de datum van inwerkingtreding van de wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de
wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaande
overeenkomsten, brengt de directie een advies uit binnen een termijn van achttien maanden na de
inwerkingtreding van voormelde wet.
§ 3. De directie brengt een advies uit, binnen de in vorige paragraaf bedoelde termijn, wat de overeenkomsten
betreft die geregistreerd en haar overgemaakt worden binnen een termijn van zeventien maanden na de
inwerkingtreding van de wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding
van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

§ 4. Wat betreft de na het verstrijken van de in vorige paragraaf bedoelde termijn van zeventien maanden
overgemaakte overeenkomsten, brengt de directie een advies uit binnen een termijn van zes maanden na de
ontvangst van de overeenkomst. "
Artikel 16
In dezelfde wet wordt een artikel 6/3 ingevoegd, luidende :
"Artikel 6/3. Indien, op basis van het in artikel 6/2 bedoelde advies, de classificatie niet genderneutraal is, brengt
het comité, binnen een termijn van vierentwintig maanden na de kennisgeving van het advies, de noodzakelijke
wijzigingen aan.
Tijdens voormelde periode kan het comité de directie raadplegen. De directie kan bij die gelegenheid een beroep
doen op het Instituut.
Als de noodzakelijke wijzigingen niet binnen die termijn van vierentwintig maanden worden aangebracht, brengt
de directie de minister, alsook het Instituut, daarvan op de hoogte. Het comité ontvangt een afschrift van deze
mededeling.
Het comité beschikt over een termijn van drie maanden om aan de minister en aan het Instituut de redenen mee
te delen die verantwoorden waarom de betwiste classificatie nog steeds niet genderneutraal is. "
Artikel 17
In dezelfde wet wordt een artikel 6/4 ingevoegd, luidende :
"Artikel 6/4. De Koning bepaalt de nadere uitvoeringsregels van deze afdeling. "

HOOFDSTUK 9. - Inwerkingtreding
Artikel 18
Deze wet treedt in werking op 1 juli 2013.

