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INLEIDING 

Loongegevens zijn schaars, zeker als ze een internationale vergelijkbaarheid 
moeten toelaten. Vaak zijn enkel geaggregeerde gegevens beschikbaar, wat het 
uiterst moeilijk maakt om onderliggende verklaringen voor de 
genderloonverschillen land per land te duiden en te vergelijken. De 
Loonwijzergegevens bieden hier een potentiële meerwaarde: Loonwijzer bevraagt 
respondenten uit meerdere landen naar heel wat relevante aspecten uit de 
werkomgeving. 

De Loonwijzerdataset 

De Loonwijzer is een internetbevraging op vrijwillige basis die over verschillende 
landen heen cijfermateriaal verzamelt waarmee een antwoord gezocht kan 
worden op velerlei loongerelateerde vragen. Het betreft een continue bevraging 
die startte in het vierde kwartaal van 2004 en nog steeds loopt. De resultaten zijn 
beschikbaar op kwartaalbasis.  

Voorliggende paper gaat op verkenning doorheen de veelheid aan variabelen die 
de Loonwijzerdataset omvat en die van invloed kunnen zijn op het loonniveau en 
de genderloonkloof in België, Nederland, Duitsland, Spanje en Finland. We 
werken met het bruto-uurloon en maken gebruik van golven 1-7 (vierde kwartaal 
2004 tot en met tweede kwartaal 2006) en beperken ons tot de respondenten met 
een statuut als loontrekkende. Deze data hebben we herwogen op basis van de 
verdeling volgens de Eurostat Labour Force Survey (LFS) naar leeftijd, geslacht en 
opleidingsniveau. Omdat grotere aantallen ook gedetailleerdere kruisingen 
toelaten, hebben we de beschikbare data over de ganse periode als één geheel 
beschouwd en niet verder ingedeeld op kwartaalbasis. 

Loonwijzerdata vertrekken vanuit de werknemer en brengen vooral informatie 
over microfactoren zoals de persoons- en jobkenmerken. Als we teruggrijpen naar 
het basisschema uit het aanvangsrapport van het WAGEGAP-project (figuur 1), 
belicht Loonwijzer vooral de linker- en middenzijde. Enerzijds komen 
persoonskenmerken aan bod zoals leeftijd en opleiding, kwantitatieve 
arbeidsmarktparticipatie of opvattingen, voorkeuren en verwachtingen van de 
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werknemer ten aanzien van werk en loopbaan, anderzijds is er informatie over 
jobkenmerken zoals beroep, sector of organisatie. De met deze variabelen 
samenhangende horizontale en verticale segregatie komt al goed in beeld.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bron: Theunissen en Sels (2006) en eigen bewerkingen 

Figuur .1 De loonkloof, een verklarend kader 

Op basis van de Loonwijzer zijn alvast twee working papers gepland. Deze eerste, 
voorliggende paper, beschrijft de genderloonkloof volgens de meest relevante 
kenmerken. Een eerste deel behandelt de Belgische situatie, waarna het volgende 
deel de horizon verruimt tot enkele andere Europese landen (Finland, Nederland, 
Duitsland en Spanje). Zo gaan we na in welke mate de vastgestelde verbanden 
tussen de beschreven kenmerken en de genderloonkloof ook in andere landen 
voorkomen. Waar mogelijk verwijst de paper ook naar bevindingen op basis van 
andere bronnen, wat toelaat om de gegevens van de Loonwijzer te valideren. De 
conclusie brengt alle informatie samen en haalt opvallende gelijkenissen en 
verschillen aan tussen de loonstructuur in België en in de andere geanalyseerde 
landen en de mate waarin dezelfde factoren in verband staan met de 
genderloonkloof. Omdat de analyse in deze fase descriptief blijft, bekijken we 
enkel de brutoloonkloof (dus zonder te corrigeren voor verklarende variabelen). 
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Meetkundig gemiddelde 

Bij beschrijvende analyses van loonniveaus en -verschillen gaat men meestal uit 
van rekenkundig berekende gemiddeldes (som van alle lonen gedeeld door het 
aantal respondenten (n)). Ook deze eerste working paper blijft op het descriptieve 
niveau, maar vertrekt toch van het meetkundig gemiddelde (n-de machtswortel 
uit het product van alle lonen). Hiervoor zijn drie redenen. 

1) Een loonverdeling is meestal scheef met een uitloper naar rechts (de hogere 
lonen) en kan verstoord worden door 'outliers' (buitensporige waarden). 
Meetkundige gemiddeldes zijn minder gevoelig voor vertekening vanuit een 
scheve verdeling of outliers.1 

2) In het kader van het lopende project spit het verdere onderzoek uit in welke 
mate de factoren met invloed op de genderloonkloof elkaar ook onderling 
beïnvloeden. Zo'n multivariate analyse vereist het werken via (natuurlijke) 
logaritmes van de lonen, wat een meetkundig loongemiddelde oplevert. Door nu 
al met meetkundige gemiddeldes te werken, kan de volgende paper probleemloos 
verder werken vanuit de vaststellingen in deze paper. 

3) De genderloonkloof is een verhouding van twee gemiddeldes. De berekening 
van een betrouwbaarheidsinterval rond zo'n verhouding is om technische redenen 
enkel mogelijk als wordt uitgegaan van meetkundige gemiddeldes. 

Een volgende working paper op basis van de Loonwijzergegevens zal de 
onderlinge effecten, en de mogelijke verschillen tussen de beschouwde landen, 
verder uitdiepen aan de hand van multivariate analyses. Zoals ook al in het 
aanvangsrapport werd benadrukt, is de genderloonkloof immers een 
multidimensioneel fenomeen: naast de rechtstreekse invloed van heel wat factoren 
op de genderloonkloof, zijn er meer dan eens ook onderlinge effecten tussen deze 
determinanten.  

Om toch ook meso- en macrofactoren als strategische keuzes op bedrijfs- en 
sectorniveau, belang en inhoud van sociale dialoog, rol van het overheidsbeleid, 
productiviteit en economische welvaart, arbeidsmarktsituatie, … in de analyse op 

                                                 
1  Rekenkundige gemiddeldes geven aan de loonwaarde van elke respondent eenzelfde gewicht 

(elke loonwaarde verhoogt de noemer in de berekening met één eenheid). Meetkundige 
gemiddeldes daarentegen vermenigvuldigen alle opgegeven loonwaarden, waardoor de 
loonwaarden zwaarder doorwegen naarmate er meer respondenten aan corresponderen. 
Loonwaarden met weinig respondenten (en bij uitstek de outliers) worden hierdoor uitgevlakt. 
Gevolg is dat het meetkundige gemiddelde lager ligt dan het rekenkundige gemiddelde van de 
lonen in de beschouwde populatie. Hoe symmetrischer de loonverdeling, hoe kleiner het 
verschil. Voor meer methodologische achtergrond verwijzen we naar Vandekerckhove, S. e.a. 
(2009). 
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te nemen, zullen we de geanalyseerde data in de volgende paper zoveel mogelijk 
uitbreiden met een aantal landen- en sectorspecifieke kenmerken. Concreet 
denken we hier bijvoorbeeld aan economische groei, bbp per capita, 
werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, belang van de sector in de economie 
van het land, sociaaloverlegsysteem, werknemersvertegenwoordiging op sector- 
en interprofessioneel niveau. 

Wordt dus vervolgd! 
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HOOFDSTUK 1 
DE GENDERLOONKLOOF IN BELGIË 

Uit de Loonwijzerenquête (4de kwartaal 2004 tot en met 2de kwartaal 2006) blijkt 
dat vrouwen een bruto-uurloon van gemiddeld 13 euro ontvangen, tegenover 
gemiddeld 16 euro voor mannen. De loonkloof, berekend als het verschil tussen 
het gemiddeld bruto-uurloon van mannen en dat van vrouwen en uitgedrukt als 
een percentage van het gemiddeld mannenloon, ligt hiermee op 17%.2 Vrouwen 
verdienen met andere woorden gemiddeld 83% van wat hun mannelijke collega's 
verdienen (tabel 1.1).  

1. Leeftijd en loon 

Tussen leeftijd en loon ligt een uitgesproken positief verband. Door 
anciënniteitstoeslagen, ervaringspremies en gerealiseerde promoties neemt het 
gemiddelde bruto-uurloon doorheen de loopbaan toe met de leeftijd: van 12 euro 
bij de 15-29-jarigen en 14 euro bij de 30-39-jarigen tot 16 euro bij de 40-49-jarigen 
en 17 euro bij de vijftigplussers.  

In alle leeftijdsgroepen ligt het gemiddelde bruto-uurloon voor vrouwen lager dan 
voor mannen. Nog opvallender is het groeiende loonverschil doorheen de 
leeftijdscategorieën. De loonkloof neemt toe van 11% in de jongste leeftijdsgroep 
tot 17% bij de 40-49-jarigen en 21% bij de vijftigplussers. Analyses op basis van 
andere bronnen, zoals RSZ (Vanderbiesen, 2006) of de Eurostat-enquête naar de 
structuur en verdeling van de lonen (SES) (Bevers e.a., 2008), bevestigen dit 
patroon. 

                                                 
2  Loonkloof = [(mannenloon - vrouwenloon)/mannenloon] of [1-(vrouwenloon/mannenloon)] 
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Tabel 1.1 Werkenden en gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en leeftijd (België; 2004/4 - 
2006/2) 

 Aantal res-
pondenten 

(n) 

Verdeling van de werkenden 
(%) 

Gemiddeld bruto-uurloon 
(euro) 

Loonkloof 

  Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

15-29-jarigen 3 410 20% 23% 22% 13 11 12 11% 2 
30-39-jarigen 4 388 27% 29% 28% 15 13 14 13% 2 
40-49-jarigen 4 862 31% 31% 31% 17 14 16 17% 2 
50-plussers 3 070 22% 16% 20% 18 15 17 21% 3 
Totaal 15 730 100% 100% 100% 16 13 15 17% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon - gemiddeld vrouwenloon)/ gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Ook via de verschillende leeftijdsstructuur bij werkende mannen en vrouwen 
heeft het positief verband tussen leeftijd en loon invloed op de globale 
genderloonkloof. De best betaalde leeftijdsgroep van vijftigplussers is bij de 
werkende vrouwen de kleinste groep (16%) en heeft dus een kleiner positief effect 
op het globaal gemiddeld loon dan bij de mannen, waar de vijftigplussers meer 
dan een vijfde uitmaken (22%). Omgekeerd weegt de minst goed betaalde 
leeftijdsgroep van 15-39-jarigen sterker door bij vrouwen (52%) dan bij mannen 
(47%), waardoor het negatieve effect van het lagere loon voor jongeren sterker 
speelt bij vrouwen dan bij mannen. De jongere leeftijdsstructuur van werkende 
vrouwen vindt haar verklaring onder meer in het kostwinnersmodel (de man 
verricht betaalde arbeid buitenshuis en de vrouw neemt thuis de zorg voor het 
huishouden op zich) dat bij de oudste generaties nog sterk aanwezig is en in de 
gemiddeld vroegere uittrede uit de arbeidsmarkt bij vrouwen dan bij mannen 
(Herremans, 2006).  

2. Opleidingsniveau en loon  

Een hoger opleidingsniveau heeft een positief effect op het loon. Gemiddeld ligt 
het loon voor laaggeschoolden op 13 euro en loopt het op tot 17 euro voor 
hooggeschoolden. Zowel bij mannen als bij vrouwen is deze trend sterk 
uitgesproken. 

Toch springt vooral het verschil tussen mannen en vrouwen in het oog. Het bruto-
uurloon ligt al bij de laaggeschoolden hoger bij mannen dan bij vrouwen én neemt 
bij mannen sterker toe naarmate het opleidingsniveau stijgt. Vrouwen halen pas 
bij een diploma hoger onderwijs het gemiddelde bruto-uurloon dat mannen al 
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verdienen bij een succesvol beëindigd secundair onderwijs. Het loonverschil 
tussen hooggeschoolde vrouwen (15 euro) en hooggeschoolde mannen (19 euro) 
loopt nog sterker op. De genderloonkloof neemt toe van 17% bij de laag- en 
middengeschoolden tot 21% bij de hooggeschoolden. 

Tabel 1.2 Werkenden en gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en opleidingsniveau (België; 
2004/4 - 2006/2) 

 Aantal 
respon-
denten 

(n) 

Verdeling van de 
werkenden (%) 

Gemiddeld bruto-
uurloon (euro) 

Loonkloof 

  Man-
nen 

Vrouw-
en 

Totaal Man-
nen 

Vrouw-
en 

Totaal Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Laaggeschoold 3 724 27% 20% 24% 14 11 13 17% 3 
Middengeschoold 6 141 40% 37% 39% 15 12 14 17% 2 
Hooggeschoold 5 866 33% 42% 37% 19 15 17 21% 2 
Totaal 15 730 100% 100% 100% 16 13 15 17% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon –gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Nochtans hebben werkende vrouwen gemiddeld een hoger opleidingsniveau dan 
werkende mannen: bij vrouwen kan 42% een diploma hoger onderwijs voorleggen 
en heeft 20% haar opleiding afgesloten zonder diploma of getuigschrift van het 
secundair onderwijs. Bij mannen heeft net een derde een diploma hoger onderwijs 
en ligt het aandeel laaggeschoolden (zonder diploma of getuigschrift secundair 
onderwijs) op 27%. Blijkbaar kunnen vrouwen het positieve effect van hun 
gemiddeld hoger opleidingsniveau niet verzilveren in een globaal hoger 
gemiddeld bruto-uurloon. Analyses op andere bronnen (SES) bevestigen deze 
vaststelling (Bevers e.a., 2008). De verschillende leeftijdsstructuur speelt alvast een 
verklarende rol: het opleidingsniveau is sterk toegenomen bij de jongste, minder 
goed betaalde, generaties (bij vrouwen nog meer dan bij mannen) én net deze 
jongste generaties maken een groter aandeel uit bij de werkende vrouwen.  

Dezelfde vaststellingen zijn zichtbaar bij het volgen van bedrijfsopleidingen die 
aan de werknemers worden aangeboden: zowel het loon als de loonkloof zijn 
hoger bij werknemers die aan bedrijfsopleiding hebben deelgenomen (tabel B.1 in 
bijlage). Er is opnieuw een uitgesproken verschil tussen mannen en vrouwen. 
Onder de respondenten van Loonwijzer volgen mannen vaker dan vrouwen 
dergelijke opleiding en bovendien is de positieve samenhang tussen 
bedrijfsopleiding en loonniveau sterker bij mannen. Heeft bedrijfsopleiding een 
opwaarts effect op loon of is bedrijfsopleiding voorbehouden voor beter 
verdienende werknemers? Komen mannen meer dan vrouwen terecht in een job 
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waar extra bedrijfsopleiding vereist en/of aangeboden is? Analyses die de richting 
van het verband wijzen, komen in een latere paper aan bod. 

 3. Kwantitatieve arbeidsmarktparticipatie 

De mate van arbeidsdeelname bepaalt mee het loonniveau. Uit tabel 1.3 blijkt dat 
deeltijdse werknemers gemiddeld 13 euro bruto-uurloon verdienen, minder dus 
dan hun voltijdse collega's die gemiddeld 15 euro per uur ontvangen. Dit verschil 
geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. De genderloonkloof lijkt groter bij 
voltijds werkenden dan bij deeltijds werkenden, al waarschuwen de 
betrouwbaarheidsmarges voor te snelle conclusies. 

Tabel 1.3 Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en arbeidsregime (België; 2004/4 - 2006/2) 

 Aantal 
respondenten 

(n) 

Gemiddeld bruto-uurloon (euro) Loonkloof 

  Mannen Vrouwen Totaal Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Deeltijds werkenden 2 779 14 12 13 12% 5 
Voltijds werkenden 12 926 16 14 15 14% 1 
Totaal 15 705 16 13 15 17% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Los van de vraag of de loonkloof al dan niet groter is bij deeltijds werkenden, is 
het effect van deeltijdarbeid op de globale loonkloof uitgesproken. Omdat er zo 
weinig deeltijds werkende mannen zijn, speelt hun lagere loon nauwelijks mee in 
het gemiddelde mannenloon (16 euro). Het veel hogere aandeel vrouwen met een 
deeltijdse job (en dus lager loon) daarentegen weegt wel door in het gemiddelde 
vrouwenloon (13 euro). Bijgevolg ligt de globale loonkloof hoger dan de loonkloof 
bij deeltijdse en voltijdse werknemers afzonderlijk. 

Ook op basis van RSZ-gegevens verschilt de genderloonkloof niet sterk naar 
arbeidsregime (Vanderbiesen, 2006). Analyses op basis van de SES-enquête vinden 
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wel een groter genderloonverschil bij deeltijds werkenden dan bij voltijds 
werkenden (Bevers e.a., 2008).3  

Tabel 1.4 Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en aantal loopbaanbreuken (min. 3 maand) 
(België; 2004/4 - 2006/2) 

 Aantal 
responden

ten (n) 

Gemiddeld bruto-uurloon (euro) Loonkloof 

  Mannen Vrouwen Totaal Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Geen loopbaanbreuk 6 736 16 14 15 15% 2 
1 loopbaanbreuk 1 304 15 12 13 17% 5 
2 loopbaanbreuken 529 14 12 13 - - 
3 of meer loopbaanbreuken 483 14 12 13 - - 
Totaal 9 052 16 13 15 17% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Naast arbeidsregime hebben ook (al dan niet vrijwillige) loopbaanbreuken invloed 
op het loon. Tabel 1.4 toont dat werknemers die hun loopbaan nog nooit langer 
dan drie maanden hebben onderbroken, meer verdienen dan hun collega's die wel 
al een loopbaanonderbreking hebben gehad. Het gaat in de tabel niet enkel om de 
loopbaanonderbreking in een speciaal hiertoe gecreëerd stelsel (zoals tijdskrediet), 
maar evengoed om loopbaanbreuken als ziekte, werkloosheid, opleiding of zorg. 
Vrouwen kennen meer loopbaanbreuken dan mannen, met een verbredend effect 
op de genderloonkloof als gevolg. 

4. Beroep 

Leidinggevenden (ISCO 1) kunnen met 20 euro het beste gemiddelde bruto-uurloon 
voorleggen. Het intellectueel en wetenschappelijk personeel (ISCO 2) staat met 
gemiddeld 17 euro per uur op de tweede plaats in de ranglijst. Onderaan de 
rangschikking staan de beroepsgroepen dienstverlenend en verkoopspersoneel 

                                                 
3  De analyses werden uitgevoerd op basis van SES-enquête 2005. Deze versie omvatte nog niet 

alle sectoren. Onder meer de quartaire dienstverlening ontbreekt en omdat net deze sector 
opvalt door enerzijds een beperktere loonkloof en anderzijds veel deeltijdse contracten, kunnen 
de SES-cijfers hierdoor vertekend zijn. Vanaf 2006 werd de SES-bevraging uitgebreid met de 
sectoren M, N en O. 
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(ISCO 5) en ongeschoold personeel (ISCO 9), waar het bruto-uurloon gemiddeld 11 à 
12 euro bedraagt. De complexiteit van de functie speelt alvast een rol in de 
loonhoogte. Hoe meer inwerktijd vereist is alvorens de werknemer z'n functie 
goed kan uitoefenen, hoe hoger het loon voor de functie (tabel B.2 in bijlage). 

Tabel 1.5 Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en beroepsgroep (België; 2004/4 - 2006/2) 

  Aantal 
respondenten (n) 

Gemiddeld bruto-uurloon 
(euro) 

  Mannen Vrouwen Totaal 

ISCO 1 Leidinggevenden 584 22 -  20 

ISCO 2 Intellectueel en 
wetenschappelijk 
personeel 

2 433 18 15 17 

ISCO 3 Technici 2 205 16 14 15 
ISCO 4 Bedienden 3 365 15 13 13 
ISCO 5 Dienstverlenend 
en verkoopspersoneel 

757 12 10 11 

ISCO 6 
Landbouwfuncties 

35 - - - 

ISCO 7 Ambachtelijke 
vakarbeiders 

1 633 14 11 14 

ISCO 8 Fabrieksarbeiders 910 15 11 15 
ISCO 9 Ongeschoold 
personeel 

729 13 10 12 

Totaal 12 649 16 13 15 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid.  

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

De betrouwbaarheidsmarges rond de loonkloven op basis van Loonwijzerdata zijn 
vrij ruim en laten geen gedetailleerde uitspraken toe. Analyses op basis van SES-
data tonen dat de genderloonkloof het grootst is bij het leidinggevend personeel 
(ISCO 1) en ook wel bij het intellectueel en wetenschappelijk personeel (ISCO 2) en het 
dienstverlenend en verkoopspersoneel (ISCO 5). Bedienden (ISCO 4) en fabrieksarbeiders 
(ISCO 8) tonen volgens deze bron de kleinste loonkloof (Bevers e.a., 2008). 

Dat leidinggevende functies samengaan met een hogere loonkloof vindt 
bevestiging in de Loonwijzerdata via de uitsplitsing van leidinggevende en niet-
leidinggevende functies (tabel 1.6). Leidinggevenden ontvangen een hoger loon 
dan niet-leidinggevenden. Maar wat vooral opvalt is dat dit opwaarts effect 
nadrukkelijker speelt bij mannen dan bij vrouwen. Bijgevolg is de loonkloof een 
stuk groter bij leidinggevend personeel (19%) dan bij ondergeschikt personeel 
(13%). Het effect van het lagere loon voor leidinggevende vrouwen versterkt nog 
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door het glazen plafond: vrouwen kennen een lager aandeel leidinggevenden dan 
mannen en bovendien neemt dit aandeel, in tegenstelling tot bij de mannen, niet 
toe met de leeftijd (tabel B.4 in bijlage). 

Tabel 1.6 Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en al dan niet leidinggevende functie en 
genderloonkloof (België; 2004/4 - 2006/2) 

  Gemiddeld bruto-uurloon (euro) Loonkloof 

 
 Aantal 

respondenten 
(n) 

Mannen Vrouwen Totaal Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Ondergeschikte functie 8 562 15 13  14 13% 2 
Leidinggevende functie 5 475 18 14 17 19% 2 
Totaal 14 036 16 13 15 17% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid.  

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Een uitsplitsing van de beroepsgroepen op een gedetailleerder niveau (ISCO 3) 
illustreert het negatieve verband tussen de hoogte van het gemiddeld bruto-
uurloon en het aandeel vrouwen in het beroep (figuur 1.1). De X-as loopt op het 
gemiddelde bruto-uurloon (15 euro), de Y-as op het gemiddelde aandeel vrouwen 
(46%). Beroepen in het kwadrant linksboven combineren een hoog aandeel 
mannen met een hoger dan gemiddeld bruto-uurloon. Het gaat vooral om hogere 
functies als ingenieur of informaticus, al staan ook de chemie-arbeiders, 
mecaniciens, technici en verkoopfuncties in dit kwadrant. Rechts van de Y-as 
staan de functies met een hoger dan gemiddeld aandeel vrouwen. De functies 
situeren zich vooral in het kwadrant onder de X-as, wat wijst op een lager dan 
gemiddeld bruto-uurloon. Kantoorfuncties (administratie, secretariaat, receptie) 
zijn er sterk vertegenwoordigd. 
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Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Figuur 1.1 Beroepen (ISCO 3) naar gemiddeld bruto-uurloon en aandeel vrouwen (België, 
2004/4 - 2006/2) 

5. Sector 

Bankwezen (J) en chemie (DG) zijn de best betalende sectoren: het gemiddeld bruto-
uurloon ligt er op 18 euro. Ook de productie van transportmiddelen (DM) en het 
onderwijs (M) zijn goedbetalende sectoren (17 euro). De laagste lonen staan 
geregistreerd in de textiel- en kledingsector (DB_DC), de groot- en kleinhandel (G) en 
de horeca (H). Het gemiddeld bruto-uurloon ligt er niet hoger dan 13 euro (tabel 
1.7). 
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Tabel 1.7 Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en sector (België; 2004/4 - 2006/2) 

 Aantal 
respondenten 

(n) 

Gemiddeld bruto-uurloon 
(euro) 

Loonkloof 

 

  Mannen Vrouwen Totaal Kloof (%) Marge 
(ppn) 

A_B_C Landbouw, visserij en 
delfstoffen 

146 - - - - - 

DA Voeding 413 16 13 15 - - 

DB_DC Textiel, kleding en leer 262 - 11 13 - - 

DD Hout 60 - - - - - 

DE Grafische sector 512 15 13 14 - - 

DF Cokes en geraffineerde 
aardolieproducten 

62 - - - - - 

DG Chemie 772 19 15 18 20% 5 

DH Rubber- en kunststof 161 - - - - - 

DI Overige niet-metaalhoudende 
producten 

23 - - - - - 

DJ Metallurgie 810 15 13 15 - - 

DK Machinebouw 339 16 13 16 - - 

DL Elektrische en elektronische 
apparaten 

303 16 - 16 - - 

DM Transportmiddelen 191 17 - 17 - - 

DN Overige industrie 71 - - - - - 

E Nutsvoorzieningen 168 - - - - - 

F Bouw 971 14 13 14 7% 5 

G Groot- en kleinhandel 1 934 14 12 13 18% 3 

H Horeca 327 13 11 12 - - 

I Vervoer en communicatie 1 190 14 13 14 6% 5 

J Bankwezen 842 20 16 18 24% 5 

K Diensten aan bedrijven 2 275 16 13 15 19% 3 

L Openbaar bestuur 824 16 14 15 - - 

M Onderwijs 396 - - 17 - - 

N Gezondheidszorg 1 731 16 13 14 19% 4 

O Gemeenschapsvoorzieningen 684 17 13 15 - - 

P Particuliere huishoudens 48 - - - - - 

Q Extra-territoriaal 8 - - - - - 

Totaal 15 522 16 13 15 17% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheidsinterval 

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Het loonniveau in de diverse sectoren zet al aan tot een verklaring van de globale 
loonkloof. De goedbetalende chemiesector is bijvoorbeeld ook een sector met een 
uitgesproken laag aandeel vrouwelijke personeel. Omgekeerd combineren 
sectoren als textiel en kleding, handel en horeca een laag loonniveau met een hoog 
aandeel vrouwelijke werknemers (Theunissen en Sels, 2006).  
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Bovenop deze ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over hoog- en minder 
hoogbetaalde sectoren speelt ook de genderloonkloof binnen de sectoren een rol. 
Door de ruime betrouwbaarheidsintervallen laten slechts enkele sectoren een 
zekere uitspraak toe. Het bankwezen (J) en de chemie (DG), net de twee best 
betalende sectoren, kennen een aanzienlijke kloof: mannen verdienen er een vijfde 
tot een kwart meer dan hun vrouwelijke collega's. Omgekeerd situeren de meest 
beperkte loonkloven zich in de bouw (F) en de sector van vervoer en communicatie (I), 
waar de loonkloof niet groter is dan 6% à 7%. In de bouw (F) speelt allicht de 
gendergebonden taakverdeling: verhoudingsgewijs zijn er meer mannen dan 
vrouwen in de uitvoerende functies en zijn vrouwen sterker vertegenwoordigd in 
(beter betaalde) administratieve functies. 

Zowel de SES-data als de RSZ-data bevestigen het grote loonverschil in het 
bankwezen (J) en de chemie (DG) en het beperkte verschil in de bouw (F) en de 
vervoers- en communicatiesector (I). Andere sectoren die volgens deze bronnen een 
grote loonkloof kennen zijn kleding (DB), nutsvoorzieningen (E) en elektronica (DL). 
Omgekeerd vallen metallurgie (DJ) en horeca (H) op met een beperkte 
genderloonkloof. (Bevers e.a., 2008 en Vanderbiesen, 2006). 

6. Ondernemingsgrootte 

Tabel 1.8 geeft het gemiddelde bruto-uurloon naar ondernemingsgrootte. Het gaat 
om de grootte van de totale onderneming (gesommeerd over alle vestigingen 
binnen België). Vooreerst valt het positieve verband op tussen het loonniveau en 
de ondernemingsgrootte. In ondernemingen met minder dan 50 werknemers ligt 
het gemiddelde bruto-uurloon op 13 euro. Dit loonniveau loopt op tot 16 euro in 
ondernemingen met meer dan 1 000 werknemers. 
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Tabel 1.8 Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en ondernemingsgrootte (België; 2004/4 - 
2006/2) 

 Aantal respondenten (n) Gemiddeld bruto-uurloon (euro) Loonkloof 
   Mannen Vrouwen Totaal Kloof (%) Marge (ppn) 

<49 720 14 12 13 - - 
50-199 1 100 15 13 14 15% 5 
200-499 896 16 14 15 - - 
500-999 807 16 13 15 19% 5 

1000-4999 1 435 17 14 16 20% 4 
>5000 1 014 18 15 16 17% 5 
Totaal 5 973 16 13 15 17% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheidsinterval 

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Het verband tussen de ondernemingsgrootte en de genderloonkloof is minder 
duidelijk. De gegevens insinueren een toename van de genderloonkloof met de 
ondernemingsgrootte. De brede betrouwbaarheidsmarges laten evenwel niet toe 
om deze veronderstellingen hard te maken. 
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HOOFDSTUK 2 
DE GENDERLOONKLOOF IN DE EUROPESE UNIE 

De inleiding haalde het al aan: grensoverschrijdende informatie over de 
genderloonkloof is schaars. Nochtans vallen hier heel wat interessante conclusies 
te rapen. In de eerste plaats kan nagegaan worden in welke mate de 
genderloonkloof in een land aansluit bij of afwijkt van de genderloonkloven in 
andere landen. In een tweede stap is het interessant te achterhalen welke 
structuren en onderliggende verhoudingen aan de basis liggen van de 
verschillende loonongelijkheid, zodat in een derde stap gerichte acties kunnen 
ondernomen worden om de genderloonkloof zoveel als mogelijk te dichten.  

1. Eurostat Structurele Indicatoren 2006: SILC 

Net als de Loonwijzer vertrekken ook de Eurostat Structurele Indicatoren van het 
bruto-uurloon om de genderloonkloof te berekenen. Tot 2006 zijn de indicatoren 
onder meer gebaseerd op data uit het European Community Household Panel 
(ECHP) en de Statistiscs on Income and Living Conditions (SILC), aangevuld met 
nationale data.4 De genderloonkloof bedraagt binnen de EU27 gemiddeld 15%. In 
België is de kloof een stuk minder breed (7%). Ons land laat enkel Malta voor in de 
rangschikking, maar de zeer ongelijke werkzaamheidsgraad bij mannen (74,5%) 
en vrouwen (34,9%) nuanceert dit ogenschijnlijk gunstige cijfer voor de Maltese 
vrouwen.5 

Het verband tussen een smalle loonkloof en een lage werkzaamheidsgraad bij 
vrouwen beperkt zich niet enkel tot Malta. Ook België, Griekenland, Hongarije, 
Italië, Polen, Roemenië en Spanje tonen dit verband. Van alle landen waar de 
loonkloof minder breed is dan het EU27-gemiddelde, kunnen enkel Frankrijk, 

                                                 
4  Dit tweede hoofdstuk gaat, in tegenstelling tot hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3, uit van 

rekenkundige gemiddelden. 
5  Werkzaamheidsgraad 2006 o.b.v. Labour Force Survey (Bewerking Steunpunt WSE) 
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Ierland, Portugal en Slovenië dit combineren met een hoger dan gemiddelde 
vrouwelijke werkzaamheidsgraad. 

25%
24%

22%22%
21%

20%20%
18%18%

17%
16%16%16%

15%
14%14%

13%
12%

11%11%
10%10%

9% 9%
8% 8%

7%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Estonia

C
yprus

G
erm

any

Slovakia

U
nited Kingdom

Austria

Finland

C
zech R

epublic

N
etherlands

D
enm

ark

Latvia

Lithuania

Sw
eden

EU
27

Bulgaria

Luxem
bourg

Spain

Poland

France

H
ungary

G
reece

R
om

ania

Ireland

Italy

Portugal

Slovenia

Belgium

M
alta

 
Loonkloof = (gemiddeld mannenloon - gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Nederland, Estland en Italië o.b.v. data 2005 

Bron: Eurostat Structural Indicators (SILC) 

Figuur 2.1 Genderloonkloof o.b.v. gemiddeld bruto-uurloon in internationale vergelijking 
(EU27; 2006) 

Er zijn ook landen met een opvallend grote genderloonkloof: in Cyprus en Estland 
verdienen vrouwen gemiddeld slechts driekwart van het gemiddelde loon voor 
hun mannelijke collega's. Beide landen combineren deze hoge loonkloof 
bovendien met een hogere vrouwelijke werkzaamheidsgraad dan het Europees 
gemiddelde (60,3% in Cyprus en 65,3% in Estland tegenover gemiddeld 57,3% in 
EU27). 

De landen die verder in deze paper aan bod komen in de internationale 
vergelijking op basis van de Loonwijzerdata zijn op de figuur 2.1 donker 
ingekleurd. Het gaat om België, Finland, Nederland, Spanje en Duitsland. Na 
België, met het minst uitgesproken loonverschil tussen mannen en vrouwen (7%), 
volgt Spanje, waar de genderloonkloof op 13% ligt. In Nederland (18%), Finland 
(20%) en Duitsland (22%) is de genderloonkloof groter dan gemiddeld in de 
Europese Unie. De vijf geanalyseerde landen vertegenwoordigen hiermee zowel 
landen met een kleine, een gemiddelde als een grote loonkloof. 
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2. Eurostat Structurele Indicatoren 2007: SES-enquête 

Vanaf 2006 zijn de Eurostat Structurele Indicatoren voor het opvolgen van de 
genderloonkloof overgestapt naar de Enquête naar de Structuur en Verdeling van 
de Lonen (SES), eveneens gecoördineerd door Eurostat. Deze enquête bevraagt 
bedrijven met meer dan tien werknemers uit de nacesectoren C-O (exclusief L).6 

Binnen deze nacesectoren ligt de gemiddelde genderloonkloof in de EU27 op 17% 
(figuur 2.2). Net als volgens de vroeger gebruikte bronnen is de genderloonkloof 
ook volgens de SES-enquête beperkter in België (9%) dan gemiddeld in de EU. 
Aan de andere kant van de ranglijst voeren Estland (30%) en Oostenrijk (26%) de 
lijst aan van landen met een brede loonkloof. 
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Loonkloof = (gemiddeld mannenloon - gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Bron: Eurostat, Structure of Earnings Survey 

Figuur 2.2 Loonkloof o.b.v. gemiddelde bruto-uurloon in internationale vergelijking (EU27, 
nace C-O (m.u.v. L); 2007) 

Binnen de groep landen die verder in de paper diepgaander aan bod komen op 
basis van Loonwijzergegevens (donker ingekleurd in de figuur) kan België 
opnieuw de minst brede genderloonkloof voorleggen. Nederland (24%), Duitsland 
(23%) en Finland (20%) situeren zich bij de landen met een bredere loonkloof. 
Spanje sluit met een loonkloof van 18% het beste aan bij het EU-gemiddelde.  

                                                 
6  Vanaf 2006 zijn de bevraagde sectoren in de SES-enquête uitgebreid met de sectoren M, N en 

O. 



20 Hoofdstuk 2 

 

3. Overzicht van de verschillende bronnen 

Door cijfers uit verschillende bronnen naast elkaar te leggen, komen al enkele 
trends naar boven. België valt bijvoorbeeld steeds op door de beperkte loonkloof. 
Tabel 2.1 groepeert de landen die we opnemen in onze verdere analyses en voegt 
er nog enkele bijkomende data aan toe. Zo heeft de International Trade Union 
Confederation (ITUC) eveneens op basis van de Loonwijzergegevens (rel. 8-11 en 
13-14) een analyse gemaakt over de genderloonkloof (ITUC, 2008). De European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions gebruikte 
nationale data7 om de loonkloof te bestuderen (Eurofound, 2008). Voor België is 
ook de genderloonkloof op basis van RSZ-gegevens toegevoegd. 

Ondanks de verschillen in methodologie, registratie, tijds- en sectorafbakening 
leveren de diverse bronnen voor Nederland, Duitsland, Spanje en Finland vrij 
gelijklopende cijfers voor de genderloonkloof. België wijkt evenwel sterk af van 
dit homogene beeld: de Eurostatdata registreren er een opvallend lagere 
genderloonkloof in vergelijking met de Loonwijzerdata. Nochtans sluiten de 
Loonwijzerresulaten wel nauw aan bij  de andere eerdere analyses (Vanderbiesen, 
2006, o.b.v. RSZ en Bevers e.a., 2008, o.b.v een bijgeraamde versie van SES).8 

                                                 
7  België: Eurostat Structurele Indicator, Nederland: Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, Duitsland: Statistisches Bundesamt, Spanje: universiteit van Salamancai.s.m. 
vakbonden, Finland: Statistiscs Finland en VK: Office for National Statistics 

8  Een deel van de verklaring ligt in de arbeidsduur die Eurostat gebruikt om de lonen te 
berekenen op uurbasis. De onderwijssector registreert een vrij lage arbeidsduur per week, wat 
een opwaarts effect heeft op het uurloon (sterker bij vrouwen dan bij mannen omdat er zoveel 
vrouwen in deze sector aan de slag zijn) 
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Tabel 2.1 Vergelijking Loonwijzerdata met andere bronnen9 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 
Loonwijzer (2004/4 - 2006/2) rel. 1-7 17% 21% 21% 20% 19% 
ITUC 2008 o.b.v. LW 2006-2007 (rel. 8-11 + 
13-14) 

13% 21% 22% 22% 20% 

Eurostat structural indicator 2007 (o.b.v. 
SES) 

9% 24% 23% 18% 20% 

Eurostat structural indicator 2005 (o.b.v. 
ECHP, SILC en nationale bronnen) 

7% 18% 22% 13% 20% 

Eurofound (o.b.v. nationale data) 7% 20% 22% 11% 20% 
SES 2005 (sectoren C-K, door Federaal 
Planbureau bijgeraamd tot A-O) 

13% - - - - 

RSZ 2004 (brutoloon per VTE) 17% - - - - 

Toch wijst de vergelijking van de diverse bronnen op een mogelijke overschatting 
van de Belgische loonkloof in de hier gebruikte Loonwijzerdataset (rel. 1-7). Zowel 
de Loonwijzerdata gebruikt door ITUC (rel. 8-11 + 13-14) als de bijgeraamde SES-
data 2005 leveren voor België een lagere loonkloof op. De RSZ-gegevens 
bevestigen deze hypothese. Deze data missen een deel van de quartaire sectoren, 
waar de loonkloof doorgaans beperkter is. Allicht is het globale 
genderloonverschil dus kleiner dan wat een loonkloof van 17% op basis van RSZ 
of Loonwijzer (rel. 1-7) doet vermoeden. 

De kans op een lichte overschatting van de Belgische genderloonkloof volgens de 
data op basis van de Loonwijzergolven 1-7 doet evenwel niets af aan de 
vaststelling dat de loonkloof tussen vrouwen en mannen in ons land kleiner is dan 
in de andere vier beschouwde landen. De cijfers liggen dicht bij elkaar, maar met 
de cijfers van de andere bronnen in het achterhoofd, kunnen we stellen dat 
Duitsland en Nederland met de grootste genderloonkloof kampen. Spanje en 
Finland situeren zich in de middenmoot. 

                                                 
9  Om de vergelijkbaarheid met de andere bronnen te optimaliseren, is de loonkloof o.b.v. de 

Loonwijzer in deze tabel aan de hand van de rekenkundige loongemiddeldes berekend. 
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HOOFDSTUK 3  
VIJF GENDERLOONKLOVEN OP EEN RIJ 

De Loonwijzerbevraging loopt over verschillende landen en volgt hierbij steeds 
hetzelfde stramien, wat interessante mogelijkheden schept voor een 
grensoverschrijdende analyse. De Loonwijzerdataset biedt hierdoor niet enkel 
zicht op de hoogte van de loonkloof, maar ook op de factoren die in elk land 
afzonderlijk een significante invloed uitoefenen op de genderloonkloof en zelfs op 
de mate waarin deze factoren in het ene land sterker of net minder sterk 
doorwegen dan in een ander land.  

Concreet vergelijkt dit derde hoofdstuk de Belgische genderloonkloof naar 
verschillende persoons- en functiekenmerken met de genderloonkloof in 
Nederland, Duitsland, Spanje en Finland.  

Tabel 3.1 Werkzaamheidsgraad en gemiddeld bruto-uurloon (België, Nederland, Duitsland, 
Spanje, Finland; 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

Aantal respondenten (n) 15 730 68 047 53 066 10 231 11 752 

Gemiddeld bruto-uurloon (euro)         

Mannen 16 15 19 10 18 
Vrouwen 13 12 15 8 14 
Totaal 15 14 17 9 16 

Werkzaamheidsgraad 2005 (%)         

Mannen 68,3% 79,9% 71,3% 75,2% 70,3% 
Vrouwen 53,8% 66,4% 60,6% 51,2% 66,5% 
Totaal 61,1% 73,2% 66,0% 63,3% 68,4% 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) en Labour Force Survey 2005 

Met een gemiddeld bruto-uurloon van 15 euro situeert het Belgische loonniveau 
zich in het midden van de beschouwde landen. In Duitsland (17 euro) en Finland 
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(16 euro) brengt een uur arbeid meer op, in Nederland (14 euro) iets minder en 
Spanje sluit de rij met een gemiddeld bruto-uurloon van 9 euro. Ook als we de 
mannen en vrouwen apart bekijken, houdt de volgorde stand.  

De genderloonkloof brengt wel een extra nuance in het verhaal. Figuur 3.1 
illustreert. Ons land kan met 16,5% de smalste genderloonkloof voorleggen. 
Finland en Spanje volgen met 18%. De breedste loonkloof ligt in Duitsland: daar 
verdienen mannen gemiddeld 19,7% meer dan vrouwen.  
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Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Figuur 3.1 Genderloonkloof met 95%-betrouwbaarheidsinterval o.b.v. gemiddelde bruto-
uurloon (België, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland; 2004/4 - 2006/2) 

De figuur toont rond elke loonkloof het 95%-betrouwbaarheidsinterval. De 
ondergrens van het interval voor Nederland en Duitsland ligt boven de 
bovengrens van het Belgische interval, wat ons met 95% zekerheid laat 
concluderen dat de genderloonkloof in België kleiner is dan in Nederland of 
Duitsland. De intervallen voor België, Spanje en Finland overlappen nadrukkelijk, 
zodat we niet met 95% zekerheid kunnen stellen dat de genderloonkloof in België 
inderdaad kleiner is dan in Spanje of Finland. 10 

Het gunstige Belgische beeld wordt getemperd door de werkzaamheidsgraad, die 
met 61,1% de laagste is van de vijf landen (tabel 3.1). Enkel voor de 

                                                 
10 Als we het betrouwbaarheidsinterval verkleinen tot 75%, kunnen we wel stellen dat de 

Belgische loonkloof kleiner is dan de Finse loonkloof, en de Finse op haar beurt kleiner dan de 
loonkloof in Nederland en Duitsland. 
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werkzaamheidsgraad bij vrouwen staat niet België (53,8%) maar Spanje (51,2%) op 
de laatste plaats. In Spanje is het kostwinnersmodel nog uitgesproken aanwezig: 
driekwart van de mannen op actieve leeftijd is aan de slag, tegenover net de helft 
bij de vrouwen. In geen enkel ander beschouwd land is het verschil groter. Het 
omgekeerde zien we in Finland: nergens anders liggen de werkzaamheidsgraad 
bij vrouwen (66,5%) en bij mannen (70,3%) dichter bij elkaar. 

1. Leeftijd 

De leeftijdsstructuur van de werkenden loopt niet in alle landen gelijk. In België 
en Spanje vormen de 30-49-jarigen de grootste groep bij de werkenden. De 
vijftigplussers zijn er heel wat minder vertegenwoordigd: 20% van de werkenden 
in België en 18% in Spanje. In Nederland is het aandeel van elke leeftijdsgroep 
ongeveer gelijk (26% à 27%), met uitzondering opnieuw van de vijftigplussers 
(21%). Duitsland en Finland wijken volledig af van dit patroon: het ouder de 
leeftijdsgroep, hoe groter het aandeel. Vooral in Duitsland zijn de verschillen sterk 
uitgesproken: minder dan een vijfde van de werkenden is jonger dan 30 jaar 
terwijl de vijftigplussers met 30% de grootste groep in de werkende bevolking 
vormen. 

Uit hoofdstuk 1 bleek al de sterke relatie tussen de leeftijd van de werknemer en 
de hoogte van het loon in België. Tabel 3.2 toont voor de andere landen hetzelfde 
patroon: hoe ouder de leeftijdsgroep, hoe hoger het loon. Finland vertoont de 
minste variatie: het gemiddelde loon ligt er op het einde van de loopbaan slechts 4 
euro hoger dan bij de 15-29-jarigen. In Duitsland is de vork het grootst: het 
uurloon voor jongeren (12 euro) ligt er 8 euro lager dan voor vijftigplussers (20 
euro). Vooral tussen de twintigers en de dertigers maakt het gemiddelde 
loonniveau een sterke sprong. Allicht speelt de relatief lange studieperiode hier 
een rol. Van de 25- tot 29-jarigen maakt nog een vrij hoog percentage deel uit van 
het hoger onderwijs in Duitsland (Europese Commissie e.a., 2000). De hoger 
opgeleiden treden dus op vrij late leeftijd op de arbeidsmarkt, met als gevolg een 
hoog aandeel laag- en middengeschoolden onder de werkende jongeren (15-29 
jaar). Dit heeft een negatieve invloed op het loonniveau in deze leeftijdsgroep. De 
combinatie van enerzijds het sterk positieve verband tussen loonhoogte en leeftijd 
en anderzijds het hoge aandeel ouderen bij de werkenden in Duitsland en Finland, 
werpt alvast wat extra licht op het hierboven vastgestelde hoge gemiddelde 
loonniveau in beide landen.  
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Tabel 3.2 Gemiddeld bruto-uurloon naar leeftijd (België, Nederland, Duitsland, Spanje, 
Finland; 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

Aantal respondenten (n) 15 730 68 047 53 066 10 231 11 752 
      
Verdeling van de 
werkenden (%) 

     

15-29-jarigen 22% 27% 19% 25% 21% 
30-39-jarigen 28% 26% 25% 31% 25% 
40-49-jarigen 31% 26% 26% 26% 26% 
50-plussers 20% 21% 30% 18% 28% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
      
Gemiddeld bruto-uurloon 
(euro) 

     

15-29-jarigen 12 10 12 7 13 
30-39-jarigen 14 15 17 9 17 
40-49-jarigen 16 16 18 10 17 
50-plussers 17 17 20 12 17 
Totaal 15 14 17 9 16 
      
Loonkloof Kloof 

(%) 
Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

15-29-jarigen 11% 2 4% 1 9% 1 7% 4 15% 3 
30-39-jarigen 13% 2 13% 1 16% 1 15% 3 17% 2 
40-49-jarigen 17% 2 24% 1 22% 1 18% 4 18% 3 
50-plussers 21% 3 27% 1 23% 1 26% 4 21% 2 
Totaal 17% 1 19% 1 20% 1 18% 2 18% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Een tweede gelijklopende tendens over de landen heen is de toenemende 
genderloonkloof naar leeftijd. In Nederland is het verschil het grootst. Bij de 15-29-
jarigen zijn de lonen bijna genderneutraal en haalt de loonkloof amper 4%. Vanaf 
30 jaar neemt de loonkloof al toe tot 13%, vanaf 40 jaar zelfs tot 24%. Bij de 
vijftigplussers haalt de loonkloof 27%.  

Ook in Spanje is er een groot verschil. Bij de 15-29-jarigen ligt de loonkloof niet 
hoger dan 7%, maar bij de vijftigplussers is de kloof al opgelopen tot 26%. 
Duitsland neemt een middenpositie in, met een verschil van 14 ppn tussen de 
loonkloof bij de jongste en de oudste leeftijdsgroep. In Finland (6 ppn) en België 
(10 ppn) is de variatie in loonkloof naar leeftijd het minst uitgesproken.  
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Deze vaststellingen sluiten nauw aan bij het beeld op basis van de SES-
resultaten.11 Ook volgens deze gegevens neemt de loonkloof het sterkst toe met de 
leeftijd in Spanje, Duitsland en Nederland. 

2. Onderwijsniveau 

De meeste landen kunnen een mooi rapport voorleggen: de laaggeschoolden 
vormen de kleinste groep en de middengeschoolden zijn in de meerderheid. Het 
aandeel middengeschoolden varieert van 58% in Duitsland tot 39% in België. 
België haalt het hoogste aandeel hoogopgeleiden (37%). Enkel Duitsland haalt de 
drempel van 30% hooggeschoolden niet. 

Spanje past niet in dit rijtje en springt uit de band door het hoge aandeel 
laaggeschoolden: 45% van de werkenden heeft er geen diploma of getuigschrift 
secundair onderwijs. Bovendien is de opleidingsstructuur bij mannelijke en 
vrouwelijke werknemers opvallend verschillend: bij de werkende mannen is 50% 
laaggeschoold en heeft 28% een diploma hoger onderwijs. Bij de vrouwen zijn de 
hooggeschoolden in de meerderheid (39%) en is 'slechts' 36% laaggeschoold.  

Het positieve verband tussen loon en opleiding is in alle landen sterk 
uitgesproken. Toch zijn er ook verschillen. De loonvork is het grootst in Duitsland: 
laaggeschoolden verdienen er 13 euro bruto per uur, hooggeschoolden halen 22 
euro. Ook Nederland toont een groot loonverschil tussen laag- en 
hooggeschoolden. In Spanje levert een hoger diploma het minste extra loon. 

                                                 
11  Tenzij anders vermeld, gaat het in dit derde hoofdstuk bij SES-data steeds om het jaar 2002 (via 

Eurostat) 
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Tabel 3.3 Gemiddeld bruto-uurloon naar opleiding (België, Nederland, Duitsland, Spanje en 
Finland; 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

Aantal respondenten (n) 15 730 68 047 53 066 10 231 11 752 
      
Verdeling van de 
werkenden (%)      

Laaggeschoolden 24% 26% 16% 45% 18% 
Middengeschoolden 39% 43% 58% 23% 47% 
Hooggeschoolden 37% 31% 26% 33% 35% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 
      
Gemiddeld bruto-uurloon 
(euro)      

Laaggeschoolden 13 11 13 8 14 
Middengeschoolden 14 13 16 8 15 
Hooggeschoolden 17 18 22 11 19 
Totaal 15 14 17 9 16 
      

Loonkloof 
Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Laaggeschoolden 17% 3 15% 1 9% 2 19% 3 20% 3 
Middengeschoolden 17% 2 19% 1 19% 1 20% 3 22% 2 
Hooggeschoolden 21% 2 23% 1 21% 1 23% 3 19% 2 
Totaal 17% 1 19% 1 20% 1 18% 2 18% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

De genderloonkloof neemt niet alleen in België toe met het opleidingsniveau. Ook 
Nederland en Duitsland vertonen dit patroon, zelfs nog sterker uitgesproken. In 
Duitsland is de genderloonkloof bij hooggeschoolden zelfs meer dan dubbel zo 
groot als bij laaggeschoolden. Duitsland is het enige van de vijf beschouwde 
landen waar het aandeel hooggeschoolden bij de vrouwen (22%) afgetekend lager 
ligt dan het aandeel hooggeschoolden bij de mannen (29%). Opnieuw sluiten de 
vaststellingen goed aan bij de resultaten op basis van de SES-gegevens.  

3. Kwantitatieve arbeidsmarktparticipatie 

Over de landsgrenzen heen heeft beperktere arbeidsdeelname een negatief effect 
op het loon - zelfs indien berekend op uurbasis. Zowel bij mannen als bij vrouwen 
leidt deeltijdarbeid of een loopbaanbreuk tot een lager loon.  

Tabel 3.4 illustreert het verschil tussen voltijds en deeltijds werkenden. Het 
gendereffect speelt duidelijk: het loon ligt zowel bij deeltijds werkenden als bij 
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voltijds werkenden lager bij vrouwen dan bij mannen. Daar staat wel tegenover 
dat de genderloonkloof in Nederland en Duitsland een stuk sterker is 
uitgesproken bij voltijdse werknemers dan bij deeltijdse werknemers. 

Tabel 3.4 Gemiddeld bruto-uurloon naar arbeidsregime (België, Nederland, Duitsland, 
Spanje en Finland; 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

Aantal respondenten (n) 15 705 67 928 52 974 10 204 11 747 
      
Bruto-uurloon (euro)      
Deeltijds 13 12 14 7 12 
Voltijds 15 14 17 9 16 
Totaal 15 14 17 9 16 
      
Loonkloof Kloof 

(%) 
Marge 

(n) 
Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Deeltijds 12% 5 10% 2 12% 3 - - - - 
Voltijds 14% 1 19% 1 18% 1 17% 2 17% 1 
Totaal 17% 1 19% 1 20% 1 18% 2 18% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon  

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Ook loopbaanbreuken (zowel vrijwillig, zoals tijdskrediet, als onvrijwillig, zoals 
ziekte of werkloosheid) hebben invloed op het loonniveau. Net als in België neemt 
het loon ook in Nederland, Duitsland, Spanje en Finland af naarmate de loopbaan 
van een werknemer een of meerdere keren werd onderbroken (tabel 3.5). 
Opnieuw ligt het gemiddelde vrouwenloon in elke categorie lager dan het 
gemiddelde mannenloon, met een grotere loonkloof bij onderbroken loopbanen 
als gevolg. 
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Tabel 3.5 Gemiddeld bruto-uurloon naar aantal loopbaanbreuken (België, Nederland, 
Duitsland, Spanje en Finland; 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

Aantal respondenten (n) 9 052 9 547 5 240 3 506 8 694 
      
Bruto-uurloon (euro)      
Geen loopbaanbreuk 15 14 18 10 17 
1 loopbaanbreuk 13 13 - 9 16 
2 loopbaanbreuken 13 13 - 8 15 
3 of meer loopbaanbreuken 13 12 - 8 14 
Totaal 15 14 17 9 16 
      
Loonkloof Kloof 

(%) 
Marge 

(n) 
Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Geen loopbaanbreuk 15% 2 17% 2 19% 2 24% 5 17% 2 
1 loopbaanbreuk 17% 5 12% 4 - - - - 20% 4 
2 loopbaanbreuken - - - - - - - - - - 
3 of meer loopbaanbreuken - - - - - - - - - - 
Totaal 17% 1 19% 1 20% 1 18% 2 18% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon  

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

4. Beroep 

Het gemiddelde bruto-uurloon ligt voor alle beroepen het hoogst in Duitsland en 
Finland. België en, nog nadrukkelijker, Spanje kennen een lager loonniveau. In alle 
landen stijgt het gemiddelde loon met de plaats op de hiërarchische ladder. Ook 
complexiteit speelt een rol: hoe meer inwerktijd een job heeft gevraagd, hoe hoger 
het loon (tabel B.3 in bijlage).  

De ruime betrouwbaarheidsmarges bemoeilijken de interpretatie van de 
loonkloofcijfers per beroepsgroep. Uit SES-data blijkt wel dat Duitsland, Spanje, 
Finland en ook Nederland bij het Belgische profiel aansluiten. Globaal is de 
genderloonkloof het grootst bij leidinggevenden (ISCO 1) en het minst uitgesproken 
bij ongeschoold personeel (ISCO 9).  
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Tabel 3.6 Gemiddeld bruto-uurloon naar beroep (België, Nederland, Duitsland, Spanje en 
Finland; 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

Aantal respondenten (n) 12 649 n.b. 47 439 9 348 7 610 
      
Gemiddeld bruto-uurloon (euro)      
ISCO 1 Leidinggevenden 20 n.b. 20 15 23 
ISCO 2 Intellectueel en 
wetenschappelijk personeel 

17 n.b. 22 12 18 

ISCO 3 Technici 15 n.b. 17 10 15 
ISCO 4 Bedienden 13 n.b. 15 8 13 
ISCO 5 Dienstverlenend en 
verkoopspersoneel 

11 n.b. 14 6 11 

ISCO 6 Landbouwfuncties - n.b. 12 6 - 
ISCO 7 Ambachtelijke 
vakarbeiders 

14 n.b. 14 8 15 

ISCO 8 Fabrieksarbeiders 15 n.b. 14 8 15 
ISCO 9 Ongeschoold personeel 12 n.b. 16 7 13 
Totaal 15 14 17 9 16 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen 

n.b.: niet beschikbaar 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Leidinggevende functies zijn een belangrijke factor in de verklaring van de 
genderloonkloof. Binnen de groep leidinggevenden ligt het gemiddelde 
vrouwenloon al lager dan het gemiddelde mannenloon (tabel 3.7). Tabel B.4 in 
bijlage voegt hier nog het lager aandeel leidinggevenden bij werkende vrouwen 
aan toe. Bovendien verloopt de doorstroom naar leidinggevende functies bij 
vrouwen vanaf 30 jaar blijkbaar uiterst moeilijk. 
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Tabel 3.7 Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en al dan niet leidinggevende functie en 
genderloonkloof (België, Nederland, Duitsland, Spanje en Finland; 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

Aantal 
respondenten (n) 

14 036 65 660 51 116 9 812 10839 

      
Gemiddeld bruto-
uurloon (euro) 

     

Niet-
leidinggevenden 

14 12 16 8 15 

Leidinggevenden 17 15 19 11 19 
Totaal 15 14 17 9 16 
      
Loonkloof Kloof 

(%) 
Marge 

(n) 
Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Niet-
leidinggevenden 

13% 2 12% 1 14% 1 16% 2 17% 2 

Leidinggevenden 19% 2 20% 1 22% 1 15% 3 14% 3 
Totaal 17% 1 19% 1 20% 1 18% 2 18% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon - gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

5. Sector 

De loonverschillen tussen de sectoren zijn grotendeels grensoverschrijdend. 
Globaal gesproken zijn chemie (DG) en bankwezen (J) de sectoren die hogere lonen 
dan gemiddeld uitbetalen, terwijl groot- en kleinhandel (G) en horeca (H) opvallen 
met een uitgesproken laag loonniveau. 

Ook de loonkloven op sectorbasis overschrijden vaak de landsgrenzen. Net als in 
België is het bankwezen (J) ook in Nederland en Finland een sector met een 
uitgesproken loonkloof. De beperkte genderloonkloof in de Belgische sectoren 
bouw (F) en vervoer en communicatie (I) vindt bevestiging in Nederland en 
Duitsland.  
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Tabel 3.8 Gemiddeld bruto-uurloon naar sector (België, Nederland, Duitsland, Spanje en 
Finland; 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

Aantal respondenten (n) 15 522 67 900 52 820 9 962 11 750 
      
Bruto-uurloon (euro)      
A_B_C Landbouw, visserij en delfstoffen - 12 16 - 13 
DA Voeding 15 14 15 10 - 
DB_DC Textiel, kleding en leer 13 12 15 7 - 
DD Hout - 13 16 - - 
DE Papier en uitgeverijen 14 14 17 8 18 
DF Cokes - - - - - 
DG Chemie 18 17 21 11 20 
DH Rubber- en kunststof - 15 16 - - 
DI Overige niet-metaalhoudende 
producten 

- 15 - - - 

DJ Metallurgie 15 14 17 9 16 
DK Machinebouw 16 16 19 - 17 
DL Elektrische en elektronische apparaten 16 15 21 - 19 
DM Transportmiddelen 17 13 22 - - 
DN Overige industrie - 13 - 6 - 
E Nutsvoorzieningen - 17 20 - - 
F Bouw 14 13 15 9 15 
G Groot- en kleinhandel 13 11 14 7 14 
H Horeca 12 10 10 7 13 
I Vervoer en communicatie 14 13 17 10 16 
J Bankwezen 18 16 20 12 16 
K Diensten aan bedrijven 15 15 17 9 17 
L Openbaar bestuur 15 17 17 10 15 
M Onderwijs 17 16 18 11 18 
N Gezondheidszorg 14 14 16 9 13 
O Gemeenschapsvoorzieningen 15 12 18 9 16 
P Particuliere huishoudens - - 12 4 - 
Q Extraterritoriaal - - - - - 
Totaal 15 14 17 9 16 
      
Loonkloof Kloof 

(%) 
Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

A_B_C Landbouw, visserij en delfstoffen - - 23% 5 - - - - - - 
DA Voeding - - 28% 4 - - - - - - 
DB_DC Textiel, kleding en leer - - - - - - - - - - 
DD Hout - - - - - - - - - - 
DE Papier en uitgeverijen - - 25% 3 18% 3 - - - - 
DF Cokes - - - - - - - - - - 
DG Chemie 20% 5 27% 4 16% 4 - - - - 
DH Rubber- en kunststof - - - - - - - - - - 
DI Overige niet-metaalhoudende 
producten 

- - - - - - - - - - 

DJ Metallurgie - - 13% 3 12% 5 - - - - 
DK Machinebouw - - 20% 5 19% 3 - - - - 
DL Elektrische en elektronische apparaten - - 24% 4 22% 3 - - - - 
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DM Transportmiddelen - - - - 19% 4 - - - - 
DN Overige industrie - - 23% 4 - - - - - - 
E Nutsvoorzieningen - - - - 22% 4 - - - - 
F Bouw 7% 5 8% 3 16% 3 - - - - 
G Groot- en kleinhandel 18% 3 24% 2 11% 3 21% 5 19% 5 
H Horeca - - 18% 3 19% 5 - - - - 
I Vervoer en communicatie 6% 5 14% 2 12% 4 - - - - 
J Bankwezen 24% 5 30% 2 20% 2 - - 31% 5 
K Diensten aan bedrijven 19% 3 23% 1 18% 2 17% 4 20% 3 
L Openbaar bestuur - - 14% 2 17% 2 - - 14% 3 
M Onderwijs - - 20% 2 20% 3 - - 15% 5 
N Gezondheidszorg 19% 4 26% 2 23% 2 - - - - 
O Gemeenschapsvoorzieningen - - 22% 3 13% 4 - - - - 
P Particuliere huishoudens - - - - - - - - - - 
Q Extraterritoriaal - - - - - - - - - - 
Totaal 17% 1 19% 1 20% 1 18% 2 18% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Ook de SES-data laten toe om de loonkloof per sector te berekenen, al is de 
uitsplitsing binnen de industriesector (D) niet vrij beschikbaar. De dataset bevestigt 
de beperkte loonkloof in vervoer en communicatie (I) en de brede loonkloof in het 
bankwezen (J). 

6. Ondernemingsgrootte 

Het gemiddelde loonniveau neemt in alle beschouwde landen toe met de 
ondernemingsgrootte. Het effect is het meest uitgesproken in Duitsland, terwijl 
Finland zeer weinig variatie toont. 

Voor de verhouding tussen het gemiddelde vrouwen- en mannenloon is niet 
meteen een duidelijk verband met de ondernemingsgrootte zichtbaar. De 
Belgische cijfers suggereren een grotere loonkloof bij grotere ondernemingen. In 
Nederland en, weliswaar minder uitgesproken, in Finland, tekent zich eerder een 
U-vorm af: een hogere loonkloof in de kleine en grote ondernemingen en een 
lagere loonkloof in de middelgrote bedrijven. In Duitsland ten slotte schommelt de 
loonkloof over de grootteklassen heen zonder hierbij een duidelijk patroon te 
tekenen. 
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Tabel 3.9 Gemiddeld bruto-uurloon naar ondernemingsgrootte (België, Nederland, 
Duitsland, Spanje en Finland; 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

Aantal respondenten (n) 5 973 25 069 18 163 2 565 6 297 
      
Bruto-uurloon (euro)     
<49 13 12 13 8 16 
50-199 14 14 15 9 16 
200-499 15 15 16 9 17 
500-999 15 14 17 10 16 
1000-4999 16 15 19 10 17 
>5000 16 15 20 11 17 
Totaal 15 14 17 9 16 
      
Loonkloof Kloof 

(%) 
Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

<49 - - 24% 3 15% 4 20% 10 15% 5 
50-199 15% 5 21% 2 19% 3 - - 18% 4 
200-499 - - 22% 2 15% 3 - - 13% 5 
500-999 19% 5 21% 3 21% 3 - - 16% 5 
1000-4999 20% 4 25% 2 15% 3 - - 21% 3 
>5000 17% 5 27% 2 20% 2 - - 21% 5 
Totaal 17% 1 19% 1 20% 1 18% 2 18% 1 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen  

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

De SES-data bevestigen het positieve verband tussen loonniveau en 
ondernemingsgrootte en ook hier is de uiterst beperkte variatie in Finland 
opvallend. SES registreert ook een positief verband tussen de loonkloof en de 
ondernemingsgrootte, althans in België, Duitsland en Spanje. In Finland is, net als 
volgens de Loonwijzer, eerder sprake van een U-vormige relatie. 
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CONCLUSIE 

Gemiddeld verdient een Belgische werkneemster 83% van het bruto-uurloon van 
haar collega-werknemer. Deze loonkloof van 17% kan bezwaarlijk positief 
genoemd worden, maar toch bezet België met dit cijfer een gunstige positie in 
vergelijking met andere Europese landen. Eurostatcijfers tonen een Belgische 
genderloonkloof die afgetekend beperkter is dan het Europese gemiddelde. Ook 
in de landen waarvoor de Loonwijzergegevens in deze paper aan bod komen, is 
de genderloonkloof breder dan in België, al zijn de verschillen veel minder 
nadrukkelijk. Finland en Spanje sluiten met 18% het best aan bij het Belgische 
cijfer, dan volgen Nederland (19%) en Duitsland (20%). 

Doorheen de genderloonverschillen in België, Nederland, Duitsland, Finland en 
Spanje lopen tal van gelijklopende tendensen. Leeftijd en opleidingsniveau staan 
bijvoorbeeld in alle beschouwde landen in een positief verband met de 
genderloonkloof. Ook kwantitatieve arbeidsdeelname, functie(niveau) en sector 
hebben over de landen heen een vergelijkbaar effect op de genderloonkloof. Toch 
zijn er ook verschillen, vaak verschuild in de mate van het effect. Finland valt vaak 
op door de beperkte variatie die een uitsplitsing teweeg brengt. Duitsland valt dan 
weer op met een loonvork die bij veel variabelen een stuk breder uitvalt dan in de 
andere landen. De structuur van de Duitse beroepsbevolking weegt allicht zwaar 
door. De relatief late arbeidsmarktintrede van hooggeschoolden zorgt enerzijds 
voor een oudere leeftijdsstructuur bij de werkenden (wat de beter betaalde 
leeftijdsgroepen sterker doet doorwegen op het gemiddelde loon) en anderzijds 
voor een ondervertegenwoordiging van hooggeschoolden in de jongere 
leeftijdsgroepen (wat het sowieso lagere gemiddelde loon in deze leeftijdsgroep 
nog eens extra naar beneden duwt).   

De vergelijking van de loonverdeling in deze landen volgens diverse 
arbeidsmarktrelevante eigenschappen (leeftijd, opleiding, sector, beroep, …)  laat 
toe om de vaststellingen rond de genderloonkloof te synthetiseren tot drie 
dimensies. 

Dimensie 1. Vrouwen zijn vaak ondervertegenwoordigd in beter betaalde 
subgroepen. Nemen we leeftijd als voorbeeld. Er is een positief verband tussen 
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leeftijd en loonniveau: hoe ouder de geanalyseerde leeftijdsgroep, hoe hoger het 
gemiddelde loon binnen de groep. Het aandeel vrouwen onder de werkenden 
daarentegen staat in negatief verband met de leeftijd: hoe ouder de leeftijdsgroep, 
hoe minder vrouwen. 

Dimensie 2. De genderloonkloof kan sterk variëren bij een opsplitsing van de 
populatie naar subgroepen. Nemen we opnieuw leeftijd als uitgangspunt. Een 
uitsplitsing van de Belgische populatie naar tienjarige leeftijdsklassen laat de 
genderloonkloof van 11% bij de jongeren tot 21% in de oudste leeftijdsgroep. 

Dimensie 3. Vaak neemt de genderloonkloof toe met het loonniveau. Grijpen we 
nogmaals terug naar de leeftijdsverdeling als voorbeeld. De overgang naar een 
oudere leeftijdsgroep brengt niet enkel een hoger gemiddeld loonniveau met zich 
mee, ook de loonkloof kent telkenmale een afgetekende verbreding. 

De combinatie van deze drie dimensies levert een kluwen op van een hoge 
variatie van de loonkloof (dimensie 2) met een ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de beter betaalde categorieën (dimensie 1) en een net in deze beter 
betaalde segmenten grotere genderloonkloof (dimensie 3). Dit kluwen maakt het 
de beleidsmakers extra moeilijk om de genderloonkloof aan te pakken.  

De volgende stap in het onderzoek wil het samenspel van deze dimensies in kaart 
brengen. Lopen de sporen in elk land gelijk of zijn er verschillen? In welke mate 
hebben gelijklopende sporen door een verschillend gewicht toch een sterkere of 
zwakkere invloed op de globale genderloonkloof? Hierbij zal optimaal gebruik 
gemaakt worden van informatie op zowel micro- en mesoniveau: 
persoonskenmerken van de werkende bevolking (leeftijd, opleiding, aandeel 
vrouwen, loopbaanpatronen, …), functiekenmerken (contractvorm, sector, beroep, 
ondernemingsgrootte, …), flexibiliteit van de arbeidsmarkt (werkloosheidsduur, 
mobiliteit, …), aanwezigheid van vakbonden.  

Daarnaast willen we zeker ook het macroniveau niet uit het oog verliezen. Op die 
manier kunnen we ook nagaan in welke mate de arbeidsmarktstructuur- en 
werking (werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, systeem van sociaal overleg, 
…) en de bredere economische context (economische groei, productiviteit, …) een 
rol spelen in loonvormingsprocessen en de al dan niet brede genderloonkloof.  
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BIJLAGE 1 TABELLEN 

Tabel B.1 Werkenden en gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en deelname aan 
bedrijfsopleiding (België; 2004/4 - 2006/2) 

 Aantal respondenten (n) Gemiddeld bruto-
uurloon (euro) 

Loonkloof 

  M V T Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

Geen bedrijfsopleiding 
gevolgd 

6 373 14 12 13 13% 2 

Bedrijfsopleiding 
gevolgd 

8 983 17 14 16 17% 2 

Totaal 15 355 16 13 15 16% 1 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Tabel B.2 Gemiddeld bruto-uurloon en loonkloof naar geslacht en duur van de vereiste 
inwerkperiode en genderloonkloof (België; 2004/4 - 2006/2) 

 Aantal respondenten (n) Gemiddeld bruto-uurloon (euro) Loonkloof 

  M V T Kloof 
(%) 

Marge 
(ppn) 

<1 maand 4 668 14 12 13 13% 2 
1-3 maanden 2 631 15 13 14 12% 3 
3-6 maanden 2 636 16 14 15 15% 3 
6-12 maanden 2 489 17 15 16 14% 3 
> 12 maanden 2 659 18 15 17 14% 3 
Totaal 15 083 16 13 15 17% 1 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 
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Tabel B.3 Gemiddeld bruto-uurloon naar geslacht en duur van de vereiste inwerkperiode en 
genderloonkloof (België, Nederland, Duitsland, Spanje en Finland; 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

Aantal 
respondenten (n) 

15 083 65 418 - 8 862 2 736 

      
Gemiddeld bruto-
uurloon (euro) 

     

<1 maand 13 11 n.b. 8 12 
1-3 maanden 14 14 n.b. 8 14 
3-6 maanden 15 15 n.b. 9 16 
6-12 maanden 16 16 n.b. 10 16 
> 12 maanden 17 17 n.b. 11 18 
Totaal 15 14 17 9 16 
      
Loonkloof Kloof 

(%) 
Marge 

(n) 
Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

Kloof 
(%) 

Marge 
(n) 

<1 maand 13% 2 9% 1 n.b. n.b. 18% 3 - - 
1-3 maanden 12% 3 14% 1 n.b. n.b. - - - - 
3-6 maanden 15% 3 16% 1 n.b. n.b. - - - - 
6-12 maanden 14% 3 15% 1 n.b. n.b. - - - - 
> 12 maanden 14% 3 16% 2 n.b. n.b. - - 15% 4% 
Totaal 17% 1 19% 1 20% 1 18% 2 18% 2 

Loonkloof = (gemiddeld mannenloon – gemiddeld vrouwenloon)/gemiddeld mannenloon 

Marge bij 95% betrouwbaarheid 

'-': onvoldoende gegevens om het loon of de loonkloof in de categorie betrouwbaar te berekenen 

n.b.: niet beschikbaar 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 

Tabel B.4 Aandeel leidinggevenden naar geslacht en leeftijd (België, 2004/4 - 2006/2) 

 België Nederland Duitsland Spanje Finland 

 M V M V M V M V M V 
15-29-jarigen 28% 22% 40% 30% 35% 32% 36% 30% 21% 13% 
30-39 jarigen 45% 35% 59% 39% 51% 40% 50% 39% 36% 22% 
40-49 jarigen 51% 35% 64% 42% 59% 45% 53% 40% 40% 29% 
50-plussers 53% 35% 65% 46% 67% 53% 55% 42% 43% 27% 
Totaal 45% 32% 57% 38% 55% 44% 49% 37% 36% 24% 

Bron: Loonwijzer, release 1-7 (Bewerking HIVA) 
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BIJLAGE 2 METHODOLOGIE 

1. De Loonwijzerdataset 

Deze working paper maakt gebruik van de Loonwijzerdataset, golven 1-7 (2004/4 
tot en met 2006/2). Omdat Loonwijzer een internetbevraging is op vrijwillige 
basis, hebben we de data vergeleken met de resultaten van de Eurostat Labour 
Force Survey (LFS) over dezelfde periode (2004/4 tot en met 2006/2) en herwogen 
op basis van de LFS-verdeling naar geslacht, tienjarige leeftijdscategorieën (15-24 
jaar, 25-34 jaar, 35-44 jaar, 45-54 jaar en 55 jaar en meer) en drie opleidingsniveaus 
(laag-, midden- en hoogopgeleid).  

Na herweging omvat de Loonwijzerdataset 16 912 respondenten voor België, 
72 646 respondenten voor Nederland, 55 884 respondenten voor Duitsland, 8 744 
respondenten voor Spanje en 12 023 respondenten voor Finland.  

2. De betrouwbaarheidsmeting rond de gemiddelde loonniveaus 

De data zijn herwogen en representatief voor de werkende bevolking naar 
geslacht, leeftijd en opleiding. Zoals in de inleiding al werd aangehaald, zijn de 
gemiddelde loonniveaus meetkundig berekend. 

Om de precisie van de berekende loongemiddeldes in te schatten, hebben we een 
95%-betrouwbaarheidsinterval berekend rond elk gemiddeld loonniveau. De 
precisie waarmee we het gemiddelde loon kunnen berekenen is bepalend voor de 
grootte van het betrouwbaarheidsinterval en wordt weergegeven door de 
variantie (de mate waarmee een geschatte variabele afwijkt van zijn verwachte 
'ware' waarde). De onder- en bovengrenzen van het betrouwbaarheidsinterval zijn 
niet afgedrukt om de tabellen niet te verzwaren. Om het gevaar op verkeerde 
interpretaties te vermijden zijn geen lonen meegegeven waarvan de onder- of 
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bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval verder dan een euro van het 
berekende gemiddelde is verwijderd.12 

3. De betrouwbaarheidsmeting rond de loonkloof13 

De loonkloof is een verhouding van twee variabelen: het meetkundig gemiddelde 
mannenloon en het meetkundig gemiddelde vrouwenloon. Om de precisie van 
deze loonkloofberekening in beeld te brengen, berekenden we opnieuw een 95%-
betrouwbaarheidsinterval.  

Omdat de loonkloof is samengesteld uit twee andere variabelen, hangt het 
betrouwbaarheidsinterval rond de loonkloof enerzijds af van de variantie rond het 
gemiddelde mannenloon en de variantie rond het gemiddelde vrouwenloon en 
anderzijds van de verhouding tussen beide gemiddeldes. Variantie is een relatieve 
maatstaf, afhankelijk van de geschatte waarde. Vanuit de hypothese dat het 
gemiddelde mannenloon groter is dan het gemiddelde vrouwenloon (en verder 
alle basisinformatie over mannen en vrouwen gelijkwaardig is), zal dus ook de 
variantie rond het gemiddelde mannenloon groter zijn. Als de loonverhouding 
wordt uitgedrukt met het mannenloon in de teller, moet de variantie dus een 
grotere mate aannemen dan als de loonverhouding wordt uitgedrukt met het 
mannenloon in de noemer. Of concreet: hoe groter de verhouding tussen het 
gemiddelde vrouwenloon en het gemiddelde mannenloon, hoe zwaarder de 
variantie rond beide variabelen zal doorwegen. 

De Deltamethode laat toe om een betrouwbaarheidsinterval te construeren rond 
een variabele die is samengesteld uit andere variabelen. In de variantieberekening 
zijn de lonen omgezet naar (natuurlijke) logaritmes, waardoor de loonkloof in de 
variantieberekening niet langer als een breuk (gemiddeld 
vrouwenloon/gemiddeld mannenloon) is uitgedrukt maar als een verschil [ln 
(gemiddeld vrouwenloon) - ln (gemiddeld mannenloon)]. De relativiteit van de 
variantie ten opzichte van de loonverhouding komt tot uiting door de 
loonverhouding in de variantieberekening op te nemen.  

 

 

                                                 
12  In figuur 2 zijn de lonen niet exact afleesbaar en werden alle beroepen opgenomen waarvan de 

onder- en bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval met 95% zekerheid niet meer dan 
anderhalve euro afwijkt van het gemiddelde. 

13  Met dank aan Bart Capéau (HIVA) 
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De Deltaberekening van het betrouwbaarheidsinterval gebeurt met volgende 
formule:  

 
 
 

 

Waarbij Wf = vrouwenloon  

  Wm = mannenloon 

  G = geometrisch gemiddelde 

  A = rekenkundig gemiddelde 

  se = standaardfout 


