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Inleiding: ongelijke beloning, 
nog steeds een realiteit.

Het beginsel van de gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor werk 

van gelijke waarde werd voor het eerst in 1951 ingeschreven in de Conventie nr. 100 van de 

Internationale Arbeidsorganisatie. Sindsdien is er, zowel op Europees als op Belgisch vlak, 

specifieke wetgeving tot stand gekomen die het beginsel heeft overgenomen en verder verfijnd. 

In ons land heeft deze wetgeving er onder andere toe geleid dat duidelijk discriminerende 

bepalingen, zoals de uitdrukking van vrouwenlonen als een percentage van de mannenlonen, 

uit de verschillende CAO’s zijn verdwenen.

Niettemin blijven er, ondanks alle juridische instrumenten, nog steeds aanzienlijke en 

hardnekkige beloningsverschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Het is niet altijd even 

eenvoudig om deze verschillen met harde cijfers onbetwistbaar aan te tonen, doch er zijn 

voldoende indirecte statische gegevens voorhanden die duiden op het bestaan van een echte 

loonkloof. Voor wat België betreft, kan ondermeer worden verwezen naar de cijfers uit de 

loonenquêtes van het N.I.S., met name de halfjaarlijkse enquête naar de bruto-uurverdiensten 

van de arbeiders en de semestriële enquête naar de brutomaandwedden van de bedienden 

in de industrie en de dienstensector. 

Binnen de industrie verdienen vrouwelijke arbeiders op dit moment gemiddeld 79,44% van 

wat hun mannelijke collega’s verdienen, terwijl dit in 1981 nog 72% was. Bij de bedienden 

binnen de industrie zijn de loonverschillen tussen mannen en vrouwen nog sterker dan bij 

de arbeiders: vrouwelijke bedienden verdienen nu 70,07% van wat hun mannelijke collega’s 

verdienen, in 1981 bedroeg dit 59,89%.

Bekijken we de toestand in de verschillende deelsectoren, dan stellen we vast dat de 

loonverschillen praktisch van het enkelvoud naar het drievoud gaan, en dat zowel bij de 

bedienden als bij de arbeiders. Opvallend is dat in de relatief jonge sectoren (kantoormachines, 

elektronische apparatuur, transportmiddelen) de verhoudingen tussen de lonen van de 

mannen en de vrouwen anders en meestal minder scherp liggen. In een aantal traditionele 

activiteitssectoren (textiel, chemische nijverheid, metallurgie) blijven de vrouwenlonen dan weer 

onder het algemene gemiddelde in de industrie liggen. Positief is wel dat in een aantal sectoren 

over de laatste jaren een betekenisvolle vooruitgang werd geboekt, zo bv. voor wat betreft de 

rubber- en kunststofnijverheid (arbeiders), de vervaardiging van kantoormachines en computers 

(arbeiders) en de vervaardiging van medische apparatuur (bedienden).

Verschillende theorieën zijn in de loop der jaren ontwikkeld om de algemene loonkloof tussen 

mannen en vrouwen te verklaren. Sommige van die theorieën verwijzen naar objectieve factoren 

ter verklaring van de beloningsverschillen, andere duiden dan weer op de aanwezigheid van 

verborgen mechanismen van discriminatie die leiden tot onderwaardering van door vrouwen 

gedomineerde functies en beroepen.

beginsel van 

gelijk loon

loonkloof

oorzaken 

loonkloof
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Volgens de neoklassieke human capitaltheorie hebben loonverschillen tussen mannen en 

vrouwen in de eerste plaats te maken met verschillen in opleiding, ervaring en anciënniteit. 

Vrouwen zouden volgens deze theorie minder investeren in opleiding omdat ze nadien ook 

minder intensief aan het arbeidsproces deelnemen. Daarbij wordt vaak verwezen naar het 

hoger absenteïsme van vrouwen op de arbeidsmarkt (bv. omwille van de thuiszorg voor 

kinderen) of naar het feit dat meer vrouwen dan mannen beroep doen op deeltijdse arbeid 

of loopbaanonderbreking. Ondertussen is uit onderzoeken in binnen- en buitenland echter 

gebleken dat deze theorie de totale loonkloof slechts in zeer beperkte mate kan verklaren. De 

laatste decennia is het opleidingsniveau van vrouwen immers behoorlijk gestegen en ook hun 

werkervaring benadert steeds meer die van de mannen. Amerikaanse onderzoekers menen dan 

ook dat “human-capitalfactoren” op geaggregeerd niveau slechts een kwart en nooit meer dan de 

helft van de bestaande loonverschillen tussen de seksen kunnen verklaren1.

De meeste institutionalisten (economen en sociologen) zijn het er over eens dat de belangrijkste 

oorzaak voor de bestaande loonverschillen is gelegen in de naar geslacht gesegregeerde 

arbeidsmarkt. Deze segregatie houdt in dat mannen en vrouwen, tengevolge van grotendeels 

sociaal-cultureel bepaalde verschillen in beroepskeuze, tewerkgesteld zijn in andere segmenten 

(sectoren) van de arbeidsmarkt. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen horizontale 

en verticale segregatie.

Horizontale segregatie houdt in dat mannen en vrouwen zich in duidelijk onderscheiden 

deelgebieden van de arbeidsmarkt concentreren. Zo blijken vrouwen voornamelijk actief 

te zijn in de zogenaamde welzijnsproducerende sectoren (gezondheidszorg, onderwijs, 

distributie, schoonmaak), terwijl mannen voornamelijk werkzaam zijn in de zogenaamde 

welvaartsproducerende sectoren. Juist deze verschillen in keuze voor sectoren van de 

arbeidsmarkt blijkt zeer bepalend te zijn voor het algemeen verschil in loonniveau tussen 

mannen en vrouwen. Uit globaal onderzoek komt immers naar voor dat de waarde van 

welzijnsproductieve arbeid, voorzover in loon uitgedrukt, relatief lager scoort dan de waarde 

van welvaartsproductieve arbeid. De belangrijkste verklaring daarvoor ligt in het feit dat de 

welzijnsproducerende sectoren doorgaans minder concurrentieel en minder winstgevend 

zijn, waardoor het algemene beloningsniveau er ook lager is dan in andere sectoren. Aldus 

kan een functie in de welzijnsproducerende sector soms tot 20% minder opbrengen als een 

identieke functie in een andere sector.

Naast de horizontale segregatie op de arbeidsmarkt, is er ook nog de verticale segregatie. 

Deze houdt in dat mannen en vrouwen zich op verschillende functieniveaus bevinden binnen 

eenzelfde sector of onderneming. Vrouwen zullen daarbij eerder terug te vinden zijn in 

de lagere functies, wat maakt dat het gemiddelde functieniveau van de vrouwen onder 

dat van de mannen ligt. Anders geformuleerd: het percentage vrouwen in goed betaalde 

functies is zeer gering.

human capital

theorie

arbeidsmarkt-

segregatie

1 Zie: TREIMAN, D.J. en HARTMANN, H.I., Women, work and wages: equal pay for jobs of equal value, 
 Washington D.C., National Academy Press, 1981.
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Heel verwant met het voorgaande is de theorie van de dubbele arbeidsmarkt. Deze theorie 

beschouwt de arbeidsmarkt als een systeem met verschillende compartimenten. Vereenvoudigd 

zijn er twee segmenten, die stevig van elkaar worden gescheiden door structurele grenzen. In 

het bovenste segment treft men banen aan met werkzekerheid, hoge lonen en promotiekansen, 

terwijl in het onderste segment zich de jobs met lagere lonen, geen werkzekerheid en weinig 

promotiekansen bevinden. Deze duale structuur loopt dwars door de functies én door de 

werknemersgroep heen. Vrouwen blijken in de praktijk veel meer kans te lopen in het secundaire 

segment van de arbeidsmarkt terecht te komen.

Sommige neoklassieken verklaren de naar sekse gesegregeerde arbeidsmarkt en de daarmee 

samenhangende lagere beloning van vrouwenfuncties vanuit het zogenaamde “crowding 

effect”. Dit houdt in dat vrouwen zich massaal aanbieden voor een beperkt aantal functies 

in een aantal minder betalende sectoren, hetgeen via het marktmechanisme van vraag 

en aanbod resulteert in lagere lonen. Deze theorie sluit aan bij het hierboven beschreven 

segregatiefenomeen op de arbeidsmarkt.

Een belangrijk aantal auteurs merkt op dat bovenstaande verklaringen voor de loonkloof 

onverlet laten dat er ook sprake kan zijn van discriminatie in functiewaardering. Dit laatste 

betekent dat er een lagere waardering wordt gegeven aan functies die overwegend door 

vrouwen worden uitgeoefend in vergelijking met functies die vooral door mannen worden 

vervuld. Volgens deze auteurs zou de seksesamenstelling van een functie een direct effect 

hebben op de beloningsverschillen tussen functies, of nog anders gezegd: vrouwenfuncties 

worden lager gewaardeerd en derhalve lager beloond, juist omdat ze door vrouwen worden 

uitgeoefend.

Welke het precieze aandeel is van functiewaarderingsdiscriminatie in de totale loonkloof, 

is moeilijk te achterhalen. Voor Nederland berekenden verschillende onderzoekers2 dat 

ongeveer 40% van het totale verschil in beloning tussen mannen en vrouwen te wijten is aan 

verschillen in opleiding, werkervaring en leeftijd (m.a.w. human-capitalfactoren). 28% van de 

loonachterstand kon volgens dezelfde onderzoekers worden toegeschreven aan de ongelijke 

verdeling van mannen en vrouwen over bedrijfssectoren, beroepen en functieniveaus (m.a.w. 

arbeidsmarktsegregatie en dubbele arbeidsmarkt). Een gedeelte van 32%, ofwel een derde van 

de totale loonkloof, kon niet worden verklaard door objectieve grondslagen en werd derhalve 

in verband gebracht met allerlei vormen van discriminatie. Vergelijkbaar studiemateriaal is niet 

voorhanden in ons land, maar er zijn toch voldoende elementen die erop wijzen dat niet een 

derde, maar zelfs de helft van de huidige loonkloof in België wordt veroorzaakt door discriminatie 

in functiewaardering. Vooreerst werken er in ons land in vergelijking tot Nederland veel minder 

vrouwen in deeltijd, hetgeen het aandeel van de human-capitalfactoren enigszins beperkt. 

Bovendien is het ook zo dat, in tegenstelling tot Nederland, de meeste van onze sectorale 

dubbele 

arbeidsmarkt

crowding 

effect

discriminatie 

in functie-

waardering

2 Zie: SCHIPPERS, J.J. en SIEGERS, J.J., Beloning, loopbanen en segregatie. Een onderzoek ten behoeve 
 van het opstellen van positieve actieplannen, Delft, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1989; 
 I-SZW (Dienst voor inspectie en informatie), De positie van mannen en vrouwen in het arbeidsproces, Den 
 Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/VUA, 1995.
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3 Zie verder, nrs. 30 en 31.

functieclassificaties verouderd en niet analytisch zijn, hetgeen de gevaren op verborgen 

vormen van discriminatie gevoelig verhoogt 3 Voor België kan dan ook met vrij veel zekerheid 

worden gesteld dat discriminatie in functiewaardering een belangrijke factor is in de verklaring 

van de bestaande loonkloof.
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van fuwa
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4 Zie: X., Naar een correcte verloning van uw functie. Werkboek voor gelijke kansen en functiewaardering, Brussel, 
 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 1997, p. 45.

Hoofdstuk 1.
Functiewaardering en seksediscriminatie.

1.Wat is functiewaardering?

Functiewaardering is traditioneel het hulpmiddel om in een arbeidsorganisatie de verschillende 

functies naar zwaarte te rangordenen en onderling in de juiste verhouding te plaatsen. Het is als 

het ware een meetlat, waarlangs men elke functie kan leggen, om tot een onderlinge rangordening 

van laag naar hoog te komen. Deze rangordening wordt vervolgens in een aantal klassen verdeeld, 

waarbij elke klasse een aanduiding krijgt, bv.: “functieklasse A”,“functieklasse B”, etc. Op het 

einde wordt dan aan elke functieklasse een salaris of salaristabel toegekend, waarmee de 

beloningsstructuur een feit is.

De doelstelling van functiewaardering bestaat er primair in om de relatieve waarde van functies 

te bepalen en ze ten opzichte van elkaar te situeren. Dit levert een functierangordening of 

-hiërarchie op, zijnde een indeling van functies in klassen van gelijkwaardig te achten functies, 

welke uiteindelijk wordt aangewend om het loon te bepalen. Twee principes spelen daarbij 

een essentiële rol. Het eerste principe is dat de aard van de functie dient als criterium voor de 

rangordening, ongeacht de kenmerken van de persoon die de functie uitoefent. Bij het proces 

van functiewaardering wordt dus de functie zelf gewaardeerd, niet de manier waarop die functie 

door de functiehouder wordt uitgeoefend of de prestaties welke door deze laatste worden 

geleverd. Nog anders geformuleerd: functiewaardering waardeert de stoel en niet de persoon 

die op de stoel zit 4. Een tweede principe is “gelijk loon voor werk van gelijke waarde” en verwijst 

naar legitimiteit op grond van rechtvaardigheid. Functiewaardering is het middel bij uitstek om 

functies met verschillende inhoud binnen een arbeidsorganisatie te vergelijken en tegen elkaar 

af te wegen. Het logische gevolg hiervan is dat functies die in zwaarte min of meer gelijk zijn, 

ook eenzelfde beloning ontvangen. Dit laatste speelt een belangrijke rol bij de vergelijking 

van vrouwen- met mannenfuncties, en vormt ook de reden waarom de emancipatiebeweging 

functiewaardering altijd heeft aanzien als een probaat middel om vrouwenlonen te herwaarderen 

en de loonkloof te versmallen.

In de praktijk wordt functiewaardering in een bedrijf of sector meestal uitgevoerd door de 

sociale partners zelf of door een adviesbureau dat ontwerper en/of eigenaar (systeemhouder) 

is van een specifiek functiewaarderingssysteem. Sommige grote bedrijven hebben speciale 

afdelingen voor functiewaardering en voeren zelf een bestaand systeem in, al dan niet op 

maat gemaakt voor hun bedrijf (bv. Philips). Wanneer functiewaardering in een organisatie 

wordt ingevoerd, is meestal sprake van selectie van een aantal functies (referentiefuncties), 

welke worden geanalyseerd door functieanalisten en gewaardeerd door functiewaardeerders. 

Degenen die een onderzochte functie uitoefenen, worden functiehouders genoemd en spelen 
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soms een rol bij het opstellen van functiebeschrijvingen van hun functie. In het proces van 

functiewaardering vindt naast functiebeschrijving meestal ook participerende waarneming 

plaats en wordt overleg gevoerd over de zwaarte van functies in paritair samengestelde 

begeleidingscommissies.

Bij het ontwerpen van een functieclassificatie kunnen, naargelang de gebruikte methodiek, 

verschillende fasen worden onderscheiden 5:

• de fase van de functie-inventarisatie: het opstellen van een overzichtslijst van (referentie)functies 

in de arbeidsorganisatie;

• de fase van de functiebeschrijving: het op een zo klaar en accuraat mogelijke manier 

weergeven van de inhoud van de functie, de situering ervan in het geheel van de organisatie 

en van andere elementen die kenmerkend zijn voor de functie. Een functiebeschrijving geeft 

aldus de nodige basisinformatie om de functie te kunnen waarderen;

• de fase van de functieanalyse: het op een uniforme manier analyseren van functies op 

basis van de gemaakte functiebeschrijvingen. Meestal wordt de functie ingeschaald aan 

de hand van een aantal criteria (ook functiekenmerken of gezichtspunten genoemd) met 

verschillende niveaus;

• de fase van de functiewaardering: het bepalen van de score (functiewaarde) van de 

onderzochte functies. Meestal gebeurt dit aan de hand van waarderings- of graderingstabellen, 

waarin voor elk niveau van elk functiekenmerk wordt aangegeven met hoeveel punten 

dat overeenkomt;

• de fase van de functieclassificatie: het indelen van functies in klassen van gelijkwaardige 

functies. In de meeste systemen gebeurt dat op basis van de zwaarte van de functie zoals 

berekend op basis van de hierboven vermelde waarderingstabellen. Er zijn echter ook 

systemen die na de functieanalyse meteen overgaan tot de classificatie.

Het hoofddoel van functiewaardering ligt uiteraard bij het vaststellen van belonings(structuren) 

en het rechtvaardigen van beloningsverschillen. Toch dient het proces van loonvorming duidelijk 

te worden onderscheiden van de verschillende fasen van beschrijving, analyse en waardering. 

Functiewaardering levert eigenlijk alleen de functiehiërarchie (functies worden ondergebracht 

in een aantal klassen) en daarmee het basismateriaal waarop de loondiscussie kan worden 

gestoeld. Het koppelen van loon- of salarisgroepen aan de functieklassen (de zgn. fase van 

conversie of omzetting van functiepunten in loonpunten) is louter onderhandelingsmaterie en 

dient dan ook als een apart proces te worden beschouwd.

Opgemerkt moet ook dat functiewaardering enkel dient als hulpmiddel om een bepaald deel 

van de verloning te bepalen, met name het vast functieloon. Daarbuiten bestaan nog tal van 

andere verloningsvormen die in principe niets te maken hebben met functiewaardering, zoals 

verschillende 

fasen in fuwa

loonkoppeling 

is geen fase 

van fuwa

fuwa omvat 

niet prestatie-

verloning

5 Zie: VAN DER HALLEN, P., Dienstbodes en huismeesters, gelijk loon voor gelijk(w)aardig werk?, Leuven, 
 HIVA, 1997, p. 32 e.v.; X., Naar een correcte verloning van uw functie. Werkboek voor gelijke kansen en 
 functiewaardering, o.c., p. 14 e.v.
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anciënniteitsvergoedingen, toeslagen voor ploegenwerk, premies, overuren, etc. 

In dezelfde zin moet functiewaardering ook strikt worden onderscheiden van prestatieverloning. 

Functiewaardering beoordeelt enkel de functie en niet de wijze waarop het personeelslid 

zijn functie vervult of de prestaties die hij of zij daarbij levert 6. Alleen vragen als “wat 

houdt het werk in?” of “welke functie-eisen gelden voor een bepaalde functie?” zijn bij 

functiewaardering aan de orde.

2.Wat is discriminatie in functiewaardering?

Vermits functiewaardering enkel de functie en niet de persoon beoordeelt, zou men kunnen 

stellen dat functiewaardering een vrij neutrale bezigheid is: het maakt voor de waardering van 

een functie immers geen verschil uit of deze nu door een man dan wel door een vrouw wordt 

uitgeoefend. Toch kunnen er ook tijdens het proces van functiewaardering allerlei verborgen 

mechanismen van discriminatie en stereotypering optreden, die de waardering vervormen in 

het nadeel van de vrouwen. Het is pas wanneer deze mechanismen worden uitgeschakeld, dat 

functiewaardering ook effectief leidt tot “gelijk loon voor gelijkwaardig werk”.

Essentieel bij functiewaarderingsdiscriminatie is dat het niet gaat om discriminatie van 

personen (i.c. vrouwelijke functiehouders) op basis van geslacht, maar om discriminatie in 

de waardering van bepaalde functies (met name vrouwenfuncties). Meer bepaald gaat het 

bij functiewaarderingsdiscriminatie om een vorm van indirect onderscheid naar sekse, met name 

een te lage waardering voor kenmerken die geassocieerd worden met traditioneel vrouwelijke 

functies (bv. sociale vaardigheden, fysieke en emotionele verzorging, concentratie, vingervlug-

heid), uitmondend in een relatief te lage plaats in functierangordes en salarisroosters, en een 

overwaardering van kenmerken die geassocieerd worden met traditioneel mannelijke functies 

(bv. leiderschap, organisatorisch vermogen, technisch inzicht, financiële verantwoordelijkheid, 

fysiek zwaar werk)7. Hiermee is meteen ook het verband aangegeven met het fenomeen van de 

arbeidsmarktsegregatie: functiewaarderingsdiscriminatie kan immers alleen bestaan wanneer 

er sprake is van vrouwen- en mannenfuncties 8, m.a.w. bij een naar sekse gesegregeerde 

arbeidsmarkt. Dit laatste is nog steeds het geval 9.

Discriminatie kan zich voordoen in elk van de hierboven beschreven fasen van functiewaardering, 

d.w.z. zowel in de functiebeschrijvingen, in het opzet en de toepassing van de systemen zelf, 

alsook bij de omzetting van de waarderingsresultaten in loonstructuren. Hieronder wordt voor elk 

van deze fasen aangegeven waaruit discriminatie op grond van geslacht kan bestaan.

discriminatie 

in fuwa: wat?

discriminatie 

in fuwa: 

wanneer?

discriminatie 

in fuwa= 

indirecte 

discriminatie

7 Zie: DE BRUIJN, J., “Functiewaardering en ongelijke beloning m/v in historisch-sociologisch perspectief”, 
 in Waardering van werk. Opstellen over functiewaardering en sekse, BROUNS, M., HALSEMA, L. en DE 
 BRUIJN, J. (ed.), Amsterdam, VU, 1996, p. 25.
8 Wat nu precies een vrouwen- en een mannenfunctie is, maakt het voorwerp uit van nogal wat discussie. 
 Meestal spreekt men van een vrouwenfunctie wanneer deze functie door minstens 70% vrouwen wordt 
 vervuld. De Nederlandse Commissie Gelijke Behandeling hanteert een nog strengere definitie en stelt dat 
 er van oververtegenwoordiging sprake is, wanneer in een functie de relatieve deelname van het ene geslacht 
 minimaal 1,5 maal zo hoog ligt als die van het andere geslacht (m.a.w. een verhouding 60/40).
9 Zie hoger, nr. 3.

6 Zie hoger, nr. 5.
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2.1 Functiebeschrijvingen.

Het analyseren en waarderen van een functie staat of valt met een zo volledig mogelijke 

beschrijving van de functie: immers, wat niet beschreven is, kan ook niet worden gewaardeerd.

In de praktijk blijkt dat vrouwenfuncties doorgaans minder precies en gedifferentieerd worden 

beschreven als mannenfuncties en dat ze meestal  minder veeleisend worden voorgesteld dan 

ze in werkelijkheid zijn. Zo worden een aantal voor vrouwenfuncties typerende vereisten en 

vaardigheden (zoals geduld, tact, precisie, handigheid) nogal vaak als vanzelfsprekende 

kwaliteiten van een vrouw aanzien - aangeboren als het ware - zodat ze ook niet als 

vereiste functiekenmerken worden gewaardeerd. Nochtans gaat het bij functiewaardering 

om kenmerken van de functie en niet om veronderstelde kenmerken bij de functievervuller. 

Indien bv. tactvol optreden een kenmerk van de functie is, dan moeten hierop ook punten 

worden toegekend.

Een ander probleem dat zich stelt is het soort terminologie in de functiebeschrijvingen. 

Mannenfuncties lijken eerder in technische en organisatorische termen beschreven te worden 

dan vrouwenfuncties. Het is echter zo dat de meeste systemen een hogere waardering 

toekennen aan dergelijke vaardigheden. Ook op dit punt blijken dus vertekeningen voor te 

komen in het nadeel van de vrouwenfuncties.

2.2 Functiewaarderingssystemen en hun toepassing.

Gezichtspunten vormen de centrale kenmerken van functiewaarderingssystemen, waaraan de 

zwaarte van de functie wordt gemeten. In de diverse systemen worden ze verschillend benoemd, 

evenals de onderverdeling in subkenmerken. In wezen gaat het meestal om kennis (opleiding), 

vakbekwaamheid, ervaring, verantwoordelijkheid, afbreukrisico en arbeidsomstandigheden 

(inconveniënten). De verschillende gezichtspunten kennen verschillende puntentotalen en in 

de meeste gevallen ook nog een wegingscoëfficiënt of afweegfactor (bv. verantwoordelijkheid 

twee keer zo zwaar als kennis). Doordat de verschillende functiewaarderingssystemen 

aanvankelijk werden ontworpen voor de waardering van mannelijke handarbeiders, ontbreken 

vaak gezichtspunten die in door vrouwen gedomineerde functies voorkomen en worden 

vaak meer punten toegekend aan gezichtspunten die in door mannen gedomineerde 

functies voorkomen. Men zou ook kunnen stellen dat dit de uitdrukking is van de traditionele 

maatschappelijke consensus over wat belangrijker is of zwaarder weegt bij het beoordelen van 

arbeidstaken en arbeidsinspanning. Het is echter nog steeds zo dat met mannen geassocieerde 

arbeidstaken en mannelijke arbeidsinspanning maatschappelijk hoger worden gewaardeerd 

dan vrouwelijke arbeidsinspanning en met vrouwen geassocieerde arbeidstaken. Teneinde een 

meer gebalanceerde verzameling van gezichtspunten voor alle functies te verkrijgen, zouden 

relevante functiekenmerken die vooral in door vrouwen gedomineerde functies voorkomen, 

moeten worden toegevoegd aan de systemen. Voorbeelden van dergelijke “vrouwelijke” 

functiekenmerken, alsook van “mannelijke” en “neutrale” gezichtspunten, zijn terug te vinden 

in onderstaand overzicht.

onvolledige 

functie-

beschrijving

verschil in 

terminologie

afwezigheid  

van vrouwe-

lijke functie-

kenmerken 
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overzicht van 

neutrale en 

geslachts-

gebonden

functie-

kenmerken

Schema 1: Overzichtvan gezichtspunten die van aard 
 zijn om bij de waardering mannenfuncties 
 dan wel vrouwenfuncties te bevoordelen

 
 Mannenfuncties bevoordelende   Neutrale factoren Vrouwenfuncties  factoren
 factoren   bevoordelende   
  
 Ervaring   Bekwaamheid
• mate van know-how  Communicatie •Precisie     •Behendigheid

  Coördinatie
• niveau van know-how Complexiteit van  •Opvragen  •Typvaardigheid,                                         

  de functie  van   gebruik van 

  Differentiatie informatie  klavier  
• training  Vernuftigheid  
  Initiatief
• kennis  Beoordeling •Onderzoek,   •Hygiëne en

  Mate van bekwaamheid zorg voor   netheid

• kennis in het gebruik van  Originaliteit  detail 
 machines, gereedschappen  Lengte van training •Nauwkeurig- •Zorg   
 en materialen  Verbaal begrip  heid en 

   Verbale expressie precisie

   
  Inspanning
• Numerieke berekening Samenwerking • Concentratie

• Fysieke inspanning  Beslissingsbevoegdheid • Gelijktijdige aandacht 

• Fysieke bekwaamheid Vermoeidheid  voor verschillende zaken

• Problemen oplossen  Mentale inspanning • Discretie en tact

  Planning
   Dynamisme
  Veelzijdigheid

  Verantwoordelijkheid 
• Verantwoordelijkheid voor  Rekenplicht  •Bedrijfsinterne en -externe

 geld of goederen   Omgang met vertrouwelijke  contacten

  gegevens en informatie
• Verantwoordelijkheid voor Impact van beslissing   •Verantwoordelijkheid voor

 uitrusting  Verantwoordelijkheid(algemeen)   menselijke relaties

    Verantwoordelijkheid voor 
• Verantwoordelijkheid voor materialen  •Verantwoordelijkheid voor

 producten  Veiligheid van derden  public relations

• Verantwoordelijkheid voor Supervisie over ondergeschikten
 standaarden
  Arbeidsomstandigheden

• Opheffen van zware gewichten  •Monotonie en repetitief werk

• Concrete risico’s   •Kort cyclische arbeid
• Mobiliteit
• Onaangename arbeidsomstandig-
 heden (algemeen)  

Bron: Peter van der Hallen, Dienstbodes en huismeesters, gelijk loon voor gelijk(w)aardig werk?, 

Leuven, HIVA, 1997, p. 44.
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Naast het ontbreken of onvoldoende aan bod komen van vrouwelijke functiekenmerken, kunnen 

ook in de toepassing van de gezichtspunten discriminaties optreden. Meestal gaat het er om dat 

een gezichtspunt anders wordt toegepast naargelang de functie overwegend door mannen dan 

wel door vrouwen wordt vervuld. Ook is het mogelijk dat in de definitie van een gezichtspunt 

reeds impliciet wordt verwezen naar bepaalde door mannen gedomineerde functies. Enkele 

voorbeelden ter verduidelijking:

• arbeidsinspanning: fysieke inspanning wordt in mannenfuncties vaker waargenomen en 

gewaardeerd dan in vrouwenfuncties. Zo wordt van een bouwvakker die stenen verplaatst 

zonder veel moeite erkend dat hij fysiek zwaar werk doet; dat een verpleegster veel fysieke 

kracht moet gebruiken om patiënten te tillen, wordt veelal over het hoofd gezien. De 

fysieke inspanningen die in bepaalde vrouwenfuncties worden geleverd (zoals werkster, 

bejaardenverzorgster, verpleegster) komen aldus niet tot uitdrukking in de functiewaardering 

of -classificatie;

• zenuw- of mentale inspanning: vaak ontbreekt in de waarderingssystemen de mogelijkheid 

om die vormen van psychische belasting te waarderen die ontstaan bij repetitief, eentonige, 

kort-cyclische arbeid, welke typisch is voor bepaalde door vrouwen gedomineerde functies 

(bv. monteuses aan de lopende band);

• werkomstandigheden: sommige systemen geven meer punten voor werkomstandigheden 

wanneer het gaat om laboruimtes of fabriekshallen dan om kantoorruimtes. Zo kan het 

gebeuren dat de (mannelijke) onderhoudsmonteur die in de fabriek rondloopt hoger scoort 

voor werkomstandigheden dan de (vrouwelijke) help-deskwerker, omdat het in het laatste 

geval veelal om kantooromstandigheden gaat 10.

• bezwarende werkomstandigheden (inconveniënten): sommige systemen verwijzen in 

hun definitie van bezwarende werkomstandigheden naar klimatologisch onaangename 

omstandigheden of naar buitenwerk, wat meer eigen is aan mannenfuncties (bv. bouwvakker). 

Andersoortige inconveniënten worden daarbij meestal over het hoofd gezien, zoals bv. het 

verschonen van patiënten door verplegend personeel.

2.3 Functieklassen en koppeling aan salarisschalen.

In de classificatiefase wordt beslist tussen welke functies de grenzen worden gelegd voor de 

overgang naar een andere salarisschaal. Vervolgens, eens alle functies in klassen zijn ingedeeld 

en aldus in een hiërarchische ordening zijn gerangschikt, vindt de koppeling aan 

salarisschalen plaats. Beide aspecten, de grenzen tussen functieklassen/groepen en de 

koppeling aan salarisschalen zijn een zaak van onderhandeling tussen werkgevers en 

vakbonden. Veelal gebeurt het dat, op betrekkelijk arbitraire gronden, grenzen precies 

worden gelegd tussen een veel voorkomende mannenfunctie en een veel voorkomende 

vrouwenfunctie. Daarbij wordt doorgaans de vrouwenfunctie net onder de grens geplaatst 

en de mannenfunctie er net boven.

Een ander probleem dat zich stelt m.b.t. functieklassen en salarisschalen is de clustering 

van vrouwenfuncties en mannenfuncties in verschillende functiegroepen. Afhankelijk van het 

verschil in

toepassing 

van gezichts-

punten

discriminatie 

in conversie 

naar lonen

clustering 

in functie-

groepen

10 Zie: VAN DER HALLEN, P., o.c., p. 43.
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gehanteerde systeem, komt ergens in het proces van functiewaardering deze clustering tot 

stand. Bij de vergelijkende methode gebeurt dat bij de indeling in functiereeksen 11. Bij andere 

systemen worden vaak niet alle functies gewaardeerd, maar een beperkt aantal sleutelfuncties 

of normfuncties. Andere functies worden daaraan dan in een bepaalde rangorde gekoppeld, 

waarbij de rangorde een meer of minder steile lijn kan vertonen. Dit leidt ertoe dat de onderlinge 

vergelijking van functies uit één functiegroep met die uit een andere functiegroep onmogelijk 

wordt. Bv. de functie van hoofd van een secretariaat wordt gerelateerd aan de normfunctie 

van secretaresse en de functie van chef van een groep automonteurs aan de functie van 

automonteur. Vergelijking op zwaarte van deze twee soortgelijke leidinggevende functies wordt 

dan uitgesloten. In feite ontstaan daardoor rangordes van functies per functiegroep, die een 

meer of minder steile lijn vertonen. In de praktijk blijkt echter dat clusters van mannenfuncties 

een steilere lijn vertonen dan die van vrouwenfuncties. Dit fenomeen doet zich nog sterker 

voor wanneer binnen een arbeidsorganisatie verschillende systemen van functiewaardering 

worden gehanteerd, bv. één voor de arbeiders en één voor de bedienden. Dit laatste is o.m. 

het geval in België, waar het verschil tussen arbeiders en bedienden is geïnstitutionaliseerd 

in de collectieve overlegstructuren. 

3.Overzicht van de verschillende soorten 
 functiewaarderingssystemen.

Hierboven werd aangegeven op welke verschillende manieren geslachtsdiscriminatie zich 

kan uiten in functiewaardering. Vooraleer verder te gaan met een bespreking van de criteria 

waaraan functiewaarderingssystemen moeten voldoen om sekseneutraal te zijn, overlopen we 

eerst in het kort welke soorten systemen er zoal bestaan. Daarbij worden de voor- en nadelen 

van elk systeem op een rij gezet en wordt aangegeven welke systemen te verkiezen vallen 

vanuit het oogpunt van sekseneutraliteit.

Het domein van de functiewaarderingssystemen is zeer divers en complex. De systemen 

kunnen worden ingedeeld op basis van hun fundamentele pijlers, waarbij een onderscheid 

wordt gemaakt tussen:

• wat er in aanmerking wordt genomen om functies te waarderen, te wegen of te ordenen: dat kan 

zijn de functie in haar geheel of een aantal afzonderlijke functiekenmerken of criteria;

• hoe er wordt gewaardeerd, gewogen of geordend: dat kan door functies te waarderen met een 

puntenschaal, door functies te vergelijken met een vooraf bepaalde klassenindeling of door 

functies te vergelijken met andere functies en zo tot een rangorde te komen.

verschillende 

methodes 

van fuwa

11 Zie verder, nr. 17.
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12 Zie hoger, nr. 12.

Schema 2: Overzicht functiewaarderingsmethodes

     

 WAT wordt beoordeeld?
          

 gehele functie afzonderlijke

  functiekenmerken

    

 VERGELIJKENDE ANALYTISCHE

 METHODES METHODES

 rangorde Ranking

          

 Paarsgewijze vergelijking

HOE wordt beoordeeld? indeling Indeling in vooraf-

 bepaalde klassen

 

 schaal Puntensystemen

Bron: Peter van der Hallen, Dienstbodes en huismeesters, gelijk loon voor gelijk(w)aardig werk?, 

Leuven, HIVA, 1997, p. 33.

3.1 Analytische methodes.

Bij analytische systemen wordt een functie beschreven en geanalyseerd op basis van 

voorafbepaalde en duidelijk omschreven functiekenmerken of criteria (ook wel factoren of 

gezichtspunten genoemd). Zowel het aantal functiekenmerken, als de aard en benaming van 

deze kenmerken varieert per systeem. Meestal gaat het om kennis (benodigde ervaring en 

opleiding), vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid, leiding geven, zelfstandigheid, sociale 

vaardigheden, afbreukrisico en arbeidsomstandigheden (inconveniënten)12. Per functiekenmerk 

wordt de functie gewaardeerd met behulp van een puntenschaal, respectievelijk een bepaalde 

maatstaf (zie hiernavolgend schema). In de schaal of tabel staat vermeld aan welke voorwaarden 

een functie moet voldoen om te kunnen scoren, alsmede hoe hoog die score dan mag zijn. Op 

deze wijze wordt per kenmerk een aantal punten toegekend. De totaalscore van alle punten 

geeft de relatieve zwaarte van de functie weer en is maatgevend voor de waarde ervan. Daarna 

kunnen de gewaardeerde functies worden geordend en ondergebracht in klassen van functies 

met ongeveer gelijkwaardige zwaarte.
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Het grote voordeel van analytische puntensystemen ligt uiteraard in hun meer systematische 

aanpak en hun objectief karakter. Door gebruik te maken van functiebeschrijvingen en door 

een aantal ijkpunten duidelijk op voorhand te definiëren, wordt het makkelijker verschillen in 

functies waar te nemen en vermindert dus ook de subjectiviteit in de waardering. Het nadeel 

van dergelijke systemen is echter dat zij vrij duur zijn en voor hun toepassing een intensieve 

opleiding en ervaring vergen. Daardoor zijn analytische systemen vooral geschikt voor grote en 

complexe organisaties, en minder voor kleine ondernemingen.

Schema 3: Voorbeeld van een analytisch puntensysteem

 Functie Gevolgen
 

 U

 I

 T A

 E A

 R N O

 S M M

 T E V

  B R A

 G G E K N V

 E E P E G G I

 R R E L R R T 

 I I R I O I A

 N N K J O J A

 G G T K T K L

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 

 a. Volledig uitvoerend 0,5 1 1,5 2

 b. Uitvoerend 1 1,5 2 3 4

 c. Bevorderend 1,5 2 3 4 5

 d. Organiserend 2 3 4 5 6 8

 e.  Richtingbepalend 4 5 6 8 10 12

 f.  Srurend 5 6 8 10 12 15

 g.  Strategisch  10  12  15  18

voorbeeld 

analytisch 

systeem

 Afweegfactor : 6x

Bron: X., Naar een correcte verloning van uw functie. Werkboek voor gelijke kansen en 

functiewaardering, Brussel, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, 1997, p. 19.

projet 11 00 NL.indd 02/01/01, 14:1816-17



18

17
3.2 Vergelijkende methodes.

Bij vergelijkende systemen wordt een functie meestal in zijn geheel beschreven, dus niet per 

kenmerk, en in zijn totaliteit beoordeeld. Deze methode is vrij globaal en kan alleen worden 

toegepast wanneer men over voldoende standaardbeschrijvingen beschikt, die zijn toegesneden 

op de betrokken onderneming of bedrijfstak. Voordeel van vergelijkende systemen is dat het 

indelen erg snel gaat en de kosten lager zijn. Daardoor zijn deze systemen vooral geschikt 

voor kleinere organisaties, waar de verhoudingen tussen de functies duidelijk zijn en geen 

voorwerp van discussie uitmaken. Het grote nadeel is echter dat bij vergelijkende systemen de 

zwaarte van functies op een subjectieve manier wordt ingeschat, waardoor ze moeilijk objectief 

te beoordelen zijn. Bovendien wordt er bij de toepassing van dergelijke systemen ook niet met 

functiebeschrijvingen gewerkt, zodat bij de beoordeling vaak de precieze functie-inhoud niet 

gekend is. Het gevaar bestaat dan ook dat vergelijkende systemen in de praktijk niet meer zijn 

dan een weerspiegeling en legitimering van de bestaande beloningshiërarchie.

Het waarderen van functies kan bij de vergelijkende methode op verschillende manieren 

gebeuren. Bij de ranking-methode worden alle functies in een organisatie eenvoudigweg 

‘gerangschikt’ op basis van de interne beleving van niveauverhoudingen. Men baseert zich 

daarbij enkel op een subjectief aanvoelen van de zwaarte van de functies. Om die subjectiviteit 

enigszins te beperken wordt meestal een commissie opgericht met o.m. vertegenwoordigers 

van de verschillende personeelscategorieën.

Een variant van ranking is de zogenaamde paarsgewijze vergelijking: deze methode bestaat 

erin alle functies twee aan twee te vergelijken. De functie die als zwaarste wordt ingeschat, 

krijgt telkens één punt. Als alle vergelijkingen zijn voltrokken, worden voor elke functie 

de punten opgeteld. Op basis daarvan wordt dan (computerondersteund) een volledige 

rangschikking opgemaakt.

Bij de methode van het type ‘indeling in voorafbepaalde klassen’ wordt vertrokken van een 

hiërarchie van vooraf vastgestelde klassen (categorieën). Deze kan enerzijds gebaseerd zijn op 

klassenomschrijvingen, waarbij de klassen worden gepreciseerd aan de hand van een 

aantal criteria en eventueel geïllustreerd met een aantal voorbeelden van toepasselijke 

functies of activiteiten. Anderzijds is er de indeling door opsomming van functies, taken 

of activiteiten. Deze functieopsommingen kunnen eventueel worden aangevuld met 

beknopte functiebeschrijvingen. Op basis van dergelijke (vaak summiere) informatie uit 

klassenomschrijvingen of functieopsommingen, moeten concrete functies dan in de juiste 

klasse of categorie worden geplaatst.

ranking

paarsgewij-

zevergelijking 

indeling in 

vooraf-

bepaalde

klassen

vergelijkende 

systemen
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Schema 4: Voorbeelden van indeling in 
 voorafbepaalde klassen

 Voorbeeld klassenomschrijving

Categorie 1 • ongeschoolden

 Het personeel dat, onder toezicht, eenvoudig werk verricht.

 Die eenvoudige werkzaamheden vereisen geen 

 aanpassingsperiode.

Categorie 2 • eenvoudig gespecialiseerden

  Het personeel dat eenvoudig werk verricht dat slechts een 

 minieme inwijding vereist of een eenvoudige machine bedient.

 (...)

 Voorbeeld functieopsomming

Klasse I Hulpmagazijnier

 Portier

Klasse II Telefonist  Typist      

 Klasse III Depotbediende

 Hoofdmagazijnier

Bron: Peter van der Hallen, Dienstbodes en huismeesters, gelijk loon voor gelijk(w)aardig werk?, 

Leuven, HIVA., 1997, p. 34.

3.3 Vergelijking op basis van één doorslaggevend functiekenmerk 

 of criterium.

Naast methodes die functies in hun totaliteit vergelijken en rangschikken, is het ook mogelijk 

om functies onderling te ordenen door ze met elkaar te vergelijken voor één doorslaggevend 

functiekenmerk of criterium. Dit laatste is bv. het geval bij de overheid, waar de classificatie van 

niveaus en rangen in hoofdzaak gebeurt op basis van het diploma dat toegang verleent tot een 

aanwervingsexamen (het doorslaggevend criterium is hier m.a.w. ‘opleidingsniveau’) 13.

3.4 Het beste systeem?

Welk systeem het “beste” is, hangt in de eerste plaats af van de aard en de doelstellingen van een 

arbeidsorganisatie 14. Uit het oogpunt van gelijke behandeling is het echter duidelijk dat voorkeur 

moet worden verleend aan de analytische puntensystemen, omdat deze relatief objectief en 

wetenschappelijk zijn en de kans op subjectiviteit bij de beoordeling drastisch verkleinen. Toch 

dient hierbij onmiddellijk enige nuancering te worden aangebracht: analytische systemen kunnen 

immers ook discriminaties genereren, bv. door onvolledige functiebeschrijvingen te hanteren of 

vergelijking op 

basis van  

één functie-

kenmerk

voorkeur voor 

analytische 

systemen

13 In ondergeschikte orde speelt ook de anciënniteit een rol bij het inschalen in een bepaald niveau.
14 Zie: X., Naar een correcte verloning van uw functie. Werkboek voor gelijke kansen en functiewaardering, 
 o.c., p.23 e.v.
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door een gebrek aan of onderwaardering van voor vrouwenfuncties belangrijke gezichtspunten15. 

Net als alle andere methodes van functieclassificatie, weerspiegelen analytische systemen de 

gangbare maatschappelijke normen over de waarde van arbeid. Dit maakt dat elke methode van 

functiewaardering altijd trendvolgend en nooit trendsettend is 16. Of nog anders geformuleerd: 

functiewaardering bevestigt de bestaande sociaal-culturele verhoudingen en brengt deze tot 

uitdrukking in een rangordening. De louter systematische invoering van analytische systemen in 

de diverse sectoren van de economie mag dan ook niet beschouwd worden als hét tovermiddel 

voor het versmallen van de loonkloof. Het is pas wanneer analytische systemen voldoen aan 

een aantal strikte voorwaarden inzake deugdelijkheid en sekseneutraliteit, dat ze ook zullen 

leiden naar “gelijk loon voor gelijkwaardig werk”. Welke die voorwaarden voor deugdelijkheid en 

sekseneutraliteit zijn, wordt overlopen in het hiernavolgende punt.

4. Criteria voor deugdelijkheid en sekseneutraliteit 
 van functiewaarderingssystemen.

In het arrest-Rummler heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een 

aantal concrete aanwijzingen gegeven over de eisen die vanuit de gelijke-behandelingsoptiek 

aan functiewaardering moeten worden gesteld17. Algemeen uitgangspunt is dat een 

functiewaarderingssysteem “in zijn geheel niet zodanig mag zijn opgezet dat werknemers van 

het ene geslacht feitelijk over de gehele lijn worden gediscrimineerd t.o.v. werknemers van 

het andere geslacht”18. Wat dit concreet voor de praktijk betekent, wordt verder uitgewerkt in 

rechtsoverweging 15 en 17. Daarin wordt aangegeven dat een functiewaarderingssysteem 

“criteria mag bevatten die verband houden met eigenschappen die men eerder bij mannen 

aantreft, mits dit systeem ook andere criteria bevat waarvoor vrouwen bijzonder geschikt 

kunnen zijn (voor zover de aard van de betrokken werkzaamheden zulks toelaat), zodat het 

systeem als geheel discriminatie op grond van het geslacht uitsluit”. Rechtsoverweging 16 

voegt daar verder aan toe dat een functiewaarderingssysteem “op passende wijze rekening 

dient te houden met alle eisen die worden gesteld aan de verschillende functies in de gehele 

onderneming”, wat impliceert dat elke eis die aan een functie wordt gesteld ook als dusdanig 

moeten worden gewaardeerd. Vrouwelijke functiekenmerken als dienstbaarheid, invoelend 

vermogen, zorg, e.a. moeten dus in een functiewaarderingssysteem tot uitdrukking worden 

gebracht, mits deze kenmerken effectief worden vereist19. Tot slot wordt in rechtsoverweging 

25 en in het beschikkend gedeelte van het arrest ook gesteld dat “de criteria voor indeling in 

verschillende loongroepen gelijke beloning voor objectief gelijke arbeid moeten waarborgen, 

ongeacht of die arbeid door een mannelijke of vrouwelijke werknemer wordt verricht”.

arrest-

Rummler

15 Zie hoger, nrs. 11-13. 
16 Zie: BISSCHOP, S., VAN ‘T LAAR, R. en RILA, P., ‘Verandering in functiewaardering in Nederland en de 
 hardnekkigheid van systemen’, in Waardering van werk. Opstellen over functiewaardering en sekse, BROUNS, 
 M., HALSEMA, L. en DE BRUIJN, J. (ed.), Amsterdam, VU, 1996, p. 164.
17 H.v.J., 1 juli 1986 (zaak 237/85, G. Rummler v. Dato-Druck GmbH), Jur., I, 1986, 2101.
18 H.v.J., 1 juli 1986 (zaak 237/85, G. Rummler v. Dato-Druck GmbH), Jur., I, 1986, (2101), 2114, r.o. 13.
19 Zie: BISSCHOP, S., VAN ‘T LAAR, R. en RILA, P., ‘Verandering in functiewaardering in Nederland en de 
 hardnekkigheid van systemen’, o.c., p. 175.
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Hoewel bovenstaande Rummler-criteria vrij vaag en algemeen zijn, werden zij in een aantal 

lidstaten van de Europese Unie toch als juridische basis genomen voor het uitwerken van 

meer specifieke eisen inzake sekseneutraliteit. Met name in Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk werden methodes ontwikkeld voor de toetsing van functiewaarderingssystemen 

vanuit het oogpunt van gelijke behandeling. Rechtsvergelijkend onderzoek, uitgevoerd door 

de Universiteit Gent in opdracht van de Minister belast met het Beleid van gelijke kansen 

voor mannen en vrouwen, heeft aangetoond dat de vereisten welke in voornoemde landen 

aan functiewaarderingssystemen worden gesteld nagenoeg identiek zijn en derhalve als 

universeel kunnen worden beschouwd 20.

Het meest uitgebreide toetsingsmodel voor functiewaardering wordt gehanteerd door de 

Nederlandse Commissie Gelijke Behandeling, die bevoegd is om hetzij op eigen initiatief, hetzij 

naar aanleiding van een klacht een onderzoek in te stellen naar de sekseneutraliteit van een 

functiewaarderingssysteem. Voornoemd toetsingsmodel bevat zowel een aantal criteria voor 

technische deugdelijkheid, als een aantal specifieke criteria voor sekseneutraliteit, welke als 

richtinggevend kunnen worden beschouwd. Onderstaand schema geeft ter afsluiting van dit 

hoofdstuk een overzicht van de betrokken toetsingscriteria.

Schema 5: Toetsingscriteria voor deugdelijkheid 
 en sekseneutraliteit van functiewaarderings-
 systemen

  Criteria voor technische deugdelijkheid

1. Het systeem moet zodanig zijn opgezet en vastgelegd, dat verschillen in waardering 

 niet het gevolg zijn van verschillen in interpretatie van het systeem, uitgaande van 

 toepassing door goed opgeleide en deskundige functieanalisten. Dit houdt in dat 

 het systeem volledig beschreven en uniform toepasbaar dient te zijn, waarbij 

 de te waarderen functiekenmerken duidelijk gedefinieerd zijn en de verschillen in 

 waardetoekenning per kenmerk duidelijk zijn gemarkeerd.

2. De methode moet consistent zijn, d.w.z. dat waardering van eenzelfde functie door 

 verschillende functieanalisten op verschillende momenten, steeds tot dezelfde resultaten 

 moet leiden, rekening houdend met een aanvaardbare marge.

3. De methode moet inzichtelijk beschreven en goed gedocumenteerd zijn. Deze 

 voorwaarde is een vereiste om aan het gestelde onder 1 en 2 te kunnen voldoen.

4. De procedures die gehanteerd worden bij het beschrijven, waarderen en inschalen 

 van de functies dienen vastgelegd te zijn en de verschillende etappes en doelen dienen 

toetsings-

model CGB

criteria voor 

deugdelijk-

heid

methodes 

voor toetsing 

van fuwa

20 Zie: X., Van punten naar munten. Onderzoeksproject in het raam van het Vierde Actieprogramma 
 van de Europese Commissie. Verslag werkbezoek Nederland, Brussel, Ministerie van Tewerkstelling 
 en Arbeid i.s.m. Universiteit Gent, 1997; X., Van punten naar munten. Onderzoeksproject in het 
 raam van het Vierde Actieprogramma van de Europese Commissie. Britse goede praktijken inzake 
 gelijke beloning, Brussel, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid i.s.m. Universiteit Gent, 1998.
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 steeds duidelijk omschreven te zijn.

5. De waarderingsresultaten moeten herkenbaar zijn. De onderlinge verhoudingen van 

 de waardetoekenning per functiekenmerk en de waardetoekenning aan de functie als 

 geheel, moeten op overtuigende wijze kunnen worden beargumenteerd.

6. De methode moet helder weergeven welke eigenschappen bij welke kenmerken 

 worden gewaardeerd. Hiermee dient te worden voorkomen dat een zekere eigenschap 

 bij meerdere kenmerken wordt gewaardeerd, waardoor aan deze eigenschap in zijn 

 totaliteit een hogere waarde wordt toegekend.

7. De methode moet voorzien zijn van een referentiebestand, d.w.z. een reeks volledig 

 en objectief beschreven, gewaardeerde en/of ingedeelde functies, gespreid qua aard 

 en niveau (inclusief mannen- en vrouwenfuncties), welke dienst doen als voorbeeld en 

 als norm voor het waarderen van functies.

8. Het systeem dient te beschikken over documentatie, bestaande uit functiebeschrij-

 vingen en een functielijst.

9. Het systeem moet een goede voorlichting verstrekken aan de werknemers m.b.t. hun 

 functiebeschrijving en moet tevens voorzien in een beroepsprocedure. De functielijsten 

 van het systeem moeten kenbaar zijn aan de werknemers in de onderneming.

10. Het systeem moet binnen de onderneming regelmatig worden gecontroleerd en 

 aangepast (i.e. onderhouden).

 Criteria voor sekse neutraliteit

1.Het systeem moet analytisch zijn, d.w.z. dat het functies dient te analyseren en te 
waarderen aan de hand van vooraf bepaalde, welomschreven en door de sociale 
gesprekspartners overeengekomen waarderingscriteria (i.e. gezichtspunten of 
functiekenmerken).

2.Het systeem dient alle voorkomende functiekenmerken in de gehele onderneming te 
waarderen, d.w.z. dat het systeem functies dient te analyseren en te waarderen op alle 
aspecten die bij de uitvoering van de functie van belang zijn. Een aantal hoofdkenmerken 
moet daarbij in elk geval worden geanalyseerd en gewaardeerd, t.w. kennis, 
verantwoordelijkheid, vaardigheden en arbeidsomstandigheden (inconveniënten).

3.de gezichtspunten van het systeem dienen over het geheel genomen evenredig 
rekenschap te geven aan de aspecten van mannen- en vrouwenfuncties, d.w.z. dat 
er een evenredige verdeling van mannen- en vrouwenfunctiekenmerken moet 
bestaan in het systeem.

4.Het systeem moet een gelijkwaardige benadering mogelijk maken van de wegingsmo-
gelijkheden van mannen- en vrouwenfunctiekenmerken, d.w.z. dat beide groepen 
kenmerken in tenminste dezelfde mate moeten kunnen scoren.

5.de waarden die het systeem toekent moeten in verhouding staan tot de vereiste 
inspanning van het werk, d.w.z. dat de toegekende waarden per functiekenmerk in de 
juiste verhouding tot elkaar en tot de totale waardetoekenning moeten staan.

6.Het systeem dient integraal te worden toegepast in de onderneming, d.w.z. dat alle 
functies in de onderneming, zowel in de breedte als in de diepte, met hetzelfde systeem 

Criteria voor 

sekse-

neutraliteit
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moeten worden gewaardeerd. Een uitzondering op deze eis kan wel worden toegestaan 
t.a.v. zeer grote en complexe ondernemingen, waar de organisatiestructuur het gebruik 
van subsystemen voor verschillende functiegroepen noodzakelijk maakt.

Bron: X., Van punten naar munten. Onderzoeksproject in het raam van het Vierde Actieprogramma 

van de Europese Commissie. Verslag werkbezoek Nederland, Brussel, Ministerie van Tewerkstelling 

en Arbeid i.s.m. Universiteit Gent, 1997, p. 27-29.
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art. 10 en 11 

van de G.W.

art. 12-13 van 

de wet van 

7.5.1999

21 Wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, 
 de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig 
 beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, B.S., 19 juni 1999.
22 Met name een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en een geldboete van 26 tot 500 frank (te 
 vermenigvuldigen met de opdeciemen) of één van die straffen alleen.

Hoofdstuk 2.
Belgische knelpunten inzake gelijke beloning 
en functiewaardering.

Hierboven werd uiteengezet wat functiewaardering is en op welke manieren seksediscriminatie 

zich daarin kan uiten. In het onderstaande hoofdstuk zal de concrete functiewaarderingspraktijk 

in België worden getoetst aan de wetgeving inzake gelijke beloning en functiewaardering. 

Daarbij wordt een overzicht gegeven van de toestand van de bestaande sectorale en 

bedrijfsclassificaties in België en wordt nagegaan welke feitelijke en juridische problemen een 

effectieve handhaving van de wetgeving in de weg staan.

1. De Belgische wetgeving inzake gelijke beloning 
 en functiewaardering.

De basisregels waarop het beginsel van de gelijke beloning in de Belgische interne rechtsorde 

wordt gestoeld, vindt men terug in artikel 10 en 11 van de Grondwet. Deze artikelen bepalen dat 

“de Belgen gelijk zijn voor de wet” (art.10 G.W.) en dat “het genot van de rechten en vrijheden aan 

de Belgen toegekend zonder discriminatie moet worden verzekerd” (art. 11 G.W.).

Voornoemde grondwettelijke beginselen inzake gelijkheid en non-discriminatie worden verder 

uitgewerkt in de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten 

aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding 

en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen 

voor sociale zekerheid.21 Artikel 12 van deze wet bepaalt dat “de gelijke behandeling moet 

gewaarborgd zijn in alle bepalingen en praktijken betreffende de arbeidsvoorwaarden en de 

voorwaarden inzake ontslag. Het is ondermeer verboden te verwijzen naar het geslacht 

van de werknemer in de arbeidsvoorwaarden [...] of die voorwaarden op discriminerende 

wijze volgens het geslacht van de werknemer vast te stellen of toe te passen”. Artikel 13 

expliciteert vervolgens dat onder arbeidsvoorwaarden ondermeer moet worden verstaan de 

bepalingen en praktijken die betrekking hebben op het loon en de bescherming ervan en op 

de beroepenclassificatie (waartoe ondermeer ook functiewaardering en de eruit voortvloeiende 

functieclassificaties behoren).

Teneinde de toepassing van bovenstaande basisregels te waarborgen, voorziet artikel 25 

in strafsancties voor de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die de bepalingen van 

artikel 12 niet nakomen22. 
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Aldus wordt aangegeven dat de regels inzake gelijke beloning van openbare orde zijn en tot 

de essentiële grondslagen van de Belgische rechtsorde behoren. Het concrete toezicht op 

de naleving van bovenstaande bepalingen wordt door artikel 24 toevertrouwd aan de door de 

Koning aangewezen ambtenaren, die dit toezicht uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van 

de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. Meer bepaald gaat het om de 

volgende ambtenaren en beambten23 :

1°de mijningenieurs;

2°de inspecteurs en adjunct-inspecteurs van de Administratie van de arbeidsbetrek-

 kingen en -reglementering;

3°de inspecteurs van de Administratie van de tewerkstelling;

4°de ingenieurs, technisch ingenieurs en controleurs van de Administratie van 

 de arbeidsveiligheid, en

5°de geneesheren-arbeidsinspecteurs, de ambtenaren van de scheikundige  inspectie en de 

 bezoeksters arbeidshygiëne van de Administratie van de arbeidshygiëne en geneeskunde.

Naast bovenstaande artikelen uit de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen 

en vrouwen, bestaat er in de Belgische rechtsorde nog een tweede rechtsinstrument dat 

specifiek betrekking heeft op gelijke beloning, met name de CAO nr. 25 van de Nationale 

Arbeidsraad van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke 

werknemers. Deze CAO, die werd afgesloten met het oog op de verdere tenuitvoerlegging van 

artikel 119 van het EG-verdrag (huidig artikel 141) en de richtlijn nr. 75/117 van 10 februari 1975, 

werd algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 december 1975 24. Artikel 3 van 

voormelde CAO bepaalt dat “de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers 

moet worden verzekerd voor alle elementen en voorwaarden van het loon, met inbegrip van 

de systemen van functiewaardering wanneer daarvan gebruik wordt gemaakt”. In het tweede 

lid van dit artikel wordt vervolgens uitdrukkelijk gesteld dat “in geen geval de systemen van 

functiewaardering tot discriminatie mogen leiden, noch door de keuze van de criteria, noch 

door de weging van die criteria, noch door het systeem van omzetting van de functiepunten 

in loonpunten”. Om het beginsel van gelijke beloning in de praktijk te doen toepassen, kan 

overeenkomstig artikel 5 iedere werknemer die zich benadeeld acht of de representatieve 

werknemersorganisatie waarbij de werknemer is aangesloten, bij het bevoegde rechtscollege 

een rechtsvordering instellen. Dit rechtscollege heeft dan de mogelijkheid om zich bij de 

beoordeling van de klacht te laten bijstaan door een gespecialiseerde paritair samengestelde 

commissie, welke tot taak heeft adviezen te verlenen omtrent geschillen over de toepassing 

van het beginsel van gelijke beloning 25.

art. 3 CAO 

nr. 25

23 Art. 1 koninklijk besluit van 27 november 1978 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten, belast met 
 het toezicht op de uitvoering van titel V van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, B.S.,1 
 december 1978 (dit koninklijk besluit blijft ingevolge het advies van de Raad van State zijn gelding behouden 
 onder de nieuwe wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen).
24 Koninklijk besluit van 9 december 1975 tot algemeen verbindend verklaring van de CAO nr. 25 
 van de Nationale Arbeidsraad van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke 
 en vrouwelijke werknemers, B.S., 25 december 1975.
25 Art. 6 CAO nr. 25.
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Naast bovenvermelde interne wetgeving, zijn in België ook nog een aantal internationaalrechtelijke 

normen inzake gelijke beloning van toepassing. In de eerste plaats gaat het om artikel 141 

van het EG-verdrag (het vroegere artikel 119)26  en de richtlijn nr. 75/117 van de Raad van 

10 februari 1975 27. Beide teksten zijn door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-

pen in een aantal arresten verder toegelicht, zo ondermeer in de arresten-Rummler, Danfoss 

en Enderby 28. Met name het eerstgenoemde arrest bevat een aantal specifieke richtlijnen 

die betrekking op functiewaardering 29.

Naast de Europese communautaire wetgeving kan in België inzake gelijke beloning verder 

ook beroep worden gedaan op het E.V.R.M. (art. 14)30  en het Europees Sociaal Handvest 

(art. 4.3)31. Op mondiaal vlak heeft België de IAO-conventie nr. 100 betreffende de gelijke beloning 

tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers voor een gelijkwaardig werk geratificeerd32, alsook 

het BUPO-verdrag van 19 december 1966 (art. 26)33 en het ECOSOC-verdrag van 19 december 

1966 (art. 7)34. Tot slot dient vermeld dat België eveneens de UNO-conventie van 18 december 

1979 betreffende de uitschakeling van alle vormen van discriminatie ten aanzien van vrouwen 

heeft goedgekeurd 35.

2.Hoe staat het met de concrete 
 functiewaarderingspraktijk in België?

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat België een uitgebreide en zeer gedetailleerde wetgeving bezit 

op het gebied van gelijke beloning en functiewaardering. Men zou dan ook geneigd zijn te 

denken dat in de praktijk weinig discriminaties voorkomen in functiewaarderingssystemen en in 

de functieclassificaties die er het resultaat van zijn. Of dit laatste wel degelijk het geval is, zal in 

het onderstaande punt worden onderzocht. Eerst zal een korte historiek worden gegeven van de 

EU-recht

andere

internationale 

normen

26 Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap van 25 maart 1957,  goedgekeurd bij wet 
 van 2 december 1957, B.S., 25 december 1957, gewijzigd en gecoördineerd  door het Verdrag van Amster
 dam van 20 oktober 1997, PB. L., 10 november 1997.
27 Richtlijn nr. 75/117 van de Raad van 10 februari 1975 betreffende het nader tot elkaar brengen 
 van de wetgevingen der lidstaten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor 
 mannelijke en vrouwelijke werknemers, PB. L., 19 februari 1975.
28 H.v.J., 1 juli 1986 (zaak 237/85, G. Rummler v. Dato-Druck GmbH), Jur., I, 1986, 2101; H.v.J., 
 17 oktober 1989 (zaak 109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark v. Dansk 
 Arbejdsgiverforening, optredend voor Danfoss), Jur., I, 1989, 3199; H.v.J., 27 oktober 1993 (zaak 
 127/92, Enderby v. Frenchay Health Authority en Secretary of State for Health), Jur., I, 5599, 
 Soc. Kron., 1994, 27 en J.T.T., 1994, 241.
29 Zie hoger, nr. 20.
30 Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
 B.S., 19 augustus 1955, erratum, B.S., 29 juni 1961.
31 Europees Sociaal Handvest van 18 oktober 1961, B.S., 28 december 1990.
32 IAO-conventie nr. 100 betreffende de gelijke beloning tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers voor 
 een gelijkwaardig werk, B.S., 23 oktober 1952.
33 Internationaal Verdrag van 19 december 1996 inzake burgerrechten en politieke rechten, B.S., 6 juli 1983.
34 Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake economische, sociale en culturele rechten, B.S., 
 6 juli 1983.
35 Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, 
 B.S., 18 december 1979.
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historiek

functiewaarderingspraktijk in ons land, vervolgens  zal de actuele toestand van de sectorale en 

bedrijfsclassificaties in België onder de loep worden genomen.

Moderne systemen van functiewaardering en -classificatie werden voor het eerst in de jaren 

‘30 ontwikkeld in grote Amerikaanse instellingen en bedrijven. In België kwam de doorbraak er 

pas in de naoorlogse periode, toen het instrument van de geleide loonpolitiek werd ingevoerd 

en de paritaire comités een wettelijk statuut kregen. Zowel de Belgische overheid als de sociale 

gesprekspartners schaarden zich toen achter de idee van een werkclassificatie. Alle partijen 

beschouwden deze techniek als een revolutionaire verbetering ten opzichte van de bestaande 

stukloon- of tariefstelsels, waarbij willekeur en informele regelingen vaak een doorslaggevende 

rol speelden. Werknemers waren immers nooit zeker van hun inkomen, terwijl werkgevers 

werden geconfronteerd met ingewikkelde  loonberekeningen en onvoorspelbare loonstijgingen. 

De overheid van haar kant kon op deze basis onmogelijk een loonbeleid voeren, wat bij 

de uitbouw van het sociaal-zekerheidsstelsel een absolute noodzaak was. Om die reden 

was er dan ook een gemeenschappelijke interesse voor een systeem dat op basis van 

duidelijk omschreven criteria een onderlinge vergelijking en hiërarchische ordening van 

functies mogelijk zou maken.

In 1945 richtten de sociale gesprekspartners een “Algemene Technische Commissie” op, die 

tot doel had een algemeen geldend systeem van functieclassificatie te ontwikkelen. Tot 1948 

werkte deze commissie aan de naar haar genoemde ATC-methode. Ook in Nederland zochten 

de sociale gesprekspartners naar een algemeen bruikbare methode. De aldaar ontwikkelde 

‘Genormaliseerde Methode’ (GM) kreeg evenwel een langere rijpingstijd, werd uitgebreid aan 

de praktijktoets onderworpen en onder impuls van de werkgeversorganisaties ook steeds verder 

verfijnd. Het gevolg hiervan was dat analytische functiewaardering in de jaren zestig algemeen 

ingang vond in de Nederlandse economie.

Bovenstaande vergelijking met Nederland is niet onbelangrijk. In België kende de ATC-methode 

immers niet dezelfde geschiedenis van stapsgewijs ontwikkelen en optimaliseren, waardoor 

de verspreiding ervan nooit van de grond is gekomen 36. Hierdoor bleven ATC-toepassingen 

beperkt tot enkele bedrijven in de metaalnijverheid en de chemische sector. Het gebruik van 

functiewaardering werd onder druk van de werknemersorganisaties echter wel op algemene 

schaal ingevoerd in het Belgische bedrijfsleven, zij het dat de meeste functieclassificaties niet 

op analytische grondslag tot stand kwamen.

Heden ten dage blijken sectorale systemen in België de dominante benadering van 

functieclassificatie te vormen. Onderzoek uitgevoerd door de Stichting Technologie Vlaanderen 

i.s.m. het Hoger Instituut voor de Arbeid toont aan dat 61,5% van de bedrijven in Vlaanderen 

ATC-
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huidige 

toestand

overwicht 

van sectorale 

classificaties

36 Zie: VAN DER HALLEN, P., o.c., p. 36.
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voor één of meerdere personeelscategorieën gebruik maakt van de sectorale classificatie 37. 

Het sectorale systeem is een stuk meer ingeburgerd bij arbeiders (66%) dan bij bedienden 

(53%) en kaderleden (19%)38. Maken we een onderscheid naar ondernemingsgrootte, dan blijkt 

dat vooral in kleinere bedrijven tot vijftig werknemers er een uitgesproken voorkeur is voor 

het gebruik van sectorale classificaties.

Uit het STV-HIVA-onderzoek blijkt eveneens dat de sectorale CAO’s niet altijd even aangepast 

zijn aan de noden van grote ondernemingen: een aantal bedrijfsspecifieke functies staan 

er niet in, de CAO-bepalingen zijn verouderd, ze houden onvoldoende rekening met de 

technologie van vandaag, de eigen bedrijfscultuur vraagt andere accenten, enz. Hierdoor 

passen zowat 4 op 10 bedrijven een bedrijfseigen systeem toe op één of meerdere van 

hun personeelsgroepen. Dat is het geval bij de helft van de grotere bedrijven (meer dan 50 

werknemers) en bij een derde van de KMO’s.

De bedrijfseigen systemen steunen vooral op intuïtie en ervaring. In bijna twee derde 

van de bedrijven en zelfs in bijna alle KMO’s is er helemaal geen sprake van een formeel 

functiewaarderingssysteem. Functies en personen krijgen een plaats in de rangorde op 

basis van een subjectief aanvoelen, dat bijna altijd in teken staat van de beloning. Als er al 

formele systemen worden gebruikt, dan gaat het in 1 op 4 van de gevallen om de indeling in 

voorafbepaalde klassen 39, waarbij meestal met klassenomschrijvingen of een opsomming 

van (referentie)functies wordt gewerkt die erg op de sectorale voorbeelden lijken. In iets 

meer dan 10% van de gevallen hanteert een bedrijf een puntensysteem, waarbij men zich 

doorgaans inspireert op één of ander bestaand systeem of op de manier van werken in 

een ander bedrijf.

Een pluspunt is wel dat in 4 op 10 bedrijven met meer dan 200 werknemers gebruik wordt 

gemaakt van analytische functiewaarderingssystemen 40, hetgeen kwantitatief niet zonder belang 

is. Omdat in deze bedrijven veel mensen worden tewerkgesteld, betekent het dat er bijna net 

zoveel functies met analytische systemen worden gewaardeerd als met andere systemen. Toch 

blijft het een vaststelling dat in het overgrote deel van de bedrijfseigen systemen discriminaties 

voorkomen, die de waardering vertekenen in het nadeel van functies die voornamelijk door 

vrouwen worden ingenomen.

Wat de sectorale functieclassificaties betreft, blijkt de situatie niet veel beter te zijn. Onderzoek 

uitgevoerd in 1997 door het HIVA in opdracht van de Minister belast met het Beleid van 

gelijke kansen voor mannen en vrouwen, heeft aangetoond dat van de 149 sectorale sectorale

systemen

37 Zie: SEGHERS, N., “Functieclassificatie: supernova of uitdovende ster?”, Nieuwsbrief  van het Steunpunt 
 WAV, nr. 4/1994, p. 99.
38 Zie: X., Naar een correcte verloning van uw functie. Werkboek voor gelijke kansen en functiewaardering, 
 o.c., p. 30.
39 Zie hoger, nr. 17.
40 Zie: X., Naar een correcte verloning van uw functie. Werkboek voor gelijke kansen en functiewaardering, 
 o.c., p. 31.
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41 Zie: VAN DER HALLEN, P., o.c., p. 54 e.v.

functieclassificatiesystemen slechts zes een analytische achtergrond hebben 41. De 

meest voorkomende methodes blijken ook hier de klassieke klassenomschrijvingen en 

de opsomming van (referentie)functies te zijn. Onderstaande tabel geeft een beeld van 

het aandeel van de verschillende types van classificatie in de totaliteit van de sectorale 

functieclassificatiesystemen.

Schema 6: Inventaris van functieclassificatiemethodes 
 op sectoraal niveau

 Code Omschrijving Frequentie 

  

  Type K 72

 10 Klassenomschrijving 18

 11 Klassenomschrijving en voorbeeldfuncties 37

 12 Klassenomschrijving en opsomming taken 17

  Type F 30

 20 Opsomming van functies 17

 21 Opsomming van functies met functiebeschrijving 6

 22 Opsomming van functies en vermelding criteria 7

  Type T 21

 30 Opsomming van taken (activiteiten) 11

 31 Opsomming van taken en vermelding criteria 10

  Type A 6

 40 Analytische achtergrond 6

  Restcategorie 20

  Totaal 149

Bron: Peter van der Hallen, Dienstbodes en huismeesters, gelijk loon voor gelijk(w)aardig werk?, 

Leuven, HIVA., 1997, p. 54.

Bij het bovenvermeld HIVA-onderzoek werd ook nagegaan in welke mate de bestaande sectorale 

functieclassificaties discriminaties tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers genereerden. 

Daartoe werden de sectorale functiewaarderingssystemen geconfronteerd met een aantal 

inventaris 

sectorale 

systemen

discriminatie 

in sectorale 

systemen
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basisafspraken vervat in de Belgische checklist voor sekseneutrale functiewaardering, opgesteld 

in 1994 in opdracht van de Minister belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en 

vrouwen 42. Uit deze toets kwam naar voor dat, met uitzondering van de kleine minderheid van 

analytische systemen, de bestaande sectorale functiewaarderingssystemen 43:

• geen afspraken bevatten rond de te volgen formele procedure bij functiewaardering en 

evenmin spreken over een of andere begeleidingscommissie of betrokkenheid van de 

personeelsleden;

• geen bepalingen bevatten omtrent de mogelijkheid van een beroepsprocedure;

• meestal uitsluitend mannelijke (bv. de boekhouder) of voor specifieke traditioneel “vrouwelijke” 

functies uitsluitend vrouwelijke functiebenamingen hanteren (bv. het linnenmeisje);

• de functievereisten vaak niet beschrijven in termen van wat vereist wordt, doch eerder op een 

“negatieve” manier, in termen van wat niet vereist wordt;

• veelal geen bepalingen omvatten over hoe de werknemers worden ingelicht over hun 

classificatie en de wijzigingen daarin.

Verder bleek ook dat heel veel sectorale functieclassificaties nog verwijzingen bevatten 

naar functies, waarvan het aantal functiehouders ondertussen fel verminderd is of waarvan 

mag worden aangenomen dat ze intussen meer gesofistikeerde technologieën ter hunner 

beschikking kregen. De algemene conclusie van het onderzoek luidde dan ook dat, net als bij 

de bedrijfseigen systemen, de overgrote meerderheid van de sectorale systemen verborgen 

vormen van discriminatie bevatten, welke in de praktijk vooral ten nadele komen van door 

vrouwen gedomineerde functies.

3. Juridische knelpunten inzake gelijke beloning 
 en functiewaardering.

Niettegenstaande het feit dat België een zeer gedetailleerde en zelfs strafrechtelijk 

gesanctioneerde wetgeving kent op het gebied van gelijke beloning en functiewaardering, blijken 

dus toch nog heel wat discriminaties voor te komen in de bestaande functiewaarderingssystemen 

(zowel op sectoraal als op ondernemingsvlak). Dergelijke situatie dwingt ertoe te besluiten 

dat er in de realiteit nog heel wat drempels voorkomen, die een effectieve handhaving van 

de wet in de weg staan.

Een eerste probleem dat zich stelt is dat in de praktijk de meeste werknemers niet op 

de hoogte zijn van de manier waarop hun functieloon en dat van hun collega’s wordt 

vastgesteld. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, vertoont de overgrote meerderheid van 

de functiewaarderingssystemen in België gebreken op het vlak van de procedure-uitbouw 

(inclusief beroepsprocedures) en informatieverstrekking aan werknemers. Dit laatste zorgt 

ervoor dat werknemers meestal niet meer dan vage vermoedens ervaren omtrent mogelijke 

gebrek aan 

afdoende 

informatie

42 Zie: X., Naar een correcte verloning van uw functie. Werkboek voor gelijke kansen en functiewaardering, 
 o.c., p. 52 e.v.
43 Zie: VAN DER HALLEN, P., o.c., p. 63 e.v.
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44 Zo zijn er sinds de totstandkoming in de jaren ‘70 van de wetgeving op het gebied van gelijke beloning slechts 
 11 gepubliceerde rechtszaken omtrent gelijke beloning bekend.

seksediscriminatie op het vlak van de beloning. Dergelijke vermoedens vormen echter een 

onvoldoende basis om de stap naar de rechter te zetten. Daarenboven blijkt ook het bestaan 

van de wetgeving inzake gelijke beloning nauwelijks bekend te zijn onder de werknemers. Aldus 

wordt een belangrijke rem gezet op de effectiviteit van de wetgeving, hetgeen zich dan ook uit in 

een extreem lage casuïstiek op het gebied van gelijke beloning 44.

De problemen houden overigens niet op bij het loutere gebrek aan informatie bij de individuele 

werknemers. Zelfs indien een werknemer met zekerheid weet dat hij of zij ongelijk wordt 

beloond, dan nog blijkt dat diens aanklacht in de praktijk weinig gehoor zal vinden. Verhalen over 

dit soort discriminaties worden immers vaak op ongeloof onthaald of komen niet verder dan een 

verticaal klassement omdat bij de syndicale afvaardiging (doorgaans toch de eerste toevlucht bij 

dergelijke problemen) niet altijd de juridische onderlegdheid aanwezig is om de concrete praktijk 

inzake functiewaardering te toetsen aan de wetgeving inzake gelijke beloning. Bovendien 

bevinden de vakbonden zich vaak in een delicate positie wat betreft functiewaardering: in 

de meeste gevallen hebben zij immers zelf meegewerkt aan de totstandkoming van een 

functieclassificatie, zodat zij achteraf moeilijk het resultaat van hun onderhandelingen voor een 

rechtbank kunnen aanvechten zonder afbreuk te doen aan de positie en de geloofwaardigheid 

van hun loononderhandelaars.

Een tweede mogelijkheid voor de gediscrimineerde werknemer bestaat erin een beroep te 

doen op de leden van de arbeidsinspectie, die wettelijk bevoegd zijn om processen-verbaal 

op te stellen tegen de werkgever die zich schuldig maakt aan een overtreding van de 

voorschriften inzake gelijke beloning 45. Doch ook op dit vlak stellen zich de nodige problemen. 

Om op een efficiënte manier te kunnen uitmaken of bepaalde functiewaarderingssystemen 

seksediscriminerend werken, moet men over concrete toetsingscriteria inzake sekseneutraliteit 

beschikken en weten hoe deze in de praktijk moeten worden toegepast. Tot op heden blijken 

dergelijke toetsingscriteria echter te ontbreken in België. Er is wel de checklist inzake 

sekseneutrale functiewaardering 46, maar deze bevat eerder aanwijzingen over hoe een 

functiewaarderingsproject in de praktijk op sekseneutrale manier kan worden uitgevoerd. 

Overigens beschikken de leden van de arbeidsinspectie doorgaans niet over de nodige 

deskundigheid op het gebied van functiewaardering en wordt hen evenmin de nodige tijd en 

middelen gegund om een grondig onderzoek te voeren. Als arbeidsinspectie worden zij immers 

geacht ook nog de naleving van heel wat andere sociale wetgeving na te gaan, waaraan van 

hogerhand soms meer belang wordt gehecht 47.
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45 Zie hoger, nr. 25.
46 Zie hoger, nr. 32.
47 Denken we bv. aan de bestrijding van het zwartwerk.
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Een specifiek probleem waarmee de arbeidsinspecteurs eveneens worden geconfronteerd 

is de strafrechtelijke toerekenbaarheid van de individuele werkgever bij toepassing van een 

discriminatoire sectorale functieclassificatie. Om vervolgd te kunnen worden wegens een 

inbreuk op de wetgeving inzake gelijke beloning, dient de individuele werkgever bewust te 

hebben gehandeld bij het overtreden van de wet. Een misdrijf bestaat in beginsel immers uit 

twee basiscomponenten: een materieel bestanddeel (de strafbare gedraging) en een moreel 

bestanddeel48. Het moreel element vereist dat de materiële gedraging gepleegd wordt met de 

bewustheid en wilsvrijheid om een misdrijf te plegen, hetgeen de mogelijkheid impliceert het 

onderscheid te maken tussen het geoorloofde en het ongeoorloofde49. Strafbaarheid wegens 

een misdrijf vereist alleszins de wetenschap dat dit misdrijf wordt gepleegd 50.

Dit laatste zorgt uiteraard voor problemen wanneer men te maken heeft met een sectorale 

functieclassificatie, vermits in dit geval de individuele werkgever niet betrokken werd bij de 

beslissing over het te hanteren functiewaarderingssysteem. Zoals hierboven reeds werd 

aangetoond 51, wordt er in België over de meerderheid van de systemen op sectoraal niveau 

onderhandeld tussen de sociale gesprekspartners, m.a.w. boven het hoofd van de individuele 

werkgever. De functieclassificaties die het resultaat zijn van de toepassing van dergelijke 

sectorale functiewaarderingssystemen worden uiteindelijk in een CAO vastgelegd, die nadien 

algemeen verbindend wordt verklaard en derhalve door iedere werkgever in de betrokken 

sector moet worden toegepast. Het gevolg hiervan is dat, in geval van discriminatie in een 

sectorale classificatie, de leden van de arbeidsinspectie niet bij machte zullen zijn om een 

proces-verbaal op te stellen tegen de individuele werkgever, omwille van de afwezigheid van 

een moreel element in hoofde van deze laatste.

De gediscrimineerde werknemer kan uiteraard zelf proberen een gerechtelijke procedure te 

voeren teneinde de wet te laten toepassen, maar ook hier geldt dat noch de advocatuur noch de 

magistratuur enig inzicht hebben in functiewaardering en evenmin beschikken over de nodige 

toetsingscriteria om discriminatie vast te stellen in functiewaarderingssystemen. Om aan dit 

probleem inzake gebrek aan kennis en techniciteit tegemoet te komen, is door de wet voorzien 

dat de rechtbank een deskundig advies kan vragen aan de Commissie Vrouwenarbeid of 

aan de gespecialiseerde paritair samengestelde Commissie ingesteld door de CAO nr.2552. 

In de praktijk is evenwel gebleken dat beide organen op dit gebied nooit naar behoren 
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48 VAN EECKHOUTTE, W., Sociaal Compendium Arbeidsrecht 1995-96, II, Antwerpen, Kluwer, 1995, p. 
 1546, nr. 6338.
49 BOES, R., ‘De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever en het kaderpersoneel’, in Sociaal 
 Handhavingsrecht. Studiedag 1 december 1994. “Werkgevers achter de tralies?”. Toezicht, aansprakelijkheid 
 en beteugeling in het sociaal recht, ASSOCIARE & VAKGROEP SOCIAAL RECHT UNIVERSITEIT GENT 
 (ed.), Gent, 1994, p. 16, nr. II.1.

52 Art. 22 Wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen; art. 6 CAO nr. 25; art. 1 
 koninklijk besluit van 17 februari 1981 genomen ter uitvoering van artikel 135 van de Wet van 4 augustus 1978 
 tot economische heroriëntering, B.S., 25 februari 1981.

50 Cass., 10 octobre 1989, A.C., 1993, n° 441.
51 Zie hoger, nr 30.
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hebben gefunctioneerd53, enerzijds omdat zij nooit bekend zijn geraakt bij de rechterlijke 

macht, anderzijds omdat zij niet op permanente basis zijn georganiseerd (in het geval van de 

paritair samengestelde Commissie) en nooit de middelen hebben gehad om de benodigde 

deskundigheid te vergaren, althans niet op het gebied van functiewaardering. Dit uitblijven van 

deskundig advies in zaken omtrent functiewaardering is echter nefast voor de werknemer die 

procedeert, aangezien deze nooit in staat zal zijn om op eigen houtje het discriminatoir karakter 

van een bepaalde functieclassificatie aan te tonen.

De eindconclusie luidt dan ook dat de gediscrimineerde werknemer te zeer in een juridisch 

isolement verkeert om op een efficiënte manier functiewaarderingsdiscriminatie te kunnen 

bestrijden. Voeg daarbij het gebrek aan informatie en het feit dat er tevens een maatschappelijke 

druk bestaat op de werknemer om niet te procederen 54, en men begrijpt waarom er inzake 

gelijke beloning en functiewaardering in België zo weinig rechtszaken worden aanhangig 

gemaakt.

53 De Commissie Vrouwenarbeid is nooit om een advies verzocht geweest; de gespecialiseerde paritair 
 samengestelde Commissie daarentegen werd twee maal benaderd voor het geven van advies en heeft 
 effectief één advies uitgebracht: zie JACQMAIN, J., ‘De gelijke arbeidsvoorwaarden voor mannelijke en 
 vrouwelijke werknemers in België. Tenuitvoerlegging van richtlijn 76/207 in het Belgisch recht’, Arbbl., 
 1990, (585),  p. 596, nr. 4.7.
54 Ibid., p. 593, nr. 4.2.

projet 11 00 NL.indd 02/01/01, 14:2032-33



34

Samenstelling: Directie gelijke kansen

Redactie: Chris Vanlaere

Lay-out en productie: Alta

Indeling: Info Ruimte

 Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

 Belliardstraat 51

 1040 Brussel

 Tel: 02/233.42.11

Verantwoordelijke uitgever: Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

Wettelijk depot: D/2000/1205/64

Cette brochure est également disponible en français à:

Espace Info

Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail

Rue de Belliard, 51

1040 Bruxelles

Tel: 02/233.42.14

projet 11 00 NL.indd 02/01/01, 14:2034-35



35

Tongeren
E. Jaminéstraat 13 
3700 TONGEREN 
Tel.: (012)23 16 96 
Fax: (012)39 24 53 

Turnhout 
Warandestraat 49 
2300 TURNHOUT 
Tel.: (014)44 50 10 
Fax: (014)44 50 20 

Verviers
place du Martyr 9 bte 4 
4800 VERVIERS 
Tel.: (087)30 71 91 
Fax: (087)35 11 18 

TECHNISCHE 
INSPECTIE

Antwerpen-Noord
Theater Building 
Italiëlei 124 - 9de verd. 
2000 ANTWERPEN 
Tel.: (03)232 79 05 
Fax: (03)226 02 53 

Antwerpen-Zuid
Theater Building 
Italiëlei 124 - 9de verd. 
2000 ANTWERPEN 
Tel.: (03)226 03 07 
Fax: (03)226 02 53 

Brussel
Belliardstraat 51 
1040 BRUSSEL 
Tel.: (02)233 45 46
Fax: (02)233 45 23 

Henegouwen-Oost+ 
Waals-Brabant 
rue Ferrer 6 
6000 CHARLEROI 
Tel.: (071)20 49 00 
Fax: (071)20 49 14 

Henegouwen-West
boulevard Gendebien 16 
7000 MONS 
Tel.: (065)35 39 19 
Fax: (065)31 39 92 

Limburg
Gouv. Verwilghensingel 
75 
3500 HASSELT 
Tel.: (011)22 31 72 
Fax: (011)23 36 89 

Luik 
bd. de la Sauvenière 73 
4000 LIEGE 
Tel.: (04)222 09 63 
Fax: (04)221 21 33 

Hasselt 
Gouv. Verwilghensingel 
75 3500 HASSELT 
Tel.: (011)22 14 17
Fax: (011) 23 42 26 

Hoei
Centre Mercator 
rue du Marché 24 
4500 HUY 
Tel.: (085)24 16 23 
Fax: (085)24 16 24 

Kortrijk
IJzerkaai 26-27 
8500 KORTRIJK 
Tel.: (056)26 05 41 
Fax: (056)25 78 91

La Louvière
rue Hamoir 164 
7100 LA LOUVIERE 
Tel.: (064)22 45 32 
Fax: (064)28 15 32 

Leuven
Bondgenotenlaan 116 
3000 LEUVEN 
Tel.: (016)22 11 58 
Fax: (016)22 21 85
 
Luik
rue Natalis 49 
4020 LIEGE 
Liège-Sud: 
Tél.: (04)340 11 70 
Fax: (04)340 11 71 
Liège-Nord: 
Tél.: (04)340 11 60 
Fax: (04)340 11 61 

Mechelen
Louisastraat 1 
2800 MECHELEN 
Tel.: (015)45 09 80 
Fax: (015)45 09 99 

Namen
rue de Gembloux 30 
5002 NAMUR 
Tel.: (081)73 02 01 
Fax: (081)73 86 57 

Nijvel
rue de Mons 39 
1400 NIVELLES 
Tel.: (067)21 28 24 
Fax: (067)21 16 85 

Roeselare
Kleine Bassinstraat l 6 
8800 ROESELARE 
Tel.: (051)26 54 30 
Fax: (051)24 66 16 

Sint-Niklaas
Kazernestraat 16-Blok C 
9100 SINT-NIKLAAS 
Tel.: (03)760 01 90 
Fax: (03)760 01 99 

Luxemburg
rue de la Cité 25 
6800 LIBRAMONT 
Tel.: (061)22 27 40 
Fax: (061)23 22 55 

Namen
av. Gouverneur Bovesse 39 
5100 NAMUR 
Tel.: (081)30 46 30 
Fax: (081)30 86 30 

Oost-Vlaanderen 
Administratief Centrum
«Ter Plaeten» 
Sint-Lievenslaan 33 B 
9000 GENT 
Tel.: (09)235 29 81 
Fax: (09)235 28 39 

Vlaams-Brabant 
Bondgenotenlaan 116 
3000 LEUVEN 
Tel.: (016)20 80 10 
Fax: (016)20 57 31 

West-Vlaanderen 
Breidelstraat 3 
8000 BRUGGE 
Tel.: (050)44 20 20 
Fax: (050)44 20 29 

MEDISCHE INSPECTIE

Antwerpen en Limburg 
(+ gedeelte Brabant) 
Theater Building 
Italiëlei 124 - 8ste verd. 
2000 ANTWERPEN 
Tel.: (03)232 27 15
Fax: (03)234 31 33 

Brussel
Belliardstraat 51 
1040 BRUSSEL 
Tel.: (02)233 41 11 
Fax: (02)233 46 40 

Henegouwen/ 
Namen-West/Nijvel
rue de l’Ecluse 7 
6000 CHARLEROI 
Tel.: (071)20 49 24 
Fax: (071)20 49 26 

Luik/Luxemburg/ 
Namen-Oost
bd. de la Sauvenière 73 
4000 LIEGE 
Tel.: (04)223 04 34
Fax: (04)221 22 93 

Oost- en 
West-Vlaanderen
(+ gedeelte Brabant)
Administratief Centrum 
«Ter Plaeten» 
Sint-Lievenslaan 33 B 
9000 GENT 
Tel.: (09)235 29 82 
Fax: (09)235 28 74 

INSPECTIE VAN DE 
SOCIALE WETTEN

Aalst
Administratief Centrum 
«De Pupillen» 
Graanmarkt 1 
9300 AALST 
Tel.: (053)78 32 22 
Fax: (053)70 97 94 

Aarlen 
Centre administratif de 
l’Etat 
6700 ARLON 
Tel.: (063)22 13 71 
Fax: (063)23 31 12 

Antwerpen
Theater Building 
Italiëlei 124 bus 56 
2000 ANTWERPEN 
Tel.: (03)213 78 l0 
Antwerpen 1-2: 
Fax: (03)213 78 34 Ant-
werpen 3-4: 
Fax: (03) 213 78 37 

Bergen
boulevard Gendebien 16 
7000 MONS 
Tel.: (065)35 15 10 
Fax: (065)34 66 38 

Brugge 
Breidelstraat 3 
8000 BRUGGE 
Tel.: (050)44 20 30 
Fax: (050)44 20 39 

Brussel
Belliardstraat 51 
1040 BRUSSEL 
Tel.: (02)233 48 00 
Fax: (02)233 48 01 

Charleroi
Centre Albert, 18e étage 
place Albert 1 er 4 bte 8 
6000 CHARLEROI 
Tel.: (071)32 93 71 
Fax: (071)30 12 23 

Doornik
rue de l’Athenée 60 
7500 TOURNAI 
Tel.: (069)22 36 51 
Fax: (069)84 39 70

Gent 
L. Delvauxstraat 2A 
9000 GENT 
Tel.: (09)265 41 11 
Fax: (09)265 41 10 

Halle-Vilvoorde 
Aubreméstraat 16 
1800 VILVOORDE 
Tel.: (02)257 87 30 
Fax: (02)252 44 95 

REGIONALE DIENSTEN VAN HET FEDERAAL MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

De regionale diensten van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid zijn elke woensdag doorlopend 
toegankelijk voor het publiek van 9 fot 17 uur. Voor informatie betreffende de andere openingsuren of voor het 

maken van een afspraak, dient U zich rechtstreeks tot de dienst in kwestie te wenden.
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