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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling een 
gemotiveerd advies toezenden aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie waarin ze uiteenzetten waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 
met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een gemotiveerd advies van het Lagerhuis van het Verenigd 
Koninkrijk inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Gemotiveerd advies van het Lagerhuis

toegezonden aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, 
overeenkomstig artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid

inzake

het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende 

de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen

16433/121

Verdragskader voor de beoordeling van de naleving van het subsidiariteitsbeginsel

1. Het beginsel van subsidiariteit komt voort uit de wens ervoor te zorgen dat besluiten zo 
dicht mogelijk bij de burgers van de EU worden genomen. Het beginsel van subsidiariteit 
wordt gedefinieerd in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU):

"Krachtens het subsidiariteitsbeginsel treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar 
exclusieve bevoegdheid vallen, slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het 
overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau 
kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen 
optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt".

2. De instellingen van de Unie dragen er "voortdurend zorg voor"2 dat het 
subsidiariteitsbeginsel overeenkomstig Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid in acht wordt genomen.

3. De Commissie houdt bijgevolg ruime raadplegingen alvorens een wetgevingshandeling 
voor te stellen, en daarbij wordt er waar nodig rekening gehouden met de regionale en lokale 
dimensie3. 

4. Krachtens artikel 5 van Protocol nr. 2 moet ieder ontwerp van wetgevingshandeling een 
memorandum bevatten met een "uitgebreide toelichting" van de elementen op basis waarvan 
de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kan worden beoordeeld. De 
volgende zaken moeten in dit memorandum worden opgenomen:

 elementen waarmee de financiële gevolgen van het ontwerp kunnen worden 
beoordeeld;

                                               
1 COM(12) 614.
2 Artikel 1 van Protocol nr. 2.
3 Artikel 2 van Protocol nr. 2.
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 in het geval van een richtlijn, het effect ervan op de door de lidstaten vast te stellen 
regelgeving, inclusief, waar toepasselijk, de regionale regelgeving; en eveneens

 "de redenen voor de conclusie dat een doelstelling van de Unie beter bereikt kan 
worden door de Unie", gestaafd met kwalitatieve en indien mogelijk kwantitatieve 
indicatoren.

Uit de uitgebreide toelichting moet ook blijken dat er rekening mee wordt gehouden dat alle 
financiële en administratieve lasten voor de EU, de nationale regeringen, de regionale of 
lokale overheden, het bedrijfsleven en de burgers tot een minimum moeten worden beperkt en 
in verhouding moeten staan tot het te bereiken doel.

5. Krachtens artikel 5, lid 3, en artikel 12, onder b), van het VEU zien de nationale 
parlementen er volgens de in Protocol nr. 2 vastgelegde procedure (namelijk de procedure van 
het gemotiveerd advies) op toe dat het subsidiariteitsbeginsel wordt nageleefd.

Het oude Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel

6. Het oude Protocol betreffende de toepassing van het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel, als bijlage gehecht aan het Verdrag van Amsterdam, vormde een 
goede leidraad voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Deze leidraad blijft een 
relevante indicator voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. De Commissie heeft 
bevestigd dat zij het Protocol bij het Verdrag van Amsterdam bij conformiteitstests als 
richtsnoer blijft hanteren, en zij beveelt andere actoren aan dat ook te doen.4

                                               
4 Zie de verslagen van de Commissie over subsidiariteit en evenredigheid 2010 en 2011 (COM(2010)0547, blz. 2, en COM(2011)0344, blz. 
3).

"Optreden van de Gemeenschap is alleen gerechtvaardigd als aan beide aspecten van het 
subsidiariteitsbeginsel is voldaan: de doelstellingen van het overwogen optreden kunnen niet 
voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt in het kader van hun nationaal 
grondwettelijk stelsel, en kunnen derhalve beter door een optreden van de Gemeenschap 
worden verwezenlijkt.

Om na te gaan of aan bovenstaande voorwaarde is voldaan, worden de volgende richtsnoeren 
gehanteerd:

 de betrokken kwestie heeft transnationale aspecten die door een optreden van de 
lidstaten niet bevredigend kunnen worden geregeld;

 het optreden van de lidstaten alleen of het niet optreden van de Gemeenschap zou in 
strijd zijn met de voorschriften van het Verdrag (zoals de noodzaak om 
concurrentievervalsing tegen te gaan of verkapte handelsbeperkingen te voorkomen of 
de economische en sociale samenhang te versterken) of zou op een andere manier de 
belangen van de lidstaten aanzienlijk schaden;
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 een optreden op communautair niveau zou vanwege de schaal of de gevolgen ervan 
duidelijke voordelen opleveren ten opzichte van een nationaal optreden.1

De vorm van het optreden van de Gemeenschap is zo eenvoudig mogelijk zonder een 
bevredigende verwezenlijking van de doelstelling van de maatregel en een doeltreffende 
uitvoering in de weg te staan. De Gemeenschap treedt slechts wetgevend op voor zover nodig. 
Als dit anderszins op hetzelfde neerkomt, wordt de voorkeur gegeven aan richtlijnen boven 
verordeningen en aan kaderrichtlijnen boven gedetailleerde maatregelen."

Doel van de voorgestelde richtlijn

7. Het ontwerp voor een richtlijn heeft als doel de man-vrouwverhouding in raden van bestuur 
te verbeteren. Hoewel het ontwerp in genderneutrale taal is opgesteld en er in de hele tekst 
wordt verwezen naar 'het ondervertegenwoordigde geslacht', blijkt uit de overwegingen dat 
het de bedoeling is om het aantal vrouwen in bestuursraden te verhogen, en wel om de 
volgende redenen:

 bereiken van concrete gelijkheid tussen vrouwen en mannen en verkleinen van de 
arbeidsparticipatiekloof en de loonkloof tussen mannen en vrouwen;

 zorgen voor een efficiënt gebruik van menselijk kapitaal (60 procent van alle 
universitair afgestudeerden is vrouw) en voor een beter rendement van de 
investeringen op het vlak van onderwijs; en

 verbeteren van het bedrijfsbestuur, wat positieve neveneffecten heeft op financiële 
prestaties en rendement, en verbeteren van de economische groei.

Werkwijze

8. De ontwerprichtlijn stoelt op artikel 157, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie (VWEU), waarin een specifieke bevoegdheid wordt gecreëerd voor het 
nemen van maatregelen "om de toepassing te waarborgen van het beginsel van gelijke kansen 
en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep, met inbegrip 
van het beginsel van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid". Krachtens dit 
artikel moeten de lidstaten ervoor zorgen dat beursgenoteerde ondernemingen waarin
vrouwen minder dan 40% van de niet-uitvoerende bestuursposities of minder dan één derde 
van alle bestuursposities (zowel uitvoerende als niet-uitvoerende) bekleden, bij de benoeming 
van niet-uitvoerende bestuurders uitgaan van een vergelijkende analyse van de kwalificaties 
van elke kandidaat middels de toepassing van vooraf vastgestelde, duidelijke, neutraal 
geformuleerde en ondubbelzinnige criteria. In dit artikel wordt eveneens een nieuwe 
voorkeursregel ingevoerd die ervoor moet zorgen dat een vrouwelijke kandidaat voorrang 
krijgt, op voorwaarde dat zij over dezelfde kwalificaties beschikt als een mannelijke kandidaat 
in de zin van geschiktheid, bekwaamheid en beroepsprestaties en op voorwaarde dat er geen 
andere factoren zijn die de balans in het voordeel van de mannelijke kandidaat doen 
doorslaan.
                                               
1 Zie de verslagen van de Commissie over subsidiariteit en evenredigheid 2010 en 2011 (COM(2010)0547, blz. 2, en COM(2011)0344, 
blz. 3).
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9. Deze nieuwe procedurevoorschriften zijn erop gericht het percentage vrouwelijke niet-
uitvoerende bestuursleden in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen tegen 
2020 (2018 in het geval van beursgenoteerde overheidsbedrijven) te verhogen tot 40% (30% 
als alle bestuursfuncties in aanmerking worden genomen). Een uitzondering hierop geldt voor 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en voor ondernemingen met minder dan 10% 
vrouwelijke werknemers. Als er op nationaal niveau al maatregelen zijn genomen ter 
verhoging van het percentage vrouwen in bestuursraden, zijn ondernemingen niet verplicht 
om de nieuwe aanwervings- en selectieprocedures toe te passen; als ze het streefpercentage 
van 40% niet halen, zullen ze dit vanaf 2018/2020 echter wel moeten doen. De 
ontwerprichtlijn bevat ook specifieke voorschriften inzake controle en verslaglegging voor 
beursgenoteerde ondernemingen, die ervoor moeten zorgen dat er reële vooruitgang wordt 
geboekt met betrekking tot de verhoging van het percentage door vrouwen beklede 
uitvoerende bestuursposities.

10. De lidstaten moeten uit hoofde van de ontwerprichtlijn sancties voorzien (zoals 
administratieve boetes of de nietigverklaring door een rechterlijke instantie van de benoeming 
of verkiezing van een niet-uitvoerend bestuurslid) voor het geval de in nationale 
uitvoeringsbepalingen vastgelegde procedurevoorschriften voor aanwerving en selectie niet 
worden nageleefd. Het is niet duidelijk of er sancties gepland zijn voor beursgenoteerde 
bedrijven die de procedurevoorschriften wel naleven maar er niet in slagen om tegen 
2018/2020 de 40%-doelstelling te halen.

Subsidiariteit

11. De Commissie haalt drie redenen aan om het optreden van de EU te rechtvaardigen. Ten 
eerste is de tussenkomst van de EU volgens haar noodzakelijk omdat een individueel optreden 
van de lidstaten niet tot voldoende vooruitgang zal leiden met betrekking tot een 
evenwichtiger man-vrouwverhouding in raden van bestuur tegen 2020 of op enig moment in 
de nabije toekomst.2 Uitgaande van de huidige tendensen in de lidstaten zal de EU als geheel 
er volgens de Commissie niet in slagen om tegen 2040 een percentage van 40% vrouwen in 
raden van bestuur te bereiken. De Commissie wijst op de toenemende verschillen in de 
aanpak van de lidstaten en merkt op dat heel wat lidstaten, ondanks het feit dat zij wettelijk in 
staat zijn maatregelen te nemen om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de 
economische besluitvorming tegen te gaan, geen enkele bereidheid tonen om op eigen 
initiatief op te treden of in geval van eigen initiatief op weerstand uit het bedrijfsleven 
stuiten.3

12. De uiteenlopende aanpak van de lidstaten vormt de tweede rechtvaardiging voor 
tussenkomst van de EU. De Commissie is van mening dat uiteenlopende benaderingen op het 
vlak van regelgeving negatieve gevolgen kunnen hebben voor de interne markt en tot 
praktische problemen kunnen leiden. Zo haalt ze de moeilijkheden aan die een beursgenoteerd 
bedrijf kan ondervinden wanneer het in een andere lidstaat een dochteronderneming wil 
oprichten, een fusie of overname wil aangaan of zich kandidaat wil stellen voor een 
overheidsopdracht.4 De weinig transparante selectieprocedures en kwalificatiecriteria voor 
bestuursposities kunnen potentiële kandidaten beletten hun recht van vrij verkeer binnen de 

                                               
2 Zie bladzijde 25 van de effectbeoordeling van de Commissie (addendum 1).
3 Zie bladzijde 26 van de effectbeoordeling van de Commissie (addendum 1).
4 Zie overweging 12, blz. 17 van het voorstel voor een richtlijn.
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interne markt uit te oefenen en een negatieve impact hebben op investeringsbesluiten.5

Bovendien dragen gemeenschappelijke minimumnormen bij tot de totstandbrenging van 
gelijke concurrentievoorwaarden.6 Volgens de Commissie is de aarzeling van de lidstaten om 
op dit gebied zelf regelend op te treden, begrijpelijk: wellicht vrezen zij hun eigen 
ondernemingen te benadelen ten opzichte van ondernemingen uit andere lidstaten. Deze vrees 
wordt nog aangewakkerd door druk uit het bedrijfsleven en vormt een aanzienlijke hindernis 
die lidstaten ervan weerhoudt passend op te treden. Een EU-initiatief op dit vlak is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hele EU 
op vergelijkbare manier wordt bevorderd, conform de EU-Verdragen.7

13. De derde rechtvaardiging voor tussenkomst van de EU plaatst gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen in de ruimere sociale en economische context van de Europa 2020-strategie. De 
Commissie is van mening dat een ondubbelzinnig engagement voor gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen essentieel is om de belemmeringen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen weg 
te nemen en het kerndoel van de Europa 2020-strategie van een arbeidsparticipatiegraad van 
75% voor zowel mannen als vrouwen in de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar tegen 2020, te 
kunnen bereiken. De Commissie verwacht daarnaast dat een grotere aanwezigheid van 
vrouwen op de hoogste economischebesluitvormingsniveaus gunstige neveneffecten zal 
hebben voor de economie in het algemeen en het concurrentievermogen van Europese 
bedrijven en de economische groei zal stimuleren.8 Volgens de Commissie houdt de 
onderbenutting van de capaciteiten van hooggekwalificeerde vrouwen een verlies aan 
economisch groeipotentieel in. De optimale inzet van alle beschikbare personele middelen is 
volgens haar van groot belang, wil de EU het hoofd bieden aan de demografische uitdagingen, 
concurrerend zijn in een gemondialiseerde economie en haar voorsprong ten opzichte van 
derde landen behouden.9

14. Uit deze analyse besluit de Commissie dat de doelstelling van een groter percentage 
vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen beter kan worden 
bereikt met een gecoördineerd optreden op EU-niveau dan met nationale initiatieven die elk 
hun eigen reikwijdte, ambitie en doeltreffendheid hebben.10

Aspecten van de verordening die niet stroken met het subsidiariteitsbeginsel

15. Het Lagerhuis is van mening dat het voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-
uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende 
maatregelen niet in overeenstemming is met de procedurevoorschriften die de Commissie 
krachtens Protocol nr. 2 zijn opgelegd, noch met het subsidiariteitsbeginsel, en wel om de 
hieronder opgesomde redenen.

i) Niet-naleving van wezenlijke procedurevoorschriften

16. Krachtens artikel 5 van Protocol nr. 2 moet ieder ontwerp van wetgevingshandeling een 
                                               
5 Zie overweging 13, blz. 17 van het voorstel voor een richtlijn en bladzijden 27 en 28 van de effectbeoordeling van de Commissie 
(addendum 1).
6 Zie overweging 14, blz. 17 van het voorstel voor een richtlijn.
7 Zie bladzijde 26 van de effectbeoordeling van de Commissie (addendum 1).
8 Zie overweging 15, blz. 17 en 18 van het voorstel voor een richtlijn.
9 Toelichting bij het voorstel van de Commissie, blz. 3.
10 Zie bladzijde 28 van de effectbeoordeling van de Commissie (addendum 1).
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memorandum bevatten met een "uitgebreide toelichting" van de elementen op basis waarvan 
de naleving van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kan worden beoordeeld. De 
vereiste dat de uitgebreide toelichting deel uitmaakt van het ontwerp van 
wetgevingshandeling, impliceert dat zij opgenomen is in de door de Commissie opgestelde 
toelichting, die deel uitmaakt van het ontwerp van wetgevingshandeling en die, en dit is 
belangrijk, in alle officiële talen van de EU wordt vertaald. Het feit dat de uitgebreide 
toelichting in alle officiële talen van de EU wordt vertaald, laat toe dat er een beoordeling 
wordt gemaakt van de naleving van het beginsel van subsidiariteit (en het beginsel van 
evenredigheid), overeenkomstig artikel 5 van Protocol nr. 2, in alle EU-lidstaten. De 
effectbeoordeling van de Commissie daarentegen maakt geen deel uit van het ontwerp van 
wetgevingshandeling en wordt niet in alle officiële talen van de EU vertaald.

17. Het uitgangspunt in het VEU11 is dat besluiten zo dicht mogelijk bij de EU-burgers 
moeten worden genomen. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn niet zomaar mogelijk, maar 
moeten voldoende uitgebreid en duidelijk worden gemotiveerd, om ervoor te zorgen dat de 
EU-burgers en hun verkozen vertegenwoordigers de kwalitatieve en kwantitatieve redenen 
kunnen begrijpen die leiden tot de conclusie dat een doelstelling van de Unie "beter door de 
Unie [kan] worden bereikt", zoals vereist in artikel 5 van Protocol nr. 2. Het is aan de EU-
instelling die de wetgeving voorstelt, om aan deze voorschriften te voldoen.

18. In de toelichting van de Commissie en de overwegingen in het ontwerp voor een richtlijn 
wordt er tot op zekere hoogte gepreciseerd waarom een optreden van de EU gerechtvaardigd 
is. Wij vinden echter dat de Commissie onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve 
argumenten geeft ter onderbouwing van de noodzaak van een optreden op EU-niveau, onder 
meer aangezien verschillende lidstaten al maatregelen hebben genomen om de aanwezigheid 
van vrouwen in raden van bestuur te vergroten. Deze onvoldoende beargumentering vormt 
volgens het Lagerhuis een niet-naleving door de Commissie van de essentiële 
procedurevoorschriften van artikel 5 van Protocol nr. 2.

ii) Niet-eerbiediging van het subsidiariteitsbeginsel

19. In het eerste deel van de subsidiariteitstest staat dat de EU alleen mag optreden indien en 
voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt.12

20. De Commissie vestigt de aandacht op de uiteenlopende benaderingen van de lidstaten –
sommige landen voeren verplichte quota in, sommige stellen vrijblijvende streefdoelen 
voorop, andere stellen vrijwillige, door het bedrijfsleven geleide initiatieven voor en nog 
andere doen helemaal niets – en is van mening dat de vooruitgang in de richting van een 
evenwichtiger vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in raden van bestuur op die 
manier te langzaam zal verlopen. Het Lagerhuis stelt evenwel vast dat veel nationale 
maatregelen pas het voorbije jaar of de voorbije paar jaar zijn ingevoerd en meent daarom dat 
het te vroeg is om deze maatregelen als inefficiënt af te schrijven. Wij denken dat er nood is 
aan verdere reflectie over alsook evaluatie van wat werkt en wat niet werkt, en dat de concrete 
vorderingen moeten worden beoordeeld vooraleer er besloten wordt dat de lidstaten niet 
willen optreden of dat de door hen genomen maatregelen inefficiënt zijn.
                                               
11 Artikel 5.
12 Artikel 5, lid 3, VEU.
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21. De Commissie beschouwt de weerstand uit het bedrijfsleven als een mogelijke oorzaak 
van het feit dat bepaalde lidstaten niet graag of zelfs helemaal niet willen optreden, en pleit 
voor tussenkomst op EU-niveau om voor gelijke mededingingsvoorwaarden te zorgen. Een 
groot deel van de analyse waarop het voorstel van de Commissie berust, gaat echter uit van de 
voordelen voor de bedrijfswereld van gemengdere bestuursraden als een manier om het 
bestuur en de prestaties van bedrijven te verbeteren. Volgens deze zienswijze zouden de 
lidstaten net méér, en niet minder, redenen hebben om individueel op te treden en voor een 
beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in bestuursraden te zorgen om zich zo van 
competitieve voordelen te verzekeren.

22. In het tweede deel van de subsidiariteitstest wordt er gevraagd te bewijzen dat de 
doelstelling van evenwicht tussen mannen en vrouwen in bestuursraden wegens de omvang of 
de gevolgen ervan beter kan worden verwezenlijkt door middel van actie op EU-niveau. 
Volgens de Commissie is een optreden op EU-niveau gerechtvaardigd omdat uiteenlopende 
benaderingen op het vlak van regelgeving tot praktische complicaties kunnen leiden die een 
negatieve impact kunnen hebben op de interne markt. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijke 
uitsluiting van een bedrijf met te weinig vrouwelijke bestuurders van deelname aan 
overheidsopdrachten of de moeilijkheden die een dergelijk bedrijf kan ondervinden om in een 
andere lidstaat een dochteronderneming op te richten. De weinig transparante aanwervings-
en selectieprocedures voor bestuursposities kunnen ook tot een belemmering van het recht op 
vrij verkeer binnen de interne markt leiden en de basis waarop investeringsbesluiten genomen 
worden, beïnvloeden. Hoewel wij toegeven dat dit alles theoretisch gezien mogelijk is, vinden 
we dat de Commissie met aanzienlijk overtuigender voorbeelden moet komen van problemen 
die zich daadwerkelijk binnen de interne markt voordoen alvorens te beweren dat een EU-
optreden gerechtvaardigd is om de uiteenlopende benaderingen van de lidstaten met elkaar in 
overeenstemming te brengen.

23. Volgens de Commissie kan de aanwezigheid en zichtbaarheid van vrouwen in belangrijke 
functies binnen economischebesluitvormingsorganen positieve neveneffecten hebben op de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en bijdragen tot de verwezenlijking van het kerndoel inzake 
werkgelegenheid van de Europa 2020-strategie. Het is allesbehalve duidelijk dat de Europese 
Raad van mening was dat wetgeving in deze zin nodig of wenselijk is om dit kerndoel te 
verwezenlijken. Bovendien vinden wij – zoals we hierboven al hebben gezegd – dat het te 
vroeg is om te besluiten dat een optreden van de EU in de door de Commissie voorgestelde 
vorm sowieso de enige of beste manier vormt om dit kerndoel te bereiken.

Conclusie

24. Om deze redenen is het Lagerhuis van mening dat het beginsel van subsidiariteit in dit 
voorstel niet wordt geëerbiedigd.
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23e verslag van de Europese Onderzoekscommissie, zittingsperiode 
2012-2013

Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in raden van bestuur

Achtergrond

1.1. In het Verdrag van Rome van 1957 tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap werd het beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen bij 
gelijkwaardige arbeid vastgelegd. Sindsdien is de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
erkend als één van de fundamentele waarden van de EU.1 Volgens de EU-Verdragen heeft de 
EU de algemene plicht om ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen op alle gebieden waarop zij bevoegd is op te treden, te bevorderen.2 Bovendien 
wordt er in artikel 157, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) een specifieke bevoegdheid gecreëerd voor het nemen van maatregelen "om de 
toepassing te waarborgen van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in werkgelegenheid en beroep, met inbegrip van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid".

Document (a) — de mededeling

1.2. In haar mededeling beschrijft de Commissie hoe de EU-wetgeving, de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie en de financierings- en actieprogramma's van de EU hebben bijgedragen 
tot meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In maart 2010 keurde de kersverse Commissie 
een vrouwenhandvest goed waarin zij zich ertoe verbond de genderdimensie in het hele 
tijdens haar ambtstermijn ontwikkelde beleid te versterken en specifieke maatregelen te 
nemen om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. In haar strategie voor 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen voor de periode 2010-2015 beklemtoonde de 
Commissie dat het percentage vrouwen dat leidende functies bekleedt, moest worden 
verhoogd. In maart 2011 keurde de Raad een Europees pact voor gendergelijkheid 2011-2020 
goed, waarin hij aandrong op actie op nationaal en indien aangewezen communautair niveau 
om de positie van vrouwen in het politieke en economische leven te versterken en om mannen 
en vrouwen op alle niveaus en in alle sectoren in gelijke mate bij de besluitvorming te 
betrekken, teneinde alle talent optimaal te benutten. Dit pact helpt de belemmeringen voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen weg te nemen en vormt zo één van de instrumenten die 
moeten bijdragen tot de verwezenlijking van het kerndoel van de Europa 2020-strategie 
betreffende de verhoging van de arbeidsparticipatiegraad van vrouwen tot 75% tegen 2020.

1.3. Ondanks deze initiatieven en ondanks eerdere pogingen om met behulp van niet-bindende 
aanbevelingen van de Raad veranderingen teweeg te brengen, is het aantal mannen en 
vrouwen in leidende posities volgens deze mededeling nog altijd niet in balans:

"Overal in de EU worden de raden van bestuur gedomineerd door mannen: 86,3% van de 
bestuursleden is man tegen slechts 13,7% vrouwen (15% van de niet-uitvoerende 
bestuursleden). Van de voorzitters is 96,8% man en slechts 3,2% vrouw."3

                                               
1Zie artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
2Zie artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
3 Zie bladzijde 5 van de Mededeling.
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1.4. In de mededeling wordt ingegaan op de flauwe respons op de intentieverklaring voor 
meer vrouwen in topfuncties die de Commissie in maart 2011 heeft gelanceerd en waarin zij 
beursgenoteerde ondernemingen ertoe uitnodigde zich uit vrije wil te verbinden tot een 
verhoging van het aantal vrouwen in hun raad van bestuur tot 30% tegen 2015 en tot 40% 
tegen 20204, en op het dringende verzoek van het Europees Parlement om quota en bindende 
wetgeving in te voeren indien vrijwillige initiatieven geen vruchten afwerpen. De Commissie 
schat dat het aan het huidige tempo meer dan 40 jaar zal duren voordat de bedrijfswereld in de 
hele EU over bestuursraden met een gelijk aantal mannen en vrouwen beschikt. Daarom acht 
zij een wetgevingsinitiatief noodzakelijk, niet alleen om het evenwicht tussen mannen en 
vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren, maar ook 
om ervoor te zorgen dat deze veranderingen structureel en onomkeerbaar zijn5. Andere 
activiteiten ter ondersteuning van EU-wetgeving zijn onder meer:

 de voorbereiding van een vrijwillige gedragscode voor bedrijven die leidinggevend 
personeel werven en selecteren, waarin genderdiversiteit en goede praktijken ter 
sprake komen;

 beleidsrichtsnoeren betreffende maatregelen om werk en privé- en gezinsleven met 
elkaar te verenigen;

 nauw toezicht op de vorderingen met betrekking tot het kerndoel van de Europa 2020-
strategie inzake de arbeidsparticipatie van vrouwen;

 bevorderen van het bewustzijn inzake de zakelijke en economische argumenten vóór 
gelijke kansen en verspreiding van goede praktijken;

 verzamelen van vergelijkbare gegevens om te kunnen volgen wat de vooruitgang is op 
het vlak van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in 
besluitvormingsposities; en

 vergroten van het aanbod aan betaalbare en kwalitatief hoogstaande 
kinderopvangfaciliteiten.6

Document (b) — het voorstel voor een richtlijn

1.5. Het voorstel voor een richtlijn heeft als doel de man-vrouwverhouding in raden van 
bestuur te verbeteren. Hoewel het ontwerp in genderneutrale taal is opgesteld en er in de hele 
tekst wordt verwezen naar 'het ondervertegenwoordigde geslacht', blijkt uit de overwegingen 
dat het de bedoeling is om het aantal vrouwen in bestuursraden te verhogen, en wel met de 
volgende doeleinden:

 bereiken van concrete gelijkheid tussen vrouwen en mannen en verkleinen van de 
arbeidsparticipatiekloof en de loonkloof tussen mannen en vrouwen;

 zorgen voor een efficiënt gebruik van menselijk kapitaal (60 procent van alle 
universitair afgestudeerden is vrouw) en voor een beter rendement van de 
investeringen op het vlak van onderwijs; en

 verbeteren van het bedrijfsbestuur, wat positieve neveneffecten heeft op financiële 
prestaties en rendement, en verbeteren van de economische groei.

Werkingssfeer van de ontwerprichtlijn
                                               
4 Slechts 24 bedrijven hebben deze intentieverklaring ondertekend (zie blz. 6 van addendum 1).
5 Zie bladzijde 6 van de mededeling.
6Zie blz. 15-17 van de mededeling.
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1.6. Het voorstel voor een richtlijn zou alleen gelden voor beursgenoteerde ondernemingen (in 
het VK zijn dat ondernemingen die genoteerd zijn aan de beurs van Londen), met 
uitzondering van kleine en middelgrote ondernemingen.7 De reden hiervoor is dat 
beursgenoteerde bedrijven een bijzonder economisch belang en een bijzondere zichtbaarheid 
en impact bezitten en op het vlak van normbepaling een voorbeeldfunctie bezitten ten 
opzichte van de algemene economie. De Commissie is eveneens van mening dat de publieke 
aard van beursgenoteerde bedrijven een uitgebreidere regelgeving rechtvaardigt, dit "in het 
algemeen belang".8

Procedurevoorschriften voor de aanwerving van niet-uitvoerende bestuursleden

1.7. Het voorstel voor een richtlijn bevat nieuwe procedurevoorschriften met betrekking tot de 
kwalificatiecriteria en selectieprocedures voor de aanwerving van niet-uitvoerende 
bestuursleden die op alle bestuursraadmodellen van toepassing zouden zijn9 en tot doel 
hebben ervoor te zorgen dat bedrijven waarvan de raad van bestuur een onevenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen vertoont, zich inspannen om het percentage aan 
niet-uitvoerende functies die worden bekleed door leden van het ondervertegenwoordigde 
geslacht, te verhogen tot 40% tegen januari 2020 (januari 2018 in het geval van 
beursgenoteerde overheidsbedrijven). De Commissie maakt een onderscheid tussen de rol van 
uitvoerend bestuurslid en die van niet-uitvoerend bestuurslid op basis van proportionaliteit. 
Zij stelt namelijk dat er normaal gezien méér afdoende gekwalificeerde personen bestaan die 
in staat zijn een niet-uitvoerende controlerende functie uit te voeren, en dat bedrijven daarom 
gemakkelijker gediversifieerder raden van bestuur kunnen verkrijgen door hun inspanningen 
toe te spitsen op de aanwerving van niet-uitvoerende bestuursleden. De toepassing van 
dezelfde verplichtingen voor de aanwerving van uitvoerende bestuursleden daarentegen zou 
een buitensporige inmenging inhouden in het dagelijkse beheer van een onderneming.10

1.8. De nieuwe procedurevoorschriften zouden alleen gelden voor beursgenoteerde bedrijven 
waar het aantal mannen of vrouwen met de functie van niet-uitvoerend bestuurslid lager ligt 
dan 40%. In dergelijke gevallen moeten benoemingen krachtens artikel 4, lid 1, van het 
voorstel voor een richtlijn berusten op een vergelijkende analyse van de kwalificaties van elke 
kandidaat middels de toepassing van vooraf vastgestelde, duidelijke, neutraal geformuleerde 
en ondubbelzinnige criteria.

1.9. Artikel 4, lid 3, voert een nieuwe voorkeursregel in, die bovenop deze kwalificatiecriteria 
komt. Conform dit artikel moeten de lidstaten erop toezien dat er 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 in het voordeel van de kandidaat van het andere 
geslacht doet doorslaan.

                                               
7Deze uitzondering geldt voor kmo's met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van minder dan 
50 miljoen euro respectievelijk 43 miljoen euro.
8Zie overweging 17, blz. 18 van het voorstel voor een richtlijn.
9In monistische stelsels worden de management- en controlebevoegdheden van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden
gecombineerd binnen één enkele raad; dualistische stelsels beschikken over een afzonderlijke controleraad bestaande uit niet-
uitvoerende bestuursleden en een managementraad van uitvoerende bestuursleden.
10  Zie overweging 20, blz. 18 van het voorstel voor een richtlijn.
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1.10. Afgewezen kandidaten mogen vragen om de bekendmaking van de kwalificatiecriteria 
waarop de selectie was gebaseerd, de objectieve vergelijkende beoordeling van die criteria en 
(indien toepasselijk) de overwegingen die de balans deden doorslaan in het voordeel van een 
kandidaat van het andere geslacht. Als er op basis van deze informatie voldoende feiten 
voorhanden zijn om te veronderstellen dat de afgewezen kandidaat in gelijke mate 
gekwalificeerd was voor de functie, is het aan het bedrijf om aan te tonen dat het de 
voorkeursregel correct heeft toegepast.

1.11. De Commissie benadrukt dat de in artikel 4, lid 3, vastgelegde voorkeursregel 
verenigbaar is met de jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake positieve actie, volgens 
dewelke alle onderstaande voorwaarden moeten zijn vervuld:

 in de relevante sector zijn ofwel vrouwen, ofwel mannen duidelijk 
ondervertegenwoordigd (in dit geval vrouwen);

 de vrouwelijke kandidaat beschikt over dezelfde kwalificaties als de mannelijke 
kandida(a)t(en) in de zin van geschiktheid, bekwaamheid en beroepsprestaties;

 de prioriteit wordt niet automatisch en onvoorwaardelijk aan een vrouwelijke 
kandidaat gegeven maar kan terzijde geschoven worden als specifieke, op een 
mannelijke kandidaat betrekking hebbende redenen de balans in diens voordeel doen 
doorslaan; en

 alle kandidaten worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria.

Waarom een streefdoel van 40%?

1.12. De Commissie haalt universitaire studies aan waaruit blijkt dat er een kritische massa 
van ten minste 30% vrouwen moet worden bereikt opdat de indruk wegvalt dat de 
aanwezigheid van vrouwen slechts een symbolisch gebaar is en om fundamentele en blijvende 
veranderingen teweeg te brengen in de mentaliteit van bestuursraden. De Commissie voegt 
hier echter aan toe dat dit een te grove maatregel kan zijn indien hij wordt toegepast zonder 
rekening te houden met de omvang van de raad van bestuur (gemiddeld 6,89 niet-uitvoerende 
bestuursleden in beursgenoteerde ondernemingen, kmo's buiten beschouwing gelaten) en met 
het absolute aantal vrouwelijke leden van de raad. Een streefdoel van 40% zou ertoe moeten 
bijdragen dat de kritische massa wordt bereikt, zowel voor wat betreft het procentuele aandeel 
als het absolute aantal vrouwen in de raad van bestuur van een onderneming. De Commissie 
voegt hier niettemin aan toe dat de bepaling van het gepaste streefcijfer waarmee de 
vooropgestelde doelen en de minimale kritische massa van 30% kunnen worden bereikt, een 
politieke beslissing moet zijn en moet gebeuren met inachtneming van de proportioneel 
variërende impact.11

1.13. Uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt dat 40% een hoog percentage is als we 
kijken naar de lidstaten die bij wet nationale quota hebben ingevoerd.12

1.14. Artikel 4, lid 7, van het voorstel voor een richtlijn voorziet in een zekere mate van 
flexibiliteit door de lidstaten toe te laten te beschouwen dat het streefdoel van 40% bereikt is 
indien beursgenoteerde ondernemingen kunnen aantonen dat het ondervertegenwoordigde 
geslacht ten minste één derde van alle bestuursfuncties (zowel uitvoerende als niet-
                                               
11Zie blz. 9, 16, 37 en 38 van addendum 1.
12Zie blz. 49 tot 53 van addendum 2. Frankrijk en Spanje hebben een quotum van 40% ingevoerd; België, Italië en Nederland hebben 
gekozen voor 30% of 33%.
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uitvoerende) bekleedt.

Uitzonderingen op de toepassing van de procedurevoorschriften voor de aanwerving van 
niet-uitvoerende bestuursleden

1.15. Deze voorschriften moeten niet worden toegepast in twee gevallen. Ten eerste kunnen 
de lidstaten beursgenoteerde ondernemingen met minder dan 10% mannelijke of vrouwelijke 
werknemers krachtens artikel 4, lid 6, vrijstellen van de toepassing van deze voorschriften (op 
grond van het feit dat er minder afdoende gekwalificeerde kandidaten van het 
ondervertegenwoordigde geslacht te vinden zijn). Ten tweede kunnen de lidstaten de 
toepassing van de procedurevoorschriften voor aanwerving (inclusief de voorkeursregel) 
krachtens artikel 8, lid 3, opschorten indien zij kunnen aantonen dat ze al op nationaal niveau 
maatregelen hebben genomen om een beter evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke niet-
uitvoerende bestuursleden te bereiken en dat het streefdoel van 40% tegen 2020 (2018 in het 
geval van beursgenoteerde overheidsbedrijven) dankzij deze maatregelen zal worden bereikt. 
De vrijstelling van de toepassing van de voorschriften zou voor een beperkte periode gelden 
(tot 2018 voor beursgenoteerde overheidsbedrijven en tot 2020 voor andere beursgenoteerde 
ondernemingen) en de lidstaten zouden op gezette tijden (voor het eerste in 2017) verslagen 
moeten indienen die aantonen dat de nationale maatregelen concrete resultaten opleveren.13

Maatregelen om de man-vrouwverhouding bij uitvoerende bestuursleden te verbeteren

1.16. Krachtens het voorstel voor een richtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
beursgenoteerde ondernemingen individuele verbintenissen aangaan om tegen 2020 (2018 
voor beursgenoteerde overheidsbedrijven) een evenwichtige man-vrouwverhouding onder 
uitvoerende bestuursleden te bereiken.14 Beursgenoteerde ondernemingen moeten jaarlijks een 
verslag indienen bij de bevoegde instanties van de lidstaat waar ze gevestigd zijn, waarin ze 
de vorderingen met betrekking tot deze verbintenissen en het streefdoel van 40% voor niet-
uitvoerende bestuursleden beschrijven, en moeten deze informatie op hun website 
bekendmaken. Hoewel de aard en de omvang van deze verbintenissen niet worden 
gepreciseerd in het voorstel voor een richtlijn, staat in de overweging in kwestie te lezen dat 
zij een onderneming in staat moeten stellen "concrete vooruitgang te boeken ten opzichte van 
[haar] huidige positie".15 Als er onvoldoende vooruitgang wordt gemaakt, moeten de 
ondernemingen de redenen hiervoor toelichten en uitleggen welke maatregelen ze van plan 
zijn te nemen om hun verbintenissen na te komen.

1.17. De ontwerprichtlijn stelt voor om de nationale instanties voor gelijke kansen (in het 
VK is dat de Equality and Human Rights Commission) een rol te laten spelen bij de 
uitvoering van analyses, bij de bevordering en ondersteuning van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen en bij het toezicht op 
de geboekte vooruitgang.

Sancties

1.18. Volgens de ontwerprichtlijn moeten de lidstaten doeltreffende, evenredige en 
                                               
13 Artikel 9, lid 2, van het voorstel voor een richtlijn.
14 Zie artikel 5, lid 1, van het voorstel voor een richtlijn.
15 Zie overweging 33, blz. 21 van het voorstel voor een richtlijn. 
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afschrikkende sancties vaststellen. Voorbeelden van dergelijke sancties zijn administratieve 
boetes of de nietigverklaring door een rechterlijke instantie van de benoeming of verkiezing 
van een niet-uitvoerend bestuurslid indien de in nationale uitvoeringsbepalingen vastgelegde 
procedurevoorschriften voor aanwerving en selectie niet zijn nageleefd.

Overige voorzieningen

1.19. Het voorstel voor een richtlijn wil een minimale harmonisering invoeren met als doel tot 
een evenwichtiger man-vrouwverhouding in raden van bestuur te komen. Het houdt 
uitdrukkelijk rekening met de mogelijkheid dat de lidstaten verder willen gaan, en verbindt 
hieraan als enige voorwaarde dat gunstiger nationale maatregelen geen ongerechtvaardigde 
discriminatie mogen veroorzaken en geen belemmering mogen vormen voor de goede 
werking van de interne markt.16

1.20. De richtlijn zou twee jaar na de officiële goedkeuring ervan van kracht worden en de 
lidstaten zouden hun eerste vooruitgangsverslagen over de doeltreffendheid van de 
maatregelen die ze genomen hebben om aan de richtlijn uitvoering te geven, in januari 2017 
moeten indienen. In een zogenaamde horizonclausule wordt gepreciseerd dat de richtlijn zou 
gelden tot eind 2028. In het kader van de grondige evaluatie van de richtlijn, die tegen 
eind 2021 zou moeten worden voltooid, kan de Commissie evenwel aanbevelen om de 
verstrijkingsdatum uit te stellen.

Rechtvaardiging van de EU-actie

1.21. De Commissie haalt drie redenen aan om het optreden van de EU te rechtvaardigen. Ten 
eerste is de tussenkomst van de EU volgens haar noodzakelijk omdat een individueel optreden 
van de lidstaten niet tot voldoende vooruitgang zal leiden met betrekking tot een 
evenwichtiger man-vrouwverhouding in raden van bestuur tegen 2020 of op enig moment in 
de nabije toekomst.17 Uitgaande van de huidige tendensen in de lidstaten zal de EU als geheel 
er volgens de Commissie niet in slagen om tegen 2040 een percentage van 40% vrouwen in 
raden van bestuur te bereiken. De Commissie wijst op de toenemende verschillen in de 
aanpak van de lidstaten en merkt op dat heel wat lidstaten, ondanks het feit dat zij wettelijk in 
staat zijn maatregelen te nemen om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de 
economische besluitvorming tegen te gaan, geen enkele bereidheid tonen om op eigen 
initiatief op te treden of in geval van eigen initiatief op weerstand uit het bedrijfsleven 
stuiten.18

1.22. De uiteenlopende aanpak van de lidstaten vormt de tweede rechtvaardiging voor 
tussenkomst van de EU. De Commissie is van mening dat uiteenlopende benaderingen op het 
vlak van regelgeving negatieve gevolgen kunnen hebben voor de interne markt en tot 
praktische problemen kunnen leiden. Zo haalt ze de moeilijkheden aan die een beursgenoteerd 
bedrijf kan ondervinden wanneer het in een andere lidstaat een dochteronderneming wil 

                                               
16 Artikel 7 van het voorstel voor een  richtlijn.
17 Zie blz. 25 van addendum 1.
18 Zie blz. 26 van addendum 1.
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oprichten, een fusie of overname wil aangaan of zich kandidaat wil stellen voor een 
overheidsopdracht.19 De weinig transparante selectieprocedures en kwalificatiecriteria voor 
bestuursposities kunnen potentiële kandidaten beletten hun recht van vrij verkeer binnen de 
interne markt uit te oefenen en een negatieve impact hebben op investeringsbesluiten.20

Bovendien dragen gemeenschappelijke minimumnormen bij tot de totstandbrenging van 
gelijke concurrentievoorwaarden.21 Volgens de Commissie is de aarzeling van de lidstaten om 
op dit gebied zelf regelend op te treden, begrijpelijk: wellicht vrezen zij hun eigen 
ondernemingen te benadelen ten opzichte van ondernemingen uit andere lidstaten. Deze vrees 
wordt nog aangewakkerd door druk uit het bedrijfsleven en vormt een aanzienlijke hindernis 
die lidstaten ervan weerhoudt passend op te treden. Een EU-initiatief op dit vlak is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hele EU 
op vergelijkbare manier wordt bevorderd, conform de EU-Verdragen.22

1.23. De derde rechtvaardiging voor tussenkomst van de EU plaatst gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen in de ruimere sociale en economische context van de Europa 2020-strategie. De 
Commissie is van mening dat een ondubbelzinnig engagement voor gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen essentieel is om de belemmeringen voor de arbeidsparticipatie van vrouwen weg 
te nemen en het kerndoel van de Europa 2020-strategie van een arbeidsparticipatiegraad van 
75% voor zowel mannen als vrouwen in de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar tegen 2020, te 
kunnen bereiken. De Commissie verwacht daarnaast dat een grotere aanwezigheid van 
vrouwen op de hoogste economischebesluitvormingsniveaus gunstige neveneffecten zal 
hebben voor de economie in het algemeen en het concurrentievermogen van Europese 
bedrijven en de economische groei zal stimuleren.23 Volgens de Commissie houdt de 
onderbenutting van de capaciteiten van hooggekwalificeerde vrouwen een verlies aan 
economisch groeipotentieel in. De optimale inzet van alle beschikbare personele middelen is 
volgens haar van groot belang, wil de EU het hoofd bieden aan de demografische uitdagingen, 
concurrerend zijn in een gemondialiseerde economie en haar voorsprong ten opzichte van 
derde landen behouden.24

1.24. Uit deze analyse besluit de Commissie dat de doelstelling van een evenwichtiger man-
vrouwverhouding in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen
beter kan worden bereikt met een gecoördineerd optreden op EU-niveau dan met nationale 
initiatieven die elk hun eigen reikwijdte, ambitie en doeltreffendheid hebben.25

Evenredigheid

1.25. De Commissie merkt op dat de niet-bindende aanbevelingen van de Raad en andere 
initiatieven op communautair en nationaal niveau ter bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen in de economische besluitvorming gefaald hebben en stelt daarom een 
beperkte harmoniseringsmaatregel voor die tot doel heeft meetbare en duurzame vorderingen 
teweeg te brengen zonder echter inbreuk te maken op de werking van privé-ondernemingen 

                                               
19 Zie overweging 12, blz. 17 van het voorstel voor een richtlijn.
20 Zie overweging 13, blz. 17 van het voorstel voor een richtlijn en blz. 27 en 28 van addendum 1.
21

Zie overweging 14, blz. 17 van het voorstel voor een richtlijn.
22

Zie blz. 26 van addendum 1.
23 Zie overweging 15, blz. 17 en 18 van het voorstel voor een richtlijn.
24 Zie blz. 3 van de toelichting bij het voorstel van de Commissie.
25 Zie blz. 28 van addendum 1.
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en de markteconomie.26 Zij vestigt met name de aandacht op:

 het feit dat de maatregel zich toespitst op een sector waarin de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen aanzienlijk en algemeen is;

 de beperkte werkingssfeer van de ontwerprichtlijn (die alleen een kwantitatief 
streefcijfer oplegt van 40% vrouwen onder de niet-uitvoerende bestuursleden van 
beursgenoteerde ondernemingen);

 de vrijstelling voor kleine en middelgrote ondernemingen;

 de keuze van een streefdoel van 40%, dat voldoende ambitieus is om feitelijke 
gelijkheid te bereiken (in plaats van absolute, cijfermatige gelijkheid) maar de vrijheid 
van aandeelhouders en ondernemingen bij de selectie van kandidaten niet onredelijk 
beperkt;

 het feit dat het de lidstaten vrij staat om rekening te houden met hun nationale 
bedrijfsrecht en de nationale aanwervingspraktijken voor raden van bestuur van 
ondernemingen wanneer ze bepalen hoe het streefdoel van 40% kan worden bereikt en 
hoe de voorschriften inzake de verslaglegging door ondernemingen kunnen worden 
uitgevoerd;

 het realistische tijdskader voor de verwezenlijking van de doelstelling van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen;

 het ontbreken van rigide quota (ondernemingen die het streefdoel van 40% niet halen, 
kunnen dit rechtvaardigen indien er niet genoeg afdoende gekwalificeerde kandidaten 
voorhanden zijn); en

 de invoeging van een horizonclausule om de tijdelijke aard van de richtlijn te 
beklemtonen.27

Het standpunt van de regering

1.26. Jo Swinson, minister van Werkgelegenheid en Consumentenzaken en onderminister van 
Vrouwenzaken en Gelijke Kansen, merkt op dat de Commissie haar voorstel heeft herzien 
nadat ze had vernomen dat er binnen het college van commissarissen verdeeldheid heerste 
over haar oorspronkelijke voornemen om verplichte quota voor te stellen voor de 
vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur. Volgens mevrouw Swinson maakte 
een groot aantal lidstaten uitdrukkelijk bezwaar tegen de invoering van verplichte EU-quota 
toen dit onderwerp in februari 2012 voor het eerst aan bod kwam tijdens de Raad 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Het Europees Parlement daarentegen wees in zijn 
resoluties van juli 2011 en maart 2012 op het gebrek aan vorderingen met betrekking tot het 
bereiken van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in raden van 
bestuur, en pleitte voor een bindend quotum van 30% tegen 2015 en 40% tegen 2020.

                                               
26 Zie blz. 10 van de toelichting van de Commissie bij het voorstel voor een richtlijn.
27Zie blz. 28, 29, 61 en 62 van addendum 2.
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1.27. De minister verwoordt het engagement van de regering om het aantal vrouwen in 
bestuursfuncties te verhogen en er zo voor te zorgen dat bestuursraden gediversifieerder en 
doeltreffender worden:

"Samen met bedrijven proberen we de hindernissen weg te nemen die vrouwen beletten hun 
volle potentieel te bereiken en pogen we in het hart van de bedrijfswereld een 
mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Wij zijn van mening dat bedrijven de noodzaak 
van verandering moeten begrijpen en aanvaarden, en vrezen dat ongenuanceerde maatregelen 
zoals verplichte streefcijfers, voorschriften en wetgeving een averechtse uitwerking zullen 
hebben en niet minder maar juist meer hindernissen voor vrouwen in het leven zullen roepen 
en tot minder doeltreffende raden van bestuur zullen leiden."28

1.28. Hoewel de minister ingenomen is met het besluit van de Commissie om geen verplichte 
quota op te leggen voor de vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur, maakt zij 
zich zorgen dat "deze richtlijn in de praktijk op hetzelfde neerkomt, namelijk quota."29

1.29. Ze vervolgt:

"De Britse regering is van opvatting dat quota en verplichte streefdoelen het probleem niet 
zullen oplossen en zelfs een averechts effect kunnen hebben.

De meeste vrouwen zijn geen voorstander van quota: ze vrezen namelijk dat ze louter als 
symbolen zullen worden beschouwd of in de bestuurskamer zullen worden genegeerd. Ze 
willen zich in die bestuurskamer bevinden op grond van hun verdiensten, ze willen erkenning 
voor hun harde werk, ze willen weten dat ze de functie gekregen hebben omdat ze de beste 
kandidaat waren én ze willen dat alle anderen beseffen dat dát werkelijk de reden is waarom 
ze de baan gekregen hebben. Quota dreigen de verdiensten, inspanningen en bijdrage van 
vrouwen te ondermijnen."30

Het oordeel van de regering over de inhoud van het voorstel voor een richtlijn

1.30. De minister schat dat ongeveer 950 Britse ondernemingen binnen het toepassingsgebied 
van de richtlijn zouden vallen. Voorts meent ze:

"In het Verenigd Koninkrijk is er sinds 1 maart 2012 grote vooruitgang geboekt op het vlak 
van het aantal benoemingen van vrouwen op niet-uitvoerende bestuursposten: in de FTSE 100 
waren 49% van alle nieuw benoemde niet-uitvoerende bestuursleden vrouw, en in de 
FTSE 250 was dat 44%. Momenteel zijn we bezig de doorstromingskanalen voor uitvoerende 
functies uit te bouwen, met als doel ervoor te zorgen dat de toevoer van vrouwelijke 
leidinggevenden groter wordt en blijft."31

1.31. De minister verheugt zich over de uitzondering die wordt gemaakt voor kleine en 
middelgrote ondernemingen maar deelt mee dat de regering nog niet heeft nagegaan op 
hoeveel beursgenoteerde ondernemingen in het VK deze vrijstelling van toepassing zou zijn.

                                               
28Zie alinea 24 van de toelichting van de minister.
29Zie alinea 38 van de toelichting van de minister.
30Zie alinea's 39 en 40 van de toelichting van de minister.
31Zie alinea 26 van de toelichting van de minister.
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1.32. Ze legt uit dat er in het VK geen juridisch onderscheid bestaat tussen uitvoerende en 
niet-uitvoerende bestuursleden en dat de invoering van een dergelijk onderscheid aanzienlijke 
gevolgen zou hebben op wetgevingsvlak, onder meer voor wat betreft de rol van 
aandeelhouders bij het bepalen van wie 'hun' bedrijf bestuurt. Ze merkt op dat het voorstel 
voor een richtlijn voorziet in de mogelijkheid voor de lidstaten om de aanwervings- en 
selectieprocedures voor alle bestuurdersbenoemingen te gebruiken. Dit zou het VK in staat 
stellen zich te verlaten op artikel 4, lid 7, van het voorstel voor een richtlijn, waarin staat dat 
het streefdoel van 40% als bereikt kan worden beschouwd wanneer vrouwen één derde van 
alle bestuursfuncties bekleden. Niettemin vindt de minister dat er heel wat onduidelijkheid en 
onzekerheid heerst over de manier waarop artikel 4 in zijn geheel het Britse 
vennootschapsrecht zal beïnvloeden.

"Hoewel we begrijpen dat het niet de bedoeling is om quota als zodanig in te voeren, staat in 
de tekst niet ondubbelzinnig geschreven dat ondernemingen die alle gepaste procedures 
hebben gevolgd maar het streefcijfer van 40% niet halen, niet mogen worden bestraft."32

1.33. Volgens de minister kan het in artikel 4, lid 1, van het voorstel voor een richtlijn 
vermelde streefdoel van 40% voor alle niet-uitvoerende bestuursfuncties 'reële problemen' 
opleveren voor zowel de overheid als voor bedrijven. "Volgens de huidige Britse wetgeving 
inzake gelijkheid kunnen bedrijven een even gekwalificeerde kandidaat van het 
ondervertegenwoordigde geslacht benoemen, maar deze keuze gebeurt naar eigen 
goeddunken en mag geen beleidskwestie zijn (paragraaf 159 van de gelijkheidswet uit 2010 
over positieve actie bij aanwerving en bevordering). Het huidige voorstel gaat veel verder: het 
stelt namelijk dat bedrijven dergelijke positieve actie moeten nemen. Daarmee wijkt het 
aanzienlijk af van het Britse recht, dat in overeenstemming is gebracht met de jurisprudentie 
van het Europees Hof van Justitie betreffende positieve actie en uitdrukkelijk vermeldt wat er 
toegelaten is zonder dat er van onwettige discriminatie kan worden gesproken. We maken ons 
ook zorgen over de plaats van het standpunt van de aandeelhouders in een dergelijk model."33

1.34. De minister merkt op dat de bepaling in artikel 5 die de lidstaten ertoe verplicht erop toe 
te zien dat beursgenoteerde bedrijven doelen vastleggen voor wat betreft het bereiken van een 
beter evenwicht tussen mannen en vrouwen onder uitvoerende bestuursleden, afwijkt van de 
vrijwillige aanpak die in het VK wordt gevolgd sinds de publicatie in 2011 van het door Lord 
Davies geleide onderzoek naar de factoren die vrouwen beletten om in bedrijven 
leiddinggevende posities te bereiken. Hoewel sommige bedrijven nu al informatie 
bekendmaken over hun beleid inzake genderdiversiteit, verwacht de minister dat er 
gedetailleerdere uitvoeringsvoorschriften nodig zullen zijn. Ook artikel 6, over sancties, zou 
de invoering van nieuwe wetgeving vereisen. De minister wijst op dubbelzinnigheden met 
betrekking tot de toepassing van deze bepaling, waaruit namelijk niet duidelijk blijkt of de te 
sanctioneren inbreuken verband houden met de niet-naleving van de procedurevoorschriften 
voor de aanwerving en selectie van kandidaten voor bestuursfuncties of met het niet-bereiken 
van het streefdoel van 40% (ook al worden de correcte procedures gevolgd).

1.35. De minister stelt vast dat de lidstaten de toepassing van elementen van de 
ontwerprichtlijn inzake aanwervings- en selectieprocedures krachtens artikel 8, lid 3, kunnen 
                                               
32Zie de toelichting van de minister van 4 december 2012 over de impact van het voorstel op het recht van het Verenigd Koninkrijk.
33Zie alinea 29 van de toelichting van de minister.
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opschorten indien ze zelf al even doeltreffende nationale maatregelen hebben getroffen. Ze 
voegt hieraan toe:

"Het is mogelijk dat alleen lidstaten die over bij wet vastgelegde maatregelen beschikken, in 
dit opzicht aan de wensen van de Commissie kunnen voldoen. De lidstaten moeten immers 
aantonen dat de nationale maatregelen in kwestie personen van het ondervertegenwoordigde 
geslacht in staat stellen ten minste 40% van alle niet-uitvoerende bestuursfuncties te bekleden, 
en dit tegen 2020/2018 (artikel 8, lid 3), en in het kader van de verslaglegging aan de 
Commissie uit hoofde van artikel 9 moeten deze lidstaten informatie verstrekken waaruit de 
concrete resultaten van hun nationale maatregelen blijkt, op basis waarvan de Commissie kan 
nagaan of het streefdoel van 40% zal worden bereikt. Volgens de Cranfield School of 
Management ziet het ernaar uit dat er in het VK tegen 2015 26,7% vrouwen in de 
bestuursraden van de FTSE 100 zullen zetelen en tegen 2020 36,9%. Momenteel zou het VK 
de doelstellingen van de Commissie met andere woorden niet halen, en er zouden extra 
inspanningen nodig kunnen zijn om te bewijzen dat het VK zich aan de doelstelling van 40% 
gehouden heeft. De FTSE 100 omvat de 100 grootste bedrijven van het VK, waarvan er naar 
schatting 950 binnen het toepassingsgebied van de richtlijn van de Commissie zouden vallen. 
Waarschijnlijk tellen de meeste van deze bedrijven maar heel weinig vrouwen in hun raden 
van bestuur."34

1.36. Bovendien voorziet de minister dat de regering, zelfs als het VK op zijn eigen nationale 
maatregelen zou rekenen om het aantal vrouwen in bestuursraden te vergroten, toch nieuwe 
wetten zou moeten invoeren ter omzetting van de richtlijn, aangezien deze in januari 2020 
(2018 voor overheidsbedrijven) meteen van kracht zou worden voor alle betrokken 
ondernemingen die de doelstelling van 40% niet gehaald hebben.

Het oordeel van de regering over de rechtvaardiging voor een optreden van de EU

1.37. De minister erkent dat de EU het recht heeft op te treden voor wat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen op het werk betreft, maar is het niet eens met de argumenten die de 
Commissie aanhaalt om een optreden op EU-niveau in plaats van op nationaal niveau te 
rechtvaardigen. Ze vestigt de aandacht op de in het regeerakkoord opgenomen verbintenis om 
gendergelijkheid in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te bevorderen, 
en op de aanbevelingen van Lord Davies of Abersoch om de noodzakelijke veranderingen te 
verwezenlijken aan de hand van een door de bedrijfswereld aangedreven strategie, en haalt de 
volgende feiten aan als bewijs dat oplossingen op nationaal niveau doeltreffend zijn:

"Momenteel (sinds november 2012) bestaan de raden van bestuur van de FTSE 100 voor 
17,3% uit vrouwen en die van de FTSE 250voor 12%, terwijl dit vóór het verslag van Lord 
Davies respectievelijk nog 12,5% en 7,8% was.

Belangrijk is dat sinds 1 maart 2012 38% van alle nieuwe benoemingen voor leidende 
functies (zowel uitvoerende als niet-uitvoerende) in de FTSE 100 vrouwen betreft, en in de 
FTSE 250 36%.

In de bedrijven van de FTSE 100 is het aantal raden van bestuur dat uitsluitend uit mannen 
bestaat, gedaald tot 8, terwijl dit er in 2010 nog 21 waren, en in de FTSE 250 zijn uitsluitend 

                                               
34 Zie alinea 35 van de toelichting van de minister.
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mannelijke bestuursraden voor het eerst in de minderheid, namelijk met 94 (goed voor 37,6% 
van alle FTSE 250-bestuursraden, tegenover 52,4% in 2010).

Uit onderzoek van de Cranfield School of Management blijkt dat als de huidige tendens zich 
doorzet en de veranderingen aan het huidige tempo verdergaan, de bestuursraden van de 
FTSE 100 tegen 2015 26,7% vrouwen zullen tellen en tegen 2020 36,9%."35

1.38. De minister is van mening dat oplossingen op nationaal niveau doeltreffender zijn omdat 
ze de lidstaten en de bedrijfswereld toelaten om in hun eigen specifieke culturele context 
samen te werken met als doel in de bedrijfswereld zelf de mentaliteitswijziging teweeg te 
brengen die nodig is om ervoor te zorgen dat getalenteerde vrouwen meer erkenning krijgen 
en de situatie op een duurzame en blijvende manier verandert.36

"Wij geloven dat er in het hart van de bedrijfswereld een reële mentaliteitswijziging moet 
komen opdat er duurzame en permanente vorderingen kunnen plaatsvinden. Bedrijven moeten 
begrijpen en geloven dat gediversifieerde raden van bestuur beter zijn. Vrijwillige 
maatregelen, waarvoor bedrijven echt zelf kiezen, zoals de door de bedrijfswereld 
aangestuurde aanpak die de VK hanteert, kunnen deze wijziging tot stand helpen brengen op 
een manier die onmogelijk is voor opgelegde maatregelen, aangezien vrijwillige initiatieven 
een bedrijfsomgeving creëren waarin vrouwen een bestuursfunctie kunnen aanvaarden op 
grond van hun eigen verdiensten, zonder dat hierover de verdenking van een louter 
symbolische benoeming hangt.

Verplichte quota of doelstellingen gaan er ook van uit dat alle bedrijven vanuit dezelfde 
beginpositie starten. In de bedrijfswereld heerst er echter geen uniformiteit en bedrijven 
hebben een bepaalde flexibiliteit nodig om te kunnen doen wat voor hen het beste is.
Bedrijven en bedrijfsstructuren moeten een zekere vrijheid behouden die hen toelaat in te 
spelen op veranderende omstandigheden en op de wisselende behoeften van de bedrijfssector, 
-omvang en -soort.

Bovendien bestaan er grote verschillen tussen de lidstaten: hun cultuur, kenmerken, 
bedrijfsbestuursystemen, werknemerssamenstelling en opleidingnormen zijn anders en ze 
kennen elk een andere uitgangssituatie. Ook de bedrijfs- en bedrijfsraadstructuren zijn 
verschillend, wat de zinvolle toepassing van pan-Europese doelstellingen bemoeilijkt.
Individuele landen moeten net als bedrijven kunnen reageren op veranderingen in de 
omgeving en behoeften van de bedrijfssector, -omvang en -soort, en het is van het 
allergrootste belang dat zij hiertoe de nodige flexibiliteit behouden. De lidstaten moeten in 
samenwerking met de bedrijfsgemeenschap oplossingen kunnen blijven uitwerken die 
rekening houden met hun specifieke economische situatie en arbeidsmarkt. De feiten tonen 
aan dat de EU-lidstaten dat momenteel ook doen.

                                               
35Zie alinea 20 van de toelichting van de minister.
36Zie alinea 21 van de toelichting van de minister.
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Voor Britse bedrijven is de vrijwillige, door de bedrijfswereld gestuurde aanpak ter 
verbetering van de vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur volgens ons de 
beste."37

1.40. De minister wijst voorts op de conclusies van het effectbeoordelingscomité van de 
Commissie, dat in augustus 2012 vaststelde dat een aantal lidstaten maatregelen had genomen 
die klaarblijkelijk wezenlijke verbeteringen hadden opgeleverd, en dat het bewijsmateriaal 
voor de noodzaak en evenredigheid van bindende EU-maatregelen bijzonder zwak was.

Het oordeel van de regering over de financiële gevolgen van een EU-optreden

1.41. Het voorstel voor een richtlijn heeft geen gevolgen voor de begroting van de EU, maar 
op basis van de cijfers in de effectbeoordeling van de Commissie schat de regering dat de 
totale kosten die beursgenoteerde ondernemingen in het VK zouden moeten maken om de 
richtlijn na te leven, tot 2020 ongeveer 9 miljoen pond zullen bedragen. Daarbij komen nog 
kosten voor het toezicht op de man-vrouwverhouding in raden van bestuur en voor het 
opleggen van dwangmaatregelen aan beursgenoteerde ondernemingen die de richtlijn niet 
naleven.

Conclusie

1.42. Het lijdt geen twijfel dat er aanzienlijke structurele en culturele obstakels bestaan die de 
inspanningen voor evenwichtiger en gediversifieerder raden van bestuur blijven bemoeilijken.
Het gebrek aan diversiteit betreft niet alleen vrouwen, maar de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen is onomstotelijk een gebied waarop de EU bevoegd is om op te treden. De langzame 
vooruitgang betreffende het vergroten van de genderdiversiteit in raden van bestuur is 
veelzeggend, en volgens de Commissie zal het nog minstens 40 jaar duren vooraleer we van 
een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen kunnen spreken. Daarnaast meent de 
Commissie ondanks de recente inspanningen in het Verenigd Koninkrijk dat aan het huidige 
tempo slechts 17% van de Britse beursgenoteerde bedrijven die binnen het toepassingsgebied 
van de richtlijn vallen, tegen 2020 minstens 40% vrouwelijke (uitvoerende en niet-
uitvoerende) bestuursleden zal tellen.38 Het feit dat de EU bevoegd is om op te treden en dat 
de Commissie dit graag zou zien gebeuren, betekent echter niet noodzakelijk dat een optreden 
van de EU gerechtvaardigd is.

1.43. Wij maken ons net als de regering zorgen over het feit dat de door de Commissie 
voorgestelde actie bijzonder dicht in de buurt komt van de invoering van bindende quota 
voor het percentage vrouwen in raden van bestuur, ook al wordt deze actie uitgedrukt in de 
vorm van een kwantitatieve doelstelling. In het eerste deel van de subsidiariteitstest staat dat 
de EU alleen mag optreden indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen 
optreden niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt.39 De Commissie 
vestigt de aandacht op de uiteenlopende benaderingen van de lidstaten – sommige landen 
voeren verplichte quota in, sommige stellen vrijblijvende streefdoelen voorop, andere stellen 
vrijwillige, door het bedrijfsleven geleide initiatieven voor en nog andere doen helemaal niets 
– en is van mening dat de vooruitgang in de richting van een evenwichtiger 

                                               
37Zie alinea 41-45 van de toelichting van de minister.
38Zie blz. 45 en 46 van addendum 2.
39  Artikel 5, lid 3, VEU.



PE504.011v01-00 22/23 CM\923974NL.doc

NL

vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in raden van bestuur op die manier te langzaam 
zal verlopen. Wij stellen evenwel vast dat veel nationale maatregelen pas het voorbije jaar of 
de voorbije paar jaar zijn ingevoerd en menen daarom dat het te vroeg is om deze 
maatregelen als inefficiënt af te schrijven. Wij denken dat er nood is aan verdere reflectie 
over alsook evaluatie van wat werkt en wat niet werkt, en dat de concrete vorderingen 
moeten worden beoordeeld vooraleer er besloten wordt dat de lidstaten niet willen optreden 
of dat de door hen genomen maatregelen inefficiënt zijn.

1.44. De Commissie beschouwt de weerstand uit het bedrijfsleven als een mogelijke oorzaak 
van het feit dat bepaalde lidstaten niet graag of zelfs helemaal niet willen optreden, en pleit 
voor tussenkomst op EU-niveau om voor gelijke mededingingsvoorwaarden te zorgen. Een 
groot deel van de analyse waarop het voorstel van de Commissie berust, gaat echter uit 
va006E de voordelen voor de bedrijfswereld van gemengdere bestuursraden als een manier 
om het bestuur en de prestaties van bedrijven te verbeteren. Volgens deze zienswijze zouden 
de lidstaten net méér, en niet minder, redenen hebben om individueel op te treden en voor een 
beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in bestuursraden te zorgen om zich zo van 
competitieve voordelen te verzekeren.

1.45. De Commissie haalt in het kader van het tweede deel van de subsidiariteitstest – dat 
voorschrijft dat er bewezen moet worden dat actie op EU-niveau efficiënter zou zijn dan actie 
op nationaal niveau – nog twee redenen aan ter rechtvaardiging van EU-actie voor het 
bereiken van een groter evenwicht tussen mannen en vrouwen. Ten eerste beweert de
Commissie dat uiteenlopende benaderingen op het vlak van regelgeving tot praktische 
complicaties kunnen leiden die een negatieve impact kunnen hebben op de interne markt. 
Voorbeelden hiervan zijn de mogelijke uitsluiting van een bedrijf met te weinig vrouwelijke 
bestuurders van deelname aan overheidsopdrachten of de moeilijkheden die een dergelijk 
bedrijf kan ondervinden om in een andere lidstaat een dochteronderneming op te richten. De 
weinig transparante aanwervings- en selectieprocedures voor bestuursposities kunnen ook tot 
een belemmering van het recht op vrij verkeer binnen de interne markt leiden en de basis 
waarop investeringsbesluiten genomen worden, beïnvloeden. Hoewel wij toegeven dat dit 
alles theoretisch gezien mogelijk is, vinden we dat de Commissie met aanzienlijk 
overtuigender voorbeelden moet komen van problemen die zich daadwerkelijk binnen de 
interne markt voordoen alvorens te beweren dat een EU-optreden gerechtvaardigd is om de 
uiteenlopende benaderingen van de lidstaten met elkaar in overeenstemming te brengen.

1.46. Ten tweede kan de aanwezigheid en zichtbaarheid van vrouwen in belangrijke functies 
binnen economischebesluitvormingsorganen volgens de Commissie positieve neveneffecten 
hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen en bijdragen tot de verwezenlijking van het 
kerndoel inzake werkgelegenheid van de Europa 2020-strategie. Daarmee zijn wij het eens. 
Niettemin vinden wij – zoals we hierboven al hebben gezegd – dat het te vroeg is om te 
besluiten dat een optreden van de EU in de door de Commissie voorgestelde vorm sowieso de 
enige of beste manier vormt om dit kerndoel te bereiken.

1.47. Wij huldigen de inspanningen die de Commissie geleverd heeft, zowel in haar 
toelichting bij het voorstel voor een richtlijn als in de overwegingen bij het voorstel, om de 
redenen voor EU-actie tot op zekere hoogte te preciseren. De rechtvaardigingen in de 
overwegingen beslaan immers negen bladzijden, wat aanzienlijk meer is dan de 
uitvoeringsbepalingen van de ontwerprichtlijn, die slechts 11 artikelen en vijf bladzijden 
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tellen. Volgens ons getuigt dit van de onzekerheid binnen de Commissie zelf over zowel de 
rechtvaardiging voor de invoering van wetgeving als de aard van de voorgestelde wetgeving.
We geven toe dat de Commissie geprobeerd heeft om enige duidelijkheid te verschaffen over 
de kwantitatieve en kwalitatieve impact van een optreden op EU-niveau, in vergelijking met 
wat er kan worden verwacht indien de EU geen actie onderneemt, maar zijn er niet van 
overtuigd dat ze voldoende bewijs heeft geleverd voor de grensoverschrijdende gevolgen van 
een dergelijk optreden of de reële impact hiervan op de werking van de interne markt. We 
bevelen daarom aan dat het Lagerhuis het in dit document opgenomen gemotiveerde advies 
na debat en vóór 15 januari 2013 doet toekomen aan de voorzitters van de Europese 
instellingen.

1.48. In afwachting hiervan zullen we het voorstel voor een richtlijn verder onderzoeken; we 
gaan evenwel akkoord met de publicatie van de mededeling. Graag zouden we het standpunt van 
de minister kennen over de nauwkeurigheid van de verwachting van de Commissie dat slechts 17% 
van de Britse beursgenoteerde bedrijven die binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, tegen 
2020 minstens 40% vrouwelijke (uitvoerende en niet-uitvoerende) bestuursleden zal tellen. Gezien de 
voorspelde traagheid van de vorderingen vragen we de minister ook om uit te leggen waarom 
zij van mening is dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen een averechts effect 
zouden hebben en niet minder maar juist méér hindernissen voor vrouwen in het leven zouden 
roepen.40 Tot slot kijken we uit naar de resultaten van het overleg van de regering met de 
belanghebbenden en verzoeken we de minister om verslag uit te brengen over het verloop van 
de onderhandelingen.

                                               
40 Zie alinea 24 van de toelichting van de minister.


