
Betaalt de overheid V   & M effectief evenveel voor hetzelfde werk?  
Onderzoeksvraag toegespi  tst op één specifieke doelgroep:  

politieke mandatarissen met een nationaal mandaat

Discussienota
Situering
In het debat rond gelijkheid man/vrouw wordt de verloning van vrouwen en mannen intensief 
besproken.  Op elke  jaarlijkse  Vrouwendag  regent  het  verklaringen  over  de  echte  (en  soms 
vermeende) verschillen. Vrouwen zouden minder betaald worden! Klopt, … dikwijls, maar ligt 
het complexer. Een essentiële nuance dringt zich op: hoe zit het met de verloning voor hetzelfde 
werk? Werk met éénzelfde functie, taak, werklast, vereiste competenties, …. We onderzoeken 
dit  voor  één  groep,  met  name  parlementsleden  (politieke  mandatarissen  met  een  nationaal 
mandaat in éénder welk parlement van de deelstaten of de federatie). 

Onderzoek  svraag  
We vragen ons af in hoeverre de feitelijke verloning in deze specifieke groep effectief gelijk 
ligt? Is er onder mannelijke en vrouwelijk politieke mandatarissen met een nationaal mandaat 
effectief gelijk loon voor gelijk werk. Aansluitend: indien dat niet zo is, waarom is dat dan zo? 
En welke besluiten moeten daaruit dan getrokken worden?

Aanzet tot een onderzoeksmethode
We maken een onderscheid tussen het mandaat  dat iemand uitoefent,  het feitelijke werk dat 
daarvoor verricht wordt, en de verloning die daar tegenover staat.  Dan moeten alle objectieve, 
gekende gegevens (mandaat, functie van commissievoorzit(st)er, …) vergeleken worden. 
Voor dit onderzoek is er tot nu toe slechts een beperkte staal aan onderzoekssubjecten deels 
onderzocht:  alfabetisch  werd  een  beperkte  aantal  mandatarissen  onderzocht  (op  inkomen, 
bronnen van inkomsten, cumul, ...). Daarna werd voorzitterschap van commissies bekeken, en 
er werd gezocht naar andere objectieve gegevens die men verder kan gebruiken om de omvang 
van hun professionele inzet voor deze betaalde mandaten in kaart te brengen.
Een meting  van de werkelijke  inzet  blijkt  onmogelijk,  zowel  via  een kwantitatieve als  een 
kwalitatieve methode. Kwantitatief leverde dit voorbereidende werk echter wel één relevante 
factor op voor beide: het aantal mandaten en professionele engagementen die deze personen nog 
uitoefenen (en betaald krijgen) naast hun parlementair mandaat. 

Voorlopige besluiten
1. Hoewel moeilijk beweerd kan worden dat men voor een parlementair mandaat zeker 

onderbetaald wordt- de hoogte van de wedde moet een voltijdse inzet correct vergoeden 
en wordt aangevuld met extra’s zoals eerder royale uitstapvergoedingen – wordt er op 
grote schaal gecumuleerd met andere mandaten. Niet zelden cumuleert men mandaten 
die op hun beurt vergoed werden voor een ‘voltijdse inzet’.

2. Mannelijke mandatarissen lijken, afgaande op de beperkte gegevens, significant meer te 
cumuleren  dan  vrouwelijke  mandatarissen.  Dat  suggereert  dat  die  cumulerenden 
evenredig minder inzet kunnen leveren voor hun parlementair mandaat. 

3. De  voorlopige,  maar  volstrekt  niet  afdoende  onderzochte  hypothese  is  dus  dat 
mannelijke parlementsleden de facto gemiddeld meer betaald worden voor de feitelijke 
geleverde inzet dan vrouwen (evenveel betaald voor gemiddeld minder inzet).

4. Het  probleem  lijkt  dus  de  werkelijke  geleverde  prestaties  voor  het  (parlementair) 
mandaat  te  zijn:  gelijkheid  in  loon  lijkt  verworven,  maar  niet  wanneer  daar  géén 
feitelijke gelijkheid in werk tegenover staat. Hieruit kunnen relevante lessen getrokken 
worden.  De  werkelijke  prestaties  en  inzet  lijken  fors  onderschat.  Zou  een  correct 
omgaan daarmee gelijke kansen niet sterk kunnen baten?
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