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Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2009

Bij brief van 1 december 2008 (Kamerstukken II 2008–2009, 27 099, nr. 20)
heeft mijn voorganger de heer Aboutaleb u de negende voortgangsrap-
portage gelijke beloning toegestuurd.

Het tweejaarlijkse onderzoek naar beloningsverschillen wordt vanaf heden
uitgevoerd door het CBS. Het eerste rapport met cijfers over het jaar 2008
verschijnt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2010, zodat ik met
de verzending aan u van een tiende voortgangsrapportage zal wachten
totdat de nieuwe cijfers beschikbaar zijn.

In de afgelopen jaren (vanaf 2006) is samen met betrokken organisaties
een Gelijk Loon Dag georganiseerd. Vanaf 2007 vond deze dag telkens op
31 maart plaats. Het informele netwerk gelijke beloning dat in de afge-
lopen jaren samen met SZW de organisatie van de dag op zich heeft
genomen, heeft aangegeven de opzet van de eerstvolgende Gelijk Loon
Dag te willen wijzigen om ervoor te zorgen dat de doelgroep beter wordt
bereikt. De precieze invulling zal in samenspraak met betrokken partijen
worden ontwikkeld en voorbereid, zodat het niet haalbaar is om op
31 maart 2010 een Gelijk Loon Dag te organiseren en hier voldoende
publiciteit aan te geven om het gewenste resultaat te bereiken. Bovendien
is op dat moment het nieuwe rapport van het CBS met beloningsver-
schillen over het jaar 2008 nog niet verschenen. De eerstvolgende Gelijk
Loon Dag zal daarom worden gehouden op 31 maart 2011.

Zoals reeds bij u bekend, zal de Taskforce DeeltijdPlus op 30 maart 2010
zijn slotconferentie houden en het eindrapport presenteren. De daarin
opgenomen aanbevelingen zullen ook raken aan onderhavig onderwerp.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Klijnsma
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