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En plots wil iedereen vrouwen bij de Nationale Bank
Wim Van De Velden

De heisa over de benoeming van Steven Vanackere (CD&V) eindigt in een oproep van alle regeringspartijen voor meer vrouwen bij de Nationale Bank.

De commotie over de politieke benoeming van Steven Vanackere in de directie van de Nationale Bank is nog niet gaan liggen. Dat er geen enkele vrouw meer in het directie- comité

van de Nationale Bank zit en slechts één vrouw in de regentenraad veroorzaakt een storm van protest.

De vicepremiers Alexander De Croo (Open VLD) en Jan Jambon (N-VA) lieten weten dat de benoeming van Vanackere geen beslissing van de regering was, maar van CD&V, die

een vervanger mocht aanwijzen voor het vertrek van gouverneur Jan Smets en directielid Marcia De Wachter.

De Croo gaat de kwestie volgende week op de agenda van de ministerraad zetten. Hij wil het niet alleen hebben over de afwezigheid van vrouwen in directeursfuncties, maar ook de

vraag op tafel gooien of het wel nog nodig is om zes goed- betaalde directeurs bij de Nationale Bank te hebben. 'De functie is beter betaald dan die van premier. Dat is toch bizar?',

merkt hij op.

Of premier Charles Michel (MR) de zaak in de regering wil herbekijken, is niet duidelijk. De woordvoerder van de premier kon daarover geen uitsluitsel geven. CD&V gaat er alvast

van uit dat niet wordt terug- gekomen op de benoeming van Vanackere die, zoals de procedure het voorschrijft, is goedgekeurd door de regentenraad van de Nationale Bank.

Na de interventie van De Croo zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat hij werk wil maken van een hervorming van de Nationale Bank. 'Los van de huidige

voordracht door een van de regeringspartners kan en moet de man-vrouwverhouding in de Nationale Bank echt wel verbeteren. De structuren van de Nationale Bank zijn aan

hervorming toe. Ik zal voorstellen voorleggen aan de regering', tweette hij.

Daarop tweette CD&V-voorzitter Wouter Beke dat hij blij is met de steun voor een wetsvoorstel van CD&V-ondervoorzitster Griet Smaers om vrouwenquota in te voeren bij de

Nationale Bank, het Rekenhof en de beurswaakhond FSMA. 'Mooi dat het wetsvoorstel van Griet Smaers voor toekomst zoveel steun krijgt. En over lagere vergoeding willen we ook

graag praten', luidde de tweet van Beke.

Hij wijst er nog op van niemand lessen te moeten krijgen. 'De cijfers spreken voor zich', klinkt het. De helft van de CD&V-ministers en 45 procent van de CD&V-parlementsleden

zijn vrouwen, waarmee de partij ver vooruitloopt op de andere partijen. 'Resultaat van de juiste vrouw of man op de juiste plaats.'

Het wetsvoorstel van Smaers is eind september ingediend in de Kamer, nog voor de heisa over de benoeming van Vanackere losbarstte. 'Dit is geen vingerwijzing aan het adres van

CD&V. Ik steun Steven Vanackere, want hij is een zeer competent man. Maar het toont wel aan dat er nog een lange weg af te leggen is. Ik ben in principe tegen quota, maar zonder

quota dreigen we er niet te geraken', zegt Smaers in een reactie.

In haar wetsvoorstel stelt ze voor dat een op de drie aan de top van de Nationale Bank, het Rekenhof en de beurswaakhond FSMA een vrouw moet zijn, naar analogie met de

regeling voor beursgenoteerde bedrijven. 'Waarom passen we het in de privésector toe, maar valt dat engagement weg bij politieke benoemingen', vraagt Smaers.

En zo eindigt de heisa over Vanackere in een politieke oproep van iedereen om werk te maken van meer vrouwen bij de Nationale Bank. Of de regering-Michel dat hard zal maken,

is nog de vraag. Het belangrijkste gevolg is misschien wel dat het voor premier Michel moeilijk wordt om van de grote politieke benoemingsronde die eraan komt een exclusieve

mannenzaak te maken.
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