
De benoeming van Steven Vanackere is mogelijk in strijd met de wet voor vennootschappen. Dat zegt 

Ingrid De Poorter, professor ondernemingsrecht aan de UGent in 'De Ochtend'. 

 

Er heerst al enkele dagen politieke ophef over de benoeming van Steven Vanackere (CD&V) als 

directielid van de Nationale Bank van België. Vanackere zou daar partijgenote Marcia De Wachter 

vervangen, waardoor er geen enkele vrouw meer in het directiecomité zetelt. Verschillende partijen 

vonden dat niet kunnen. Vooral de liberalen van Open VLD en MR lieten hun ongenoegen blijken 

CD&V blijft voorlopig wel achter de voordracht staan. 

De wet 

 

Maar kan die benoeming wel volgens de wet? Er zijn namelijk heel wat regels om te garanderen dat 

er genoeg vrouwen in het bestuur van vennootschappen zitten. "Art. 518bis van het wetboek van 

vennootschappen voorziet dat een derde van de leden van de raad van bestuur van een ander 

geslacht moet zijn dan de andere leden", zegt advocate en professor ondernemingsrecht Ingrid De 

Poorter. "Dat zijn de zogenaamde genderquota. Al worden ze vaak vrouwenquota genoemd, omdat 

in veel raden van bestuur nu eenmaal meer mannen zitten." 

 

Is deze wet van toepassing op de Nationale Bank van België? Daarvoor dienen zich twee vragen 

aan. Ten eerste moet de Nationale Bank een "beursgenoteerde vennootschap zijn". En daarover 

bestaat geen twijfel, zegt De Poorter. 

 

    Als je kijkt welke functies de directie opneemt, kan je dat beschouwen als een raad van bestuur. 

 

Maar ten tweede moet het directiecomité ook gelden als raad van bestuur. “Dat is een moeilijke 

juridische discussie", geeft De Poorter toe. “Je hebt verschillende organen in het bestuur van de 

Nationale Bank. Je hebt het directiecomité en je hebt de regentenraad. Het is niet eenvoudig om te 

bepalen welk orgaan de raad van bestuur is. Als je kijkt welke functies de directie opneemt, kan je 

dat beschouwen als een raad van bestuur. Het bestuur en het beheer is bijvoorbeeld voor hen, en 

dat is ook de functie van de raad van bestuur.” 

"Nietig"? 

 

    Als de genderquota van toepassing zijn, dan is de eerstvolgende benoeming nietig. 

 

Is dat slecht nieuws voor Vanackere? Kan zijn benoeming ongedaan worden gemaakt als het 

directiecomité wordt beschouwd als een raad van bestuur? “Als de genderquota van toepassing zijn, 

en ze worden niet gerespecteerd, zal de eerstvolgende benoeming nietig zijn", zegt De Poorter. 

“Dat zou betekenen dat ze de wet niet naleven.” 


