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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 aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 
toezenden waarin wordt uiteengezet 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 Hogerhuis van het Verenigd 
Koninkrijk inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

HOGERHUIS

Griffier van de parlementen

11 januari 2013

16433/12: Voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders 
van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen

Op 10 januari 2013 heeft het Hogerhuis van het parlement van het Verenigd Koninkrijk het 
volgende vastgesteld:

"Het Hogerhuis is van oordeel dat het voorstel van de Commissie voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-
vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (16433/12) in strijd is met 
het subsidiariteitsbeginsel, en wel om de in het zesde verslag van de European Union 
Committee (de parlementaire commissie bevoegd inzake de Europese Unie) genoemde 
redenen (HL Paper 97).  Het Hogerhuis verzoekt, overeenkomstig artikel 6 van het 
Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, de griffier van de parlementen dit gemotiveerd advies aan de 
voorzitters van de instellingen van de Unie te doen toekomen."

Aan mij de eer om deze taak te volbrengen. Hierbij doe ik u genoemd verslag toekomen.

David Beamish

Griffier van de parlementen
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Beoordeling subsidiariteit: Genderevenwicht in raden van bestuur
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Opdracht tot publicatie 18 december 2012, gepubliceerd 20 december 2012

Gepubliceerd door de autoriteit van het Hogerhuis
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Beoordeling subsidiariteit: Genderevenwicht in raden 
van bestuur

COM(2012)614 - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders 
van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen.

Aanbeveling

1. Wij bevelen het Hogerhuis aan onderstaand gemotiveerd advies uit te brengen, met als 
strekking dat de voorgestelde richtlijn niet in overeenstemming is met het 
subsidiariteitsbeginsel, en dit gemotiveerd advies voor het verstrijken van de gestelde 
termijn op 15 januari 2012 aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie te doen toekomen, overeenkomstig de bepalingen van de Verdragen1.

Verloop van de toetsing

2. In mei 2012 gaf de Commissie de aanzet tot een raadplegingsprocedure over 
genderongelijkheid in de EU, met als doel het uitwerken van maatregelen om een einde 
te maken aan het blijvende gebrek aan genderdiversiteit in raden van bestuur van 
beursgenoteerde bedrijven, met inbegrip van eventuele wetgevende maatregelen2. De 
European Union Committee (parlementaire commissie bevoegd inzake de Europese 
Unie) heeft met betrekking tot dit onderwerp een onderzoek ingesteld en kwam op 9 
november 2012 met een verslag, vooruitlopend op de publicatie van het wetsvoorstel3. 
Daarin werd geconcludeerd dat invoering van wettelijke quota inzake het evenwicht 
tussen mannen en vrouwen binnen ondernemingen slechts opportuun is indien alle 
andere mogelijkheden zijn uitgeput en het bedrijfsleven zich onvoldoende heeft 
ingespannen om de situatie te verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat niet kan worden 
gesteld dat invoering van quota de enige resterende mogelijkheid is, gezien de hoge 
prioriteit die in de lidstaten aan genderdiversiteit binnen raden van bestuur wordt 
toegekend. Bovendien was de European Union Committee van oordeel dat de 
doelstelling van de Commissie, te weten 40 % vrouwen in raden van bestuur, veel te 
ambitieus is, aangezien zelfs de op dit gebied best presterende lidstaat (Finland) dit 
percentage lang niet haalt. De Commissie publiceerde haar voorstel voor een richtlijn op 
14 november 2012.

Voorbehoud voor nadere bestudering

3. Dit verslag werd voorbereid door de subcommissie voor interne markt, infrastructuur en 
                                               
1 Artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 6 van het Protocol betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.
2 Europese Commissie, Consultation on Gender imbalance in the EU, mei 2012: 
http://ec.europa.eu/iustice/newsroom/pender-equalitv/opinion/120528 en.htm
3 European Union Committee, 5th Report (2012-13): Women on Boards (HL Paper 58)
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werkgelegenheid (subcommissie B), waarvan de leden in de bijlage worden vermeld. 
Onze toetsing van het voorstel is met dit verslag nog niet afgerond.

Gemotiveerd advies

4. Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen is door ons 
bestudeerd. Daarbij is het voorstel met name onderzocht op zijn verenigbaarheid met 
het subsidiariteitsbeginsel. "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 
[…] kunnen worden verwezenlijkt"4. EU-maatregelen moeten dus, om met dit beginsel 
in overeenstemming te zijn, een "meerwaarde" hebben boven maatregelen op het niveau 
van de lidstaten en bovendien "noodzakelijk" zijn. Ofschoon wij de doelstelling van de 
richtlijn, het verbeteren van de man-vrouwverhouding in raden van bestuur, volledig 
onderschrijven, komen wij tot de conclusie dat het voorstel niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel.

5. Met deze richtlijn wordt beoogd het percentage vrouwen in raden van bestuur in heel 
Europa omhoog te brengen. Daartoe wordt als doelstelling ingevoerd dat van de niet-
uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen uiterlijk in 2020 (uiterlijk 
2018 wanneer het om overheidsbedrijven gaat) ten minste 40% vrouw moet zijn. De 
Commissie stelt dat deze maatregel nodig is omdat het aantal mannen en vrouwen in de 
raden van bestuur in de EU nog steeds niet in balans is, aangezien slechts 13,7% van de 
zetels in raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde bedrijven momenteel door 
vrouwen bezet wordt, en van de niet-uitvoerende bestuursleden slechts 15% vrouw is.

6. Deze doelstelling moet volgens de richtlijn worden gehaald door beursgenoteerde 
bedrijven in de EU te verplichten in geval van gelijk gekwalificeerde kandidaten de 
voorrang te geven aan de kandidaat van het ondervertegenwoordigde geslacht. De 
lidstaten moeten erop toezien dat bedrijven bij de benoeming van bestuursleden 
transparante en genderneutrale procedures hanteren en aan afgewezen kandidaten 
openheid geven over de bij de selectie gebruikte kwalificatiecriteria en hun beoordeling. 
Verder verplicht de richtlijn de lidstaten tot het vaststellen van sancties tegen bedrijven 
die nalaten transparante en genderneutrale benoemingsprocedures in te voeren.

7. De Commissie voert als rechtvaardiging voor haar optreden aan dat de maatregelen die 
door een aantal landen zijn ingevoerd ter bevordering van een evenwichtige man-
vrouwverhouding in raden van bestuur sterk uiteenlopen, en dat een aanzienlijk aantal 
lidstaten helemaal geen actie op dit gebied heeft ondernomen, zodat het percentage 
vrouwelijke bestuursleden nog steeds bijzonder laag is. Zij stelt verder dat optreden op 
EU-niveau noodzakelijk is omdat de lidstaten niet geneigd zijn nationale maatregelen 
vast te stellen omdat zij vrezen hun eigen ondernemingen te benadelen ten opzichte van 
ondernemingen uit andere lidstaten. Bovendien kunnen versnipperde nationale 
regelingen volgens de Commissie leiden tot praktische problemen voor de werking van 
de interne markt vanwege verschillen tussen de vennootschapsrechtelijke voorschriften 

                                               
4 Artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie



PE504.073v01-00 6/7 CM\924372NL.doc

NL

en sancties (zoals uitsluiting van overheidsopdrachten) wegens niet-inachtneming van 
nationale bindende quota. De Commissie stelt dat alleen optreden op EU-niveau 
daadwerkelijk kan bijdragen tot gelijke concurrentievoorwaarden in de hele Unie.

8. De argumenten van de Commissie vóór een richtlijn zijn niet overtuigend. Uit 
bedrijfskundige literatuur blijkt dat een raad van bestuur ten minste voor 30% procent 
uit vrouwen moet bestaan, wil er een zogeheten kritische massa worden bereikt, dat wil 
zeggen het aantal vrouwen dat nodig is om een merkbare invloed uit te oefenen op de 
bedrijfscultuur5. De Commissie voert dit argument in haar mededeling aan, maar geeft 
niet overtuigend aan waarom dit percentage verhoogd zou moeten worden naar 40%6. 
Het argument van de Commissie dat een hoger percentage moet worden vastgesteld om 
ervoor te zorgen dat in lidstaten waar de raden van bestuur van oudsher kleiner zijn de 
kritische massa ook wordt bereikt, treft ons inziens geen doel. In onderhavig voorstel 
wordt geen rekening gehouden met de structuur van en het verloop binnen raden van 
bestuur in de verschillende lidstaten.

9. Voorts heeft de Commissie niet overtuigend aangetoond dat de nationale maatregelen 
niet effectief zijn. Sterker nog, in haar effectbeoordeling van augustus 2012 stelt de 
Commissie dat de lidstaten op dit gebied belangrijke maatregelen hebben getroffen en 
dat er ontoereikend bewijs is om optreden op EU-niveau te rechtvaardigen. In deze 
effectbeoordeling stelt de Commissie dat de bestaande en geplande maatregelen van de 
lidstaten, bij gebrek aan EU-wetgeving, er naar verwachting toe zullen leiden dat het 
aantal vrouwelijke niet-uitvoerende bestuurders zal toenemen van 15% naar 24 % in 
20207. Dat is een aanzienlijke stap in de richting van de kritische massa van 30%, mede 
gezien het feit dat 15 lidstaten tot nu toe nog geen actie hebben ondernomen. Gezien het 
toenemend aantal maatregelen op dit gebied zou het echter kunnen zijn dat 24% een 
lage schatting is.

10. De Commissie voert aan dat "uit tal van studies […] ook gebleken [is] dat er een 
positief verband bestaat tussen de man-vrouwverhouding op het hoogste leidinggevende 
niveau enerzijds en de financiële prestaties en het rendement van een onderneming 
anderzijds"8. In ons recente verslag komen wij tot de conclusie dat deze stelling niet 
door voldoende bewijzen kan worden gestaafd.

11. In het Verenigd Koninkrijk is in iets meer dan anderhalf jaar tijd het aandeel 
vrouwelijke bestuurders bij bedrijven op de FTSE 100 gestegen met 4,8%, en bij 
bedrijven op de FTSE 250 met 4,2%. Uit onderzoek van de Cranfield School of 
Management blijkt dat het Verenigd Koninkrijk afkoerst op 36,9% vrouwen in raden 
van bestuur in het jaar 2020.

12. Uitvoering van dit voorstel op EU-niveau lijkt geen meerwaarde te hebben. De 
Commissie vindt dat harmonisering van regelgeving noodzakelijk is met het oog op de 

                                               
5 European Union Committee, 5e verslag (2012-13): Women on Boards (HL Paper 58), blz. 18
6 COM (2012) 614, p.5; SWD 349 final
7 Aanbevelingen van de Effectbeoordelingsraad van de Europese Commissie (DG Justitie): Impact Assessment 
on costs and benefits of improving the gender balance in the boards of companies listed on stock exchanges: 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia carried out/docs/ia 2012/sec 2012 0592 en.pdf
8 Overweging 8 van het voorstel.
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werking en het concurrentievermogen van de interne markt. Gezien de aan het voorstel 
verbonden administratieve lasten en de verschillen tussen de lidstaten op het gebied van 
cultuur en gangbare praktijken lijkt dit echter geen sterk argument.  Het rechtsstelsel 
van het Verenigd Koninkrijk kent momenteel bijvoorbeeld geen onderscheid tussen 
uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Als dit onderscheid voor het eerst moet 
worden gemaakt (omdat het voorstel voor een richtlijn dat zo bepaalt), kan dat op 
wetgevingsniveau aanzienlijke gevolgen hebben. Bovendien is het niet waarschijnlijk 
dat de EU in staat is om – in de specifieke culturele context van de verschillende 
lidstaten – rechtstreeks invloed uit te oefenen op ondernemingen en in het bedrijfsleven 
veranderingen tot stand te brengen die een duurzame, langdurige oplossing kunnen 
bieden. In ons recente verslag wordt in dit kader bijvoorbeeld benadrukt dat 
ondernemingen ervoor zouden moeten zorgen dat zij te allen tijde kunnen beschikken 
over voldoende getalenteerde vrouwen die deel willen uitmaken van de raad van bestuur 
en daartoe ook de capaciteiten hebben.

13. Wij stellen ons op het standpunt dat wetgevende maatregelen voor de hele EU op dit 
moment niet noodzakelijk zijn, en zelfs contraproductief zouden kunnen zijn voor 
hetgeen de Commissie wil bereiken, te weten het vergroten van de genderdiversiteit in 
raden van bestuur. Om deze problemen aan te pakken zijn maatregelen op het niveau 
van de lidstaten veel doeltreffender. Wij zijn echter van oordeel, zoals wij ook in ons 
verslag aangeven, dat de Commissie de nationale maatregelen op nuttige wijze zou 
kunnen aanvullen door toezicht uit te oefenen op de inspanningen van de lidstaten en 
door een niet-bindende aanbeveling te formuleren, gericht aan de lidstaten, waarin 
aangedrongen wordt op krachtige maatregelen en waarin verschillende beleidsopties 
worden beschreven. Indien afzonderlijke lidstaten hun verplichting om discriminatie te 
bestrijden niet nakomen, dient de Commissie nadere actie te overwegen.


