
 

Brussel, 15 november 2022 
  

 
 

Unequal pay day – Vrouwenrechten op de arbeidsmarkt, 
een realiteit bij de stad Brussel! 

 

Sinds 2005 wordt jaarlijks op Europees niveau een campagne georganiseerd om de aandacht 
te vestigen op de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen. 15 november, "Unequal Pay 
Day", is de symbolische datum waarop vrouwen gratis gaan werken (tot het einde van het 
jaar) omdat ze nog steeds 13% minder verdienen dan mannen.  

In de overheidssector is er geen loonkloof tussen mannen en vrouwen omdat er vaste 
barema’s zijn die gekoppeld zijn aan een functie en er uiteraard geen verschillende 
loonschaal is voor mannen en vrouwen. 
 
De arbeidsrechten van vrouwen beperken zich echter niet alleen tot het loon. Er zijn nog veel 
meer zaken die een rol spelen als we het hebben over gelijkheid op de arbeidsmarkt: 
 

- Toegang tot werkgelegenheid 
- Toegang tot genderbanen 
- Toegang tot banen met verantwoordelijkheid of toegang tot promoties 
- Arbeidsduurverkorting 
- Respect van werkgevers voor het lifebalance tussen werk en privéleven 
- Het effect van al deze elementen op de loopbaan heeft ook gevolgen voor het 

pensioen 
- ... 

Voor Faouzia Hariche, PS schepen van personeelszaken van de stad Brussel, « Worden 
vrouwen nog te vaak gediscrimineerd op de arbeidsmarkt omwille van het moederschap. Bij 
gelijke vaardigheden wordt een moeder met drie kinderen of een alleenstaande vrouw met 
kinderen nog te vaak afgewezen in vergelijking met andere kandidaten. Het is deze 
discriminatie bij aanwerving die we bestrijden. Zo vervult de Stad Brussel haar sociale en 
maatschappelijke rol als werkgever door haar aanwervers bewust te maken van de noodzaak 
om met al deze factoren rekening te houden en ervoor te zorgen dat vrouwen dezelfde kansen 
krijgen als mannen. Wij willen een voorbeeldige werkgever zijn en laten zien dat dit de goede 
werking van onze instellingen niet in de weg staat, in tegenstelling tot wat vaak wordt 
gedacht!»   

 
De stad Brussel heeft daarom al haar parameters bekeken en zorgt ervoor dat : 
 
 
 
 



 

 
- Geen discriminatie bij aanwerving, met bijzondere aandacht voor 

eenoudergezinnen, die vaak worden gediscrimineerd omdat zij zogenaamd 
niet beschikbaar zijn 

- hetzelfde geldt voor promoties en aanwerving in verantwoordelijke functies 
- pariteit 

 

Zo is in 2022 53,41% van het personeel van de Stad Brussel vrouw en dit binnen de 
verschillende rangen: 

- 58% van de A-level (universitaire) 
- 62% van B-niveau (Bachelor),  
- 75% van niveau C (CESS),  
- 21% van niveau D (CESI) die hoofdzakelijk geschoolde werknemers zijn 
- 49% van niveau E (CEB) 

Ook opmerkelijk: 45% van de topfuncties (A4 tot A11) wordt ingevuld door vrouwen. 
 
 
Om de pariteit binnen de verschillende beroepen en instellingen te versterken, is ten slotte 
ook het deconstrueren van stereotypen over "genderspecifieke" opleidingen of beroepen 
van cruciaal belang. Daarom zet de dienst Openbaar Onderwijs van de stad Brussel zich in 
om deze vooroordelen te ontkrachten en de positieve keuze voor een toekomstige opleiding 
in haar scholen aan te moedigen via talrijke sensibiliseringsacties (ontdekking van 
wetenschappelijke beroepen en specifieke projecten om meisjes aan te moedigen zich voor 
deze beroepen in te schrijven, sportdagen gericht op de gelijkheid van mannen en vrouwen, 
enz.) 
 
 
Voor Lydia Mutyebele, PS schepen voor gelijke kansen, « De loonkloof is al tientallen jaren 
een bekend probleem, maar op Belgisch en Europees niveau is het nog lang niet opgelost. 
Een aantal factoren speelt een rol: ongelijke verdeling van de huishoudelijke taken, de 
tendens om in deeltijd te werken in banen die voornamelijk door vrouwen worden vervuld, 
het "glazen plafond-effect" en een combinatie van andere verschillen en discriminatie, of het 
nu gaat om seksuele geaardheid, afkomst, gebrek aan talenkennis of handicap. Met deze 
campagne wil de stad het bewustzijn vergroten, mobiliseren en zich positioneren als een 
agent van verandering.». 
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