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A. Het probleem

 In 2012 was gemiddeld slechts 13,7% van de bestuurders van ondernemingen in de 
EU vrouw.

 In lidstaten waar geen bindende maatregelen waren getroffen is in veel ondernemingen 
nog lang geen aanvaardbare man-vrouwverhouding bereikt (het VK is een geval 
apart).

 De verschillende voorbeelden in verschillende landen als Frankrijk, Italië en België 
lijken erop te wijzen dat het percentage vrouwelijke bestuurders alleen via bindende 
en afdwingbare maatregelen kan worden opgeschroefd.

B. Het voorstel van de Commissie

I. Hoofdpunten

De co-rapporteurs zijn verheugd over het voorstel voor een richtlijn als follow up van de 
resolutie van het Parlement over vrouwen en leidinggevende functies in het bedrijfsleven in 
2011 en in reactie op de aanhoudende ongelijkheid in de top van het bedrijfsleven.

De co-rapporteurs nemen kennis van het voorstel voor een richtlijn omdat het een duidelijke 
gemeenschappelijke strategie voor alle lidstaten bevat om een gemeenschappelijk doel te 
bereiken: 40% van het ondervertegenwoordigde geslacht in niet-uitvoerende bestuursfuncties 
van grote  beursgenoteerde ondernemingen. Hier gaat een duidelijk signaal van uit en 
verplicht de lidstaten ertoe adequate procedures in te voeren om een evenwichtigere man-
vrouwverhouding in het bestuur van alle beursgenoteerde ondernemingen te bevorderen.

Als de doelstelling van 40% tegen 2018 niet is bereikt voor bedrijven die geheel of 
gedeeltelijk eigendom zijn van de staat en tegen 2020 voor particuliere beursgenoteerde 
ondernemingen, zullen de lidstaten worden verzocht hun inspanningen tot na die datum voort 
te zetten om op efficiënte wijze te garanderen dat de doelstelling van een evenwichtigere 
man-vrouwverhouding wordt bereikt. Er dient op te worden gewezen dat de richtlijn een 
flexibel kader biedt omdat de lidstaten bij de omzetting rekening mogen houden met
specifieke nationale kenmerken.

Bovendien benadrukken de co-rapporteurs de toegevoegde waarde van het vaststellen van een 
richtlijn om alle mogelijke belemmeringen weg te nemen, omdat uiteenlopende regelgeving 
op nationaal niveau ertoe leidt dat de interne markt minder goed functioneert. 
Grensoverschrijdende ondernemingen zouden niet geconfronteerd moeten worden met 
uiteenlopende vereisten voor hun bestuur waar het gaat om een evenwichtige man-
vrouwverhouding onder niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. 

Een dergelijk voorstel zal derhalve bijdragen tot grotere sociale rechtvaardigheid, 
transparantie en meritocratie op de arbeidsmarkt, en tot economische groei door volledig 
gebruik te maken  van de beschikbare competenties, vaardigheden en sterke eigenschappen 
zodat het menselijk potentieel van de EU op effectieve wijze wordt benut.

Rechtsgrondslag: De co-rapporteurs zijn van mening dat artikel 157, lid 3, de rechtsgrondslag 
is voor wettelijk bindende maatregelen die de toepassing moeten waarborgen van het beginsel 
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van gelijke kansen en gelijke behandeling van vrouwen en mannen in werkgelegenheid en 
beroep. 

II. Specifieke aspecten

1. Toepassingsgebied van de richtlijn (artikel 1, artikel 2, lid 8, artikel 3 en artikel 4, lid 6)
 Uitsluiting van het dagelijks bestuur
 Uitsluiting van kmo's
 Uitsluiting van sectoren die worden gedomineerd door één geslacht

2. Bindende karakter van de richtlijn (artikelen 4 en 5)
 Bindend ten aanzien van de procedure vs. bindend ten aanzien van het resultaat
 Verduidelijking van de bepalingen betreffende de verplichtingen van de 

beursgenoteerde ondernemingen

3. Mechanisme voor effectieve sancties (artikel 6)
 Duidelijke, afschrikwekkende lijst sancties
 Discretionaire bevoegdheid van de lidstaten

C. Discussiepunten en mogelijke amendementen

De co-rapporteurs hebben een aantal discussiepunten vastgesteld en hebben eveneens 
mogelijke amendementen voorgesteld om deze punten op te lossen.

Vraag 1: Hoe zou de effectiviteit van de richtlijn kunnen worden vergroot door het 
toepassingsgebied aan te passen?

De co-rapporteurs overwegen verschillende mogelijkheden om het toepassingsgebied van de 
richtlijn uit te breiden om de effectiviteit en impact te vergroten, bijvoorbeeld door de 
opneming van kmo's: 

Amendement 1
Artikel 2 – punt 8
gesteund door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Evelyn Regner

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. “kleine en middelgrote onderneming” of 
“kmo”: een onderneming met minder dan 
250 werknemers en een jaaromzet van 
maximaal 50 miljoen euro of een jaarlijks 
balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro 
of, voor een kmo die is gevestigd in een 
lidstaat die niet de euro als munt heeft, de 
tegenwaarde van die bedragen in de 
munteenheid van die lidstaat;

schrappen
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Amendement 2
Artikel 3
gesteund door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Evelyn Regner

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is niet van toepassing op kleine en 
middelgrote ondernemingen (“kmo's”).

schrappen

Motivering

De co-rapporteurs erkennen het belang van kleine en middelgrote ondernemingen als de 
innoverende ruggengraat van de industrie in Europa. Daarom zouden zij een prominente rol 
moeten spelen in het streven naar een evenwichtige man-vrouwverhouding en zij zouden dan 
ook moeten worden opgenomen in de richtlijn. Alle beursgenoteerde bedrijven zouden moeten 
voldoen aan de in de richtlijn vastgestelde doelstelling, gezien hun economisch belang en hun 
economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Vraag 2: Hoe zou artikel 4 over het bindende karakter van de richtlijn kunnen worden 
verduidelijkt en aangescherpt?

a) Artikel 4, lid 1,
Op dit moment is artikel 4, lid 1, gericht op een strengere procedure om het percentage te 
bereiken, maar legt het percentage niet dwingend op. De co-rapporteurs zijn het er vooralsnog 
niet over eens of dit al dan niet toereikend is. De richtlijn zou in dit opzicht als volgt kunnen 
worden geamendeerd (artikel 4 of overweging 33):

Amendement 3
Artikel 4 – lid 1
gesteund door Evelyn Regner

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
beursgenoteerde ondernemingen met een raad 
van bestuur waarvan minder dan 40% van de 
niet-uitvoerende bestuursposities wordt 
bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, de 
benoemingen op deze posities baseren op een 
vergelijkende analyse van de kwalificaties van 
elke kandidaat door vooraf vastgestelde, 
heldere, neutraal geformuleerde en 
ondubbelzinnige criteria toe te passen, opdat 
voornoemd percentage uiterlijk 1 januari 2020 
wordt bereikt, of uiterlijk 1 januari 2018 in het 
geval van beursgenoteerde overheidsbedrijven.

1. De lidstaten zien erop toe dat 
beursgenoteerde ondernemingen met een 
raad van bestuur waarvan minder dan 40% 
van de niet-uitvoerende bestuursposities 
wordt bekleed door leden van het 
ondervertegenwoordigde geslacht hun 
wervings-, selectie- en 
benoemingsprocedures aanpassen opdat 
deze 40% ten minste uiterlijk 1 januari 2020 
wordt bereikt, of uiterlijk 1 januari 2018 in 
het geval van beursgenoteerde 
overheidsbedrijven. De procedure moet 
gebaseerd zijn op een vergelijkende analyse 
van de kwalificaties van elke kandidaat door 
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vooraf vastgestelde, heldere, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria 
toe te passen.

Amendement 4
Overweging 33
gesteund door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Naast de maatregelen met betrekking 
tot niet-uitvoerende bestuursleden, dienen 
beursgenoteerde ondernemingen, mede ter 
verbetering van een evenwichtige man-
vrouwverhouding bij bestuursleden die 
betrokken zijn bij het dagelijks bestuur van 
de onderneming, te worden verplicht om 
individuele verbintenissen aan te gaan met 
betrekking tot de man-vrouwverhouding 
bij uitvoerende bestuursleden en deze 
verbintenissen uiterlijk 1 januari 2020 te 
zijn nagekomen. Deze verbintenissen 
dienen erop gericht te zijn om op het 
gebied van een evenwichtige man-
vrouwverhouding concrete vooruitgang te 
boeken ten opzichte van de huidige positie 
van de individuele onderneming.

(33) Naast de maatregelen met betrekking 
tot niet-uitvoerende bestuursleden, dienen 
beursgenoteerde ondernemingen, mede ter 
verbetering van een evenwichtige man-
vrouwverhouding bij bestuursleden die 
betrokken zijn bij het dagelijks bestuur van 
de onderneming, te worden verplicht om 
uiterlijk 1 januari 2020 individuele 
verbintenissen aan te gaan met betrekking 
tot de man-vrouwverhouding bij 
uitvoerende bestuursleden. Deze 
verbintenissen dienen erop gericht te zijn 
om op het gebied van een evenwichtige 
man-vrouwverhouding concrete 
vooruitgang te boeken ten opzichte van de 
huidige positie van de individuele 
onderneming. De lidstaten worden 
verzocht ervoor te zorgen dat 
ondernemingen blijven streven naar een 
betere man-vrouwverhouding totdat de 
doelstelling van 40% is bereikt. Om die 
reden biedt de richtlijn waarborgen om de 
doelstelling van een betere man-
vrouwverhouding op efficiënte wijze te 
verwezenlijken.

2. Artikel 4, lid 2,
De co-rapporteurs zijn van oordeel dat artikel 4, lid 2, zou moeten worden aangescherpt. Een 
bepaling die zo geformuleerd is dat een quotum onder de 40% aanvaardbaar zou zijn, zou het 
streven naar een evenwichtige man-vrouwverhouding ondermijnen. Artikel 4, lid 2, zou als 
volgt kunnen worden geherformuleerd:

Amendement 5
Artikel 4 – lid 2
gesteund door Evelyn Regner
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het aantal niet-uitvoerende 
bestuursposities dat nodig is voor de 
verwezenlijking van de doelstelling van lid 1 
is het aantal dat het aandeel van 40% zo 
dicht mogelijk benadert, maar niet meer 
bedraagt dan 49%.

2. Het aantal niet-uitvoerende 
bestuursposities dat nodig is voor de 
verwezenlijking van de doelstelling van lid 1 
is ten minste 40%  

Amendement 6
Artikel 4 – lid 2
gesteund door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het aantal niet-uitvoerende 
bestuursposities dat nodig is voor de 
verwezenlijking van de doelstelling van lid 
1 is het aantal dat het aandeel van 40% zo 
dicht mogelijk benadert, maar niet meer 
bedraagt dan 49%.

2. Het aantal niet-uitvoerende 
bestuursposities dat nodig is voor de 
verwezenlijking van de doelstelling van lid 
1 is het aantal dat het aandeel van 40% zo 
dicht mogelijk benadert, maar niet meer 
bedraagt dan 50%.

3. Artikel 4, lid 3,
De laatste bijzin is overbodig omdat in de voorafgaande zin een objectieve beoordeling van de 
kwalificaties van de kandidaat al wordt geïmpliceerd.

Amendement 7
Artikel 4 – lid 3
gesteund door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Evelyn Regner

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter verwezenlijking van de doelstelling 
van lid 1 zien de lidstaten erop toe dat bij de 
selectie van niet-uitvoerende bestuursleden 
bij gelijke kwalificaties wat betreft 
geschiktheid, deskundigheid en 
beroepsprestaties voorrang wordt gegeven 
aan de kandidaat van het 
ondervertegenwoordigde geslacht, tenzij een 
objectieve beoordeling van alle criteria die 
specifiek op de individuele kandidaten van 
toepassing zijn, de balans doet uitslaan in 
het voordeel van een kandidaat van het 
andere geslacht.

3. Ter verwezenlijking van de doelstelling 
van lid 1 zien de lidstaten erop toe dat bij de 
selectie van niet-uitvoerende bestuursleden 
bij gelijke kwalificaties wat betreft 
geschiktheid, deskundigheid en 
beroepsprestaties voorrang wordt gegeven 
aan de kandidaat van het 
ondervertegenwoordigde geslacht.

4. Artikel 4, lid 6,
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Het vrijstellen van branches alleen omdat zij worden gedomineerd door één geslacht zou een 
dergelijke dominantie alleen maar bestendigen.

Amendement 8 
Artikel 4 – lid 6
gesteund door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Evelyn Regner

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten mogen bepalen dat 
beursgenoteerde ondernemingen waarvan 
het personeel voor minder dan 10% uit 
leden van het ondervertegenwoordigde 
geslacht bestaat, niet hoeven te voldoen aan 
de doelstelling van lid 1.

Schrappen

Motivering

Alle ondernemingen moeten voldoen aan de verplichting om de man-vrouwverhouding te 
verbeteren en daarom zouden er geen vrijstellingen mogen worden voorzien. Bovendien 
mogen alle ondernemingen de nodige soepelheid betrachten bij het vaststellen van adequate 
procedures die zijn afgestemd op de behoeften van hun specifieke sector. Tenslotte verrichten 
niet-uitvoerende bestuursleden gewoonlijk toezichthoudende taken en leveren zij input over 
algemene managementstaken die niet direct verband houden met sectorspecifieke kwesties.

Vraag 3: Hoe kunnen de bepalingen over de sancties worden verbeterd?

De co-rapporteurs zouden graag een debat willen over de vraag of er een open of een gesloten 
lijst van sancties zou moeten zijn en in hoeverre de lidstaten een discretionaire bevoegdheid 
mogen hebben over de handhaving op basis van de volgende voorstellen voor amendementen:

Amendement 9
Artikel 6 – lid 2 
gesteund door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Evelyn Regner

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De sancties moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn en kunnen de volgende 
maatregelen omvatten:

2. De sancties moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn en moeten ten minste de 
volgende maatregelen omvatten:

Amendement 10 
Artikel 6 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
gesteund door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Evelyn Regner

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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b bis. de uitsluiting van de beursgenoteerde 
onderneming van openbare 
aanbestedingsprocedures.

Motivering

Gezien de economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid van lidstaten, regionale en 
lokale overheden, is versterkte transparantie van overheidsbedrijven van essentieel belang. 
Om die reden moeten beursgenoteerde ondernemingen die niet voldoen aan de verplichtingen 
die zijn vastgesteld in de richtlijn worden uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures 
voor algemene economische doeleinden.


