
Gelijke beloning voor gelijk werk is sinds 1957 een recht in de EU. Met de komst 

van het Nederlandse wetsvoorstel gelijke beloning van vrouwen en mannen in 

combinatie met het nieuwe voorstel tot Europese richtlijn equal pay, kan het 

bestaan van beloningsverschillen voor vergelijkbaar werk in uw organisatie risico's 

opleveren. Om u daarin inzicht te geven heeft Deloitte een  stappenplan 

ontwikkeld waarmee u snel en efficiënt inzicht krijgt in mogelijke beloningsverschillen 

in uw organisatie in Nederland en/of de Europese Unie*.

Stap één is vaststellen of er sprake is van ongelijke

beloningsverschillen binnen uw organisatie. Om dit te bepalen, 

met uw gegevens (in overeenstemming met GDPR-wetgeving). 

Binnen een maand stellen we een analyse op waarin: 

Deze gegevens worden op een heldere overzichtelijke manier 

gepresenteerd in een geanonimiseerd rapport dat met derden 

kan worden gedeeld. In de toekomst wordt het opstellen van een 

rapportage over beloningsverschillen mogelijk verplicht.

Onderzoeken & vaststellen

 I. vergelijkbare functies worden opgesteld en vergeleken; en

II. beloningsgegevens worden geanalyseerd.

Mocht er sprake zijn van ongelijke beloningsverschillen 

binnen uw organisatie, dan is het zaak deze zo snel en goed 

mogelijk op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Deloitte 

ondersteunt u tijdens dit traject met het opstellen van:

  I. een transparant loopbaanontwikkelingsbeleid;

 II. inzichtelijke (geanonimiseerde) beloningsrapportages;

III. aangepaste functiebeschrijvingen;

IV. vacatureteksten; en

 V. begeleiding en ondersteuning bij communicatie  

     met werknemers/ondernemingsraad.
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stelt Deloitte objectieve criteria vast. We stellen een database op 

*Houd er rekening mee dat er aanvullende vereisten voor gelijke beloning gelden voor banken en 

bepaalde beleggingsondernemingen op basis van hun respectievelijke EU juridische raamwerk.


