NIEUWS

04 maart 2021

EU-wetgeving moet einde maken aan
loondiscriminatie in bedrijven
Een nieuwe Europese richtlijn moet een einde maken aan loondiscriminatie tussen werknemers die in
een bedrijf hetzelfde werk doen.
Grotere werkgevers worden in een voorstel van de Europese Commissie verplicht looninformatie jaarlijks te
publiceren en ze mogen sollicitanten niet meer naar vorige salarissen vragen. Werknemers krijgen meer
mogelijkheden om vermeende loonongelijkheid aan te vechten en hun gemiste inkomsten terug te vorderen.
Het wetsvoorstel dat loonongelijkheid moet bestrijden bestaat uit twee delen: maatregelen om de lonen in een bedrijf
transparant te maken en maatregelen waarmee werknemers discriminatie kunnen aanvechten. Sollicitanten moeten
voor het sollicitatiegesprek al te horen krijgen wat hun startniveau en loonvooruitzichten zijn. Werknemers krijgen
het recht op informatie over de hoogte van hun loon ten opzichte van het gemiddelde voor hetzelfde werk en
uitgesplitst naar man en vrouw.
Het is de werkgever die voortaan moet bewijzen dat er geen discriminatie in het spel is als een werknemer minder
verdient dan een collega die hetzelfde werk doet. Meestal gaat het om vrouwen, die gemiddeld in de EU 14 procent
minder loon per uur ontvangen dan mannen. De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen is gemiddeld zelfs 30
procent. Brussel wil ook dat de EU-lidstaten boetes opleggen aan bedrijven die zich niet aan gelijke beloning houden.
De verplichte publicatie in het jaarverslag of op de website van het loonbeleid geldt voor bedrijven en organisaties met
meer dan 250 werknemers.
Vicevoorzitter Vera Jourová vindt het "de hoogste tijd" dat ervoor wordt gezorgd dat zowel mannen als vrouwen hun
rechten kunnen opeisen. "Werkzoekenden en werknemers moeten de wettelijke instrumenten krijgen om een eerlijk
salaris te vragen en te weten wat hun rechten zijn en die te claimen. Daarom moeten werkgevers transparanter zijn
over hun beloningsbeleid. Geen dubbele standaarden meer, en geen smoesjes."
Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA): "Het stigma moet doorbroken worden. Praten over wat jij en wat je
collega verdient, zou niet iets gênants moeten zijn. Dit Europese wetsvoorstel is daarbij een enorme steun in de rug."
De FNV is blij met het Europese wetsvoorstel omdat vrouwen er veel sterker door komen staan om ongelijke beloning
aan te pakken. In het voorstel hoeven werknemers ook niet op te draaien voor de juridische kosten van de werkgever,
mocht de rechter in het nadeel van de werknemer beslissen. Dit verlaagt de drempel voor werknemers om stappen te
zetten tegen mogelijk ongelijke beloning, stelt de vakbond.
Het is nu aan het Europees Parlement en de EU-landen om een standpunt in te nemen over het voorstel van de
commissie. Daarna kunnen de onderhandelingen over de nitieve wetgeving beginnen.
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Arbeidsverleden telt mee bij transitievergoeding
uitzendkracht
Bij het ontslaan van uitzendkrachten moet hun arbeidsverleden meetellen bij
het bepalen van de transitievergoeding. Dat is de uitkomst van een rechtszaak
die een... 
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Werken waar je wilt: recht op thuiswerken?
Recentelijk is een voorstel tot wijziging van de Wet exibel werken
ingediend. Dit voorstel beoogt te beantwoorden aan het groeiend belang van
de werkplek. Het... 
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Europese Commissie wil overleg over beschermen
platformwerkers
De Europese Commissie gaat de Europese vakbonden en
werkgeversorganisaties raadplegen over wetgeving voor zogeheten
platformwerkers, zoals Uber-chau eurs en Deliveroo-bezorgers.... 
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Deliveroo verliest hoger beroep: maaltijdbezorgers
geen zzp'ers
De maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn geen zelfstandig ondernemers, maar
werknemers die recht hebben op een arbeidsovereenkomst. 
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BKR-notering laten verwijderen: het is mogelijk, ook
na faillissement!
Het monster van een BKR-notering kan iemand jarenlang teisteren. Mensen
kunnen geen woning kopen of (kleine) kredietovereenkomsten aangaan. Toch
is het onder omstandigheden... 

