
CM\927381NL.doc PE506.013v05-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie juridische zaken

18.2.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN
(20/2013)

Betreft: Gemotiveerd advies van de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden inzake 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 
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

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 de Tsjechische Kamer van 
Afgevaardigden inzake bovengenoemd voorstel.



PE506.013v05-00 2/15 CM\927381NL.doc

NL

BIJLAGE

Parlement van de Tsjechische Republiek
KAMER VAN AFGEVAARDIGDEN

2012
6e zittingsperiode 

274e

BESLUIT

van de Commissie Europese Zaken 
goedgekeurd tijdens de 39e vergadering van 6 december 2012 

over het voorstel voor een  richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 
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vrouwevenwicht in de top van het bedrijfsleven: een bijdrage tot slimme, duurzame en 
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Bijlage

bij besluit nr. 274

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 

COM(2012)0614 definitief, Raadsdocument nr. 16433/12
Interinstitutionele code 2012/0299(COD)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's –
Man-vrouwevenwicht in de top van het bedrijfsleven: een bijdrage tot 

slimme, duurzame en inclusieve groei

COM(2012)0615 definitief, Raadsdocument nr. 16428/12

 Rechtsgrond:
Artikel 157, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [voorstel 
voor een richtlijn – COM(2012)0614 definitief].
Informatief document [mededeling – COM(2012)0615 definitief].

 Datum van toezending aan de Kamer van Afgevaardigden door de Commissie 
Europese Zaken:
21.11.2012

 Datum van de behandeling in de Commissie Europese Zaken:
29.11.2012 (1e fase)

 Procedure:
Medebeslissing [voorstel voor een richtlijn – COM(2012)0614 definitief].
Geen stemming in de Raad vereist [mededeling – COM(2012)0615 definitief].

 Voorlopig standpunt van de regering (overeenkomstig § 109a, lid 1, van het 
Reglement van de Kamer van Afgevaardigden):
Het standpunt d.d. 30.11 en 27.11.2012 is op 5.12.2012 aan de Commissie Europese 
Zaken toegezonden via het ISAP-systeem.

 Beoordeling uit het oogpunt van het subsidiariteitsbeginsel:
Het voorstel voor een richtlijn COM(2012)0614 definitief strookt niet met het 
subsidiariteitsbeginsel (zie hieronder).
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 Motivering en onderwerp:

1. Algemeen
Het begrip “positieve maatregelen” (in het Engels affirmative action of positive action), 
dat in het Tsjechisch vaak wordt weergegeven met een term die in tegenstelling tot het 
origineel beladen is met negatieve connotaties, namelijk positieve discriminatie1, slaat op 
een breed scala aan maatregelen waarmee de staat probeert de situatie te verbeteren van 
feitelijk achtergestelde groepen, die zich ten opzichte van de overige groepen bevinden in 
een situatie van ongelijkheid. Positieve actie hangt bijgevolg vooral samen met gelijkheid 
op materieel gebied; zij komt aan de orde, als de instrumenten van formele gelijkheid niet 
leiden tot het beoogde doel. Positieve maatregelen worden gehanteerd in het rechtsstelsel 
van vele staten, met name staten waar bevolkingsgroepen te maken krijgen met 
discriminatie op grond van ras of kaste, bijvoorbeeld de VS, India en Zuid-Afrika. 

De bevoordeling van bepaalde groepen door middel van positieve maatregelen houdt 
evenwel ook een afwijking in van het mechanisme van formele gerechtigheid in de zin 
van gelijke behandeling; deze afwijking moet dus teruggaan op een feitelijke toestand die 
ernstig is. In de vakliteratuur2 op het gebied van discriminatie worden vier terreinen 
genoemd waar positieve maatregelen gerechtvaardigd zijn: 

- rechtzetting van eerder aangedaan onrecht,
- herverdeling van goederen,
- betere vertegenwoordiging van minderheidsgroepen in de bevolking, 
- meer sociale samenhang, vermindering van maatschappelijke spanningen.

In de categorie “betere vertegenwoordiging van minderheidsgroepen in de bevolking” (in 
de zin van ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen) vallen ook de maatregelen om de 
man-vrouwverhouding te verbeteren en de vertegenwoordiging van vrouwen in hoge en 
middelhoge leidinggevende functies te verbeteren. Bijzonder ongelijk is de situatie in de 
bestuurs- en toezichtsorganen van ondernemingen. Volgens gegevens van de Commissie 
is slechts 13,7% van de leden van bestuurs- en toezichtsorganen van ondernemingen, 15% 
van de niet-uitvoerende bestuurders en niet meer dan 3,2% van de voorzitters vrouw. 
Gelet op het feit dat 60% van de universitair afgestudeerden vrouw is, komt de Commissie 
tot de overtuiging dat een rechtsinstrument moet worden voorgesteld om het aandeel van 
vrouwen in de leiding van ondernemingen te verhogen. 

De Europese Gemeenschap houdt zich al actief met de problematiek van de deelname van 
vrouwen aan het besluitvormingsproces bezig sinds 19843. In de strategie voor de 

                                               
1 Vergelijk de woordkeuze in de toelichting bij voorstel voor een richtlijn COM(2012)0614. In de 
Tsjechische versie van het voorstel wordt, met afwijking van de in de vakliteratuur gebruikelijke 
terminologie en van de officiële Engelse, Italiaanse, Franse en Spaanse tekstversie, gebruik gemaakt van de 
term „positieve discriminatie“. Kenmerkend voor discriminatie is benadeling, terwijl positieve maatregelen 
worden gekenmerkt door een bevoordeling die de tot dusver achtergestelde groepen te beurt valt. Zie Bobek 
M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. Praag, C.H. Beck, 2007, blz. 22 e.v.. Meer hierover o.a. 
in Havelková B. Rovnost v odměňování žen a mužů. Praag, Auditorium, 2007.
2 Met name Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace. Praag, C.H. Beck, 2007, blz. 28.
3 Aanbeveling nr. 84/635/EEG van de Raad van 13 december 1984 betreffende de bevordering van positieve 
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gelijkheid van vrouwen en mannen van 2010 noemde de Commissie deze kwestie een van 
haar prioriteiten. In 2011 stelde de Commissie het initiatief van de „Intentieverklaring 
voor meer vrouwen in topfuncties“ voor, waarmee zij beursgenoteerde ondernemingen in 
Europa ertoe opriep zich er vrijwillig toe te verplichten het percentage vrouwen in hun 
bestuursorganen te verhogen tot 30% in 2015 en tot 40% in 2020. Tot het halen van 
hetzelfde doel binnen dezelfde termijn werden de ondernemingen ook opgeroepen in de 
resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 over vrouwen en leidinggevende 
functies in het bedrijfsleven1. De Commissie werd verzocht om, als de vrijwillige 
maatregelen van bedrijven en lidstaten onvoldoende zouden blijken, tegen 2012 
regelgeving voor te stellen, met inbegrip van quota. Het Europees Parlement herhaalde dat 
verzoek om wetgeving in zijn resolutie van 13 maart 2012 over de gelijkheid van vrouwen 
en mannen in de Europese Unie – 20112. 

Toen de Commissie de vooruitgang op dit gebied in maart 2012 beoordeelde, stelde zij 
evenwel vast dat de gemiddelde jaarlijkse verbetering sinds 2003 slechts 0,6% bedroeg3. 
Dit betekende dat het bereiken van gendergelijkheid door natuurlijke ontwikkeling meer 
dan 40 jaar zou duren. Daarom startte de Commissie een openbare raadpleging over 
mogelijke stappen om het bestaande onevenwicht weg te werken en voerde zij een 
effectbeoordeling uit met betrekking tot de kosten en baten van eventuele toekomstige 
regulering op dit gebied. Deze activiteiten leidden tot de mededeling van de Commissie –
Man-vrouwevenwicht in de top van het bedrijfsleven: een bijdrage tot slimme, duurzame 
en inclusieve groei (COM(2012)0615 definitief) en het voorstel voor een  richtlijn inzake 
de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen 
(COM(2012)0614 definitief).

Bij alle positieve maatregelen, ongeacht of deze worden genomen op het niveau van de 
Unie als geheel dan wel (uitsluitend) op het niveau van de lidstaten, moeten de grenzen 
worden geëerbiedigd die zijn vastgesteld in de relatief omvangrijke rechtspraak4 over de 
toepassing van de antidiscriminatierichtlijn5 van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie: 
- de maatregelen moeten betrekking hebben op een sector waar vrouwen onvoldoende 

vertegenwoordigd zijn;
- met de maatregelen mag alleen voorrang op mannelijke kandidaten worden gegeven 

aan vrouwen met een gelijke kwalificatie;
- met de maatregelen mag niet automatisch en onvoorwaardelijk voorrang worden 

gegeven aan gelijk gekwalificeerde kandidates, maar er moet ook een 
                                                                                                                                                  
acties voor vrouwen.

1 2010/2115(INI).
2 Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2011 (2010/2115(INI)) en resolutie van het Europees 
Parlement van 13 maart 2012 (2011/2244(INI)).
3 Women in decision making in the EU – progress report, blz. 13. Te vinden op dit adres: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf.
4 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van het Hof in de zaken C-450/93 „Kalanke“, C-409/95 „Marschall“ en C-
407/98 „Abrahamsson.“
5 Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de 
beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.
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vrijwaringsclausule zijn om te voorzien in de mogelijkheid, als hier gegronde redenen 
voor zijn, van uitzonderingen, om rekening te houden met de specifieke situatie, met 
name de persoonlijke situatie van elke kandidaat.

2. Situatie in de EU-lidstaten en in Noorwegen en IJsland
Een systeem van wettelijk bindende quota met sancties is in de Europese Unie tot dusver 
ingevoerd door drie lidstaten (Frankrijk, Italië en België), telkens in 2011, naar het 
voorbeeld van Noorwegen, dat op het gebied van quota voor de vertegenwoordiging van 
vrouwen een voorloper is, en IJsland. Nederland en Spanje hebben ook een wettelijke 
regeling met quota voor het ondervertegenwoordigde geslacht ingevoerd, maar de niet-
naleving ervan is niet strafbaar. Denemarken, Finland, Griekenland, Oostenrijk en 
Slovenië passen quota voor vrouwen in het bestuur alleen toe in ondernemingen die 
worden gecontroleerd door de staat.

In andere lidstaten, die geen wettelijk bindend quotasysteem hebben ingevoerd, zijn 
maatregelen genomen ter ondersteuning van de vertegenwoordiging van vrouwen in 
hogere bestuursfuncties op basis van vrijwilligheid (bijvoorbeeld Denemarken, Duitsland, 
Luxemburg, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk).

a) Noorwegen
Het eerste land dat in zijn rechtsstelsel een systeem met wettelijk bindende quota 
invoerde, was Noorwegen. In december 2003 keurde het een wet goed op grond waarvan 
40% van de bestuursleden van naamloze vennootschappen en overheidsbedrijven vrouw 
moet zijn. Overheidsbedrijven kregen tot 2006 om aan de wettelijke vereiste te voldoen, 
naamloze vennootschappen tot 2008, onder dreiging van een sanctie in de vorm van 
weigering van registratie van een nieuw bedrijf, een boete of zelfs opheffing van de 
onderneming. 

In samenhang met de Noorse ervaring wordt gewezen op het verschijnsel van de zogeheten “gouden 
rokken”. Dit begrip wordt gebruikt voor een kleine groep vrouwen met ervaring in de bedrijfswereld die een 
positie innemen in de organen van een aanzienlijk aantal commerciële bedrijven. Door hun opname in het 
bestuur voldoet het bedrijf aan de wettelijke vereisten, maar louter formeel. In het algemeen lukt het vele 
vrouwen die niet tot deze exclusieve groep van gouden rokken behoren, niet om het “glazen plafond” van de 
discriminatie te doorbreken. Integendeel zorgt de last van de gouden rokken, dus vrouwen die functies 
bekleden in de organen van vele bedrijven, ervoor dat zij niet naar behoren de taken kunnen verrichten die 
met de uitoefening van een functie samenhangen, zodat het risico ontstaat dat het concurrentievermogen van 
de bedrijven in kwestie wordt aangetast1.

De positieve maatregelen in Noorwegen leidden ook tot bepaalde economische lasten voor de Noorse 
samenleving. Toen het plan van de positieve maatregelen in Noorwegen bekend raakte, veroorzaakte dit een 
duidelijke koersdaling van de aandelen van de bedrijven in kwestie. De bedrijven die verplicht waren het 
percentage vrouwen in hun organen te verhogen, tekenden de volgende jaren een waardedaling op met 
18%2. Ondanks deze negatieve nevenverschijnselen werd met de Noorse regeling het beoogde doel bereikt –
de positieve maatregelen hebben geleid tot een aandeel van vrouwen in het bestuur van bedrijven van 44% 3.

b) IJsland

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra: Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms. 
Employee Relations Law Journal, vol. 38. nr. 3, winter 2012, blz. 5. 
2 Ibid. 
3 Ibid.
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Reeds in 2006 werd het relatief ambitieuze doel bepaald van een aandeel van vrouwen in 
het bestuur van overheidsbedrijven en ondernemingen waarvan de meerderheids- of enige 
aandeelhouder een gemeente is, van 50%. In 2010 werd een regeling goedgekeurd op 
grond waarvan minimum 40% van de bestuursleden van naamloze vennootschappen met 
meer dan 50 werknemers vrouw moet zijn, een cijfer dat moet worden gerealiseerd in 
2013.

c) Frankrijk 
Frankrijk keurde in januari 2011 de invoering goed van een regeling op grond waarvan 
minimum 40% van het bestuur van beursgenoteerde bedrijven, bedrijven met meer dan 
500 werknemers en bedrijven met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen EUR vrouw 
moet zijn. Dit cijfer moet uiterlijk in januari 2017 worden gerealiseerd, met als tussentijds 
doel een vertegenwoordiging van 20% die uiterlijk moet worden gerealiseerd in januari 
2014. Als een bedrijf niet aan de wettelijke vereisten voldoet, krijgen de bestuursleden 
ervan geen vergoeding uitbetaald voor de uitoefening van hun functie of wordt de 
benoeming van de bestuursleden geannuleerd. 

d) Italië
Overeenkomstig de wet van juni 2011 moeten beursgenoteerde bedrijven, 
overheidsbedrijven en bedrijven met een overheidsparticipatie in Italië uiterlijk in 2015 
een percentage vrouwen in het bestuur hebben van 33% (20% in 2012). Anders dreigt een 
boete tot 1 miljoen EUR en afzetting van het bestuur. 

e) België
Volgens de Belgische regeling van september 2011 moet minimum een derde van de 
bestuursleden van overheidsbedrijven (uiterlijk in 2011/2012), beursgenoteerde bedrijven 
(uiterlijk in 2017/2018) en kleine beursgenoteerde bedrijven (uiterlijk in 2019/2020)
vrouw zijn. Als vrouwen na afloop van de vastgestelde termijn in het bestuur van een 
concreet bedrijf onvoldoende zijn vertegenwoordigd, zijn alle nieuwe of herbenoemingen 
van bestuursleden ongeldig. Als de situatie na een jaar niet is verbeterd, verliezen de 
bestuursleden het recht op alle voordelen en vergoedingen. 

 Inhoud: 

a) Mededeling – Man-vrouwevenwicht in de top van het bedrijfsleven: een bijdrage tot 
slimme, duurzame en inclusieve groei (hierna mededeling)

In de mededeling wordt ingegaan op de stand van zaken inzake de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen op leidinggevende posities in het bedrijfsleven, 
worden de belangrijkste obstakels beschreven die vrouwen in hun carrière ondervinden en 
wordt uitgelegd hoe structurele en onomkeerbare veranderingen teweeg kunnen worden 
gebracht.

De Commissie wijst er in de mededeling op dat de ongelijkheid van vrouwen en mannen 
op leidinggevende posities in het bedrijfsleven slechts de top van de ijsberg is; de 
ongelijkheden wat de positie van vrouwen en mannen betreft, zijn veel ruimer, met als 
oorzaak zijn de voortdurende traditionele rolpatronen, de taakverdeling, de keuzen van 
mannen en vrouwen op het gebied van opleiding en het feit dat vrouwen vooral in een 



PE506.013v05-00 8/15 CM\927381NL.doc

NL

klein aantal beroepssectoren werkzaam zijn, die vaak minder aanzien genieten en slechter 
worden betaald. Een fundamentele hindernis voor vrouwen die een leidinggevende positie 
nastreven, is het ontbreken van maatregelen voor het combineren van zorgtaken met 
betaald werk. De Commissie besteed ook aandacht aan de problematiek van het zogeheten 
glazen plafond, d.w.z. de hinderpalen waarmee vrouwen in hun carrière te maken, krijgen, 
en aan het gebrek aan transparantie bij aanwerving en bevordering.

Vervolgens bespreekt de Commissie in de mededeling de maatregelen die op het niveau 
van de lidstaten zijn genomen om tot een beter genderevenwicht op leidinggevende 
posities in het bedrijfsleven te komen; zij komt tot de conclusie dat de kloof tussen de EU-
lidstaten steeds dieper wordt, zowel wat de concreet gerealiseerde vooruitgang als wat de 
soort op nationaal niveau genomen maatregelen betreft. Onder verwijzing naar 
economische studies (met name Credit Suisse, Research Institute (augustus 2012)
„Gender diversity and corporate performance“ en Deutsche Bank Research (2010) 
„Towards gender-balanced leadership“) beschouwt zij het als een feit dat diversiteit in de 
bestuurskamer leidt tot innovatieve ideeën, meer mededinging, betere prestaties en betere 
bedrijfsvoering. Doordat met afzonderlijke nationale initiatieven uiteenlopende regels 
voor het bedrijfsbestuur en sancties voor Europese bedrijven worden opgelegd, kan ook 
een belemmering ontstaan voor de interne markt, en daarom is volgens de Commissie 
optreden op Europees niveau vereist. De Commissie concentreert zich op beursgenoteerde 
bedrijven, wegens het economische belang, de zichtbaarheid en de impact op de EU-markt 
hiervan (met uitzondering van kleine en middelgrote ondernemingen, waarvoor de 
eerbiediging van quota een te grote administratieve last zou zijn). 

Om deze redenen stelt de Commissie wetgevingsmaatregelen voor in de vorm van een 
minimumdoelstelling, namelijk dat 40% van de niet-uitvoerende bestuurders van 
beursgenoteerde ondernemingen van het ondervertegenwoordigde geslacht is. Deze 
doelstelling moet eind 2020 gehaald zijn. Beursgenoteerde overheidsbedrijven moeten 
deze doelstelling eind 2018 hebben verwezenlijkt. De maatregelen moeten gepaard gaan 
met doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties voor het geval de verplichtingen 
niet worden nagekomen en moeten in de tijd beperkt zijn. 

De wetgevingsmaatregelen moeten volgens de Commissie gepaard gaan met politieke en 
financiële maatregelen. De Commissie verplicht zich ertoe de lidstaten aan te sporen om 
de voor de particuliere sector voorgestelde activiteiten uit te breiden tot de overheid. 
voorts zal de Commissie:
- Initiatieven steunen ter bestrijding van stereotype opvattingen over de rol van vrouwen 

en mannen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en in leidinggevende posities.
- Bijdragen tot een sociaal, economisch en zakelijk klimaat dat evenwichtige 

vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op leidinggevende posities ondersteunt.
- Het bewustzijn bevorderen inzake de zakelijke en economische argumenten vóór 

gelijke kansen en een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de 
besluitvorming.

- Zorgen voor ondersteuning van en toezicht op de geleidelijke verwezenlijking van een 
evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen op leidinggevende posities in de EU.
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b) Voorstel voor een  richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij 
niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee 
samenhangende maatregelen 

Het voorstel voor een richtlijn omvat regels om te zorgen voor een verbetering van de 
man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen. 

In artikel 4, lid 1 t/m 3, worden de lidstaten verplicht erop toe te zien 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 heldere en neutraal geformuleerde criteria toe te 
passen, om ervoor te zorgen dat het aantal dergelijke posities het aandeel van 40% zo 
dicht mogelijk benadert, maar niet meer bedraagt dan 49%. Bij de selectie van niet-
uitvoerende bestuursleden moet bij gelijke kwalificaties voorrang worden 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. Met deze relatief
ingewikkelde regel wordt, eenvoudig gesteld, een mechanisme van preferentiële selectie 
voor de positie van niet-uitvoerend bestuurder van een beursgenoteerde onderneming 
ingevoerd. Bij het selectiebesluit voor een positie als niet-uitvoerend bestuurder van een 
beursgenoteerde onderneming moet voorrang worden gegeven aan de kandidaat die 
behoort tot het ondervertegenwoordigde geslacht, in geval van een keuze uit twee gelijk 
gekwalificeerde kandidaten. Als de kandidaat die behoort tot het ondervertegenwoordigde 
geslacht, minder gekwalificeerd is, geldt de  preferentieverplichting niet.  

In het voorstel voor een richtlijn wordt de lidstaten in artikel 4, lid 4, ook de verplichting 
opgelegd om erop toe te zien dat afgewezen kandidaten de lijst van criteria wordt 
meegedeeld waarop de keuze van de kandidaat is gebaseerd, alsmede eventueel de 
overwegingen die de balans deden doorslaan in het voordeel van een kandidaat van het 
andere geslacht. Voorts wordt de lidstaten met het voorstel voor een richtlijn in artikel 4, 
lid 5, de verplichting opgelegd te voorzien in een omkering van de bewijslast in het geval 
van een geschil aangaande de niet-nakoming door een onderneming van de verplichting 
overeenkomstig artikel 4, lid 1 t/m 3. 

Terwijl met de bovengenoemde bepalingen bindende mechanismen worden ingevoerd met 
betrekking tot de niet-uitvoerende bestuurders van ondernemingen, wordt in artikel 5, lid 
1, van het voorstel voor een richtlijn voor beursgenoteerde ondernemingen de verplichting 
ingevoerd individuele verbintenissen met betrekking tot een evenwichtige man-
vrouwverhouding bij uitvoerende bestuursleden aan te gaan en deze uiterlijk 1 januari 
2020 na te komen, of uiterlijk 1 januari 2018 in het geval van beursgenoteerde 
overheidsbedrijven. In tegenstelling tot artikel 4 worden evenwel geen bindende criteria 
voor deze individuele verbintenissen vastgesteld. Overeenkomstig artikel 5, lid 2, zien de 
lidstaten erop toe dat de ondernemingen waarop de richtlijn betrekking heeft, de nationale 
autoriteiten over de samenstelling van hun bestuurs- en toezichtsorganen informeren. 
Ondernemingen die de in artikel 4 en artikel 5, lid 1, bepaalde doelstellingen niet halen, 
zijn verplicht om samen met bovengenoemde informatie ook de redenen op te geven 
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waarom zij de verplichting niet zijn nagekomen, alsmede een beschrijving van de 
maatregelen die zij van plan zijn te nemen om de doelstellingen te halen. 

Artikel 6 van het voorstel voor een richtlijn bevat bepalingen over sancties. De lidstaten 
zijn verplicht doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vast te stellen. Artikel 6, 
lid 2, bevat een lijst met voorbeelden van eventuele sancties; sancties kunnen bijvoorbeeld 
(maar hoeven niet te) bestaan in administratieve boetes of de nietigheid van de juridische 
handeling van de benoeming of verkiezing van niet-uitvoerende bestuursleden die niet 
strookt met de krachtens artikel 4, lid 1, vastgestelde nationale bepalingen. 

 Situatie in de Tsjechische Republiek:

De Tsjechische Republiek presteert, wat de vertegenwoordiging van vrouwen in de 
bestuursorganen van grote beursgenoteerde ondernemingen betreft1, in vergelijkend 
opzicht gemiddeld – het percentage vrouwen in de bedoelde organen bedraagt 15,4% , 
tegenover een Europees gemiddelde van 
13,7%. Geen vrouw is voorzitter van een raad van bestuur of algemeen directeur van een 
bedrijf uit de bedoelde categorie. Er is evenwel sprake van een duidelijk onevenwicht, dat 
al lang bestaat. 

De sociaaleconomische ontwikkeling en de specifieke wettelijke omstandigheden in de 
Tsjechische Republiek hebben ertoe geleid dat het aantal ondernemingen met zetel in de 
Tsjechische Republiek dat genoteerd is op de Tsjechische beurs, in vergelijking met 
andere landen veeleer beperkt is. De voorgestelde regeling zou volgens gegevens van de 
Commissie van toepassing zijn op 10 tot 20 in Tsjechië genoteerde ondernemingen. 
Rekening houdend met het feit dat ook het aantal posities als niet-uitvoerend bestuurder in 
een onderneming die onder de voorgestelde regeling valt, beperkt is, kan de voorzichtige 
conclusie worden getrokken dat de voorgestelde regeling in de Tsjechische Republiek een 
erg beperkte sociaaleconomische impact zal hebben. Er kan evenwel niet worden 
uitgesloten dat het voorstel het voorspel is voor intensievere wetgevingsactiviteit van de 
EU met betrekking tot een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op het 
gebied van het arbeidsrecht als geheel, met grote gevolgen voor de lidstaten 
(beleidsmaatregel die bedoeld is om de “deur te openen”).

 Effect:

Het bezwaar dat critici gewoonlijk formuleren tegen de invoering van positieve 
maatregelen, met name in de vorm van quota in ondernemingen, is dat hiermee het 
meritocratische principe als basiscriterium voor de selectie van de meest geschikte 
kandidaat voor een leidinggevende of toezichthoudende positie wordt aangetast. 
Particuliere ondernemingen, die op de markt blootstaan aan de mededinging van 
concurrenten, reduceren de criteria voor de keuze van kandidaten in de regel tot de 
intellectuele en persoonlijke eigenschappen waarmee zij in het kader van de concurrentie 
op de markt het beste presteren. Andere criteria brengen het risico met zich mee dat de 

                                               
1 Gezien het duale bestuurssysteem van naamloze vennootschappen in de Tsjechische Republiek hebben de 
cijfers zowel betrekking op de raad van bestuur als op de raad van toezicht.
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professionele normen worden afgezwakt, met als mogelijk gevolg ook een vermindering 
van het concurrentievermogen van de ondernemingen in kwestie1.

In deze samenhang zij erop gewezen dat niet kan worden gekeken naar de ervaringen van 
lidstaten die in hun rechtsstelsel een systeem van wettelijk bindende quota met sancties 
hebben ingevoerd, omdat deze ervaringen als gevolg van het feit dat de regelingen zijn 
ingevoerd in 2011, zo goed als onbestaande zijn. Wat de evaluatie betreft van de effecten 
van de invoering van quota voor de vertegenwoordiging van vrouwen in het bestuur van 
ondernemingen in Noorwegen, had de regeling volgens één analyse2 negatieve gevolgen 
voor de waarde van de ondernemingen in kwestie. Reden hiervoor was evenwel niet dat in 
het bestuur van de ondernemingen meer vrouwen zetelden, maar dat het ging om jonge 
vrouwen met weinig praktische ervaring. 

De vaststelling van positieve maatregelen zal voor de ondernemingen in kwestie ook 
grotere administratieve lasten met zich meebrengen. Dat wordt toegegeven door de 
Commissie, die kleine en middelgrote ondernemingen previes buiten het 
toepassingsgebied van de voorgestelde regeling laat wegens de niet in verhouding staande 
administratieve lasten. De grotere administratieve lasten wordt volgens de Commissie 
evenwel gerechtvaardigd door de voordelen in de vorm van “betere prestaties”,
“innovatieve ideeën” en “meer mededinging” van de ondernemingen en hiermee ook van 
de economie van de Unie als geheel3.

Met betrekking tot de omkering van de bewijslast in het nationale recht zij vastgesteld dat 
deze regeling al in samenhang met de tenuitvoerlegging van Richtlijn 97/80/EG inzake de 
bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het geslacht, resp. Richtlijn 
2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep in het Tsjechische rechtsstelsel werd ingevoerd. De bepaling in kwestie is §133a 
van wet nr. 99/1963 Coll., het wetboek burgerlijke rechtsvordering, in zijn laatste versie.

 Standpunt van de regering van de Tsjechische Republiek:

De regering van de Tsjechische Republiek heeft via het ten principale bevoegde ministerie 
van Werk en Sociale Zaken en het medebevoegde ministerie van Justitie bekend gemaakt 
het in principe niet met het voorstel voor een richtlijn eens te zijn en ook met betrekking 
tot de mededeling een aantal punten van voorbehoud te hebben. Volgens de regering is het 
voorstel in strijd met het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel. Zij is ook van 
mening dat de voorgestelde regeling niet op basis van de voorgestelde rechtsgrond op het 
niveau van de Unie kan worden ingevoerd. De Tsjechische Republiek heeft ook 
fundamenteel voorbehoud met betrekking tot een aantal punten in verband met de inhoud 
zelf van de voorgestelde regeling. 

 Standpunt van de afdeling Europese aangelegenheden van het Parlementair 
Instituut:

                                               
1 Voor meer details hierover zie bijvoorbeeld Nicolson D. Affirmative Action in Legal Profession. Journal of 
Law and Society, vol. 33., nr. 1 van maart 2006, blz. 115 e.v.. 
2 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive   

Exogenous Shock,  University of Michigan (mei 2010).
3 Mededeling COM(2012)0615, blz. 15.



PE506.013v05-00 12/15 CM\927381NL.doc

NL

Rechtsgrond van het voorstel voor een richtlijn
Op het gebied van de strijd tegen discriminatie kan de Europese Unie haar bevoegdheden 
uitoefenen door maatregelen aan te nemen om de toepassing te waarborgen van het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling in de zin van artikel 157, lid 3, van het 
VWEU1. Overeenkomstig artikel 157, lid 4, belet het beginsel van gelijke behandeling 
evenwel niet dat een lidstaat positieve maatregelen neemt om de uitoefening van een 
beroepsactiviteit door het ondervertegenwoordigde geslacht te vergemakkelijken2. Vraag 
is dus of de bepaling van artikel 157, lid 4, van het VWEU ten opzichte van artikel 157, 
lid 3, het karakter heeft van een speciale regel, in de zin dat de aanneming van positieve 
maatregelen op het gebied van gelijke behandeling is voorbehouden aan de lidstaten. Met 
deze interpretatie van de bepalingen in kwestie kan niet worden uitgesloten dat de 
voorgestelde regeling strijdig is met het principe van bevoegdheidstoedeling, omdat de 
gekozen rechtsgrond, artikel 157, lid 3, van het VWEU, voor de uitoefening van 
bevoegdheid door de EU kan worden beschouwd als ontoelaatbaar. Als de voorgestelde 
maatregelen worden beschouwd als maatregelen die betrekking hebben op de toepassing 
van het beginsel van gelijke kansen, en niet op gelijke behandeling, geldt bovenstaande 
argumentatie niet – de bevoegdheid van de lidstaten in artikel 157, lid 4, van het VWEU is 
beperkt tot het nemen van positieve maatregelen op het gebied van gelijke behandeling. 
Zo beschouwd komt artikel 157, lid 3, van het VWEU als rechtsgrond van het voorstel 
voor een richtlijn voor als toelaatbaar.  

Met artikel 157, lid 3, van het VWEU als rechtsgrond kan de aanneming van positieve 
maatregelen op het gebied van het bestuur van ondernemingen een probleem opleveren 
doordat artikel 157, lid 3, van het VWEU betrekking heeft op werkgelegenheid en beroep. 
Een restrictieve interpretatie van het begrip werkgelegenheid (in het Engels „occupation“) 
kan leiden tot de conclusie dat de bevoegdheid van de EU alleen betrekking heeft op 
werknemers, dus op arbeidsrechtelijke betrekkingen, en geenszins op niet-uitvoerende 
bestuurders van ondernemingen, wier band met de onderneming niet is geregeld door 
arbeidsrechtelijke voorschriften. Vraag is evenwel of deze enge interpretatie op zijn plaats 
is, aangezien werkgelegenheid in courante zin betrekking kan hebben op om het even 
welke verrichting van activiteiten die bijvoorbeeld worden uitgeoefend op basis van een 
arbeidsovereenkomst, een contract voor de uitvoering van werken of een 
delegatieovereenkomst, inclusief de uitoefening van de functie van niet-uitvoerend 
bestuurder van een onderneming. Aangenomen kan worden dat, als de lidstaten in de 
oprichtingsverdragen de intentie hadden de Unie alleen bevoegdheden toe te kennen op 
het gebied van werknemers, zij het ruimere toepassingsgebied van de bepaling van artikel 

                                               
1 Artikel 157, lid 3, van het VWEU: Het Europees Parlement en de Raad nemen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité maatregelen aan 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.
2 Artikel 157, lid 4, van het VWEU: Het beginsel van gelijke behandeling belet niet dat een lidstaat, om 
volledige gelijkheid van mannen en vrouwen in het beroepsleven in de praktijk te verzekeren, maatregelen 
handhaaft of aanneemt waarbij specifieke voordelen worden ingesteld om de uitoefening van een 
beroepsactiviteit door het ondervertegenwoordigde geslacht te vergemakkelijken of om nadelen in de 
beroepsloopbaan te voorkomen of te compenseren.
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157, lid 3, van het VWEU precies tot uitsluitend dit gebied hadden beperkt1. In de richting 
van deze interpretatie wijst tot slot ook de vaste nomenclatuur van de richtlijnen op het 
gebied van gelijke behandeling. Zo omvat het toepassingsgebied van Richtlijn 
2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder c), niet alleen arbeidsrechtelijke 
betrekkingen (werknemers) maar ook arbeid als zelfstandige en beroep. 

Ook artikel 19, lid 1, van het VWEU2 kan als rechtsgrond worden overwogen. Op grond 
van artikel 19, lid 1, van het VWEU kan de Unie passende maatregelen nemen ter 
bestrijding van discriminatie op grond van geslacht. Hoewel in de toelichting bij het 
voorstel voor een richtlijn niet uitdrukkelijk wordt bepaald dat de maatregelen in het 
voorstel passen in het kader van de strijd tegen discriminatie, blijkt dit impliciet uit het 
karakter van de maatregelen. Op grond van een argumentatie a maiori ad minus kan 
worden geconcludeerd dat, als de Unie bevoegd is om discriminatie te bestrijden, zij 
afzonderlijke maatregelen kan aannemen die rechtstreeks met de strijd tegen discriminatie 
samenhangen. Als de Commissie het voorstel voor een richtlijn zou baseren op dit artikel, 
verloopt de goedkeuring ervan evenwel volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, met 
onder andere unanimiteit in de Raad (in tegenstelling tot de gekwalificeerde meerderheid 
in geval van de gewone wetgevingsprocedure, volgens welke maatregelen op grond van 
artikel 157, lid 3, van het VWEU worden aangenomen).    

Overeenstemming van het voorstel voor een richtlijn met het subsidiariteitsbeginsel
Overeenkomstig het in artikel 5, lid 3, van het VEU vastgestelde 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“. In artikel 157, lid 4, van het VWEU wordt met betrekking tot de 
lidstaten uitdrukkelijk de bevoegdheid genoemd om positieve maatregelen aan te nemen 
voor de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling. Uit de bepaling blijkt dat het 
bij de aanneming van positieve maatregelen gaat om een politiek gevoelig terrein en de 
lidstaten wordt de mogelijkheid verleend om bij de uitoefening van hun bevoegdheid op 
dit gebied rekening te houden met hun culturele, historische en wettelijke ontwikkelingen. 
Voorts is de vraag niet zonder relevantie of met een regeling op het niveau van de Unie 
wel voldoende rekening met deze fenomenen (bijvoorbeeld de verschillen tussen het 
dualistische/monistische model van een naamloze vennootschap, het rechtskarakter van 
het lidmaatschap van het bestuurs-/toezichtsorgaan van een onderneming enz.) kan 
worden gehouden en of een harmonisering op dit gebied niet te ver afwijkt van de reële 
behoeften van ondernemingen, die samenhangen met de verschillende sociaalculturele 
gegevenheden van de afzonderlijke lidstaten.  

                                               
1 In de richting van deze interpretatie wijst ook de uitgebreide interpretatie van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op het gebied van de strijd tegen discriminatie.
2 Artikel 19, lid 1, van het VWEU: Onverminderd de andere bepalingen van de Verdragen, kan de Raad, 
binnen de grenzen van de door de Verdragen aan de Unie verleende bevoegdheden, met eenparigheid van 
stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring 
door het Europees Parlement, passende maatregelen nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden.
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De Commissie motiveert de noodzaak om bindende maatregelen in te voeren op het 
niveau van de Unie met de stelling dat alleen een regeling voor de Unie als geheel de 
ongewenste concurrentie tussen de lidstaten op het gebied van gelijke behandeling 
(zogeheten race to the bottom) kan beperken en steun kan bieden aan de nog aarzelende 
lidstaten, die bang zijn nationale positieve maatregelen te nemen omdat zij vrezen hun 
bedrijven te benadelen. 

Overeenstemming van het voorstel voor een richtlijn met het 
proportionaliteitsbeginsel

In artikel 5, lid 4, van het VEU wordt bepaald: “Krachtens het evenredigheidsbeginsel 
gaan de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om 
de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken”. Wettelijk bindende quota zijn tot 
nu toe ingevoerd door drie EU-lidstaten, telkens in 2011. Ervaring met de praktische 
toepassing ervan is in essentie – mede door de lange periode tussen goedkeuring en 
invoering – onbestaande. Aangewezen lijkt het in deze situatie om de gevolgen van de 
invoering van wettelijk bindende quota in de drie lidstaten af te wachten en pas op basis 
van de ervaring in deze landen te beginnen met de voorbereiding van wettelijk bindende 
quota voor alle EU-lidstaten. De invoering van wettelijk bindende quota kan worden 
beschouwd als ultieme maatregel, die pas in aanmerking komt, als alle andere, minder 
ingrijpende maatregelen tot niets leiden. Aangezien de Commissie het initiatief van de 
„Intentieverklaring voor meer vrouwen in topfuncties“, waarmee beursgenoteerde 
ondernemingen in Europa ertoe worden opgeroepen zich er vrijwillig toe te verplichten 
het percentage vrouwen in hun bestuursorganen te verhogen tot 30% in 2015 en tot 40% 
in 2020, pas heeft ingeleid in 2011, komt een oplossing op basis van wettelijk bindende 
quota voortijdig voor, aangezien niet alle middelen zijn uitgeput in de vorm van andere, 
minder invasieve maatregelen, bijvoorbeeld coördinatiemechanismen (open 
coördinatiemethode) en andere instrumenten in artikel 153, lid 2, onder a), van het 
VWEU, bijvoorbeeld verbetering van de kennis, uitwisseling van informatie en optimale 
praktijken, bevordering van innoverende benaderingswijzen e.d. 

 Voorlopige tijdschema van de behandeling in de EU-instanties:
Staat nog niet vast.

 Conclusie:

De Commissie Europese Zaken 

1. n e e m t  k e n n i s  v a n  de mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's – Man-vrouwevenwicht in de top van het bedrijfsleven: een bijdrage tot slimme, 
duurzame en inclusieve groei en van het standpunt van de regering hierover;

2. n e e m t  k e n n i s  v a n  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;
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3. i s  v a n  m e n i n g  d a t de eventuele vaststelling van bindende quota een 
uitzonderlijke en ultieme oplossing is, die alleen kan worden aangenomen na een grondig 
debat in de nationale parlementen en waarnaar alleen mag worden gegrepen, als alle 
andere maatregelen op basis van vrijwilligheid geen resultaat hebben opgeleverd;

4. v e r z o e k t  d a a r o m  d e  r e g e r i n g  om bij de beraadslagingen in de Raad 
van de EU haar afwijzing van het voorstel voor een richtlijn uit te spreken;

5. k e u r t  overeenkomstig Protocol (Nr. 2) betreffende de toepassing van het 
subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel e e n  g e m o t i v e e r d  a d v i e s  over 
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 g o e d . Samen 
met de regering van de Tsjechische Republiek i s  de Commissie Europese Zaken v a n  
m e n i n g  d a t   het voorstel voor een richtlijn strijdig is met het subsidiariteitsbeginsel, 
omdat positieve maatregelen overeenkomstig artikel 157, lid 4, van het VWEU moeten 
worden genomen zo dicht mogelijk bij de burger, in dit geval op het niveau van de 
lidstaten;

6. a c h t  de datum van de bekendmaking van dit belangrijke voorstel o n g e l u k k i g ,  
doordat een deel van de termijn van acht weken voor de vaststelling van een gemotiveerd 
advies valt in de kerstvakantie, zodat de tijdspanne voor het debat in de nationale 
parlementen feitelijk wordt verkort;

7. d r a a g t  z i j n  v o o r z i t t e r  o p  om het besluit van de commissie, 
overeenkomstig het Reglement van de Kamer van Afgevaardigden, via de voorzitter van 
de Kamer van Afgevaardigden toe te zenden aan de regering, de voorzitter van de Senaat, 
de voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Raad en de voorzitter van 
de Europese Commissie;

8. v e r z o e k t  d e  r e g e r i n g  dat deze haar over de genomen maatregelen en over 
het verdere verloop van de onderhandelingen informeert.

Soňa Marková (w.g.)
Josef Šenfeld (w.g.) Viktor Paggio (w.g.) Jan Bauer (w.g.)
Controleur van de commissie Rapporteurs Voorzitter van de commissie


