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Het BelgiscHe VoorzitterscHap  
Van de raad Van de europese unie:  
europese Vooruitgang in de gelijkHeid  
Van Vrouwen en mannen

De Europese Unie streeft al meer dan 50 jaar de gelijke behandeling van vrouwen en mannen na. Tijdens het Voor-
zitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft België bijzonder veel aandacht geschonken aan de gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen.

1.  een sterkere genderdimensie in werkgelegenHeid en de loon-
kloof tussen Vrouwen en mannen wegwerken 

Het Belgische Voorzitterschap is het eerste dat de EU2020-Strategie voor groei en werkgelegenheid in werking 
heeft gesteld. In het kader van de goedkeuring van de richtlijnen voor werkgelegenheid, heeft het Belgische Voor-
zitterschap toegezien op een versterking van de gendergelijkheid.

Conform de doelstellingen van de Europa 2020-Strategie, moet de werkgelegenheidsgraad van vrouwen en mannen 
tussen 20 en 64 jaar tegen 2020 75% bedragen. Een van de voornaamste prioriteiten is de werkgelegenheidsgraad 
van vrouwen optrekken.

De gelijke verloning vormt eveneens een belangrijke Europese doelstelling, wat betekent dat alle sleutelfiguren 
moeten worden gemobiliseerd en op mekaar worden afgestemd. Om de loonkloof, die in Europa 18% bedraagt, te 
verkleinen, moeten de Lidstaten en de sociale partners zich inzetten om in het kader van de gecoördineerde actie-
strategieën verschillende uitdagingen aan te gaan. Zo moet met name de verticale en horizontale segregatie worden 
bestreden, de verzoening tussen privé-, gezins- en beroepsleven worden verbeterd voor zowel mannen als vrouwen, 
de loontransparantie worden bevorderd en de seksistische stereotypes worden bestreden.

Het Belgische Voorzitterschap heeft een ministeriële conferentie over de loonkloof georganiseerd, waarbij twee 
publicaties werden voorgesteld. Enerzijds gaat het hier om het rapport van het Belgisch Voorzitterschap over de 
loonkloofindicatoren (“De loonkloof tussen vrouwen en mannen in de Lidstaten van de Europese Unie: kwantita-
tieve en kwalitatieve indicatoren”) en anderzijds over een gids met goede praktijken, waarin een overzicht wordt 
gegeven van de efficiënte strategieën en maatregelen ter bestrijding van de loonkloof, die tot stand kwam onder 
het toezicht van het Belgisch Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (http://igvm-iefh.belgium.be).

Tot slot werden de besluiten door de Raad van ministers van Werk en van Sociale Zaken (EPSCO) van 6 december 
2010 aangenomen. In die conclusies worden de Lidstaten gevraagd een reeks maatregelen te voorzien die gericht 
zijn op de verschillende oorzaken van de loonkloof, door de acties van de belangrijkste actoren op alle niveaus te 
coördineren, en dan vooral die van de sociale partners. Die maatregelen zijn vooral gericht op de loontransparantie, 
de verzoening tussen werk en privé en het wegwerken van de verticale en horizontale segregatie, de kwantitatieve 
doelstellingen inbegrepen. Deze conclusies moeten er bovendien voor zorgen dat de maatregelen van de Lidstaten 
gemakkelijk kunnen worden opgevolgd, dankzij het actualiseren en herzien van de indicatoren inzake loongelijk-
heid.
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2.  strijd tegen geweld tegen Vrouwen

Geweld tegen vrouwen vormt een van de grootste obstakels in het realiseren van gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen en betekent een grove schending van de rechten en de fundamentele vrijheden. Deze vorm van geweld kan 
ernstige fysieke en psychologische consequenties hebben voor de slachtoffers en hun kinderen, alsook zware gevol-
gen voor de hele samenleving. 

Daarom heeft het Belgische Voorzitterschap de Europese Commissie gesteund in de uitwerking van een efficiënt 
beleid ter preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen. Samen hebben het Belgische Voorzitterschap en de 
Europese Commissie een conferentie georganiseerd die in het teken stond van geweld tegen vrouwen.

Het Belgische Voorzitterschap heeft ook de Top georganiseerd van vrouwelijke ministers van de verschillende rege-
ringen van de Lidstaten tijdens dewelke de “Verklaring van Brussel: naar een coherent, doeltreffend en algemeen 
beleid ter bestrijding van geweld tegen vrouwen” werd ondertekend. Dit betekende een beslissend en sterk enga-
gement in de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

3.  een nieuwe europese strategie Voor de gelijkHeid  
tussen Vrouwen en mannen

De Europese Commissie heeft in september 2010 haar nieuwe Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
(2011-2015) voorgesteld. 

Deze Strategie bestaat uit vijf grote thema’s: gelijke economische onafhankelijkheid, gelijke beloning voor gelijk of 
gelijkwaardig werk, gelijkheid in besluitvorming, waardigheid, integriteit en bestrijding van gendergerelateerd ge-
weld en gendergelijkheid buiten de Europese Unie.

Het Belgische Voorzitterschap heeft een informele bijeenkomst georganiseerd met alle ministers belast met de ge-
lijkheid tussen vrouwen en mannen om de werkzaamheden van de Europese Commissie te steunen en het engage-
ment van de Lidstaten voor het Europees pact voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, dat in 2006 door de 
staatshoofden en regeringsleiders werd goedgekeurd, te versterken.

De EPSCO-Raad van 6 december heeft de conclusies aangenomen die het engagement van de ministers bekrachti-
gen; hun engagement om niet alleen de draagwijdte van het Pact uit te breiden (met name om ook de problematiek 
van geweld tegen vrouwen op te nemen), maar ook om het te voorzien van een systeem voor de monitoring en de 
opvolging van de genomen engagementen. Het Pact kan in de loop van 2011 worden herzien.

Deze publicatie van het Belgische Voorzitterschap geeft alle teksten weer die werden goedgekeurd door de minis-
ters voor een grotere gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

                                            

Joëlle Milquet

Vice-Eerste Minister 
Minister van Werk en van 
Gelijke Kansen, beslast met het 
Migratie- en Asielbeleid
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•	 Samenvatting	van	de	conferentie
“Hoe	de	loonkloof	tussen	vrouwen	en	mannen	wegwerken?”	

•	 Samenvatting	van	het	rapport	“De	loonkloof	tussen	vrouwen	
en	mannen	in	de	Lidstaten	van	de	Europese	Unie:	
kwantitatieve	en	kwalitatieve	indicatoren”

•	 Conclusies	van	de	Raad	over	de	vergroting	van	de	inzet	en	de	
intensivering	van	de	maatregelen	om	de	loonkloof	tussen	
vrouwen	en	mannen	te	dichten,	en	over	de	herziening	van	de	
uitvoering	van	het	Actieprogramma	van	Peking
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Hoe de loonkloof tussen  
vrouwen en mannen 
wegwerken?

de Conferentie ”Hoe de loonkloof tussen vrouwen en mannen wegwerken” van het Belgische voorzitterschap werd 
georganiseerd met de steun van de europese Commissie. de Conferentie werd bijgewoond door vertegenwoordigers 
van de lidstaten, de europese instellingen (europese Commissie, europees Parlement, europees Instituut voor 
gendergelijkheid, emCo, sPC en ePC), verenigingen, de sociale partners en academici.

de inleidende sessie vestigde de aandacht op de nieuwe europese context, die kan aanzetten tot nieuwe engage-
menten in de strijd tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen. de tweede sessie was gericht op het identifice-
ren van de oorzaken van de loonkloof en de relevante indicatoren om de vooruitgang bij het terugdringen ervan te 
meten en op te volgen. de derde sessie probeerde oplossingen te vinden in de nieuwe context. vervolgens waren 
er twee panels met betrekking tot de strategieën van de lidstaten en de sociale partners. tot slot richtte een derde 
panel zich  op goede praktijken in lidstaten in de vorm van doeltreffende en specifieke instrumenten. Het voorzit-
terschap heeft ook een overzicht gepubliceerd van goede praktijken door lidstaten en sociale partners.

na twee dagen van debatten kwam men tot de volgende besluiten, die werden opgenomen in de ter goedkeuring 
voorgelegde conclusies van de raad:

1. tenuitvoerlegging van de nationale actieplannen om de loonkloof te verkleinen: lidstaten moeten passende 
actieplannen uitwerken en daarbij een geconcentreerde strategie ontwikkelen om de verschillende oorzaken 
van de loonkloof samenhangend aan te pakken en de acties van alle betrokken instanties te coördineren door 
verschillende maatregelen te combineren. 

2. de effectieve toepassing en oplegging van de wetgeving met betrekking tot gelijk loon. de wetgeving moet 
niet enkel versterkt worden, maar de daadwerkelijke toepassing van de bestaande wetgeving om gelijk loon en 
gelijkheid op het werk te waarborgen moet ook verzekerd worden. 

3. waarborgen van de loontransparantie: het gebruik van een genderneutraal functieclassificatiesysteem zou ver-
algemeend moeten worden.

4. Het wegwerken van de verticale segregatie is van cruciaal belang, vooral door middel van ambitieuze maatre-
gelen en sancties met het oog op meer vrouwen in leidinggevende functies in private ondernemingen en 
overheidsbedrijven. 

5. Het overwinnen van stereotypen en horizontale segregatie: om de horizontale segregatie weg te werken, moe-
ten de stereotypen in het onderwijs en de media aangepakt worden. 

6. Combinatie van werk en privéleven: lidstaten moeten instaan voor het voorzien in voldoende betaalbare opvang-
plaatsen voor kinderen en andere afhankelijke personen. Bovendien zou ouderschapsverlof voor beide ouders 
moeten voorzien worden en maatregelen worden genomen om het gebruik ervan door mannen te stimuleren.

7. regelmatig meten van de loonkloof:  er zou een regelmatige evaluatie van de loonkloof moeten worden uitge-
voerd, de evolutie doorheen de tijd moet geanalyseerd worden met behulp van overeengekomen europese in-
dicatoren.

8. Integreren van doelstellingen in de nationale hervormingsprogramma’s: deze doelstellingen zouden betrekking 
kunnen hebben op het opdrijven van de arbeidsparticipatie van vrouwen, het vergroten van het aanbod van 
geschikte, betaalbare en kwaliteitsvolle opvangvoorzieningen voor afhankelijke personen en nog niet school-
gaande kinderen, en het wegwerken van de genderloonkloof door middel van een meerjarenplan. 

9. de europese Commissie: de rol van de europese Commissie is belangrijk, in het bijzonder bij de regelmatige 
doorlichting van de loonkloof, met de hulp van het europees genderinstitituut.

10 empowerment van de sociale partners: de sociale partners hebben een belangrijk rol bij het beslissen over de 
streefcijfers voor het verkleinen van de loonkloof, de invoering van concrete acties op de werkplek om de loon-
kloof aan te pakken en de integratie van gendergelijkheid in collectieve onderhandelingen.

samenvatting van de conferentie 
“Hoe de loonkloof tussen vrouwen en 
mannen wegwerken?” 
(Brussel, 25 – 26 oktoBer 2010) 
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Hoe de loonkloof tussen  
vrouwen en mannen 
wegwerken?

onder het Belgische voorzitterschap van de europese unie in 2001 werd een set van 9 indicatoren goedgekeurd 
door de raad van ministers met betrekking tot de loonkloof tussen vrouwen en mannen in het kader van de opvol-
ging van het actieplatform van Peking. Jaarlijks stelt eurostat concrete cijfers ter beschikking in verband met de 
loonkloof die door de lidstaten wordt berekend. de opzet van dit rapport is dubbel: enerzijds een meer gedetail-
leerd beeld geven van de cijfers aangaande de loonkloof in de verschillende lidstaten en anderzijds een evaluatie en 
een update van de indicatorenset van 2001 voorstellen, om rekening te kunnen houden met de recente wijzigingen 
in de wetgeving en statistische ontwikkelingen.

de indicatorenset  van 2010 omvat zeven kwantitatieve en drie kwalitatieve indicatoren. de eerste werden bere-
kend op basis van de enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen (structure of earnings survey – ses), 
voor zover eurostat over deze gegevens beschikt. Het meest recente jaar waarvoor de gegevens geharmoniseerd 
werden op europees niveau is 2006. wat betreft de kwalitatieve indicatoren kregen de lidstaten in de loop van 
mei 2010 een vragenlijst toegestuurd. de verstrekte informatie werd eveneens verwerkt in het rapport.
 
Conceptueel verwijst ‘de loonkloof’ naar verschillen in de gemiddelde lonen van vrouwen en mannen; de loonkloof 
omvat zowel loondiscriminatie op basis van geslacht als loonongelijkheden die kunnen toegeschreven worden aan 
verschillen in de arbeidsmarktpositie van vrouwen en mannen. 

een beleid voor het wegwerken van de loonkloof kan gericht zijn op één of meer aspecten ervan. de verschillende 
indicatoren hebben tot doel de verschillende aspecten en de verschillende oorzaken van de loonkloof in beeld te 
brengen en een overzicht te bieden van de verschillende manieren om de loonkloof te bestrijden.

1. kwantitatieve indicatoren

de belangrijkste wijziging ten opzichte van de indicatorenset van 2001, betreft indicator 1: de loonkloof berekend 
op basis van de gemiddelde brutolonen van vrouwen en mannen. In de indicatorenset van 2001 wordt nog uitge-
gaan van de loonkloof berekend op basis van de brutomaandlonen van voltijdse werknemers. die berekeningswijze 
werd inmiddels bijgesteld om ook de lonen van de deeltijdse werknemers, waaronder een groot aantal vrouwen, in 
de berekening op te nemen. momenteel wordt er voor de eurostat-indicator uitgegaan van de loonkloof op basis 
van de bruto-uurlonen van voltijdse en deeltijdse werknemers samen. Het grote effect van arbeidsduur op maand-
lonen wordt dus in feite gecorrigeerd door de berekeningen te baseren op de bruto-uurlonen.
 
op die manier berekend varieert de loonkloof in de lidstaten tussen 4% (Italië) en 31% (Ierland). Het europese ge-
middelde voor de 24 lidstaten waarvoor gegevens beschikbaar zijn, bedraagt 20%.2

samenvatting van Het rapport “de 
loonkloof tussen vrouwen en mannen 
in de lidstaten van de europese unie: 
kwantitatieve en kwalitatieve 
indicatoren”

1. rapport opgesteld in samenwerking met dulbea, département d’economie appliquée de l’université libre de Bruxelles, leila maron, 
onderzoekster, danièle meulders, Professor, síle o’dorchai, Professor, robert Plasman, Professor, natalie simeu, onderzoekster (september 
2010).

2. deze herziening is het resultaat van de besprekingen gevoerd door de task force. europese Commissie, eurostat (2007). The Gender Pay Gap 
(GPG): Final report of the Task Force and Eurostat’s proposal for the way forward. 
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grafiek 1: loonkloof op basis van gemiddelde bruto-uurlonen (in euro) van voltijds en deeltijds werkende 
vrouwen en mannen, lidstaten gerangschikt naar oplopende loonkloof (2006)3

Bron: Enquête naar de Structuur en de Verdeling van de Lonen– SES

een tweede belangrijke wijziging in de eerste indicator betreft het opnemen van de arbeidsparticipatie van vrou-
wen en mannen. een goede vergelijking tussen lidstaten van de mate van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt 
vereist immers dat de loonkloof geïnterpreteerd wordt in de juiste context. een kleine loonkloof lijkt immers vaak 
samen te gaan met een lage arbeidsparticipatie van vrouwen. de verklaring hiervoor ligt in het profiel van de wer-
kende vrouwen; als er minder vrouwen werken gaat het vaak om vrouwen met een hogere opleiding en beter be-
taalde banen. de onderstaande grafiek geeft het verband tussen arbeidsparticipatie en loonkloof ruimtelijk weer.

grafiek 2: loonkloof en arbeidsparticipatie van vrouwen (2006)

Bron: Enquête naar de Structuur en de Verdeling van de Lonen - SES en EUROSTAT  Enquête naar de arbeidskrachten (Labour Force Survey) - LFS
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3. er waren geen gegevens beschikbaar voor oostenrijk, denemarken en malta.
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Hoe de loonkloof tussen  
vrouwen en mannen 
wegwerken?

een toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen zal in eerste instantie vaak een negatief effect hebben op de 
loonkloof, omdat die toename meestal gerealiseerd wordt bij lageropgeleide vrouwen en in minder betalende sec-
toren, via tijdelijke en deeltijdse banen. nochtans vereist het realiseren van gendergelijkheid op de arbeidsmarkt op 
langere termijn dat beide doelstellingen nagestreefd worden, namelijk een gelijke arbeidsparticipatie én het weg-
werken van de loonkloof. 

ook bij indicator 3 en 4, betreffende deeltijds werk en de loonkloof naar leeftijd en opleidingsniveau, wordt de ar-
beidsparticipatie opgenomen in de indicator.
een volgend voorstel tot wijziging van de indicatorenset is het opnemen van extra factoren die een rol kunnen 
spelen in de loonkloof, namelijk burgerlijke staat, gezinssituatie en geboorteland. de nieuwe indicator 6 geeft de 
loonkloof weer naar deze kenmerken. dergelijke persoonskenmerken zouden in principe geen rol mogen spelen in 
een goed functionerende arbeidsmarkt. toch zijn het belangrijke factoren die de impact van gender binnen de 
werking van een arbeidsmarkt heel goed illustreren. In de ses-enquête zijn deze gegevens momenteel niet opgeno-
men. Hoewel het niet voor de hand ligt om gegevens in verband met persoonskenmerken van werknemers te ver-
zamelen, is het een zinvolle uitbreiding van de indicatorenset. In het rapport zijn de berekeningen gemaakt op 
basis van de sIlC-enquête (survey on Income and living Conditions). Indien deze kenmerken zouden worden opge-
nomen in de ses-enquête, kunnen ze ook geanalyseerd worden als factoren in de decompositie door middel van de 
oaxacamethode.

vanzelfsprekend wordt ook bij de nieuwe indicator naar de arbeidsparticipatie gekeken. Het verschil in arbeidspar-
ticipatie tussen vrouwen en mannen blijkt in veel lidstaten het grootst bij gehuwden met kinderen. Bovendien is 
ook de loonkloof meestal groter bij gehuwden en neemt nog verder toe wanneer er kinderen zijn.

de wijzigingen in de andere indicatoren zijn minder significant. Ze betreffen de opname van een correctie voor 
deeltijds werk in indicator 2, namelijk het aandeel van vrouwen en mannen in de loonmassa, en het bijstellen van 
indicator 5, die de impact van de segregatie op de arbeidsmarkt weergeeft.

de decompositie gebeurt in functie van verschillende factoren (indicator 7). In het rapport werd de analyse gemaakt 
voor de lidstaten waarvoor eurostat over voldoende gedetailleerde gegevens beschikte. de resultaten zijn erg 
vergelijkbaar voor de verschillende lidstaten: het deel van de loonkloof dat verklaard kan worden varieert tussen 
45% (slovenië) en 50% (Zweden). ook voor de verschillende verklarende factoren (tewerkstellingssector, beroep, 
leeftijd, opleidingsniveau, …) zijn de resultaten erg gelijklopend voor de verschillende lidstaten.
 
In de onderstaande grafiek wordt de loonkloof opgedeeld in een deel dat verklaard kan worden op basis van ge-
kende factoren en een deel dat niet verklaard kan worden.
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grafiek 3: verklaard deel en onverklaard deel van de loonkloof in bruto-uurlonen, lidstaten geordend 
naar oplopende omvang van de loonkloof (2006) 

Bron: Enquête naar de Structuur van de Lonen – SES

2.  kwalitatieve indicatoren

teneinde de noodzakelijke informatie te verkrijgen om de kwalitatieve indicatoren van de loonkloof in de europese 
unie te analyseren, werd een vragenlijst verzonden naar de 27 lidstaten en de europese sociale partners (ueaPme, 
CeeP, esC). de vragen betroffen de 3 volgende indicatoren4: 

• maatregelen ter bevordering van gelijk loon en ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen;
• invloed van collectieve onderhandelingen op het bevorderen van gelijk loon en het elimineren van de loonkloof 

tussen vrouwen en mannen;
• effecten van flexibele vormen van tewerkstelling op de loonkloof tussen vrouwen en mannen.

voor elke indicator (behalve de laatste) moesten de respondenten de genomen maatregelen beschrijven en de 
wijze waarop de nagestreefde doelstellingen werden geëvalueerd.5 de relevante gegevens waarmee de informatie 
voor elke indicator werd verstrekt werden bijgesteld ten opzichte van 2001, door rekening te houden met de ver-
anderingen in de wetgeving (bijvoorbeeld de oprichting van gendergelijkheidsorganen) en het beleid en de strate-
gieën ter bestrijding van de loonkloof op nationaal en europees niveau. de analyse was gebaseerd op de antwoor-
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4 ten opzichte van de drie kwalitatieve indicatoren uit 2001 zijn deze indicatoren opnieuw geformuleerd, maar leveren zij nagenoeg 
dezelfde analyse-inhoud op. de drie indicatoren van 2001 waren de volgende:
- indicator betreffende wetten, regelgeving en maatregelen ter bestrijding van discriminaties en ongelijkheden op de arbeidsmarkt;
- indicator voor de invloed van de overheid op de loononderhandeling (collectieve en eventueel individuele onderhandeling);
- indicator betreffende deeltijdarbeid en tijdelijke loopbaanonderbreking.

5 de volgende 26 landen beantwoordden de vragenlijst: duitsland, oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, denemarken, spanje, estland, 
finland, frankrijk, griekenland, Hungarije, Ierland, Italië, letland, litouwen, luxemburg, malta, nederland, Polen, Portugal, tsjechië, het 
verenigd koninkrijk, slowakije, slovenië, zweden.
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den op de vragenlijsten, maar ook op de bestaande literatuur, in het bijzonder de publicaties van de europese 
Commissie en het netwerk van juridische deskundigen inzake gendergelijkheid. 

i.  indicator van de maatregelen ter bevordering van de loongelijkheid en de 
bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen

1.1. Wetgevende maatregelen 

deze indicator kijkt eerst naar de wetgevende maatregelen om de loonkloof aan te pakken. 

Conform de europese wetgeving, is het principe van loongelijkheid voor vrouwen en mannen opgenomen in de wet-
geving van de 27 lidstaten. In sommige landen is dat principe vastgelegd in de grondwet (CY, el, Hu, Pl, Pt). In an-
dere landen is er een speciale wet rond gelijk loon voor vrouwen en mannen. Het beginsel van loongelijkheid maakt 
ook vaak deel uit van een algemene wet rond gendergelijkheid. Het kan ook vervat zijn in een arbeidswetboek.  

we moeten hierbij benadrukken dat sommige lidstaten bepaalde proactieve verplichtingen in hun specifieke wet-
gevingen hebben voorzien (verplichting tot publicatie van jaarlijkse statistieken over de lonen van vrouwen en 
mannen binnen de onderneming, verplichting tot collectieve onderhandeling over de maatregelen om de loonkloof 
weg te werken, verplichting om een actieplan voor de ondernemingen uit te werken, systematische controle van 
de naleving van wetgeving, enz.).

de wetgevingen betreffende de professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen  spelen eveneens een rol in de 
loongelijkheid. alle lidstaten hebben wetgevingen voor het principe van de gelijke behandeling voor vrouwen en 
mannen bij de toegang tot werk en de arbeidsvoorwaarden, bepaalde lidstaten voorzien specifieke bepalingen voor 
de loonkloof.

Het rapport behandelt ook de toepassing van de bestaande wetgeving, in het bijzonder wat betreft wettelijke 
maatregelen, maar ook door de evaluatie van maatregelen en de kwantificering van loondiscriminatie.

uit de evaluatie van de wetgeving is gebleken dat ondanks de geboekte vooruitgang de doelstelling van gelijk loon 
voor vrouwen en mannen nog verre van bereikt is. de wetten die onder de loep genomen werden betreffen het 
minimumloon (Ie), gelijkheid tussen de geslachten in het algemeen (dk, el, fI, fr, se, uk) of loongelijkheid in het 
bijzonder (fr). 

de verzameling van gegevens omtrent klachten over loondiscriminatie gebeurt meestal door de instantie voor ge-
lijke kansen. andere vermelde instellingen zijn: de arbeidsinspectie, het ministerie van werkgelegenheid, het minis-
terie van justitie, de rechtbanken, de regeringsorganen bevoegd voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. meer-
dere lidstaten hebben statistieken over klachten inzake loondiscriminatie bekendgemaakt. toch is een vergelijking 
tussen de lidstaten op basis van die statistieken niet betrouwbaar. 
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1.2. Niet-wetgevende maatregelen 

Hoewel wetgeving van essentieel belang is, volstaat deze vanzelfsprekend niet om de loonverschillen tussen vrou-
wen en mannen aan te pakken. andere initiatieven, waaronder het creëren van institutionele mechanismen en  het 
aannemen van actieplannen of instrumenten werden eveneens bestudeerd.

de institutionele mechanismen ter bevordering van de gelijkheid kunnen de vorm aannemen van een orgaan dat 
onder de verantwoordelijkheid van een minister of ministerie geplaatst wordt, gewoonlijk de minister die bevoegd 
is voor arbeid en werkgelegenheid. de institutionele mechanismen kunnen ook de vorm aannemen van een speci-
fieke administratie bevoegd voor de gendergelijkheid, of een gelijkheidsbevorderend orgaan, waarbij sommige enkel 
gewijd zijn aan genderdiscriminatie. sommige gelijkheidsorganen hebben, naast hun wettelijk voorziene opdrach-
ten (waaronder de bijstand aan slachtoffers, met inbegrip van gendergebonden loondiscriminaties), ook vormings-
programma’s en gedragscodes ontwikkeld, goede praktijken verzameld en verspreid, enz. in het bijzonder in het 
domein van de strijd tegen de loonkloof.

vandaag de dag hebben de meeste lidstaten actieplannen voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. de loon-
kloof maakt meestal deel uit van deze actieplannen. de antwoorden op de vragenlijst hebben het mogelijk gemaakt 
om de balans op te maken van actieplannen die specifiek gewijd zijn aan gelijk loon voor vrouwen en mannen.

onder de andere door lidstaten voorgestelde maatregelen kunnen bewustmakings- en informatiecampagnes, vor-
mings- en opleidingsprogramma’s, publicaties (rapporten, onderzoeken, studies, gidsen) en de ontwikkeling van 
specifieke instrumenten vermeld worden.

volgens de antwoorden van de lidstaten kunnen bewustmakings-, informatie- en vormingsprogramma’s afzonder-
lijk uitgevoerd worden of geïntegreerd worden in een actieplan. In sommige landen wordt een speciale wet gewijd 
aan loongelijkheid tussen vrouwen en mannen met sensibiliseringsacties als de voornaamste instrumenten voor de 
promotie van loongelijkheid. onder de overige door de lidstaten ontwikkelde initiatieven en instrumenten kunnen 
de volgende vermeld worden: instrumenten waarmee loondiscriminaties binnen bedrijven opgespoord worden, de 
ontwikkeling van genderneutrale classificatiesystemen, de organisatie van sensibiliserings- en vormingsprogramma’s 
in de strijd tegen stereotypen, meer bepaald bij jongeren, de creatie van labels en prijzen, de publicatie van studies 
en rapporten over de loonkloof.

de evaluatie van de maatregelen maakt het mogelijk om de redenen voor de loonkloof beter te begrijpen.  Hoewel 
de uitvoering van actieplannen niet voldoende was om de loonkloof tussen de geslachten weg te werken, werd er 
dankzij de plannen wel voldoende vooruitgang geboekt om bepaalde staten zoals luxemburg en tsjechië ervan te 
overtuigen ze opnieuw uit te voeren. uit de evaluatie van de dagen gewijd aan de strijd tegen stereotypen is geble-
ken dat het aantal deelnemers – jongeren en bedrijven – geleidelijk aan blijft stijgen door de jaren heen.
de regelmatige publicatie van rapporten toont echter aan dat de loonkloof, ondanks de geboekte vooruitgang, blijft 
bestaan.
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ii. indicator van de invloed van collectieve onderhandelingen op de 
bevordering van gelijke verloning en het wegwerken van de loonkloof 
tussen vrouwen en mannen

Het bepalen van de lonen vormt vaak het centrale element in de collectieve onderhandelingsmechanismen. loon-
verschillen op grond van geslacht, loonspreiding en het algemene loonniveau worden vastgesteld in het kader van 
collectieve onderhandelingsmechanismen en vloeien voort uit hun kenmerken. men kan loonverschillen uitsluitend 
op een doeltreffende manier bestrijden wanneer er een sterke inbreng is van de sociale partners: de vakbonden en 
de werkgevers.

uit de antwoorden is gebleken dat er in het kader van collectieve overeenkomsten verschillende maatregelen getrof-
fen werden voor gelijk loon. een paar voorbeelden: het sluiten van collectieve overeenkomsten waarin het beginsel 
van gelijkheid van vrouwen en mannen in het algemeen opgenomen wordt (at, CY, sI) of gelijke verloning in het 
bijzonder (at, Be, Bg, dk, fr), de vaststelling van een minimumloonbeleid (at, Pl), het oprichten van een orgaan 
bevoegd voor het loongelijkheidsprincipe in de openbare sector samengesteld uit vertegenwoordigers van werkne-
mers en werkgevers (dk), de tenuitvoerlegging van gemeenschappelijke actieplannen van sociale partners (fI, fr, 
Ie, lu, Pt). ook zijn enkele vakbonden specifieke verbintenissen aangegaan in de strijd tegen de loonkloof (at, Be, 
es).

enkele lidstaten hebben informatie verstrekt over de evaluatie van de maatregelen die in het kader van collectieve 
onderhandelingen zijn genomen. Het is belangrijk om de geboekte vooruitgang naar meer loongelijkheid te kunnen  
meten. daarom moeten systemen ingevoerd worden waarmee men regelmatig informatie kan verzamelen over het 
aantal collectieve overeenkomsten, de aard ervan en de impact van het geheel van aangenomen maatregelen tij-
dens collectieve onderhandelingen.
uit de antwoorden van de lidstaten blijkt dat het gendergelijkheidsprincipe steeds meer in overweging wordt ge-
nomen bij collectieve onderhandelingen. er wordt ook vastgesteld dat de afsluiting van collectieve overeenkomsten 
die het principe van loongelijkheid tussen geslachten integreren een positieve invloed heeft op de wegwerking van 
de loonkloof.

Het is ook belangrijk om een systeem te hebben voor de verzameling van gegevens over de collectieve overeenkom-
sten die een invloed hebben op loongelijkheid voor vrouwen en mannen. Het gebrek aan correcte, betrouwbare 
statistieken over collectieve overeenkomsten die het principe van loongelijkheid tussen vrouwen en mannen opne-
men is een obstakel voor de inspanningen om de loonkloof weg te werken.
de antwoorden van de lidstaten tonen aan dat informatie over collectieve overeenkomsten die het loongelijkheids-
principe behandelen door verschillende instellingen kan verzameld worden: het ministerie voor werkgelegenheid, 
een tripartiet orgaan, of een instantie die bemiddelt tussen de sociale partners. gezien de verschillen in populatie 
en onderhandelingsniveau enz., is het niet realistisch de lidstaten te vergelijken op basis van het aantal collectieve 
arbeidsovereenkomsten betreffende de loonkloof.
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iii.  indicator betreffende het effect van flexibele arbeidsvormen op de loon     
kloof tussen vrouwen en mannen

de derde indicator is gericht op het analyseren van de invloed van flexibele arbeidsvormen op de loonverschillen 
tussen vrouwen en mannen. Het nationale beleid om  de combinatie van arbeid en gezinstaken te bevorderen om-
vat gewoonlijk kinderopvangregelingen en diverse vormen van kinderzorgverlof, in het bijzonder ouderschapsverlof.

ouderschapsverlof bestaat in alle eu-lidstaten, de minimumduur ervan bedraagt 4 maanden en in de meeste geval-
len wordt het opgenomen door moeders. Indien er een vergoeding voorzien is voor dit verlof,  kan het gaan om een 
forfaitair bedrag, een percentage van het loon of het volledige loon (het minst voorkomende geval).

er bestaat een rechtstreeks verband tussen de beschikbaarheid van kinderopvang en de mogelijkheid om als ouder 
betaald werk uit te oefenen. Bepaalde lidstaten (Be, dk, es, se) hebben de doelstellingen van Barcelona bereikt 
(en overtroffen) wat betreft het aantal kinderen dat gedekt wordt door het opvangsysteem. over het algemeen 
wordt kinderopvang gesubsidieerd en is de prijs ervan afhankelijk van het inkomen van de ouders. In bepaalde 
lidstaten zijn deze diensten gratis voor de lage inkomensgroepen.

In verschillende lidstaten zijn wettelijke maatregelen genomen die werknemers het recht geven om hun arbeidstij-
den in te delen (Be, de, nl, se, uk). ook kunnen onderscheidingen en subsidies toegekend worden om bedrijven 
aan te moedigen een beleid te voeren dat de combinatie van gezin en werk bevordert (at, de, fr).

de arbeidssituatie van vrouwen kenmerkt zich door langdurige loopbaanonderbrekingen om familiale redenen en 
door een hoge graad van deeltijdse arbeid. gezinsverplichtingen worden namelijk niet altijd evenredig verdeeld. 
gecombineerd met het gebrek aan kinderopvangvoorzieningen, dwingt deze situatie vrouwen om te kiezen voor 
arbeidsduurvermindering, ouderschapsverlof te nemen of uit de arbeidsmarkt te stappen om deze taak te vervullen. 
dit heeft directe negatieve gevolgen wat betreft loopbaan, promotie en loon. Zolang mannen geen gelijkwaardige 
rol spelen bij de verdeling van familiale verplichtingen, zal deze ongunstige situatie voor vrouwen blijven voortbe-
staan. uit de antwoorden op de vragenlijsten blijkt dat een aantal regeringen de hele gemeenschap sensibiliseren 
rond de invloed van flexibele arbeidsvormen op de loonkloof tussen vrouwen en mannen.
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3.1. Besluit

loonverschillen tussen vrouwen en mannen blijven hardnekkig voortbestaan. voor bijna alle lidstaten is nauwelijks 
een evolutie waar te nemen in de loonkloofcijfers over de laatste jaren. dalingen in de loonkloof zijn beperkt en 
weinig stabiel. voor enkele lidstaten neemt de loonkloof zelfs toe. Het gemiddelde voor de eu-27 ligt op 18%. 

In het europa van de 21e eeuw is een loonkloof tussen vrouwen en mannen onaanvaardbaar. de stakeholders heb-
ben herhaaldelijk hun engagement uitgesproken om deze ongelijkheid te bestrijden.

de strijd tegen de loonkloof vereist een goede, betrouwbare en gedetailleerde gegevensverzameling, zowel kwanti-
tatief als kwalitatief. eurostat zorgde voor de cijfergegevens voor dit rapport en de lidstaten werd gevraagd om 
informatie te verstrekken over hun beleid. nochtans konden niet alle indicatoren voor alle lidstaten worden bere-
kend. een betere gegevensverzameling en een verdere harmonisering van gegevens blijven onontbeerlijk. 

gegevens moeten bovendien op een eenduidige manier geanalyseerd en verwerkt worden. de negen loonkloofindi-
catoren die in 2001 werden goedgekeurd door de raad van ministers werden geëvalueerd en geactualiseerd. de tien 
in het rapport voorgestelde aangepaste indicatoren zijn6:

I. algemene indicatoren voor de loonkloof tussen vrouwen en mannen
 Indicator 1: ratio voor alle werknemers
 Indicator 2: ratio voor de loonmassa

II. factoren die de ongelijkheid in de hand werken
 Indicator 3: ratio voor deeltijdwerk
 Indicator 4: ratio naar leeftijd en opleidingsniveau
 Indicator 5: segregatie op de arbeidsmarkt
 Indicator 6: ratio naar persoonlijke kenmerken (nieuwe indicator 2010)

III. relatief gewicht van deze factoren
 Indicator 7: opsplitsing van het verschil in uurlonen tussen vrouwen en mannen met behulp van 
 de oaxaca-decompositie

Iv. Beleidsmaatregelen ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen
 Indicator 8: maatregelen ter bevordering van gelijke verloning en ter bestrijding van de loonkloof 
 tussen vrouwen en mannen
 Indicator 9: Invloed van collectieve onderhandelingen op de bevordering van gelijke verloning en 
 het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen
 Indicator 10: effect van deeltijdwerk, ouderschapsverlof, systemen van tijdkrediet en loopbaanon-
 derbreking op de loonkloof tussen vrouwen en mannen

6 de indicatoren en hun gedetailleerde definities bevinden zich in bijlage.
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Het wegwerken van de loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft een uitdaging. een snellere vooruitgang in dit 
domein vereist een sterk engagement van alle stakeholders. de lidstaten en de sociale partners worden opgeroepen 
om hun inspanningen te coördineren in een kader van gerichte en consistente benaderingen om de verschillende 
oorzaken van loonongelijkheden tussen vrouwen en mannen aan te pakken, zowel op nationaal als europees niveau, 
in de context van de tenuitvoerlegging van de europa 2020-strategie.
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conclusies van de raad over de vergroting van 
de inzet en de intensivering van de maatregelen 
om de loonkloof tussen vrouwen en mannen te 
dicHten, en over de Herziening van de uitvoering 
van Het actieprogramma van peking

overwegende Hetgeen volgt:
1.  gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een fundamenteel, verdragsmatig vastgelegd beginsel van de europese 

unie en een van haar doelstellingen en taken. Het integreren van het aspect gelijkheid van vrouwen en mannen 
in alle communautaire activiteiten is een specifieke opdracht van de unie7.

2.  sedert de oprichting van de europese gemeenschap wordt gelijke verloning van mannelijke en vrouwelijke 
werknemers door het verdrag gewaarborgd8.

3.  de europese wetgeving9 waarin de inachtneming van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen op het gebied van werkgelegenheid en werk is verankerd, beoogt de bescherming van werknemers 
tegen discriminatie op grond van geslacht in hun arbeidsvoorwaarden, onder meer wat betreft verloning.

4.  de raad heeft, als onderdeel van de jaarlijkse toetsing van de uitvoering van het actieprogramma van Peking, 
in 2001 conclusies aangenomen ter bestrijding van de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen en nota 
genomen van een rapport van het Belgische voorzitterschap met gegevens over beloningsverschillen, waarin 
zes kwantitatieve en drie kwalitatieve indicatoren gedefinieerd worden10.

5.  Het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen blijft voor alle lidstaten en voor andere belangrijke 
spelers op het europese toneel een politieke prioriteit11.

6.  met name voor de sociale partners is, zowel op europees als op nationaal vlak, in het bijzonder bij collectieve 
onderhandelingen, een belangrijke rol weggelegd bij de inspanningen om de gelijkheid van vrouwen en mannen 
op de werkplek te bevorderen en te handhaven, ook wat betreft verloning12.

7.  de europese raad heeft op 23 en 24 maart 2006 het europees pact voor gendergelijkheid aangenomen, waarin 
de lidstaten worden aangespoord actie te ondernemen, en met name maatregelen te nemen om de loonkloof 
tussen vrouwen en mannen te dichten en genderstereotypen op de arbeidsmarkt te bestrijden.

8.  In november 2009 heeft de raad conclusies aangenomen over “gendergelijkheid: bevordering van de groei en 
de werkgelegenheid — bijdrage ten behoeve van de lissabonstrategie na 2010”, waarin de lidstaten en de 
Commissie werden opgeroepen voort te gaan met het dichten van de resterende genderkloven ten aanzien van 
verloning, om zowel vrouwen als mannen in de gelegenheid te stellen hun aspiraties te realiseren en hun mo-
gelijkheden te benutten en armoede onder mensen met een baan te voorkomen13.

9.  In november 2009 hebben de raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van 
de raad bijeen, ook een aantal conclusies aangenomen over de “toetsing van de uitvoering door de lidstaten 
en de eu- instellingen van het actieprogramma van Peking: “Peking + 15”: toetsing van de vorderingen” 14, 
waarin zij beloofden de vorderingen met de kritieke aandachtsgebieden van het actieprogramma van Peking 
waarvoor reeds indicatoren zijn ontwikkeld, regelmatig te evalueren.

7 Zie artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het veu en artikel 8 van het vweu.
8 Zie artikel 157 van het vweu.
9 In het bijzonder 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 vrouwen en mannen in arbeid en beroep (PB l 204 van 26.7.2006, blz. 23), en 
richtlijn 2010/18/eu van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door Businesseurope, ueaPme, het CeeP en het evv gesloten herziene 
raamovereenkomst en tot intrekking van richtlijn 96/34/eg (PB l 68 van 18.3.2010, blz. 13).

10 14485/01 + add 1 + add 2 + add 3.
11 Zoals met name blijkt uit de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 van de Commissie (7034/06), de 

mededeling van de Commissie van 18 juli 2007 “Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen” (12169/07) en 
de resolutie van het europees Parlement van 18 november 2008 met aanbevelingen voor de Commissie inzake de toepassing van het 
beginsel van gelijke beloning voor vrouwen en mannen.

12  Zie de kaderstrategie inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen die in 2005 door de europese sociale partners is vastgesteld, en 
de vervolgrapporten daarbij.

13 doc. 15992/09.
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10 In de conclusies van de europese raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 hebben de lidstaten toegezegd 
ernaar te streven, rekening houdend met de vraag naar kinderopvangfaciliteiten en met inachtneming van hun 
nationale regelingen ter zake, voor 2010 te voorzien in kinderopvang voor ten minste 90 % van de kinderen tussen 
3 jaar en de leerplichtige leeftijd en voor ten minste 33 % van de kinderen onder 3 jaar, en zij hebben die toezegging 
meermaals herhaald15.

11 In de mededeling van de Commissie over “Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen” 
(2007)16 wordt erop gewezen dat het nodig is dit fenomeen beter te analyseren, en in het Commissierapport over 
“gelijkheid van vrouwen en mannen (2010)”17 wordt benadrukt dat de lidstaten onmiddellijk moeten reageren op 
de uitdaging de loonkloof tussen vrouwen en mannen te verkleinen “door middel van specifieke strategieën 
waarin alle beschikbare instrumenten worden gecombineerd, waar nodig met behulp van streefcijfers”.

12 In de verklaring van het drievoorzitterschapsteam die op 26 maart 2010 in valencia werd aangenomen, werd ertoe 
opgeroepen de inspanningen voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen op te voeren, door 
middel van een gecoördineerde aanpak en het vaststellen van streefcijfers.

13 tijdens de europese raad van 17 juni 2010 hebben de lidstaten de europa 2020-strategie voor banen en slimme, 
duurzame en inclusieve groei aangenomen, waarvan één van de vijf kerndoelen is te trachten de arbeidsparticipa-
tie voor vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep 20-64 jaar op 75 % te brengen18.

14 de raad heeft op 21 oktober 2010 de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten aangeno-
men19. richtsnoer 7 met name roept de lidstaten op gendergelijkheid te bevorderen, onder meer gelijke verloning, 
alsmede een beleid inzake het evenwichtig combineren van werk en privéleven, dat voorziet in betaalbare kinder-
opvang en innovatie inzake arbeidsorganisatie, en in richtsnoer 10 wordt gesteld dat met alle maatregelen ook 
bevordering van gendergelijkheid moet worden nagestreefd.

15 In de conclusies die de raad (ePsCo) op 21 oktober 2010 heeft aangenomen over het beheer van de europese 
werkgelegenheidsstrategie in de context van europa 2020 en het europees semester20 wordt onderstreept dat het 
van belang is vóór ieder europees semester de balans op te maken van de vooruitgang die is geboekt bij de verwe-
zenlijking van het europa 2020-kerndoel en van de nationale doelstellingen op werkgelegenheidsgebied, bij te 
dragen aan de europese voorjaarsraad door in het gezamenlijke verslag over de werkgelegenheid aan te geven 
welke belangrijke werkgelegenheidsvraagstukken strategische sturing door de europese raad vereisen en op het 
einde van het europees semester tot de lidstaten gerichte landenspecifieke aanbevelingen inzake werkgelegenheid 
te bespreken en aan te nemen.

16 de conferentie op 25 en 26 oktober 2010 „Hoe de loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten?” bood de 
gelegenheid om het probleem met alle belanghebbenden grondig door te nemen.

17 Het europees Instituut voor gendergelijkheid heeft, conform verordening (eg) nr. 1922/200621 tot oprichting van het 
Instituut, en conform zijn werkprogramma’s voor 2010 en 2011, tot taak de europese instellingen, met name de Com-
missie, alsmede de autoriteiten van de lidstaten, technische bijstand te verlenen. deze bijstand omvat met name het 
ontwikkelen en herzien van de indicatoren als onderdeel van de follow-up van het actieprogramma van Peking.

14 doc. 15992/09 
15 met name in de conclusies van de raad over een evenwichtige rolverdeling tussen vrouwen en mannen ten behoeve van werkgele-

genheid, groei en sociale samenhang (2007); de resolutie van de raad over kansen en uitdagingen ten gevolge van de demografische 
veranderingen in europa (2007); de conclusies van de raad over uitbanning van genderstereotypen (2008); de conclusies van de 
raad over het combineren van werk en gezin (2008) en de conclusies over “gendergelijkheid: bevordering van de groei en de werk-
gelegenheid - bijdrage ten behoeve van de lissabonstrategie na 2010 (2009)”.

16 12169/07.
17 5056/10.
18 euCo 13/1/10 rev 1.
19 14338/10 + Cor 1.
20 14478/10.
21 PB l 403 van 30.12.2006, blz. 9.
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18 gelijke verloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers, gelijke economische onafhankelijkheid van vrouwen 
en mannen en gendergelijkheid bij de besluitvorming zijn de prioritaire actieterreinen in het Handvest van de 
vrouw22, dat de Commissie in maart 2010 heeft aangenomen, en in de strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen (2010-2015) van de Commissie23.

Benadrukkend Hetgeen volgt:
19 gelijkheid tussen vrouwen en mannen is van doorslaggevend belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen 

van de europa 2020-strategie ten aanzien van een hoog niveau van werkgelegenheid, voor het verwezenlijken van 
slimme, duurzame en inclusieve groei, het tot stand brengen van economische en sociale samenhang24 en concur-
rentievermogen, en voor het aanpakken van de demografische uitdaging.

20 Binnen de europese unie bedraagt de loonkloof tussen vrouwen en mannen nog steeds gemiddeld 18 %25; deze 
loonkloof schommelt aanzienlijk per lidstaat, en vertoont verschillen tussen de publieke en de particuliere sector.

21 de loonkloof komt tot uiting gedurende de gehele levensloop van vrouwen, onder meer in de vorm van lagere 
pensioenen en een groter armoederisico.

22 de onderliggende oorzaken van de loonkloof blijven talrijk en complex, en zijn hoofdzakelijk terug te voeren op 
discriminatie op grond van geslacht en ongelijkheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, zoals:
a. horizontale segregatie van de arbeidsmarkt: vrouwen zijn in een veel kleiner aantal sectoren en beroepen 

werkzaam, die over het algemeen lager betaald en lager gewaardeerd zijn26;
b. verticale segregatie van de arbeidsmarkt: vrouwen bekleden slechter betaalde posities, hebben minder werk-

zekerheid en krijgen te maken met meer loopbaanbelemmeringen;
c. het moeilijk combineren van werk, gezin en privéleven, en de ongelijke verdeling van gezins- en huishoudelijke 

taken, waardoor een groter aandeel vrouwen in deeltijd werkt en verschillende keren de loopbaan onder-
breekt;

d. het ontbreken van loontransparantie, en
e. het effect van genderstereotypen, die de keuze van onderwijs en beroepsopleiding beïnvloeden, en de wijze 

waarop kwalificaties worden beoordeeld en functies geclassificeerd worden.
23 voorts hebben de individuele omstandigheden van werknemers, zoals hun gezinssituatie of burgerlijke staat, ook 

een invloed op de loonkloof tussen vrouwen en mannen.
24 terwijl reële vorderingen zijn gemaakt bij het in kaart brengen en het verwerven van inzicht in de uiteenlopende 

oorzaken ervan, is er voor andere aspecten van de loonkloof nog geen verklaring, en is verder onderzoek nodig, 
met name wat betreft het effect van functieclassificatie en de toekenning van voordelen in geld of in natura, 
buiten het gewone basis- of minimumloon of -salaris27, waarover niet alle gegevens beschikbaar zijn.

25 een hoge arbeidsparticipatie van vrouwen hangt soms samen met een brede loonkloof tussen vrouwen en man-
nen; toch zijn verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen en het dichten van de loonkloof tussen vrouwen 
en mannen belangrijke doelstellingen die samen moeten worden nagestreefd.

26 Benaderingswijzen bestaande uit maatregelen waarbij de verschillende oorzaken van de loonkloof afzonderlijk 
worden aangepakt, bleken niet geschikt om de loonkloof tussen vrouwen en mannen effectief te dichten.

22 7370/10.
23 13767/10.
24 artikelen 147 en 174 van het vweu.
25 2008 (berekend op basis van het bruto-uurloon van voltijd- en deeltijdwerkers - methodiek van de ses (loonstructuurenquête).
26  over de neiging om minder waarde toe te kennen aan “vrouwelijke” banen, zie doc. 5056/10, blz. 9, doc. 9671/07, blz. 6 en doc. 

13767/10, blz. 6. over gendersegregatie op de arbeidsmarkt, zie ook: http://ec.europa.eu/social/Blobservlet?docId=4028&langId=en
27  Zie definitie van „loon” in artikel 157, lid 2, van het vweu.
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27 voor het dichten van de loonkloof is derhalve verdere mobilisatie van alle belangrijke actoren nodig, zodat op ge-
coördineerde manier kan worden opgetreden, met gerichte, geïntegreerde, veelzijdige en consequente benade-
ringswijzen die op de diverse oorzaken gericht zijn, zowel op nationaal als op europees niveau, onder meer in het 
kader van de uitvoering van de europa 2020-strategie.

28 verwacht wordt dat de strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2010-2015) van de Commissie en vele 
van de daarin opgenomen maatregelen aanzienlijk zullen bijdragen tot het bereiken van gelijke verloning van vrou-
wen en mannen.

29 Het beginsel van gendergelijkheid is in het verleden niet altijd voldoende toegepast in alle beleidsdomeinen in de 
nationale hervormingsprogramma’s, en het zou zinvol zijn dat verder te verbeteren in het kader van de europa 
2020-strategie28.

30 Het kerndoel om de arbeidsparticipatie voor vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep 20-64 jaar op 75 % te bren-
gen in het kader van de europa 2020-strategie houdt in dat de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt fors 
moet worden verhoogd, en dat kan worden bevorderd via maatregelen om de loonkloof te dichten, de opleiding 
van vrouwen te verbeteren, met name in sectoren waarin zij ondervertegenwoordigd zijn, de kwaliteit van de 
banen voor vrouwen te verbeteren en beleid te stimuleren dat werk, gezin en privéleven combineert, en de ar-
moede onder vrouwen te bestrijden en hun sociale insluiting te verbeteren, rekening houdend met de relatieve 
uitgangspositie van de lidstaten en de nationale omstandigheden.

raad van de europese unie
31 neemt nota van het rapport29 ter beoordeling van de indicatoren van loonongelijkheid tussen vrouwen en man-

nen, dat door het Belgische voorzitterschap is ingediend, en dat een beschrijving bevat van de gegevensverzame-
ling op dit gebied, van bepaalde resterende inherente moeilijkheden en van de noodzaak om het pakket indicato-
ren te herzien en aan te vullen teneinde recht te doen aan het multidimensionale karakter van de loonkloof tussen 
vrouwen en mannen.

32 BevestIgt dat het nodig is een beperkt aantal indicatoren voor regelmatig gebruik te selecteren, met comple-
mentaire indicatoren die alleen voor gebruik door deskundigen bestemd zijn.

verzoekt de lidstaten om:
33 een uitgebreid pakket maatregelen aan te nemen of uit te voeren voor het aanpakken van alle oorzaken van de 

loonkloof tussen vrouwen en mannen die te maken hebben met de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op de 
arbeidsmarkt, rekening houdend met de nationale omstandigheden, en daarbij de acties van alle betrokken belang-
rijke actoren, met name de sociale partners, te coördineren, en wel op alle niveaus. dit pakket zou de volgende 
maatregelen kunnen bevatten:
a. het bevorderen van loontransparantie, met name wat betreft loonsamenstelling en -structuur, onder meer via 

informatie voor jonge vrouwen en mannen die tot de arbeidsmarkt toetreden;
b. het bevorderen van een neutrale functiewaardering en functieclassificatie, bijvoorbeeld wanneer functieclas-

sificatie wordt gebruikt om het loon vast te stellen, teneinde te voorkomen dat genderongelijkheid en gender-
discriminatie ontstaan doordat kwalificaties, banen en functies die vrouwen gewoonlijk hebben, te laag wor-
den gewaardeerd;

28  Zie doc. 15488/09, blz. 8.
29  een samenvatting van het verslag staat in doc. 16881/10 add 1. (de volledige tekst van het verslag staat in doc. 16516/10 add 2.)
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c. het verbeteren van de kwaliteit van de werkgelegenheid, met name wat betreft werkonzekerheid en onvrij-
willig deeltijdwerk;

d. het tegengaan van verticale segregatie met passende middelen, zoals positieve discriminatie of, indien 
nodig, kwalitatieve of kwantitatieve doelstellingen of ontmoedigende maatregelen die gericht zijn op de 
verbetering van het genderevenwicht in besluitvormende posities in de openbare en de particuliere sector;

e. het tegengaan van horizontale segregatie, met name door het bestrijden van genderstereotypen in onderwijs, 
werk en de media, met eerbiediging van de vrijheid van meningsuiting, door te zorgen voor een gendergevoe-
lig onderwijsklimaat en onpartijdige inhoud in het onderwijs, door het bevorderen van onderwijs en opleiding 
welke beschikbaar zijn voor het ondervertegenwoordigde geslacht in sectoren waar momenteel sprake is van 
genderongelijkheid, door vrouwen en mannen aan te sporen een leven lang te leren om beroepskwalificaties 
te verwerven die passen bij de nieuwe werkgelegenheidsstructuur en, waar passend, positieve maatregelen te 
nemen om het hun gemakkelijker te maken een bepaald soort werk te gaan doen;

f. verbeteringen in het combineren van werk, gezin en privéleven voor vrouwen en mannen, via kinderopvang 
en opvang voor andere afhankelijke personen die toegankelijk, betaalbaar, van goede kwaliteit en, ten op-
zichte van de vraag, voldoende voorhanden is, via flexibele arbeidstijden in bedrijven en, waar nodig, via 
ouderschaps- en zorgverlof om te zorgen voor afhankelijke familieleden, en/of vaderschapsverlof, met flan-
kerende maatregelen om het opnemen daarvan door mannen aan te moedigen;

g. het bevorderen van passend beleid inzake lage lonen, met inachtneming van de autonomie van de sociale 
partners;

h. het effectiever toepassen van de bestaande wetgeving inzake gelijke verloning en gelijkheid op de werkplek;
i. het accentueren van het thema gelijke verloning en gelijkheid op de werkplek voor vrouwen en mannen in 

het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en
j. bevorderen dat gelijke verloning voor vrouwen en mannen aan aanbestedende bedrijven als voorwaarde 

voor de gunning van overheidsopdrachten wordt gesteld.
34 In de nationale hervormingsprogramma’s die in het kader van de europa 2020-strategie zullen worden opge-

steld, in dialoog met de europese Commissie, en rekening houdend met de relatieve uitgangspositie van de 
lidstaten en de nationale omstandigheden, waar passend nationale streefcijfers vast te stellen en een uitge-
breid maatregelenpakket voor te leggen dat specifiek gericht is op:
a. het verhogen van de vrouwelijke arbeidsparticipatie;
b. het verbeteren van het aanbod aan geschikte, betaalbare, kwalitatief hoogstaande kinderopvang voor 

kinderen in de voorschoolse leeftijd, rekening houdend met de vraag, opdat die ten minste voldoet aan de 
doelstellingen die de raad in Barcelona heeft vastgesteld, en van het aanbod aan diensten en voorzieningen 
voor andere afhankelijke personen;

c. het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen, volgens een meerjarenplan, en
d. het beter combineren van werk, gezin en privéleven.

35 de structuurfondsen en andere europese fondsen te benutten om, waar passend, maatregelen te ontwikkelen 
ter bestrijding van loonongelijkheid.

36 artikel 20 van richtlijn 2006/54/eg volledig uit te voeren opdat de gelijkheidsinstanties een efficiënte bijdrage 
kunnen leveren aan hun inspanningen om meer maatregelen te nemen om de loonkloof te dichten.
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37 In artikel 17, lid 2, van richtlijn 2006/54/eg vervatte mogelijkheid om namens of ter ondersteuning van de 
klager en met diens toestemming gerechtelijke en/of admi- nistratieve procedures aan te spannen om de ver-
plichtingen uit genoemde richtlijn te doen naleven, onder de aandacht te brengen van maatschappelijke orga-
nisaties die volgens de criteria van hun nationale recht daarbij een gerechtvaardigd belang hebben.

verzoekt de lidstaten en de europese commissie om Binnen Het 
kader van Hun respectieve BevoegdHeden:
38 gendergelijkheid zichtbaar te integreren bij de uitvoering van de europa 2020-strategie, door er zorg voor te 

dragen dat gendergelijkheid in acht wordt genomen en op consistente wijze wordt bevorderd:
a. bij de uitvoering en vervolgtoetsing van de vijf kerndoelen van de eu en de geïntegreerde richtsnoeren, en 

de follow-up van de zeven vlaggenschipinitiatieven;
b. in de macro-economische en thematische toezichtmechanismen, via de annual growth survey, bij de be-

sprekingen en richtsnoeren van de raad ePsCo, in de nationale hervormingsprogramma’s, in de landenspe-
cifieke aanbevelingen van de raad ePsCo, bij de opstelling van indicatoren, statistieken en rapporten, en 
bij collegiale toetsing.

verzoekt de lidstaten en de europese commissie, met volledige 
Benutting van Het werk van Het europees instituut voor 
gendergeliJkHeid, de nodige maatregelen te nemen om de 
loonkloof tussen vrouwen en mannen, rekening Houdend met 
Het multidimensionale karakter daarvan, als volgt te monitoren:
39 de loonkloof tussen vrouwen en mannen te meten en op regelmatige basis toezicht te houden op de vorderingen 

op dat gebied met behulp van de hoofdindicatoren30 als genoemd in de bijlage, afhankelijk van de beschikbaarheid 
van gegevens, en waar passend rekening houdend met de methodiek van de loonstructuurenquête (ses);

40 de complementaire indicatoren31 , als genoemd in de bijlage, te bezien als mogelijke instrumenten voor verdere 
grondige research betreffende de loonkloof tussen vrouwen en mannen; en

41 onderzoek te bevorderen over het verband tussen de arbeidsparticipatie van vrouwen en de loonkloof tussen 
vrouwen en mannen.

verzoekt de europese commissie om, met volledige Benutting van 
Het werk van Het europees instituut voor gendergeliJkHeid:
42 regelmatig goede werkwijzen uit te wisselen aangaande maatregelen om de loonkloof tussen vrouwen en man-

nen te dichten, en de sociale partners bij die uitwisseling te betrekken.
43 te bezien of het zinvol is een studie uit te voeren om de aspecten van de bezoldiging in kaart te brengen die 

niet zijn opgenomen in de bestaande statistieken van de lidstaten, zodat het effect op de loonkloof van de 
verschillen in de wijze van toekenning van die bezoldigingselementen aan vrouwen en mannen kan worden 
gemeten.

44 regelmatig bewustmakingscampagnes op dit gebied te voeren.

30 Indicatoren 1, 2, 3, 4, 5 en 8.
31 Indicatoren 6, 7, 9 en 10.
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verzoekt de europese commissie:
45 meer zichtbaarheid te geven aan het nauwe verband tussen het bereiken van loongelijkheid en economische 

onafhankelijkheid, het bevorderen van het combineren van werk en gezin, en gelijkheid bij de besluitvorming, 
en het bestrijden van genderstereotypen in het kader van haar strategie voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen (2010-2015), en toe te zeggen met regelmatige tussenpozen de vorderingen op dit gevoelige terrein te 
onderzoeken, namelijk in het jaarrapport over gendergelijkheid, dat aan de europese raad tijdens zijn voorjaars-
bijeenkomst zal worden aangeboden.

46 ongeacht het toekomstige financiële kader, maatregelen te evalueren en te ontwikkelen in het kader van het 
socialecohesiebeleid, onder meer via de structuurfondsen, om de loonkloof tussen vrouwen en mannen te 
dichten.

47 nauw toezicht te houden op de volledige toepassing van de europese wetgeving die gelijkheid op de werk-
plek en gelijk loon voor vrouwen en mannen nastreeft, en in overleg met de sociale partners en met inacht-
neming van hun autonomie, actieve maatregelen te bevorderen die op het bewerkstelligen van reële gelijk-
heid gericht zijn.

48 nieuwe initiatieven te overwegen die de lidstaten aansporen passende maatregelen te nemen, onder meer, 
indien nodig en waar dienstig, concrete doelstellingen, om het genderevenwicht in de besluitvormende posities 
in de publieke en private sectoren te verbeteren.

49 te bezien of het nodig is een “europese dag voor gelijk loon” in te stellen, om het grote publiek en de belang-
rijke actoren meer bewust te maken van het probleem, en daarbij het nemen van maatregelen en het controle-
ren van de naleving ervan, aan te moedigen.

moedigt de europese sociale partners aan overeenstemming te bereiken over een nieuw kader voor 
meerjarenactie, dat actieve, gecoördineerde strategieën behelst, en na te denken over kwantitatieve 
doelstellingen die gericht zijn op het bewerkstelligen van gelijkheid op de werkplek en gelijk loon voor vrouwen 
en mannen en de verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid voor vrouwen.

verzoekt het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité voor sociale bescherming waar dienstig 
in hun procedures rekening te houden met de indicatoren inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, met 
name met de indicatoren inzake loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen, en nauw samen te werken om 
een regelmatige follow-up van deze kwestie in het kader van de uitvoering van de europa 2020-strategie te 
bewerkstelligen.

verzoekt de europese raad het europees Pact voor gendergelijkheid in het voorjaar van 2011 
aan te passen en te verbeteren in het licht van de nieuwe strategie 2010-2015 van de Commissie inzake de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, de europa 2020-strategie en deze conclusies.
Zal het onderwerp “vrouwen en de economie: combineren van werk en gezinsleven voor vrouwen en mannen” 
BesPreken met het oog op de volgende toetsing van de uitvoering van het actieprogramma van Peking.



BiJlage: liJst van indicatoren
Het dichten van de loonkloof is een belangrijke prioriteit in het kader van het eu-beleid inzake gendergelijkheid. er 
is behoefte aan een pakket indicatoren dat recht doet aan het multidimensionale karakter van het verschijnsel, 
maar ook regelmatig toezicht mogelijk maakt, zodat een duidelijke politieke boodschap kan worden overgebracht. 
om aan beide doelstellingen te voldoen wordt een onderscheid gemaakt tussen “hoofdindicatoren” en “complemen-
taire indicatoren”, zoals hierna aangegeven.
een belangrijk element in het onderscheid tussen de twee soorten indicatoren is haalbaarheid. In sommige gevallen 
is de informatie vlot beschikbaar. Indicator 1a stemt bijvoorbeeld overeen met de structurele indicator voor de 
loonkloof tussen vrouwen en mannen die eurostat jaarlijks publiceert. een tweede element om het onderscheid te 
maken is het relatieve belang van elke indicator voor het verklaren en monitoren van de loonkloof tussen vrouwen 
en mannen. de indicatoren 1, 2, 3, 4, 5 en 8 worden als “hoofdindicatoren” beschouwd. de indicatoren 6, 7, 9, en 
10 zijn “complementaire indicatoren”.
Indicatoren zullen meer effect hebben wanneer zij op regelmatige basis worden verzameld en/of berekend. “regel-
matig” betekent echter niet per se “jaarlijks”. de meeste kwantitatieve indicatoren zijn gebaseerd op de resultaten 
van de loonstructuurenquête (ses — verordening (eg) nr. 530/1999), die slechts om de vier jaar beschikbaar zijn, 
en betrekking hebben op ondernemingen met tien of meer werknemers, in de delen over economische activiteit B 
tot en met s (met uitzondering van deel o) van de naCe rev. 2 statistische nomenclatuur van de economische 
activiteiten in de europese gemeenschap. sommige indicatoren zijn jaarlijks beschikbaar. de gedetailleerde infor-
matie die nodig is voor bepaalde berekeningen, en bepaalde andere indicatoren zijn echter slechts om de vier jaar 
beschikbaar. voor iedere kwantitatieve indicator wordt de beschikbaarheid van gegevens als volgt aangeduid:
aa = jaarlijks beschikbaar; a4 = om de vier jaar beschikbaar; n = nieuwe gegevens zijn nodig.

I. HOOFDINDICATOREN VOOR DE VERSCHILLENDE ASPECTEN VAN DE LOONKLOOF TUSSEN VROUwEN EN mANNEN
A. Algemene indicatoren voor de loonkloof tussen vrouwen en mannen
Indicator 1: Ratio voor alle werknemers 

a)  loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van het bruto-uurloon voor vrouwen en mannen, voor 
voltijdse en deeltijdse werknemers in alle sectoren
Bron: SES + andere bronnen; Aa

b)  arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen
Bron: Arbeidskrachtenenquête; Aa

c)  loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van het bruto-uurloon voor vrouwen en mannen, voor 
voltijdse en deeltijdse werknemers in alle sectoren, apart vermeld voor de private en de publieke sector
Bron: SES + andere bronnen; Aa voor bepaalde landen, A4

d)  loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van het brutojaarloon voor vrouwen en mannen, voor vol-
tijdse en deeltijdse werknemers in alle sectoren, apart vermeld voor de private en de publieke sector
Bron: SES + andere bronnen; A4

loonkloof tussen vrouwen en mannen =
 (gemiddeld brutoloon van mannen – gemiddeld brutoloon van vrouwen) 

x100
gemiddeld brutoloon van mannen

24
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e)  loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van het brutomaandloon voor vrouwen en mannen, vol-
tijdse arbeid
Bron: SES; A4

f)  loonkloof tussen vrouwen en mannen op basis van het brutomaandloon voor vrouwen en mannen, vol-
tijdse en deeltijdse arbeid
Bron: SES; A4

Indicator 2: Ratio voor de loonmassa
a)  aandeel in het totaal van alle lonen naar geslacht

Bron: Administratieve gegevens of andere bronnen; Aa voor bepaalde landen, N

b)  verdeling van het totale aantal werknemers naar geslacht
Bron: Administratieve gegevens, Arbeidskrachtenenquête, of andere bronnen; Aa

c)  verdeling van het totale aantal feitelijk gewerkte dagen naar geslacht
Bron: Administratieve gegevens, Arbeidskrachtenenquête, of andere bronnen; Aa

B. Factoren van ongelijkheid
Indicator 3: Ratio voor deeltijdwerk
a)  Bruto-uurloon en loonkloof:
 vrouwen (deeltijd) — mannen (deeltijd)
 vrouwen (deeltijd) — vrouwen (voltijd)
 mannen (deeltijd) — mannen (voltijd)
 vrouwen (deeltijd) — mannen (voltijd)

Bron: SES; A4

b)  deeltijdarbeid naar geslacht
Bron: Arbeidskrachtenenquête; Aa

Indicator 4: Ratio naar leeftijd en opleidingsniveau
a)  arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

Bron: Arbeidskrachtenenquête; Aa

b)  loonkloof naar leeftijdsgroep (< 24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 en 65+) op basis van uurloon van vrouwe-
lijke en mannelijke werknemers, voltijds en deeltijds
Bron: SES; A4, Aa voor sommige landen, met de leeftijdsgroepen: –25, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+.

c)  arbeidsparticipatie naar onderwijsniveau (IsCed, 3 niveaus)
Bron: Arbeidskrachtenenquête; Aa
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d)  loonkloof naar onderwijsniveau (IsCed, 3 niveaus), voltijd- en deeltijdwerkers
Bron: SES; A4

Indicator 5: Segregatie op de arbeidsmarkt
a)  gemiddeld bruto-uurloon voor vrouwelijke en mannelijke werknemers in de vijf bedrijfstakken (naCe, 

tweecijferig) met het hoogste aantal vrouwelijke werknemers en het hoogste aantal mannelijke werkne-
mers.
Bron: SES; A4

b)  gemiddeld bruto-uurloon voor vrouwelijke en mannelijke werknemers in de vijf beroepscategorieën (IsCo-
categorieën, tweecijferig) met het hoogste aantal vrouwelijke werknemers en het hoogste aantal manne-
lijke werknemers.
Bron: SES; A4

c)  loonkloof bij de bedrijfsleiding (IsCo 12 en 13)
Bron: SES; A4

D. Beleid ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen
Indicator 8: maatregelen ter bevordering van gelijke verloning en ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en 

mannen (evaluatie om de vier jaar)
Situatie:
a)  actoren die betrokken zijn bij het thema van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

actor Belangrijkste rol in dit verband

b)  overheidsmaatregelen voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

Jaar naam maatregel soort maatregel actieplan of 
afzonderlijke actie Partij (orgaan)

c)  goede werkwijzen die gericht zijn op het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

Jaar naam maatregel omschrijving

ontwikkeling:
a)  evaluatie van de wetgeving ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

Ja neen wetgeving voornaamste conclusies
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b)  evaluatie van andere maatregelen ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen 

Ja neen naam maatregel voornaamste conclusies

c)  systeem voor het vergaren van gegevens over klachten inzake loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen

d)  met gegevensvergaring belast(e) orga(a)n(en)

e)  aantal ingediende klachten over loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen per jaar van activiteit 

Jaar aantal klachten

f)  algemene ratio: aantal klachten over loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen, ten opzichte van het 
totale aantal klachten over discriminatie tussen vrouwen en mannen op werkgelegenheidsgebied

II. COmPLEmENTAIRE INDICATOREN VOOR EEN GRONDIGE EVALUATIE VAN DE LOONKLOOF TUSSEN VROUwEN EN mANNEN
B. Factoren van ongelijkheid
Indicator 6: Ratio naar persoonlijke kenmerken (nieuwe indicator 2010)
a)  arbeidsparticipatie naar gezinstoestand en burgerlijke staat (gekruist)

Bron: Arbeidskrachtenenquête; Aa

b)  loonkloof tussen vrouwen en mannen naar gezinstoestand en burgerlijke staat
Bron: SES (wenselijk voor de toekomst); N

c)  loonkloof tussen vrouwen en mannen naar geboorteland
Bron: SES (wenselijk voor de toekomst); N

C. Relatief gewicht van deze factoren
Indicator 7: Opsplitsing aan het verschil in uurlonen tussen vrouwen en mannen met behulp van de Oaxaca-decompositie
a)  Bijdrage van het aspect deeltijd aan het totale loonverschil

b)  Bijdrage van het aspect opleidingsniveau aan het totale loonverschil

c)  Bijdrage van het aspect leeftijd aan het totale loonverschil

d)  Bijdrage van het aspect dienstjaren in het bedrijf aan het totale loonverschil

e)  Bijdrage van het aspect sector aan het totale loonverschil

f)  Bijdrage van het aspect functie aan het totale loonverschil
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g)  Bijdrage van het aspect ondernemingsgrootte aan het totale loonverschil

h)  Bijdrage van het aspect gezinssamenstelling aan het totale loonverschil (wenselijk in de toekomst); n

i)  Bijdrage van het aspect burgerlijke staat aan het totale loonverschil (wenselijk in de toekomst); n

j)  Bijdrage van het aspect geboorteland aan het totale loonverschil (wenselijk in de toekomst); n

k)  aandeel van het loonverschil dat niet verklaard kan worden op basis van gekende factoren
Bron: SES; A4

D. Beleid ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen
Indicator 9: Invloed van collectieve onderhandelingen op de bevordering van gelijke beloning en het dichten van de loon-

kloof tussen vrouwen en mannen
situatie:
a)  maatregelen betreffende de loonkloof tussen vrouwen en mannen die zijn uitgevoerd in het kader van col-

lectieve onderhandelingen 

Jaar naam maatregel soort maatregel Betrokken 
actoren aard maatregel toepassingsni-

veau

b) goede werkwijzen voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen bij collectieve onderhan-
delingen 

Jaar naam maatregel omschrijving

evolutie:
a) wijze van gegevensvergaring over de loonkloof tussen vrouwen en mannen in collectieve overeenkomsten

daarmee belast orgaan Publiek of particulier

Ja

neen

b) systeem van gegevensvergaring betreffende collectieve overeenkomsten waarin de loonkloof tussen vrou-
wen en mannen behandeld wordt 

Jaar aantal collectieve overeenkomsten
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c) evaluatie van de maatregelen voor het dichten van de loonkloof bij collectieve onderhandelingen 

Ja neen

maatregelen voornaamste conclusies

Indicator 10: Effect van deeltijdwerk, ouderschapsverlof, systemen van tijdkrediet en loopbaanonderbreking op de loon-
kloof tussen vrouwen en mannen

evolutie:
a)  Beoordeling van onderzoek naar de effecten van flexibele arbeidsvormen op de loonkloof tussen vrouwen 

en mannen 

flexibele arbeidsvormen Ja neen

deeltijd

loopbaanonderbreking

tijdkredietsysteem

ouderschapsverlof

flexibele arbeidsvormen Beoordeling van kortetermijneffect Beoordeling van langetermijneffect

deeltijd

loopbaanonderbreking

tijdkredietsysteem

ouderschapsverlof

b)  Belangrijkste conclusies van de beoordeling 

Beoordeling van:

deeltijd

loopbaanonderbreking

tijdkredietsysteem

ouderschapsverlof

c)  Informatie verstrekt door overheidsinstanties om meer bekendheid te geven aan de effecten van flexibele 
arbeidsvormen op de loonkloof tussen vrouwen en mannen

 Ja neen
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EUROPESE COMMISSIE
wisselkoersen van de euro32 17 december 2010
(2010/C 345/02)
1 euro =

munteenheid koers
usd us-dollar 1,3260
JPY Japanse yen 111,26
dkk deense kroon 7,4498
gBP Pond sterling 0,85185
sek Zweedse kroon 9,0223
CHf Zwitserse frank 1,2738
Isk IJslandse kroon
nok noorse kroon 7,8925
Bgn Bulgaarse lev 1,9558
CZk tsjechische koruna 25,218
eek estlandse kroon 15,6466
Huf Hongaarse forint 272,75
ltl litouwse litas 3,4528
lvl letlandse lat 0,7098
Pln Poolse zloty 3,9798
ron roemeense leu 4,2935
trY turkse lira 2,0371

munteenheid koers
aud australische dollar 1,3428
Cad Canadese dollar 1,3358
Hkd Hongkongse dollar 10,3124
nZd nieuw-Zeelandse dollar 1,7976
sgd singaporese dollar 1,7427
krw Zuid-koreaanse won 1 533,35
Zar Zuid-afrikaanse rand 9,0581
CnY Chinese yuan renminbi 8,8252
Hrk kroatische kuna 7,3878
Idr Indonesische roepia 11 976,33
mYr maleisische ringgit 4,1524
PHP filipijnse peso 58,737
ruB russische roebel 40,7185
tHB thaise baht 39,982
Brl Braziliaanse real 2,2640
mXn mexicaanse peso 16,4795
Inr Indiase roepie 60,1236

32  Bron: door de europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.
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ONDERSTEUNING VAN DE 
STRATEGIE VAN DE COMMISSIE

1 Doc. 13767/10.
2  Artikel 2 en artikel 3, lid 3, VEU, alsmede artikel 8 VWEU.
3 Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezond-

heid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie (PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1); Richtlijn 2004/113/EG van de 
Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en 
diensten (PB L 373 van 21.12.2004, blz. 37); 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 vrouwen en mannen in arbeid en beroep (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23); Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 
2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG 
(PB L 68 van 18.3.2010, blz. 13); Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van zelfstandig werkzame vrouwen en mannen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad (PB L 180 van 15.7.2010, blz. 1).

4 Doc. 5056/10.
5 Doc. 7034/06.
6 Doc. 17495/08.
7 7370/10.
8 7775/1/06 REV 1.
9 15992/09.

ontwerp-ConClusies van De raaD ter 
onDersteuning van De uitvoering van De 
strategie van De europese Commissie voor 
De gelijkheiD van vrouwen en mannen 2010-2015 

overwegenDe hetgeen volgt:

1. In de strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010-2015 die door de Europese Commissie op 
21 september 2010 is aangenomen, worden vijf prioritaire actiegebieden genoemd: gelijke economische 
zelfstandigheid; gelijke beloning voor gelijk of gelijkwaardig werk; gelijkheid in besluitvorming; 
waardigheid, integriteit en bestrijding van gendergerelateerd geweld; en gendergelijkheid in externe 
acties. Een zesde gebied betreft horizontale vraagstukken betreffende rolpatronen, wetgeving, bestuurs- 
en gendergelijkheidsinstrumenten, en de strategie omvat de voornaamste maatregelen van de Europese 
Commissie voor alle zes gebieden1.

2. Gelijkheid van vrouwen en mannen is een in de Verdragen verankerd fundamenteel beginsel van de 
Europese Unie en een van de doelstellingen en taken van de Europese Unie, en integratie van het beginsel 
van gelijkheid van vrouwen en mannen in al haar activiteiten vormt een specifieke opdracht voor de Unie.2

3. Gendergelijkheid is vastgelegd in artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

4. De Europese Unie beschikt over een aanzienlijk corpus aan wetgeving ter bevordering van de naleving 
van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en mannen op het gebied van werk, goederen en 
diensten3.

5. Uit de door de Europese Commissie aangenomen opeenvolgende jaarverslagen over “gelijkheid van vrouwen 
en mannen”4 blijkt dat de vooruitgang traag is en dat feitelijke gendergelijkheid nog niet is bereikt. 

6.  De strategie van de Europese Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2010 2015 bouwt 
voort op haar routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006 20105,  die het onderwerp 
vormde van een tussentijds voortgangsverslag6, en het Vrouwenhandvest dat door de Europese Commissie 
op 5 maart 20107 is aangenomen.

7. De Europese Raad, op 23 en 24 maart 2006 bijeen, heeft het Europees Pact voor gendergelijkheid8 
aangenomen, dat op het niveau van de Lidstaten en van de Unie maatregelen aanmoedigt ter ondersteuning 
van de uitvoering van de routekaart van de Europese Commissie (2006-2010).

8. In zijn conclusies over “Peking + 15: toetsing van de vorderingen (2009)”9 heeft de Raad de Commissie 
verzocht een follow-upstrategie op te stellen, op basis van de zes prioriteiten van de routekaart 2006-
2010, rekening houdend met bestaande instrumenten en met inachtneming van de huidige vraagstukken 
en uitdagingen zoals de economische en financiële crisis, het milieu en de klimaatverandering, duurzame 



6

10  Advies over de toekomst van het gendergelijkheidsbeleid na 2010 en over de prioriteiten voor een eventueel toekomstig kader voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen.

11  15488/09.
12   EUCO 13/1/10 REV 1.

ontwikkeling, de vergrijzing van de samenleving en toenemende migratie, de situatie van vrouwen uit 
etnische minderheden, en de rol van jongens en mannen bij de totstandkoming van gendergelijkheid.

9. In zijn op 29 januari 2010 aangenomen advies10 heeft het Raadgevend Comité voor gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen aanbevolen de werkzaamheden betreffende de in de routekaart 2006-2010 genoemde 
prioriteiten voort te zetten, nieuwe uitdagingen en sectoroverschrijdende vraagstukken aangewezen die 
in overweging moeten worden genomen, en voorgesteld de bestuursmechanismen voor een eventuele 
toekomstige strategie van de Commissie, alsook de institutionele mechanismen ter bevordering van de 
rechten van vrouwen en de gelijkheid van vrouwen en mannen, te versterken.   

10. In zijn conclusies over “Gendergelijkheid: bevordering van de groei en de werkgelegenheid - bijdrage ten 
behoeve van de Lissabonstrategie na 2010” (2009)11, heeft de Raad benadrukt dat gendergelijkheid van 
doorslaggevend belang is voor de verwezenlijking van de EU-doelstellingen ten aanzien van de economische 
en sociale samenhang en een hoog niveau van werkgelegenheid, alsook voor het verwezenlijken van 
duurzame groei en concurrentievermogen, en voor het aanpakken van de demografische uitdaging, en de 
Europese Commissie verzocht bij het aannemen van de Lissabonstrategie in 2010 de genderdimensie te 
versterken. 

11. In de door het trio op 26 maart 2010 te Valencia aangenomen verklaring hebben het Spaanse, het Belgische 
en het Hongaarse voorzitterschap opnieuw bevestigd dat het gendergelijkheidsbeleid binnen de Europa 
2020-strategie, in de nieuwe strategie betreffende gendergelijkheid van de Commissie, die op dat 
moment in voorbereiding was, en in de uitvoering van het Europees Pact voor gendergelijkheid en het 
Actieprogramma van Peking moet worden versterkt. 

12. Op 17 juni 2010 heeft de Europese Raad de post-Lissabonstrategie vastgesteld, die bekend staat als 
“Europa 2020: een nieuwe Europese strategie voor banen en groei12”, die vijf kerndoelen, geïntegreerde 
richtsnoeren, zeven vlaggenschipinitiatieven en geïntegreerde en versterkte bestuursmechanismen, zoals 
thematische bijeenkomsten van de Europese Raad, omvat.

13. Het Europees Parlement heeft op 17 juni 2010 een resolutie aangenomen over de beoordeling van de 
resultaten van de routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010. 

14. Tijdens de informele bijeenkomst van de ministers voor gendergelijkheid op 26 oktober 2010 heeft het 
Belgische voorzitterschap de ministers van de Lidstaten die belast zijn met gendergelijkheid en de Europese 
instellingen verzocht initiatieven en werkmethoden te bespreken en voor te stellen om de doeltreffendheid 
van beleidsmaatregelen voor gendergelijkheid in deze nieuwe beleidscontext en van de mechanismen om 
hierop toe te zien te verhogen.

15. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle Lidstaten de vijf prioritaire gebieden en de horizontale vraagstukken 
als genoemd in de nieuwe strategie van de Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2010-2015) 
besproken, alsook de tweeledige aanpak en de instelling van een jaarlijkse dialoog over gendergelijkheid 
op het hoogste niveau. Tevens hebben zij gesproken over mogelijke follow-upinstrumenten en de noodzaak 
het Europees Pact voor gendergelijkheid aan te passen, rekening houdend met de context van de nieuwe 
Europa 2020-strategie.
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13   In de betekenis van de integratie van het genderaspect in alle beleidsgebieden. 
14   Artikel 2 en artikel 3, lid 3, VEU, alsmede artikel 8 VWEU.

De raaD van De europese unie

16. IS INGENOMEN met de aanneming door de Europese Commissie van haar nieuwe strategie voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen 2010-2015.

17. NEEMT NOTA van de vijf prioritaire actiegebieden en de horizontale vraagstukken in die nieuwe strategie.

18. IS VERHEUGD OVER het feit dat de Europese Commissie in haar strategie een tweeledige aanpak volgt 
waarin gender mainstreaming13 en specifieke maatregelen worden gecombineerd.

19. IS INGENOMEN MET de versterkte samenwerking met de verschillende instellingen en partners die mogelijk 
zal worden door de instelling van de jaarlijkse dialoog over gendergelijkheid op het hoogste niveau op basis 
van het jaarverslag van de Commissie terzake.

20. BEVESTIGT OPNIEUW HET BELANG van de totstandbrenging en instandhouding van een nauwe koppeling 
tussen de strategie van de Europese Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Europa 
2020-strategie, met name gezien het kerndoel om te trachten de arbeidsparticipatie voor vrouwen en man-
nen op 75% te brengen, in het kader van het nieuwe Europese semester. 

21. IS VAN OORDEEL dat het, om de vorderingen op weg naar de gelijkheid van vrouwen en mannen te bespoe-
digen en er, met name, voor te zorgen dat de doelstellingen van de strategie van de Europese Commissie 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen worden verwezenlijkt, van cruciaal belang is dat alle Europese 
instellingen, het Europees Instituut voor gendergelijkheid, de Lidstaten, de sociale partners, organisaties die 
gendergelijkheid bevorderen en het maatschappelijk middenveld, naar gelang hun respectieve bevoegdhe-
den, hierbij betrokken zijn en samenwerken.

22. BEVESTIGT NADRUKKELIJK dat het beginsel gender mainstreaming in al zijn werkzaamheden ten volle en 
daadwerkelijk moet worden toegepast14. 

23. MOEDIGT DE EUROPESE RAAD AAN gender mainstreaming stelselmatig en zichtbaar in zijn werkzaamheden 
te implementeren en het punt gendergelijkheid vóór het verstrijken van de strategie van de Europese Com-
missie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op zijn agenda te plaatsen.
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24. VERZOEKT DE Lidstaten om de vorderingen op weg naar de gelijkheid van vrouwen en mannen te bespoe-
digen en de facto gendergelijkheid te bereiken, rekening houdend met hun nationale omstandigheden:
(a) hun verbintenissen op de vijf prioritaire actiegebieden te bevestigen, ook door de horizontale vraagstuk-

ken in de strategie van de Europese Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aan te pak-
ken;

(b) ervoor te zorgen dat die verbintenissen in hun nationale programma’s en, in voorkomend geval, in hun 
nationale hervormingsprogramma’s in het kader van de uitvoering van de Europa 2020-strategie, daad-
werkelijk gestand worden gedaan; en

(c) de follow-up van het Europees Pact voor gendergelijkheid te verbeteren door ten volle gebruik te maken 
van de bestaande mechanismen, structuren en indicatoren;

 en deze verbintenissen tot uiting te brengen in het Europees Pact voor gendergelijkheid, en de herziening 
daarvan bijgevolg te steunen. 

25. VERZOEKT de Europese Raad het Europees Pact voor gendergelijkheid in het voorjaar van 2011 in het licht 
van de nieuwe strategie van de Commissie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2010-2015), van de 
Europa 2020-strategie en van deze conclusies aan te passen en te verbeteren.

26. VERZOEKT HET KOMENDE HONGAARSE VOORZITTERSCHAP alle nodige maatregelen te nemen om dit 
proces te steunen.
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informele vergaDering van ministers bevoegD 
voor De gelijkheiD van vrouwen en mannen
(brussel, 26 oktober 2010)

Op 26 oktober kwamen de EU-Ministers bevoegd voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in Brussel 
samen ter ondersteuning van de toepassing van de Strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
van de Commissie (2010-2015). Tijdens deze vergaderingen bespraken de Ministers ook hoe de Lidstaten de 
verbintenissen kunnen aanpassen en versterken  in het Europees Pact voor gendergelijkheid, in de context van 
de Europa 2020-Strategie.

Uit deze vergadering kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

1. onDersteuning van het werk van De Commissie en haar nieuwe 
strategie voor De gelijkheiD van vrouwen en mannen  
(2010-2015)

De Ministers ondersteunen de Strategie, de vijf prioritaire actiedomeinen, en zijn horizontale aanpak. Er werd 
onderstreept dat een Europese Strategie voor gelijkheid van vrouwen en mannen enkel doeltreffend kan zijn 
als hij wordt gesteund door alle betrokken instanties (politici, sociale partners, het verenigingsleven) en als er 
kan gebouwd worden op een sterk partnerschap tussen de bevoegde organen. De nadruk moet gelegd worden 
op het betrekken van mannen in deze strategie, meer specifiek door middel van bewustmaking en specifieke 
op mannen gerichte acties.

2. verzekeren Dat genDergelijkheiD een transversale Doelstel-
ling is van De europa 2020-strategie 

De Ministers herinnerden aan de belangrijkheid om een sterke link te leggen tussen de Strategie voor 
gendergelijkheid van de Commissie en de Europa 2020-Strategie. Er werd ook herinnerd aan de belangrijkheid 
om de arbeidsparticipatie van vrouwen op te trekken in de context van de Europa 2020-Strategie. De nood 
aan de ontwikkeling van het vrouwelijk ondernemerschap werd onderstreept. De Ministers benadrukten dat 
verbeteringen van de genderongelijkheden nauwgezet opgevolgd zouden moeten worden, in het bijzonder 
door middel van streefcijfers en precieze indicatoren.  

3. aannemen en versterken van het europees paCt voor genDer-
gelijkheiD onDer het komenDe hongaarse voorzittersChap

De vergadering kwam tot een overeenstemming over de nood aan het aanpassen en versterken van de 
verbintenissen in het Europees Pact voor gendergelijkheid om de toepassing van de nieuwe Strategie van de 
Commissie te ondersteunen. De punten uit de Strategie zouden moeten geïntegreerd worden in het Pact.
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4. instaan voor effiCiënte meChanismen voor De opvolging van 
De verbintenissen in het paCt, zonDer Daarbij aDministratieve 
overlast te veroorzaken 

Deze opvolgingsmechanismen zouden rekening moeten houden met de volgende principes:
• het ontwikkelen van een nauwgezette en doeltreffende observatie van de genderdimensie in het ge-

voerde beleid, in het bijzonder door het versterken van de bestaande controlestructuren en het verster-
ken en ontwikkelen van de rol van het Europees Genderinstituut;

• promoten van het regelmatig gebruik van genderindicatoren (de Pekingindicatoren) en het opvolgen 
van de verbintenissen in de Nationale Hervormingsprogramma’s; 

• jaarlijks key messages aannemen om voor te leggen aan de Europese Raad op basis van het jaarlijks 
verslag van de Commissie over de gelijkheid van vrouwen en mannen;

• een genderperspectief integreren in alle werkzaamheden van alle configuraties van de Raad;
• het ondersteunen van een dialoog op hoog niveau (met de Europese Commissie, de Europese Raad en 

het Europees Parlement) over de bereikte vooruitgang in de context van de Strategie voor gendergelijk-
heid van de Commissie; 

• het bevorderen van de uitwisseling van goede praktijken tussen de Lidstaten.
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De strijD tegen 
gewelD tegen vrouwen

verklaring van Brussel: naar een 
coherent, DoeltreffenD en algemeen BeleiD 
ter BestrijDing van gewelD tegen vrouwen 
(Brussel, 24 novemBer 2010)

in opvolging van de twee topvergaderingen rond vrouwen aan de macht in 1992 in Athene en in 2010 in Cadiz 
en de opeenvolgende verklaringen binnen de context van de eu, houden wij, de Ministers en de politieke leiders 
van de eu-lidstaten, in Brussel samengekomen op het initiatief van het Belgische voorzitterschap, de Derde 
europese top, die voor het eerst gewijd is aan de bestrijding van het geweld tegen vrouwen.

herinnerenD aan: 

De Conclusies van de raad (ePsCo) over de uitbanning van het geweld tegen vrouwen in de europese unie 
aangenomen op 8 Maart 2010.

De werkzaamheden van de europese Commissie met het oog op de tenuitvoerlegging van de nieuwe genderge-
lijkheidsstrategie door middel van prioritaire en horizontale acties, waarbij de uitbanning van gendergerelateerd 
geweld een prioritair domein is. 

De eu-indicatoren voor geweld tegen vrouwen, die in 2002 werden aangenomen tijdens het Deense voorzitter-
schap in het kader van de follow-up van de evaluatie en het opvolgen van het actieplatform van Peking.

De richtlijnen van de eu aangaande de mensenrechten die aangenomen werden op de raad van Algemene Zaken 
op 8 december 2008, waarin de eu de drie onlosmakelijk verbonden doelstellingen betreffende de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen herhaalt: de preventie van geweld, de bescherming en ondersteuning van slachtof-
fers en de vervolging van daders.

De ontwerpovereenkomst aangaande de preventie en de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk ge-
weld, die momenteel wordt opgesteld door de raad van europa.  

De eerste resultaten van drie studies van de europese Commissie:

•	 de haalbaarheidsstudie om een beeld te krijgen van de mogelijkheden, opportuniteit en behoeften met be-
trekking tot het standaardiseren van  de wetgeving betreffende geweld tegen vrouwen, geweld tegen kin-
deren en geweld dat verband houdt met de seksuele geaardheid; 

•	 de studie aangaande schadelijke traditionele gebruiken in de eu, met inbegrip van vrouwelijke genitale ver-
minking;

•	 de studie aangaande geweld tegen vrouwen en de rol van gendergelijkheid, sociale inclusie en gezondheids-
strategieën.
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Zijn wij van mening: 

gewelddaden tegen vrouwen zijn een schending van de mensenrechten en de menselijke vrijheden. Ze zijn een 
schending van het beginsel van de menselijke integriteit en waardigheid en kunnen ernstige lichamelijke en 
psychologische gevolgen hebben voor de slachtoffers en hun kinderen. Deze vorm van geweld is een gevolg van 
een uiting van een historisch ongelijke machtsverdeling tussen vrouwen en mannen. Bovendien staan ze het 
verwezenlijken van gendergelijkheid in de weg.

om deze fundamentele redenen, maar ook door de onrustwekkend hoge menselijke, maatschappelijke en econo-
mische kost voor het geheel van de samenleving, is geweld tegen vrouwen een belangrijk politiek probleem voor 
elke lidstaat.

Daarom Zijn wij, als vrouwelijke ministers, overeengekomen wat volgt:

wij veroordelen geweld tegen vrouwen en verklaren opnieuw dat geen enkel gebruik, traditie of religieuze over-
weging kan worden ingeroepen om dit geweld te rechtvaardigen of de verplichtingen van de staten betreffende 
de uitbanning ervan uit de weg te gaan. 

wij zijn verheugd dat de bestrijding van geweld tegen vrouwen een van de vijf prioriteiten is van de strategie 
voor gendergelijkheid 2010-2015 van de europese Commissie, die op 21 september 2010 door de europese Com-
missie werd voorgesteld.

wij roepen op tot de verbetering en aanpassing van het europees Pact voor gendergelijkheid onder het Hon-
gaarse voorzitterschap, teneinde de voornaamste doelstellingen van het eu-gendergelijkheidsbeleid te herfor-
muleren, met inbegrip van de gezamenlijke verbintenis van de lidstaten tot het bestrijden van het geweld tegen 
vrouwen, in het bijzonder door middel van nationale actieplannen tegen geweld.

wij verbinden ons tot de ondersteuning van het opstellen van een doeltreffend europees beleid op grond van de 
volgende vijf principes: beleid, preventie, opvang- en hulpdiensten voor vrouwen en meisjes, bescherming en 
vervolging.

wij verbinden ons tot het ondersteunen van de ontwikkeling van europese en nationale strategieën en acties 
met deze beleidslijnen als een referentiekader voor nationale beleidslijnen, het definiëren van gezamenlijke 
principes en geschikte instrumenten en om een meetbare en snelle vooruitgang te waarborgen.
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De strijD tegen 
gewelD tegen vrouwen

wij verbinden ons ertoe om de nationale regeringen en de europese instellingen te ondersteunen om, waar 
nodig en in overeenstemming met de nationale wettelijke systemen van de lidstaten, de volgende maatregelen 
te versterken:

a) In het domein van het beleid  
•	 De uitwisseling van best practices en de verbetering van de wettelijke instrumenten.

b) In het domein van de preventie 

•	 specifieke preventiemaatregelen voor alle vormen van geweld tegen vrouwen.   
•	 samenwerken met de professionals, in het bijzonder in het domein van het onderwijs, het middenveld, 

de medische sector, justitie en politie, de sociale sector en het bedrijfsleven om de meest geschikte 
boodschappen en acties te ontwikkelen om de maatschappij bewust te maken.  

•	 regelmatige en grootschalige sensibiliseringscampagnes die slachtoffers aanzetten om een klacht in te 
dienen of hulp te vragen.

•	 Het aanzetten van mannen en jongens om een actieve rol te spelen in de preventie en de uitbanning van 
alle vormen van gendergerelateerd geweld. 

c) In het domein van de hulpverlening 

•	 structuren opzetten om voldoende, toegankelijke en kwaliteitsvolle hulpverlening te voorzien voor 
slachtoffers van geweld.  

•	 De ontwikkeling van diensten voor de behandeling van daders en er daarbij op letten dat deze diensten 
geen beperking vormen voor de beschikbaarheid van de hulpdiensten voor slachtoffers.

d) In het domein van de bescherming 
•	 voorzien in gepaste bescherming, huisvesting en psycho-medisch-sociale en juridische begeleiding voor 

vrouwelijke geweldslachtoffers en kinderen die er getuige van zijn geweest.  

e) In het domein van de vervolging 
•	 een systematische behandeling van klachten, enerzijds om een gepast en doeltreffend antwoord en 

oplossing te bieden, de daders te straffen en het slachtoffer en, indien nodig, de kinderen van het 
slachtoffer, te respecteren, beschermen en erkennen en anderzijds om de dader bewust te maken van 
zijn verantwoordelijkheden en de impact van zijn daden.   

f) Op horizontale wijze:
•	 De coördinatie tussen de verschillende instellingen en organisaties die betrokken zijn bij de hulpverle-

ning aan en ondersteuning van slachtoffers, kinderen die getuige zijn geweest van geweld en bij de be-
handeling van daders, de politiediensten, de gerechtelijke instanties en de psycho-medisch-sociale dien-
sten teneinde zo adequaat mogelijk tussen te komen.   
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•	 sensibiliserende opvoedingscampagnes voeren om discriminerende culturele normen te bestrijden en de 
overheersende seksistische stereotypen en sociale stigmatisering aan te pakken die geweld tegen vrouwen 

rechtvaardigen en in stand houden. 

•	 Het aannemen van specifieke acties tegen geweld tegen jonge meisjes en vrouwen in kwetsbare situaties. 

•	 Met alle respect voor de onafhankelijkheid van de media, rekening houden met de belangrijke rol die de 

media en de nieuwe technologieën kun spelen om het klimaat te creëren waarin geweld tegen vrouwen 

onaanvaardbaar is en alle media aanzetten om op een verantwoordelijke en gevoelige wijze met gender-

specifiek geweld om te gaan.

•	 Doeltreffende gender mainstreaming, die ook bijdraagt tot de bestrijding van geweld tegen vrouwen.

•	 Het belang van gegevens en kennis om informatie aan te reiken bij het besluitvormingsproces en het beleid 

aangaande geweld tegen vrouwen te verbeteren. 

wij moedigen aan om verdere stappen te nemen voor de oprichting van een europees observatorium tegen 
geweld, voortbouwend op de bestaande institutionele structuren met een deskundigheid in genderkwesties.

wij overwegen de invoering van een gemeenschappelijk en gratis telefoonnummer dat in de lidstaten zou kun-
nen worden gebruikt om specifieke en actuele informatie en hulp te bieden aan slachtoffers van geweld tegen 
vrouwen.

wij steunen het in het leven roepen van een europees jaar van de strijd tegen geweld tegen vrouwen als een 
herbevestiging van ons engagement om dit soort geweld te bestrijden als een schending van de Mensenrechten 
van vrouwen.

wij roepen de regeringen van de 27 lidstaten, eu-instellingen, sociale en economische partners, de media, de 
academische instellingen en alle vrouwen en mannen op om actief bij te dragen tot de bestrijding van alle vor-
men van geweld tegen vrouwen. 
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top van vrouwelijke europese ministers 
over gewelD tegen vrouwen 
(Brussel, 24 novemBer 2010)

op 24 november 2010 organiseerde het Belgische voorzitterschap, op het initiatief van de vice-eerste Minister 
en Minister van gelijke kansen joëlle Milquet, een top van vrouwelijke ministers van de europese unie in aan-
wezigheid van mevrouw viviane reding, vicevoorzitter van de europese Commissie en verschillende vrouwelijke 
ministers.

De doelstelling van dit evenement was om nadruk te leggen op het belang van de verschillende vormen van 
geweld waarmee miljoenen vrouwen in de europese unie geconfronteerd worden en te pleiten voor de uitwer-
king van een coherent, doeltreffend en globaal beleid op europees niveau ter ondersteuning van de nationale 
beleidslijnen van de lidstaten.

Bij deze gelegenheid ondertekenden een twintigtal vrouwelijke ministers een verklaring waarmee ze zich enga-
geerden en aanbevolen dat de eu zou instaan voor: 

• het aanpassen en verbeteren van het europees Pact voor gendergelijkheid tijdens het Hongaarse voorzitter-
schap door er de concrete engagementen van de lidstaten ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in op 
te nemen;

• het steunen van het ontwikkelen van europese beleidslijnen op basis van de volgende vijf principes: beleid, 
preventie, hulpverleningsdiensten voor vrouwen en meisjes, bescherming en vervolging;

• de ontwikkeling van doeltreffende strategieën en acties waarin de gemeenschappelijke principes en de ge-
paste instrumenten gedefinieerd worden die een meetbare vooruitgang waarborgen;

• het organiseren van bewustmakingscampagnes en de uitwisseling van goede praktijken;
• vooruitgang boeken bij de creatie van een europees observatorium tegen geweld;
• de invoering van een europees jaar gewijd aan de strijd tegen geweld tegen vrouwen.
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conferentie ronD  
gewelD tegen vrouwen
(Brussel, 25 - 26 novemBer 2010)

samen met het Belgische voorzitterschap organiseerde de europese Commissie een conferentie over geweld tegen 
vrouwen, bijgewoond door beleidsmakers, parlementsleden, experts, academici, vertegenwoordigers van ngo’s en 
internationale organisaties in het domein van de bestrijding van het geweld tegen vrouwen. 

tijdens de openingssessie stelde mevrouw viviane reding, vicevoorzitter van de europese Commissie, de eerste re-
flecties van de europese Commissie voor  om een doeltreffend antwoord te vinden op europees niveau. De Belgische 
vice-eerste Minister joëlle Milquet stelde de verklaring voor die werd ondertekend op de top van vrouwelijke minis-
ters die op 24 november 2010 werd georganiseerd door het Belgische voorzitterschap. 

Het eerste panel keek naar de onderliggende oorzaken van geweld tegen vrouwen, tendensen, sociale aspecten en 
beleidsaspecten. tijdens het tweede panel probeerde men de relevante resultaten voor te stellen van de studie om 
de opportuniteit te evalueren van een gestandaardiseerde nationale wetgeving rond gendergerelateerd geweld en 
geweld tegen kinderen. ook de huidige wettelijke middelen werden besproken, de toepassing ervan en de mogelijk-
heden voor toekomstige wetgevende initiatieven. Het derde panel concentreerde zich op vrouwelijke genitale ver-
minking en de uitbanning ervan. een laatste panel was gewijd aan de uitdagingen bij het aanpakken van het feno-
meen, de vereiste actie voor een doeltreffende preventie, bescherming en vervolging, en de toegevoegde waarde van 
een eu-beleid.

De volgende conclusies kunnen worden getrokken uit de Conferentie:

1)  De oorzaken van geweld zijn extreem complex en van diverse origine, al zijn de wortels ervan soms verweven. 
een veelzijdige aanpak ontwikkelen is dus noodzakelijk.  

2)  De toepassing van een doeltreffend europees beleid tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen vereist een 
sterk wettelijk kader. De europese instellingen hebben een belangrijke rol te spelen op dit gebied, in het bijzon-
der als het gaat om richting geven aan acties, het verzamelen van geharmoniseerde gegevens, het uitwerken van 
gemeenschappelijke indicatoren en het evalueren van de toepassing van de beleidslijnen in europa. 

3)  er kan een europese standaardisering voorzien worden door rekening te houden met verschillende elementen, 
zoals: de absolute veroordeling van geweld tegen vrouwen, de toepassing van een doeltreffend systeem voor de 
bescherming van de slachtoffers, de preventie van geweld, de genderanalyse van juridische gegevens aangaande 
geweld, de erkenning van vrouwelijke genitale verminking als een vorm van geweld, …

4)  voor een groot aantal slachtoffers is het essentieel om een europees beschermingsbevel in te voeren om de be-
scherming van slachtoffers te verzekeren in elke lidstaat, met respect voor de specifieke regels van elk land. 

5)  De eu heeft een cruciale rol te spelen bij het uitwerken van een globale strategie gericht op de uitbanning van 
vrouwelijke genitale verminking om de slachtoffers en de potentiële slachtoffers te beschermen en bij het waar-
borgen van de uitwisseling van goede praktijken. 
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6)  De toepassing van een europees beleid tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen moet samengaan met een 
monitoringsysteem en vereist een goede samenwerking tussen de lidstaten en de europese instellingen. 

7 )  niet-gouvernementele organisaties moeten betrokken worden bij de toepassing van europese en nationale be-
leidslijnen en zouden van een structurele subsidie moeten kunnen genieten.

9)  Het Hongaarse voorzitterschap hoopt het europees genderpact te versterken, in het bijzonder door het opne-
men van een specifieke verwijzing naar geweld tegen vrouwen.  
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