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Samenvatting 
 
Deze studie maakt gebruik van de Panel Studie van Belgische Huishoudens (PSBH) 
om op basis van meer dan 2000 ondervraagde individuen in de periode 1998-2002 na 
te gaan in welke mate de loonkloof tussen mannen en vrouwen kan worden verklaard 
aan de hand van objectieve karakteristieken, zoals opleidingsniveau enerzijds en 
discriminatie anderzijds. Deze studie maakt gebruik van een standaard statistische 
methode, de Oaxaca-Blinder decompositie, om discriminatie in termen van verloning 
te analyseren op de arbeidsmarkt in België. 
 
Vrouwelijke arbeidskrachten verdienen gemiddeld 75% van het netto loon van hun 
mannelijke collega’s. Dit loonverschil kan deels worden verklaard door objectieve 
criteria zoals onder meer het soort job, de scholingsgraad, de sector waarin men werkt 
en het aantal uren arbeid dat men levert. Echter, een persistente loonhandicap van 
17% tussen vrouwen en mannen blijft bestaan zelfs nadat rekening gehouden wordt 
met de verschillende karakteristieken van vrouwen en mannen. Met andere woorden 
meer dan 50% van de geobserveerde loonkloof tussen vrouwen en mannen dient 
toegeschreven te worden aan discriminatie. Daarenboven is deze discriminatie sterker 
bij laaggeschoolden. Ten slotte blijkt toenemende concurrentie in de productmarkt 
gunstig te zijn om discriminatie te verminderen, wat consistent is met de standaard 
economische theorie. 
 
Gelijkaardige resultaten worden ook gevonden in andere studies voor andere 
Europese landen. Ruim een halve eeuw nadat het beginsel van gelijke beloning voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers voor werk van gelijke waarde ingeschreven 
werd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, blijft een persistente 
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen bestaan. 
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1. Inleiding 
 
In 1948 werd het beginsel van gelijke beloning tussen mannelijke en vrouwelijke 
werknemers voor werk van gelijke waarde ingeschreven in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. Bijna 6 decennia later moeten we echter vaststellen dat 
er nog steeds een loonkloof bestaat tussen mannen en vrouwen. Dit wordt 
geïllustreerd in Figuur 1, die op basis van de gedetailleerde gegevens van individuele 
personen, ondervraagd in de periode 1998-2002, de evolutie van het gemiddeld netto 
maandinkomen van mannelijke en vrouwelijke werknemers weergeeft. Vrouwen 
verdienen gemiddeld 75% van het netto loon van mannen en dit verschil blijkt 
redelijk persistent te zijn over de tijd heen, alhoewel we opmerken dat in het jaar 2002 
de loonkloof is afgenomen tot 79%. Gelijkaardige verschillen in loon tussen mannen 
en vrouwen worden ook in andere landen waargenomen, zoals aangegeven in tabel 1. 
Tabel 1 geeft de ratio tussen het salaris van vrouwen en dat van mannen weer. We 
merken op dat er internationaal verschillen bestaan, maar dat de loonkloof over de tijd 
wel is afgenomen. 
 
Ondertussen werden er verscheidene theorieën naar voren geschoven ter verklaring 
van deze ongelijkheid die niet alleen in België, maar ook in andere landen hardnekkig 
blijft bestaan. Sommige theorieën verwijzen naar objectieve factoren, zoals 
verschillend opleidingsniveau, type van beroep en sector, andere duiden dan weer op 
de aanwezigheid van verborgen mechanismen die tot discriminatie leiden. Het 
doctoraatsproefschrif van de Nobelprijswinnaar economie Gary Becker (1971) 
handelde over een economische theorie over discriminatie die ervan uitgaat dat 
discriminatie een gevolg is van preferenties van werkgevers en/of werknemers die een 
ongenoegen ervaren om bijvoorbeeld met vrouwen of kleurlingen te werken. 
Dergelijk “disutility” komt dan tot uiting in een discriminatiecoëfficiënt die 
aanleiding geeft tot het betalen van een lager loon aan vrouwen. 
 
Het doel van deze studie is om na te gaan in welke mate de geobserveerde loonkloof 
tussen mannen en vrouwen kan worden verklaard aan de hand van objectieve 
factoren, zoals opleidingsniveau en andere factoren en anderzijds om na te gaan of de 
geobserveerde loonkloof eerder te wijten is aan discriminatie tegen vrouwen. Vooral 
het identificeren of er al dan niet discriminatie bestaat tegen vrouwen is van groot 
maatschappelijk belang in het licht van de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens. Deze studie gaat op een systematische en econometrische manier na in 
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welke mate de loonkloof te wijten is aan discriminatie2. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van een representatieve gegevensbank waarin gedetailleerde informatie over 
personen wordt gerapporteerd zoals de leeftijd, opleidingsniveau, type beroep, sector 
waar men werkzaam is enz.. De methode die wordt gebruikt is gebaseerd op de 
Oaxaca-Blinder decompositie die is ontwikkeld en toegepast om allerlei vormen van 
loondiscriminatie te onderzoeken en die vaak in gerechtszaken in de VS werd 
gebruikt. 
 
In de volgende paragraaf wordt de statistische methode uiteengezet, paragraaf drie 
geeft een samenvatting over de gegevens die gebruikt worden, de vierde paragraaf 
rapporteert en bespreekt de resultaten. Paragraaf vijf formuleert een besluit. 

 
 

2. Methode 
 
Ik maak gebruik van de decompositie van Blinder (1973) en Oaxaca (1973) om 
verschillen tussen de gemiddelde lonen te schatten tussen mannen en vrouwen. Zowel 
voor mannelijke als voor vrouwelijke werknemers wordt een ‘Mincer-type’ 
loonvergelijking geschat3: 

 

,ln iiii XY εβ +=   i=M,V                (1) 

 

waarbij Yi het netto maandloon voorstelt, M en V staat voor respectievelijk mannen en 
vrouwen, βi een vector van te schatten coëfficiënten, Xi een vector van allerlei 
karakteristieken, zoals leeftijd, uren gewerkt, opleiding en εi is een stochastische 
storingsterm. 

Het verschil in de gemiddelde lonen kan dan worden geschreven als 

 

VVMVMMVM XXXYY )ˆˆ()(ˆlnln βββ −+−=−      (2) 

                                                            
2 Veugelers (1989) toonde aan in de context van een econometrisch model van 

loononderhandelingen in België dat het loon voor vrouwen beduidend lager lag dan dat van 
mannen. Haar studie was gebaseerd op sectorgegevens, terwijl deze studie zich specifiek toespitst 
op de discriminatiecoëfficiënt gebruikmakend van individuele gegevens van personen. Gannon, 
Plasman, Rycx en Tojerow (2005) bestuderen voor 6 Europese landen, waaronder België, in 
welke mate de loonkloof (in 1995) tussen mannen en vrouwen kan worden verklaard aan de hand 
van sector-effecten en vinden dat sectoren tussen de 0 en de 29% van de loonkloof kunnen 
verklaren. Plasman en Sissoko (2004) doen een gelijkaardige studie voor 5 Europese landen, maar 
verwijzen naar het jaar 1995. 

3  Mincer (1974) 
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waarbij de eerste term aan de rechterzijde van vergelijking (2) de verschillen in de 
gemiddelde karakteristieken tussen mannen en vrouwen weerspiegeld, geëvalueerd 
aan de vergoeding die mannen daarvoor ontvangen (de geschatte βM van vergelijking 
(1)). Merk op dat deze term nul zou zijn indien vrouwen en mannen dezelfde 
karakteristieken zouden hebben. De tweede term in (2) geeft het verschil in 
vergoedingen, geëvalueerd aan de gemiddelde karakteristieken van vrouwen. Deze 
term is positief indien een werkgever mannelijke karakteristieken, zoals scholing, 
hoger waardeert dan vrouwelijke. Een positieve tweede term in (2) is een indicatie 
van discriminatie. Heel wat studies in de VS hebben aangetoond dat deze tweede term 
positief is voor vrouwen, maar ook voor zwarte en hispanic werknemers (bv. 
Gwartney en Long, 1978, Reimers, 1983, Carlson en Swartz, 1988).  

 
Figuur 2 illustreert de essentie van de methode om discriminatie te detecteren. Om de 
voorstelling eenvoudig te houden, wordt het verband tussen loon en opleiding (het 
aantal jaren scholing) genomen. Op de horizontale as staat het aantal jaren scholing, 
op de verticale as het inkomen. Zoals ze nu is getekend, is zowel het intercept als de 
helling van de relatie tussen loon en opleiding voor mannen hoger. Met andere 
woorden, mannen beginnen reeds met een hoger loon (hoger intercept), daarenboven 
hebben ze een hogere return door een extra jaar scholing te volgen (stijlere helling). 
De geobserveerde gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt gegeven 
door het verticale verschil ( VM YY − ). De gemiddelde vrouw met VX jaren scholing 
zou Y*V  verdienen indien ze zou “worden behandeld als een man”. Het verschil 
( VV YY −*  ) is bijgevolg het deel van de geobserveerde gemiddelde loonkloof dat kan 
worden toegeschreven aan discriminatie. Een deel van de geobserveerde loonkloof 
kan ook worden toegeschreven aan het feit dat de gemiddelde man meer jaren 
scholing heeft gevolgd dan de gemiddelde vrouw. Het verschil ( VM YY *− ) is het deel 
van de loonkloof dat kan worden toegeschreven aan de verschillende scholingsgraad 
tussen mannen en vrouwen.  
 
Een kritiek op de Oaxaca-Blinder decompositie is dat het onmogelijk is om met alle 
karakteristieken van mannen en vrouwen rekening te houden zodat ten onrechte een 
deel van de loonkloof wordt toegeschreven aan discriminatie. Dit kan zeker een rol 
spelen wanneer wordt nagegaan of zwarte werknemers gediscrimineerd worden. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat zwarten naar minder goede scholen gaan dan blanken. 
Indien dit niet kan worden opgenomen in de loonvergelijking wordt het effect van 
discriminatie overschat. In de Belgische context en in de context van discriminatie 
tegen vrouwen is het weglaten van dergelijke variabelen echter minder evident. De 
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kwaliteit van opleiding in België is vergelijkbaar tussen mannen en vrouwen en ook 
andere institutionele structuren lijken vergelijkbaar te zijn tussen mannen en vrouwen. 
 

 

3. De PSBH Gegevensbank en de ‘Mincer’ Loonvergelijking 
 
In deze studie wordt gebruik gemaakt van de Panel Studie van Belgische Huishoudens 
(PSBH, web site: www.psbh.be). Het gaat om een representatieve steekproef van 
Belgische huishoudens en personen die op regelmatige basis worden bevraagd over 
allerlei sociale en economische aspecten, zoals familiale toestand, onderwijsniveau, 
salaris, leeftijd, type van beroep, sector waarin men werkt en dergelijke meer. Voor 
deze studie wordt gebruik gemaakt van een panel van individuele gegevens tussen de 
periode 1998-2002. 
 
Tabel 2 geeft een samenvatting van de voornaamste gegevens die werden gebruikt in 
de analyse. Ongeveer één derde van de ondervraagden is hooggeschoold, d.i. houder 
van een hoger diploma (na secundair onderwijs). Gemiddeld werken mannen meer 
uren dan vrouwen en zijn mannen eerder actief in de privé sector in vergelijking met 
vrouwen. Opvallend is het loonverschil tussen mannen en vrouwen. Het netto-
maandloon bedraagt gemiddeld 61000 oude BEF voor mannen of 1512 Euro, voor 
vrouwen bedraagt dit slechts 46000 oude BEF of 1140 Euro. Dit is opmerkelijk 
vermits gemiddeld gezien mannen en vrouwen min of meer gelijkaardige 
karakteristieken hebben.  
 
Om dit meer systematisch te analyseren zal eerst een ‘Mincer’ type loonvergelijking 
voor mannen en voor vrouwen worden geschat. De volgende verklarende variabelen 
worden opgenomen in zowel de vergelijking voor mannen als die voor vrouwen: 
aantal uren dat men werkt, de leeftijd (dit kan worden geïnterpreteerd als een proxy 
voor ervaring), echtelijke situatie (gehuwd, gescheiden, weduwe, alleenstaand), 
indicatoren van de scholingsgraad, een indicator of de persoon werkt in de privé-
sector, een indicator of de persoon Belg is of niet, regio dummies, indicatoren die het 
type beroep weergeven en ten slotte 2-digit sector controles waarin de persoon 
werkzaam is. Dit is van belang omdat bepaalde sectoren typisch gezien hogere lonen 
betalen dan andere sectoren en omdat bepaalde sectoren vaak meer vrouwen dan 
mannen aantrekken.  

In een tweede stap worden dan de geschatte resultaten van de loonvergelijkingen 
gebruikt om na te gaan in welke mate de loonkloof kan worden verklaard aan de hand 
van de geobserveerde karakteristieken van de individuen. Tabel 3 geeft de resultaten 
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van de ‘Mincer-loon’ vergelijkingen voor gans de steekproef. Hieruit blijkt dat 
scholing een positief effect heeft op zowel het loon van mannen als van vrouwen en 
dat de return van scholing vergelijkbaar is tussen mannen en vrouwen. In vergelijking 
met laaggeschoolden (geen diploma secundair onderwijs) verdienen personen met een 
diploma hoger onderwijs of universiteit gemiddeld 20% meer per maand. Verder 
blijkt dat gehuwde mannen gemiddeld meer verdienen dan alleenstaanden (de dummy 
variabele die niet werd opgenomen en dus de ‘benchmark’ weerspiegelt), maar dit 
effect kan niet worden gevonden bij vrouwen. Ervaring, gemeten door leeftijd, heeft 
ook duidelijk een positief effect op het gemiddeld netto-maandloon. Deze resultaten 
worden vervolgens gebruikt om na te gaan of de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
te wijten kan zijn aan discriminatie. Dit wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 
 
 
4. Discriminatie? 
 
In tabel 4 worden de resultaten van de Oaxaca-Blinder decompositie voor gans de 
steekproef weergegeven. In kolom (1) is de decompositie uitgevoerd over alle jaren 
heen. De gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt 31.1%. Deze 
loonkloof reduceert tot 17.4% indien men rekening houdt met de geobserveerde 
karakteristieken zoals hierboven beschreven en daarom dient dit deel van de 
loonkloof wellicht toegeschreven te worden aan discriminatie. Met andere woorden 
meer dan helft van de geobserveerde loonkloof tussen mannen en vrouwen kan 
worden toegeschreven aan discriminatie. 
 
In kolom (2) wordt dezelfde decompositie uitgevoerd maar voor 1998 en in kolom (3) 
voor het jaar 2002. Het is duidelijk dat de loonkloof in 1998 groter was en dat dit 
ondermeer kan toegeschreven worden aan meer discriminatie, meer dan 70% van het 
geobserveerde loonverschil kan worden toegeschreven aan discriminatie. In 2002 is 
de discriminatiecoëfficiënt sterk afgenomen tot 55%. Deze daling van de 
discriminatiecoëfficiënt kan het gevolg zijn van een meer gericht gelijke kansen 
beleid dat de jongste jaren is gevoerd. 
 
Een gelijkaardig resultaat werd gevonden door Plasman en Sissoko (2004) die tevens 
gebruik maken van micro economische gegevens voor het jaar 1995 om de ‘gender’ 
wage gap in België, Denemarken, Spanje, Ierland en Italië te bestuderen. Zij vinden 
dat 58.4% van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in België te wijten is aan 
discriminatie. In de andere landen die zij bestudeerden is dit hoger en varieert dit 
tussen de 60% (Ierland) en 93.6% (Denemarken).  
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Vaak wordt investering in opleiding aangehaald om de (gelijke) kansen op de 
arbeidsmarkt te verhogen. Daarom wordt nagegaan in welke mate de 
discriminatiecoëfficiënt gebonden is aan de scholingsgraad van werknemers. Om de 
problematiek eenvoudig samen te vatten: worden laag opgeleide vrouwen meer 
gediscrimineerd dan hoog opgeleide vrouwen? De resultaten van de Oaxaca-Blinder 
decompositie worden samengevat in tabel 5, waarbij telkens de resultaten voor 
hooggeschoolden, semi-geschoolden en laaggeschoolden worden weergegeven. De 
categorie hooggeschoolden verwijst naar personen die houder zijn van een diploma 
hoger of universitair onderwijs, semi-geschoolden verwijst naar de groep van 
personen met een diploma secundair onderwijs en de laaggeschoolden zijn diegenen 
die geen secundair diploma op zak hebben.  
 
De resultaten in tabel 5 zijn opmerkelijk. De discriminatiecoëfficiënt net zoals de 
loonkloof lijkt toe te nemen naarmate de scholingsgraad afneemt. Echter discriminatie 
tegen vrouwen blijft bestaan ook voor de hooggeschoolden, waar 42% van de 
loonkloof kan toegeschreven worden aan discriminatie. Voor laaggeschoolden echter 
is de discriminatiecoëfficiënt bijna 70%. Dit suggereert dat laaggeschoolde vrouwen 
een dubbele prijs betalen. Enerzijds hebben ze een lager loon omdat ze laaggeschoold 
zijn, maar daarenboven worden ze ook nog meer gediscrimineerd. 

 
In een laatste experiment trachten we na te gaan in welke mate de theorie van 
discriminatie van Garry Becker een leidraad kan bieden om discriminatie te 
verminderen in de samenleving. Volgens Becker zou het creëren van concurrentiële 
markten moeten bijdragen tot het verminderen van discriminatie. Indien 
ondernemingen goedkopere werknemers kunnen aanwerven (door enkel vrouwen aan 
te werven) dan zorgt de concurrentie op de goederenmarkt ervoor dat die 
ondernemingen die duurdere mannelijke werknemers in dienst hebben te hoge kosten 
hebben en bijgevolg kunnen worden weggeconcurreerd door de ondernemingen met 
vrouwelijke werkkrachten die goedkoper zijn. Hierbij wordt aangenomen dat 
vrouwelijke en mannelijke werknemers perfecte substituten zijn. Om een indicatie te 
krijgen of dit effect potentieel meespeelt rapporteer ik in tabel 6 de gemiddelde 
loonkloof tussen mannen en vrouwen en het percentage dat te wijten is aan 
discriminatie in enerzijds sterk concurrentiële sectoren en anderzijds weinig 
concurrentiële sectoren. Concurrentie wordt gemeten door de concentratiegraad in de 
productmarkt, gemeten door de Herfindhal index. Sectoren met een concentratiegraad 
boven 15% zijn sectoren met zwakke concurrentie, terwijl sectoren met een 
concentratiegraad die lager is dan 15% gekenmerk worden door sterkere concurrentie. 
Enerzijds kan opgemerkt worden dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen groter 
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is in sterk concurrentiële sectoren. Anderzijds lijkt deze loonkloof minder het gevolg 
te zijn van discriminatie in sterk concurrentiële sectoren. De discriminatiecoëfficiënt 
in sterk concurrentiële sectoren is 57%, in sectoren met zwakke concurrentie is die 
bijna 70%! Dit suggereert dat de theorie van Becker in zekere mate wordt bevestigd, 
alhoewel discriminatie nog steeds blijft bestaan, ook in de sterk concurrentiële 
sectoren. Dit suggereert ook dat een beleid gericht op het scheppen van concurrentiële 
markten voor een deel de discriminatie kan verminderen. 

 
Een potentieel probleem van de huidige analyse is dat maar één zijde van de 
arbeidsmarkt wordt beschouwd, echter weinig is geweten over het type van 
ondernemingen waarin mannen en vrouwen werken. In de analyse werd weliswaar 
rekening gehouden met de sector (gedefinieerd op 2-digit Nace niveau) waarin men 
werkt, maar zelfs binnen sectoren bestaan er grote verschillen tussen ondernemingen. 
Heterogeniteit tussen ondernemingen in termen van hun winstgevendheid kan ook 
bijdragen tot een verklaring van de loonkloof, zodat de discriminatiecoëfficiënt lager 
zou zijn. Hiervoor zijn gekoppelde gegevensbanken van de financiële gegevens van 
ondernemingen enerzijds en de persoonlijke karakteristieken van werknemers 
anderzijds nodig. Rycx en Tojerow (2004) gebruiken een dergelijke gekoppelde 
gegevensbank voor België die betrekking heeft op het jaar 1995. Zij vinden dat 
gemiddeld genomen vrouwen 23.7% minder verdienen dan mannen, maar dat dit voor 
een groot deel kan worden verklaard door de lage winstgevendheid van 
ondernemingen waar vrouwen werken. Maar zelfs indien hiermee rekening wordt 
gehouden, blijft er nog een discriminatiecoëfficiënt bestaan. 
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5. Besluit 
 
Dit standpunt maakt gebruik van een unieke gegevensbank van individuele gegevens 
van personen om op een econometrische wijze na te gaan in welke mate de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen het gevolg is van discriminatie. Discriminatie verklaart 
meer dan 50% van de geobserveerde loonkloof tussen mannen en vrouwen, alhoewel 
de discriminatiecoëfficiënt lijkt af te nemen over de tijd. Dit kan een reflectie zijn van 
een meer gericht gelijke kansenbeleid.  

Discriminatie lijkt een groter probleem te zijn voor de laaggeschoolden. Bijna 72% 
van de geobserveerde loonkloof tussen mannen en vrouwen die laaggeschoold zijn 
kan worden toegeschreven aan discriminatie. Discriminatie ten slotte lijkt af te nemen 
naarmate markten meer concurrentieel zijn. Dit suggereert dat het scheppen van 
concurrentiële markten de vermindering van discriminatie kan in de hand werken. 
 
Bijna 6 decennia nadat het beginsel van gelijke beloning tussen mannelijke en 
vrouwelijke werknemers voor werk van gelijke waarde ingeschreven werd in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, blijft een persistente ongelijkheid 
tussen vrouwen en mannen bestaan. 
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Evolutie Gemiddeld Netto Maandinkomen, 1998-2002
year

 netto maandinkomen vrouwen  netto maandinkomen mannen

1998 2000 2002
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Bron: PSBH micro economische gegevensbank en eigen berekeningen. 

 

 

Figuur 1 
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Figuur 2 
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Tabel 1: De loonkloof tussen mannen en vrouwen in een aantal geselecteerde landen 

Country 1979-81 1994-98 

Australia 0.80 0.86 

US 0.62 0.76 

UK 0.62 0.74 

Finland 0.73 0.79 

Duitsland 0.71 0.75 

Frankrijk 0.79 0.89 

Zweden 0.83 0.83 

Bron: Blau en Lawrence (2000). 

 

 

 

Tabel 2: Samenvatting gegevens 

Variabele Gemiddelde  

 Mannen Vrouwen 

Proportie in steekproef 46% 53% 

Gemiddelde leeftijd 51 jaar 51 jaar 

Proportie hooggeschoold 33% 31% 

Gemiddeld aantal uren werk 41 33 

Proportie gehuwd 68% 62% 

Proportie werkzaam in de privé sector 72% 62% 

Belgische nationaliteit 4% 4% 

Gemiddeld netto maandinkomen 61187 BF 

(1517 Euro) 

46185 BF 

(1145 Euro) 
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Tabel 3: Mincer loonvergelijkingen 

Te verklaren variabele: netto maandloon 

(in logarithmen) 

 Mannen Vrouwen 

# uren gewerkt 0.35** (0.04) 0.63** (0.03) 

Leeftijd 0.38** (0.03) 0.40** (0.05) 

Gehuwd 0.10** (0.01) -0.05** (0.02) 

Feitelijk gescheiden 0.07 **(0.03) 0.004 (0.03) 

Gescheiden 0.04** (0.02) 0.036 (0.026) 

Weduwe 0.17 (0.12) -0.023 (0.05) 

Hooggeschoold 0.18** (0.015) 0.22** (0.026) 

Semi-geschoold 0.09** (0.015) 0.10** (0.014) 

Vreemde nationaliteit  -0.04* (0.02) 0.01 (0.03) 

Werken in de privé sector -0.015 (0.02) 0.00 (0.01) 

Beroepsdummies Ja Ja 

2-digit sector dummies Ja Ja 

Jaardummies Ja Ja 

R2 0.57 0.53 

Nota: Robuuste standaardfouten tussen haakjes, ** geeft significant verschillend van nul 

weer op 5% niveau of minder. 
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Tabel 4: Oaxaca-Blinder Decompositie 

 1998-2002 1998 2002 

Gemiddelde loonkloof 31.1% 30.5% 29.1% 

Gemiddelde loonkloof, 

gecontroleerd voor 

karakteristieken 

17.3% 21.9% 16.1% 

Percentage van de 

loonkloof door 

discriminatie 

55.5% 71.8% 55.4% 
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Tabel 5: Oaxaca-Blinder decompositie volgens scholingsgraad 

 Hooggeschoold Semi-

geschoold 

Laaggeschoold 

Gemiddelde 

loonkloof 

30.7% 37.6% 43.6% 

Gemiddelde 

loonkloof, 

gecontroleerd voor 

karakteristieken 

13% 20.7% 30.3% 

Percentage van de 

loonkloof door 

discriminatie 

42.3% 55.2% 69.5% 

Nota: Hooggeschoold: houder van hoger diploma (hoge school of universiteit), semi-geschoold: 

houder van diploma secundair onderwijs, laaggeschoold: geen diploma secundair onderwijs. 

 

Tabel 6: Oaxaca-Blinder decompositie volgens concurrentiegraad 

 Zwakke concurrentie Sterke concurrentie 

Gemiddelde 

loonkloof 

25.77% 31.3% 

Gemiddelde 

loonkloof, 

gecontroleerd voor 

karakteristieken 

17.8% 17.8% 

Percentage van de 

loonkloof door 

discriminatie 

69.3% 57% 

Nota: Hooggeschoold: houder van hoger diploma (hoge school of universiteit), semi-geschoold: 

houder van diploma secundair onderwijs, laaggeschoold: geen diploma secundair onderwijs. 
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