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College van Gedeputeerde Staten
Provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Datum:

25 juli 2022

Betreft:

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde van Statenleden Ralph van
Hertum en Inez Flameling over de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Toelichting
PvdA-Europarlementariërs Vera Tax en Agnes Jongerius zijn een onderzoek begonnen naar de
loonkloof tussen mannen en vrouwen i. Zij concluderen: “Nederlandse vrouwen verdienen vandaag
de dag nog steeds gemiddeld 14,8% minder dan hun mannelijke collega’s. Hoewel het verboden is
om vrouwen minder te betalen dan mannen voor hetzelfde werk, gebeurt dat nog steeds.” ii
De PvdA Statenfractie acht het van groot belang dat de provincie Zeeland haar wettelijke verplichting
nakomt en dus als werkgever mannen en vrouwen een gelijk salaris betaalt voor gelijk werk. Onlangs
is gebleken dat zowel bij de provincie Friesland iii als bij de provincie Brabant iv vrouwen gemiddeld
lager worden ingeschaald dan mannen. Dat roept de vraag op of dit ook in Zeeland het geval is. We
hebben daartoe onderstaande vragen:
1. Is bekend of bij de provincie Zeeland mannen en vrouwen een gelijk salaris ontvangen voor
hetzelfde werk? Zoja dan ontvangen wij graag inzage in de hiervoor relevante gegevens.
2. Is er binnen de provincie Zeeland beleid en/of zijn er protocollen om meer vrouwen in
leidinggevende functies te krijgen en beloningsdiscriminatie te voorkomen? Zo ja, welke zijn
dat?
3. Indien het onder 1 gevraagde niet bekend is, is GS bereid om door een onafhankelijke
instantie te laten onderzoeken of bij werknemers in de provincie Zeeland sprake is van een
loonkloof tussen mannen en vrouwen, wat hiervan de oorzaak is en hoe deze het beste kan
worden aangepakt? Zonee waarom niet? Zoja is GS bereid de resultaten van dit onderzoek
met PS te delen en binnen welke termijn kan dat?
4. Welke (aanvullende) actie gaat GS ondernemen indien er daadwerkelijk een loonkloof wordt
geconstateerd?
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