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Evenwichtige m/v-verdeling 
in topbestuur bereik je niet 
met symboolwetgeving

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht geworden. 
Tijdens de parlementaire behandeling is een amendement aan het wetsvoorstel toe-
gevoegd dat ziet op de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in 
bestuurs- en toezichthoudende organen. Conclusie zal zijn dat sprake is van symbool-
wetgeving, hetgeen in de kwaliteit van de wettekst zichtbaar is en tot onnodige lasten-
verzwaring voor het bedrijfsleven leidt.

Anton Dieleman

Wet Bestuur en Toezicht

ge verdeling van de zetels over mannen 

en vrouwen niet van toepassing is. Deze 

formulering biedt rechtspersonen dan 

ook de mogelijkheid om de wettelijke 

verplichting te ontgaan; namelijk door 

extra lagen in de vennootschapsstructuur 

op te nemen. Sinds de invoering van de 

flex-BV-bepalingen is dit nog eenvoudi-

ger geworden door de flexibiliteit waar-

mee een BV (als bestuurder) kan worden 

opgericht. Dit probleem was, naar mijn 

mening, eenvoudig te voorkomen door te 

spreken over ‘directe, dan wel indirecte’ 

bestuurder van de grote BV of NV.5

De evenwichtige verdeling over mannen 

en vrouwen geldt in de volgende situaties:

a.  het benoemen en voordragen van be-

stuurders;

b.  het opstellen van een profielschets 

voor de leden van de raad van com-

missarissen en bij het aanwijzen, be-

noemen, aanbevelen en voordragen 

van commissarissen;

c.  het opstellen van een profielschets 

voor de niet-uitvoerende bestuurders 

en bij het voordragen, benoemen en 

aanbevelen van niet-uitvoerende be-

stuurders. Dit laatste doet zich voor 

in de (nieuwe wettelijke toegestane) 

one-tier-governancestructuur.

Overigens spreekt de wettekst over ‘het 

bestuur en de raad van commissaris-

sen’. Bedoeld zal zijn dat in ieder af-

zonderlijk gremium sprake is van een 

evenwichtige verhouding, maar op ba-

sis van de letterlijke tekst van de wet 

hoeft dat niet. Een bestuur dat volledig 

uit mannen bestaat en een raad van 

commissarissen die volledig uit vrou-

wen bestaat voldoet daarmee aan de let-

ter van de wet. De wet  bevat verder geen 

Met ingang van 1 januari 2013 is de 

Wet Bestuur en Toezicht van 

kracht geworden.1 Het wetsvoorstel dat 

uiteindelijk tot deze wet heeft geleid 

beoogde voornamelijk de zogenaamde 

one-tierstructuur in het Nederlandse 

vennootschapsrecht te introduceren. 

Daarnaast was het de bedoeling om een 

regeling te creëren om tegenstrijdig be-

lang van bestuurders van rechtsperso-

nen te voorkomen. Gedurende de par-

lementaire behandeling is een 

amendement aan het wetsvoorstel toe-

gevoegd dat inhoudelijk niets met de 

hiervoor genoemde onderwerpen te 

maken heeft. Dit betreft het amende-

ment dat ziet op de evenwichtige verte-

genwoordiging van vrouwen en man-

nen in bestuurs- en toezichthoudende 

organen.2 De Raad voor de Jaarverslag-

geving heeft inmiddels een (definitieve) 

RJ-Uiting gepubliceerd waarin nader op 

dit onderwerp wordt ingegaan.3

In dit artikel licht ik de inhoud toe van 

de nieuwe bepaling die betrekking 

heeft op de evenwichtige vertegenwoor-

diging van vrouwen en mannen en ga ik 

in op enkele complicaties waartoe de 

wet aanleiding geeft. 

Inhoud wet
De wet houdt – globaal weergegeven – 

het volgende in: Grote rechtspersonen 

(volgens de criteria van BW 2.9 en qua 

reikwijdte beperkt tot de BV en de NV) 

worden geacht in de verdeling van de ze-

tels van de raad van bestuur en de raad 

van commissarissen rekening te houden 

met een evenwichtige verdeling van deze 

zetels over vrouwen en mannen.4 Van een 

evenwichtige verdeling is sprake indien 

de zetels ten minste voor 30% worden be-

zet door vrouwen en ten minste voor 30% 

door mannen. De verplichting geldt al-

leen voor zover de zetels in het bestuurlij-

ke en toezichthoudende orgaan worden 

bezet door natuurlijke personen. Indien 

sprake is van een BV of NV die als be-

stuurder in een grote BV of NV fungeert 

gelden overeenkomstige bepalingen voor 

die bestuurder-BV/NV (ongeacht de om-

vang van die vennootschap). Het geldt tot 

slot ook voor een eventuele BV/NV die 

daarboven als bestuurder is benoemd. 

Voor een volgende ‘bestuurs’laag geldt 

het evenwel niet meer. Bij ‘stapeling’ van 

BV’s of NV’s – bijvoorbeeld in een 

groepsstructuur – kan het daarom voor-

komen dat de verplichting tot evenwichti-

‘Of het uiteindelijke doel 
van het amendement - een 

evenwichtiger verdeling 
van zetels over vrouwen en 

mannen - wordt bereikt, 
betwijfel ik.’
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specifieke (uitzonderings?)bepaling 

voor besturen en toezichthoudende or-

ganen die uit één natuurlijk persoon 

bestaan. In dat geval is per definitie 

sprake van onevenwichtigheid.

In het jaarverslag (directieverslag) bij de 

jaarrekening moet een toelichting wor-

den gegeven indien sprake is van een 

niet-evenwichtige verdeling.  De wette-

lijke verplichting geldt niet in de situatie 

dat het bestuur van een grote BV of NV 

uitsluitend uit buitenlandse rechtsperso-

nen bestaat. Ook de verplichte toelich-

ting in het jaarverslag is in dat geval niet 

aan de orde.

De wettelijke bepalingen hebben tot slot 

een tijdelijk karakter. De genoemde arti-

kelen over de evenwichtige vertegen-

woordiging van vrouwen en mannen en 

de eventueel verplichte toelichting in het 

jaarverslag vervallen per 1 januari 2016.

Ingangsdatum
De ingangsdatum van de nieuwe wettelij-

ke bepalingen is 1 januari 2013.6 Voor de 

bepalingen die de evenredige vertegen-

woordiging regelen is dat duidelijk. Voor 

het jaarverslag leidt dat direct tot een in-

teressant vraagstuk. Zijn deze bepalingen 

ook van toepassing op het jaarverslag dat 

over het boekjaar 2012 wordt opgemaakt? 

In dit verband kan de bepaling op twee 

manieren worden uitgelegd:

1.  het opmaken van het jaarverslag 

2012 vindt plaats in 2013. Op dat 

moment is de nieuwe wettelijke be-

paling van kracht, zodat het jaarver-

slag – in voorkomende gevallen – de 

verplichte toelichting moet bevatten 

(hoewel de wettelijke verplichting in 

dat jaar nog niet op de BV of NV van 

toepassing was);

2.  de verplichting tot evenredige verde-

ling van bestuurders en toezichthou-

ders gaat eerst in per 1 januari 2013, 

zodat de bepaling met betrekking tot 

het jaarverslag ook pas van toepas-

sing is op jaarverslagen 2013. 

Hoewel de tweede variant logischerwijs 

voor de hand ligt, geldt wetstechnisch 

de eerste variant als juiste wetsuitleg. Dit 

had voorkomen kunnen worden door 

een overgangsbepaling waarbij wordt 

aangegeven dat de verplichting van toe-

passing is op boekjaren die aanvangen 

op of na 1 januari 2013. Maar door het 

ontbreken van die bepaling geldt de ver-

plichting ook voor het jaarverslag 2012. 

De RJ-Uiting geeft dit juist weer. 

Grote rechtspersonen
De verplichting tot een evenredige ver-

deling van de bestuurszetels en de ze-

tels in het toe-zichthoudende orgaan 

tussen vrouwen en mannen geldt in-

dien de BV of NV voldoet aan de criteria 

die gelden voor een grote rechtsper-

soon. Dit wijkt af van het moment 

waarop de bepalingen inzake jaarreke-

ning en jaarverslag van BW 2.9 van toe-

passing worden, c.q. vervallen. Voor 

dat laatste geldt een tweejaars-wacht-

termijn (tenzij sprake is van het eerste 

boekjaar van de vennootschap). Die 

wachttermijn is niet van toepassing op 

de onderhavige bepalingen. Conse-

quenties hiervan (deels onbedoeld) zijn 

dan:

 als een rechtspersoon voor het eerste 

jaar aan de criteria voor een grote 

rechtspersoon voldoet, maar (gegeven 

de tweejaarstermijn) nog onder het 

middelgrote jaarrekeningregime valt, 

moet – in voorkomende gevallen – in 

het jaarverslag de gevraagde toelich-

ting worden opgenomen;

 indien een rechtspersoon nog onder 

het kleine jaarrekeningregime valt, 

maar voor het eerste jaar als grote 

rechtspersoon kwalificeert, zou de be-

paling op het jaarverslag van toepas-

sing zijn. Kleine rechtspersonen zijn 

echter vrijgesteld van de verplichting 

een jaarverslag op te stellen.

Tot slot mogen rechtspersonen ge-

bruikmaken van de vrijstelling een jaar-

verslag bij het Han-delsregister open-
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baar te maken (mits het ten kantore van 

de vennootschap beschikbaar is). Of 

daarmee de door de indieners van het 

amendement gewenste transparantie 

wordt bereikt, kan worden betwijfeld…

Voor de toepassing van de groottecrite-

ria in BW 2.9 geldt dat dit moet worden 

toegepast op basis van geconsolideerde 

cijfers. Voor de evenwichtige verdeling 

van zetels over mannen en vrouwen is 

dat element niet in de wettekst opgeno-

men. De RJ beveelt echter aan deze ge-

consolideerde benadering ook te hante-

ren voor de onderhavige bepalingen. 

Dat lijkt mij een redelijke interpretatie.

Jaarverslag
Toelichting in het jaarverslag is aan de 

orde voor zover geen sprake is van een 

evenwichtige verdeling van de bestuurs-

zetels en de zetels in het toezichthou-

dende orgaan. In het jaarverslag wordt 

in die situatie uiteengezet:

a.  waarom de zetels niet evenwichtig 

zijn verdeeld;

b.  op welke wijze de vennootschap ge-

tracht heeft tot een evenwichtige ver-

deling van de zetels te komen; en

c.  op welke wijze de vennootschap be-

oogt in de toekomst een evenwichtige 

verdeling van de zetels te realiseren.

Omdat het invullen van de zetels in het 

bestuur en het toezichthoudende or-

gaan uitsluitend gebeurt op basis van 

kwaliteit (en terecht!), kan ik voor 

jaarverslagen over het kalenderjaar 

2012 wel een voorspelbare uitkomst 

geven van veel toelichtingen: ‘In het ver-
slagjaar 2012 was art. 2:166 BW nog niet 
van toepassing. Met de uit dat artikel voort-
vloeiende verplichting is daarom nog geen 
rekening gehouden. Mede daarom is nog 
geen sprake van een evenwichtige verdeling 
van de bestuurszetels als bedoeld in dat arti-
kel. In de toekomst zal getracht worden een 
evenwichtige verdeling te realiseren. Van be-
lang hierbij is dat – gelet op het belang van 
de vennootschap en de met haar verbonden 
onderneming – de kwaliteit van eventuele 
kandidaten voorop staat.’

Interessant is ook de wettekst die de 

verplichte toelichting in het jaarver-

slag regelt. De toelichting is namelijk 

(volgens de letterlijke wettekst) van 

toepassing op een vennootschap waar-

op de artikelen 166 en 276 van toepas-

sing zijn.7 Die vennootschappen be-

staan niet! Artikel 166 is namelijk op 

de NV van toepassing en artikel 276 op 

de BV. Op één vennootschap kunnen 

daarom nooit tegelijkertijd beide arti-

kelen van toepassing zijn.

De RJ-Uiting geeft verder de aanbeveling 

de informatie in het jaarverslag ook op 

te nemen in het eerste jaar dat de rechts-

persoon niet meer voldoet aan de crite-

ria van een grote rechtspersoon. De ge-

dachte daarachter zal ongetwijfeld zijn 

dat in dat jaar het regime ‘groot’ nog op 

de jaarrekening van toepassing is. De 

wet verplicht hier echter niet toe.

Controleverklaring
Het onderwerp is ook relevant voor de 

controleverklaring van de accountant. 

Zeker in de beginjaren zullen veel 

rechtspersonen niet aan een evenwich-

tige verdeling van zetels over vrouwen 

en mannen voldoen. Een toelichting in 

het jaarverslag is dan verplicht. De ac-

countant die de controle van de jaarre-

kening uitvoert heeft tevens de taak na 

te gaan dat het jaarverslag overeenkom-

stig BW 2.9 is opgesteld en met de jaar-

rekening verenigbaar is. Is sprake van 

tekortkomingen, dan moet dat in de 

controleverklaring worden gemeld. 

Symboolwetgeving
Uit het voorgaande blijkt dat naar mijn 

mening sprake is van symboolwetge-

ving. De kwaliteit van de wettekst (of 

beter: het ontbreken daarvan) lijkt dat 

te bevestigen. De consequentie zal zijn 

dat grote rechtspersonen met extra ad-

ministratieve lasten worden gecon-

fronteerd. Of het uiteindelijke doel van 

het amendement – een evenwichtiger 

verdeling van zetels over vrouwen en 

mannen – op deze manier zal worden 

bereikt, betwijfel ik. En dat lijkt mij 

ook terecht. Het gaat tenslotte niet 

primair om een evenwichtige verde-

ling van mannen en vrouwen, maar 

om een zodanige samenstelling van 

het bestuurs- en toezichthoudende or-

gaan dat de vennootschap op de juiste 

wijze wordt bestuurd en daarop ade-

quaat toezicht wordt gehouden. An
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