
* FWO-aspirante aan de Vrije Universiteit Brussel.
** Advocaat te Brussel (Eubelius) en hoogleraar aan de KULeuven (Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht). 
1. Dit zijn de vennootschappen waarvan de aandelen zijn genoteerd op een gereglementeerde markt. Zij maken het gros uit van de vennootschappen waar-

in de aanwezigheid van beide geslachten in het bestuursorgaan is verplicht (zie verder, randnrs. 6-9, over het toepassingsgebied).
2. Databank van de Europese Commissie over de aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van de grootste aandelengenoteerde

ondernemingen, te raadplegen via http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/index_en.htm. Ver -
wijzingen naar deze en andere websites dateren van 23 november 2016.

3. Wet 28 juli 2011 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het Wetboek van
vennootschappen en de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij teneinde te garanderen dat vrou-
wen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij, BS 14 sep-
tember 2011, 59.600.

4. INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN, De eerste balans van de wet van 28 juli 2011 over genderquota in raden van bestuur,
2016, www.igvm-iefh.belgium.be, 7.

5. INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN, De eerste balans van de wet van 28 juli 2011, supra noot 4, 8.
6. Deze cijfers houden geen rekening met de bijkomende termijn van twee jaar die sommige genoteerde vennootschappen werd gegund, waardoor het

aantal genoteerde vennootschappen dat reeds aan de wet van 28 juli 2011 voldoet, iets hoger ligt (zie infra randnr. 15).

1. Inleiding

1. Enkele cijfers. Volgens recente gegevens van de
Europese Commissie bestonden de raden van
bestuur van de grootste Belgische aandelengenoteer-
de(1) vennootschappen in het voorjaar van 2016 voor
27 % uit vrouwen(2). In 2011 bedroeg dit percentage
nog slechts 10 %. Sindsdien is het systematisch de
hoogte in gegaan (zie tabel 1). 

De reden voor deze stijging ligt voor de hand. In
2011 voerde een wet van 28 juli immers in de raden

van bestuur van effectengenoteerde vennootschap-
pen, sommige autonome overheidsbedrijven en de
Nationale Loterij een verplichte minimale aanwezig-
heid van 30 % van beide geslachten in(3). In 2012 tel-
den de raden van bestuur van de effectengenoteerde
vennootschappen 11,9 % vrouwen. Twee jaar later
was dit percentage gegroeid tot 15,8 %(4). 

De raden van bestuur van de autonome overheidsbe-
drijven en de Nationale Loterij hadden op dat ogen-
blik de minimale vertegenwoordigingsdrempel reeds
overschreden, met gemiddeld 36,4 % vrouwen in hun
midden(5). Zij dienden immers reeds in 2012 aan het
quotum te voldoen. 

De effectengenoteerde vennootschappen kregen
daarentegen in principe zes jaar de tijd om zich in
regel te stellen. Ook hun tijd is inmiddels om. Op 
1 januari 2017 treedt het nieuwe artikel 518bis W.Venn.
in werking, althans voor de (grote meerderheid van
de) vennootschappen die hun boekjaar volgens het
kalenderjaar voeren en geen afwijkende regeling ge -
nieten. 

Afgaande op de voormelde cijfers, is het onwaar-
schijnlijk dat alle effectengenoteerde vennootschap-
pen bij de inwerkingtreding van artikel 518bis
W.Venn. met het quotum in regel zullen zijn(6). Aan -
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Tabel 1 - Evolutie cijfers, gebaseerd op de databank van de
Europese Commissie (cf. noot 2)



gezien aan de ondervertegenwoordiging van één van
de geslachten sancties zijn verbonden, is het ogenblik
gekomen om naar aanleiding van deze nakende
inwerkingtreding (opnieuw(7)) stil te staan bij de toe-
passing van de wet van 28 juli 2011 en inzonderheid
de technische uitwerking ervan.

We vangen echter aan met een korte schets van de
juridisch-maatschappelijke context waarin de keuze
voor het gebruik van bindende wettelijke quota tot
stand is gekomen en de juridische risico’s die zowel
tijdens het wetgevend proces als later door de rechts-
leer werden gesignaleerd (hoofdstuk 2). Vervolgens
gaan we in op het toepassingsgebied van de wet van
28 juli 2011 en de wijze waarop de in deze wet opge-
nomen quota precies moeten worden berekend
(hoofdstuk 3) en staan we stil bij de sancties waarmee
de miskenning van de quota wordt beteugeld (hoofd-
stuk 4). We eindigen beschouwend (hoofdstuk 5).

2. De juridisch-maatschappelijke context

2. Er is nog werk voor de boeg. Er is al veel inkt
over gevloeid, en er valt nog veel te zeggen over wet-
telijke quota in het algemeen, en de verplichte verte-
genwoordiging van vrouwen in bepaalde vennoot-
schappen in het bijzonder. De wet van 28 juli 2011 is
echter een feit, en zijn inwerkingtreding ook.
Terugkijken naar de wijze waarop de wet tot stand
kwam en zijn toenmalige maatschappelijke gedragen-
heid brengt nu nog weinig bij. We beperken ons hier
dus tot een aantal bemerkingen die vooral toekomst-
gericht zijn : hoe gaat het nu verder ?

Met die maatschappelijke gedragenheid lijkt het van-
daag in het algemeen en op het eerste gezicht rede-
lijk goed te zitten : talloze mannen en vrouwen zullen

desgevraagd het belang van, en sommige allicht ook
de nood aan, een diverse samenstelling van alle
besluit- en adviesorganen in onze maatschappij
beamen, en weinige de verrijking die dat met zich
brengt(8), ontkennen, maar de vraag is hoe stevig dit
laagje politieke correctheid is(9). Vanuit dat oogpunt is
het resultaat dat de wet van 28 juni 2011 nu al bereikt
(een sprong van 15 % in 4 jaar tijd, zie onder randnr.
1) zonder meer toe te juichen. Overigens is er geen
enkele aanwijzing dat de meer divers samengestelde
raden van bestuur slechter zouden functioneren. 

De eeuwige discussie is hoe men die diversiteit
bereikt, en in welke mate de wetgever daarin mag of
zelfs moet tussenkomen, en het debat daarover wordt
snel polariserend en politiek incorrect. Het valt te
hopen dat de vertegenwoordiging van vrouwen in
raden van bestuur van effectengenoteerde vennoot-
schappen en bepaalde overheidsbedrijven over
afzienbare tijd geen wettelijke verplichting meer
moet zijn om te worden waargemaakt, maar helemaal
gerust leek de wetgever daar zelf niet in te zijn : hoe-
wel in de literatuur vaak wordt betoogd dat quota per
definitie tijdelijk moeten zijn om aanvaardbaar te zijn
in het licht van het gelijkheidsbeginsel, is dat alvast
niet zo voor deze wet(10). Het valt evenzeer te hopen
dat de minimumgrens van één derde die de wet
oplegt(11), niet meteen ook de maximumgrens wordt.

Vaak wordt de vergelijking gemaakt met de regels die
de samenstelling van politieke organen beheersen :
sinds 2002 voor het Europese, het federale en de regio-
nale parlementen en sinds 2005 voor de provincie- en
de gemeenteraad, moeten er evenveel mannelijke als
vrouwelijke kandidaten op elke lijst staan, en mogen
de twee eerste kandidaten - die statistisch de grootste
kans op verkiezing hebben - niet van hetzelfde
geslacht zijn(12). Na ongeveer 15 jaar toepassing heeft

7. Zie eerder H. DE WULF, “Do gender quota contribute to better corporate governance ?” in M. DE VOS (ed.) Gender quotas for company boards,
Antwerpen, Intersentia, 2014, 1-34; P. LAMBRECHT, “La loi du 28 juillet 2011 visant à garantir la présence des femmes dans les instances délibératives
des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et de la Loterie Nationale” in X. (ed.) Droit des sociétés - Millésime 2011, Brussel, Larcier, 2011,
161-189; V. SIMONART, “L’obligation de mixité au sein du conseil d’administration des sociétés cotées”, RPS 2011, (41) 41-80); M. WYCKAERT, “De ver-
plichte aanwezigheid van vrouwen in raden van bestuur van genoteerde vennootschappen - de bredere context” in X. (ed.) Recht in beweging. 19de

VRG-alumnidag Antwerpen, Maklu, 2012, 385-397.
8. Zie ook, in dezelfde zin, D. VAN GERVEN, “Editoriaal : De toekomst van de vrouw in de raad van bestuur : een self fulfilling prophecy”, TRV 2014, 747-

748; Y. DE CORDT, “Editoraal : Diversité et indépendance”, TRV-RPS 2016, 477; recent D. VAN GERVEN, Alle mensen zijn gelijk, ook vrouwen, Antwerpen,
Knops Publishing, 2016, 136 p.

9. België staat maar op plaats 24 op 144 van de Global Gender Gap Index 2016 van het World Economic Forum, en scoort bijvoorbeeld eerder middelmatig
op het vlak van politieke invloed (35) en economische participatie en opportuniteiten (37). Ons land scoort anderzijds uitstekend op onderwijs (1), maar
verrassend uitgesproken zwak op gezondheid en levensverwachting (64) (http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=
BEL). De onverholen seksistische uitspraken van de Noord-Amerikaanse president-elect en vooral het gemak waarmee zij worden geaccepteerd en zelfs
goedgepraat, geeft eveneens ernstig te denken.

10. Ook de Raad van State merkte dit op : Adv.RvS bij het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslis-
singsorganen van de autonome overheidsbedrijven en de genoteerde vennootschappen, Parl.St. Kamer nr. 0211/007, www.dekamer.be. 

11. Vanuit de wetenschappelijk onderbouwde vaststelling dat dit de minimale vertegenwoordiging is om niet meer als een buitenbeentje in de organisatie
te worden bekeken.

12. Zie hierover uitgebreid : P. POPELIER, “Geslachtquota in de besluitvormingsorganen van publieke instellingen vanuit juridisch perspectief” in E. BREMS
en L. STEVENS (eds.), Recht en gender in België, Gent, die Keure, 2011, 145-179.
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13. Zij het dat ook in dezen de prangende vraag rijst of dat dan ook niet geldt voor andere representatieve bevolkingsgroepen.
14. Of verscheidenheid (cf. Van Dale) en dat is een onschatbare bron van rijkdom.
15. Gelijkaardige representativiteitsproblemen voor vrouwen stellen zich, om maar een paar voorbeelden in de professionele sfeer te geven, ook in de top

van de magistratuur, de ambtenarij, de universiteiten, de gezondheidszorg en de vrije beroepen : vrouwen zijn massaal aanwezig in deze sectoren, maar
zwaarder ondervertegenwoordigd naarmate de top nadert. We laten daarbij de ongetwijfeld verantwoorde vertegenwoordiging van andere populaties
binnen de maatschappij gemakshalve buiten beschouwing. 

16. Deze neutraliteit komt echter onder druk te staan door de toenemende maatschappelijke aandacht voor genderidentiteit in plaats van geslacht. Zie infra noot 47.
17. Dat hij de kwestie regelt voor overheidsbedrijven, is vanuit de idee van de redelijke politieke vertegenwoordiging van een belangrijke bevolkingsgroep

een veel grotere vanzelfsprekendheid (zie supra randnr. 2).
18. Koninklijk besluit 6 juni 2010 houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur voor genoteerde vennootschappen, BS 8 juli 2010. 
19. Zie bijvoorbeeld op de website van Deredactie.be : “Vrouwen blijven heel zwak vertegenwoordigd in directiecomités” (http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/

binnenland/1.2555615).

deze quotawetgeving onmiskenbaar een grote invloed
gehad : de ernstige twijfels over de kunde van vrouwen
om politiek actief te zijn, zijn zeker afgenomen, de flau-
we grappen heel wat minder evident geworden, en, en
dat is ongetwijfeld het belangrijkst, het aantal politiek
actieve vrouwen is sterk toegenomen. 

Ook deze wetgeving is weliswaar niet aflopend, maar
de vergelijking gaat niet helemaal op. In de eerste
plaats is de vertegenwoordigingsgedachte van een
bevolkingsgroep die meer dan 50 % vertegenwoor-
digt in politieke organen evidenter te verantwoor-
den(13). In die optiek kan men zich zelfs afvragen of
de overheid niet ambitieuzer had moeten zijn, en eer-
der mikken op een vertegenwoordiging van 50 % van
elk van beide geslachten - misschien een tip voor
toekomstig wetgevend optreden, als men in de
quota-sfeer blijft ? In de tweede plaats gaat het hier
om te verkiezen personen : de kiezers blijven volle-
dig vrij om meer mannen dan vrouwen - of omge-
keerd - te verkiezen. Overigens hebben deze quota-
wetten zeker geleid tot de promotie tot op topniveau
van briljante politica’s die er anders misschien niet
aan te pas zouden zijn gekomen, maar men kan niet
anders dan vaststellen dat het nog steeds wachten is
op de eerste vrouwelijke regeringsleider op regionaal
en federaal niveau en dat, door de band genomen, er
nog steeds beduidend minder vrouwelijke toppoli -
tica’s zijn dan mannelijke toppolitici. 

De tijd moet uiteraard zijn werk kunnen doen; feit is
echter dat er nog veel en ook ander werk aan de
winkel is. Dat de overheid overigens zelf niet steeds
het goede voorbeeld geeft in de bevolking van zijn
ambtenarij (en dan vooral diens toplaag), zijn beslis-
sings- en adviesorganen, en zelfs in zijn overheidsbe-
drijven in de ruime zin van het woord, doet de maat-
schappelijke gedragenheid van de vrouwenvertegen-
woordiging geen goed. 

3. Diversiteit, maar waar en hoe ? De impliciet aan
de wet van 28 juli 2011 onderliggende stelling is dat
diversiteit(14) in de populatie van een maatschappij moet
worden doorgetrokken naar de vertegenwoordiging

van de verschillende componenten ervan, en hier is dat
gebeurd voor vrouwen in het hoogste bestuursorgaan
van sommige vennootschappen. Uiteraard kan men
niet in één wetgevende beweging alle maatschappe -
lijke diversiteitsproblemen regelen(15), maar zelfs binnen
deze context blijven de gemaakte keuzes enigszins 
willekeurig. Dat de kwestie alleen is geregeld voor
vrouwen heeft waarschijnlijk te maken met verschillen-
de factoren. Wij denken bv. aan het feit dat de samen-
stelling van de raden van bestuur in deze vennoot-
schappen gemakkelijk terug te vinden is, of nog, aan
de oorspronkelijk duizelingwekkende kloof tussen het
aantal vrouwen dat theoretisch (op basis van opleiding,
ervaring, intelligentie, arbeidsethos, technische experti-
se, netwerk, ...) in aanmerking komt voor een bestuurs-
opdracht en het aantal dat dat ook effectief doet. Ook
de evidentie en de relatieve(16) neutraliteit van het crite-
rium “geslacht” en het voorbeeld van een aantal omrin-
gende landen kunnen een rol hebben gespeeld. 

Het neemt dus niet weg dat men zich vragen kan
stellen bij het gegeven dat de wetgever alleen effec-
tengenoteerde vennootschappen(17) in zijn vizier nam
(zie ook verder, randnr. 6), en alleen de vertegen-
woordiging van vrouwen, en alleen op het niveau
van het bestuursorgaan. Genoteerde vennootschap-
pen hebben inderdaad een voorbeeldfunctie omdat
ze een beroep doen op het (inmiddels wereldwijde)
publieke spaarwezen. Dat bijvoorbeeld het deugde-
lijk bestuur daar wettelijk is vormgegeven (art. 96, 
§ 2 W.Venn. en het koninklijk besluit van 6 juni
2010(18)), is verantwoordbaar, ook al is er op zichzelf
geen reden om in niet-genoteerde vennootschappen
niet deugdelijk te besturen. Of deze voorbeeldfunctie
zich ook uitstrekt tot de vertegenwoordiging van
vrouwen, is minder evident. Ook het feit dat het wet-
gevend ingrijpen zich beperkt tot het niveau van de
raad van bestuur is niet noodzakelijk alleen een posi-
tief signaal : dit is weliswaar het hoogste orgaan waar
- althans theoretisch - de meeste macht zit geconcen-
treerd, maar de echte macht - waaronder deze om de
gang van zaken in de concrete dagelijkse realiteit te
beïnvloeden - zit op het uitvoerend niveau(19).
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Dan kan het nog maar één richting uit : een verhoog-
de aandacht voor de doorstroming van vrouwen in
het algemeen in de economische sector. Dat betekent
o.m. aandacht voor en doorbreking van typische rol-
lenpatronen in de gezins- en de schoolomgeving, in
de media en in de reclame, stimulering van goede
school- en opleidingskeuzes die niet stereotyperen
(en soms zelfs stigmatiseren), bijzondere aandacht
voor de rol van de vrouw in dat deel van de popula-
tie dat een andere religieus-culturele achtergrond
heeft, aandacht voor vrouwelijke ondernemers (en ja,
uiteraard aandacht voor alle ondernemers, maar
zolang vrouwen ongeveer één derde van de totale
ondernemerspopulatie vertegenwoordigen(20), blijft
net iets meer aandacht voor vrouwelijke onderne-
mers verantwoord), eindelijk gelijk loon voor gelijk
werk, aandacht voor de leefbaarheid van de combi-
natie werk-gezin voor moeders én vaders, aandacht
voor de instroom en vooral de doorstroming van
bekwame vrouwen in de organisatie (en opnieuw,
uiteraard ook van bekwame mannen, maar die heb-
ben er op dit ogenblik minder nood aan). We hebben
vrouwen op de uitvoerende niveaus immers even
hard nodig als op de niet-uitvoerende niveaus, en de
doorstroming naar het niet-uitvoerende niveau wordt
dan eens te vanzelfsprekender. 

Laat ons dus hopen dat de divers samengestelde
raden van bestuur van genoteerde vennootschappen
en overheidsbedrijven meer doen dan formeel divers
te zijn samengesteld, en voor de rest alles bij het
oude te laten.

4. En de zelfregulering ? De wettelijke ingreep uit
2011 stelt ook de klassieke methode van zelfregule-
ring in genoteerde vennootschappen in vraag in een
materie die zich daar nochtans bij uitstek lijkt toe te
lenen, m.n. diversiteit in de samenstelling van de
raad van bestuur van effectengenoteerde vennoot-
schappen. Dat was overigens de tweede keer op rij
over een korte tijdspanne : ook inzake remuneratie
werd de zelfregulering opzijgeschoven met de wet
van 6 april 2010(21). Er is wel een verschil : remune -
ratie maakte al sinds de Corporate Governance Code
2004 deel uit van de zelfregulering; voor vertegen-

woordiging van vrouwen werden de eerste stappen
pas gezet begin 2011(22), maar kwam de wetgever al
enkele maanden later dwingend tussen. Waar zelf -
regulering voor remuneratie dus een faire kans had
gekregen, is dat niet zo voor de vertegenwoordiging
van vrouwen.

Sindsdien liet de Commissie Corporate Governance,
die in haar huidige samenstelling de één derde norm
overigens evenmin haalt (20 leden, onder wie 4 vrou-
wen), de kwestie onaangeroerd. Op haar website
vindt men enkel de hierboven aangehaalde oproep
van vóór de wet van 28 juli 2011 om werk te maken
van een ernstige vertegenwoordiging van vrouwen in
de raad van bestuur en een aantal kritische bedenkin-
gen over het wetsvoorstel(23). Ook de Corporate
Governance Code van 2009 is op het vlak van (gen-
der)diversiteit niet bepaald aantrekkelijk, vernieu-
wend of uitdagend(24). 

Bij deze dus een oproep aan de Commissie
Corporate Governance : dit blijft bij uitstek een kwes-
tie die via zelfregulering een bredere basis en eviden-
tie moet worden gegeven. Er zijn nog vele kansen en
mogelijkheden om de diversiteit, in de brede beteke-
nis van het woord, in de genoteerde vennootschap-
pen te verbeteren en een groter maatschappelijk
draagvlak te geven.

De politiek heeft dezelfde opportuniteiten in de over-
heidsbedrijven, maar ook zij grijpt deze kansen zel-
den met volle handen als het er concreet om gaat om
raden van bestuur te bevolken(25). 

5. Het einde is nog niet in zicht. De conclusie is
duidelijk : het diversiteitsverhaal is niet verteld met
de wet van 28 juli 2011, zeker niet breed maatschap-
pelijk, maar zelfs niet voor vrouwen in effectengeno-
teerde vennootschappen en in de betrokken over-
heidsbedrijven. De wetgever, de economische sector,
de vrouwen én de mannen zouden aan eenzelfde
zeel moeten trekken : maximale kansen voor ieder-
een, want onze maatschappij kan alle bekwaamheid
en inzet goed gebruiken. 

20. Cijfers van Unizo n.a.v. “De dag van de ondernemer 2016” (http://www.dagvandeondernemer.com/ditisondernemeninbelgie2016/).
21. Wet 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van

de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector, BS 6 april 2010.
22. Zie het persbericht van de Commissie van 11 januari 2011 (http://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/news/

2011_01_11_persbericht_repr_vrouwen_0.pdf). 
23. http://www.corporategovernancecommittee.be/nl/actualiteit/persberichten/kritisch-advies-raad-van-state-over-wettelijke-quota-voor-vrouwen-raden.
24. Zie principe 2.1 : “De samenstelling van de raad van bestuur dient te waarborgen dat beslissingen genomen worden in het vennootschapsbelang. Deze

samenstelling wordt bepaald op basis van genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen, alsook complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en

kennis. De CG-Verklaring bevat een lijst van de leden van de raad van bestuur” en de bijhorende richtlijn : “De raad van bestuur is klein genoeg met het

oog op een efficiënte besluitvorming. De raad van bestuur is groot genoeg opdat zijn leden ervaring en kennis uit diverse domeinen kunnen bijdragen en

opdat wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur ongehinderd kunnen worden opgevangen”.
25. De manier waarop de pers hierover bericht, maakt de zaak zelden beter. Zie bijvoorbeeld op de website van De Tijd : www.tijd.be/nieuws/archief/

Regering_Di_Rupo_strikt_vrouwen_voor_raden_van_bestuur_overheidsbedrijven.9404167-1615.art?ckc=1.
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26. Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome
overheidsbedrijven en de genoteerde vennootschappen, Parl.St. Kamer nr. 0211/001, www.dekamer.be, 5; Amendementen nrs. 1-2 bij het wetsvoorstel
tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot wijziging van het Wetboek
van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome overheidsbedrijven en de geno-
teerde vennootschappen, Parl.St. Kamer nr. 0211/002, www.dekamer.be, 5-6. De schijnbare evidentie waarmee we dit toepassingsgebied omschrijven,
bedriegt : in werkelijkheid is daarover heel wat discussie geweest. Het blijft ook één van de tere punten van de regeling (zie supra randnr. 3).

27. Aanv. verslag inzake het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheids -
bedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het
beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de
genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij, Senaat nr. 1097/3, www.senaat.be, 14.

28. Amendementen nrs. 1-2 Kamer wet 28 juli 2011, supra noot 26, 5.
29. Wet 22 maart 2002 houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, BS 

26 maart 2002, 12.554. T. COEN, “A (train) journey through time : evolutie van structuur en governance van de Belgische spoorwegen”, Tijdschrift Vervoer

en Recht 2016, (2) 12.
30. Wet 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, BS 

12 januari 2016, 763.

Na deze korte schets van de juridische-maatschappe-
lijke context zoomen we nu in op de wet van 28 juli
2011 zelf.

3. De toepassing en de berekening van
de quota

3.1. De geviseerde rechtspersonen

6. Drie categorieën. De wet van 28 juli 2011 garan-
deert een minimale vertegenwoordiging van beide
geslachten in drie categorieën van rechtspersonen :
(i) sommige autonome overheidsbedrijven, (ii) de
Nationale Loterij, NV van publiek recht en (ii) effec-
tengenoteerde vennootschappen. 

De wetgever heeft deze rechtspersonen gekozen
omwille van hun maatschappelijke verantwoordelijk-
heid(26). De overheid moet daarbij het goede voor-
beeld geven en maximale diversiteit binnen haar
autonome overheidsbedrijven nastreven. Uiteraard
kan men zich afvragen waarom daarnaast ook de
Nationale Loterij in het toepassingsgebied werd
opgenomen, terwijl diverse andere naamloze ven-
nootschappen van publiek recht niet door het quo-
tum worden geviseerd(27). Effectengenoteerde ven-
nootschappen doen een beroep op financiële mark-
ten waardoor hun maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid groter is dan die van besloten vennootschap-
pen (daarover ook supra randnr. 3)(28). 

De quota voor deze drie categorieën zijn niet iden-
tiek. Terwijl de quota voor de autonome overheids-
bedrijven en de Nationale Loterij enkel gelden voor
de bestuurders die worden aangewezen door de
Belgische Staat of door een door de Belgische Staat
gecontroleerde vennootschap, viseert het quotum
voor de effectengenoteerde vennootschappen de vol-
tallige raad van bestuur. Daarnaast zijn de quota voor
de eerste twee categorieën onmiddellijk in werking
getreden en wordt de miskenning ervan slechts

beteugeld door de nietigheid van het benoemingsbe-
sluit dat rechtstreeks verantwoordelijk is voor het feit
dat de quota niet (langer) zijn vervuld. De effecten-
genoteerde vennootschappen hebben daarentegen
van de Belgische wetgever een ruime tijd gekregen
om aan het geslachtsquotum te voldoen. Ten slotte
riskeren bestuurders van deze vennootschappen
naast de nietigheid van het benoemingsbesluit tevens
financiële sancties wanneer de minimale vertegen-
woordigingsdrempel niet (langer) is bereikt.

7. Sommige autonome overheidsbedrijven en de

Nationale Loterij. België telt op dit ogenblik vijf
autonome overheidsbedrijven : Belgocontrol, bpost,
Proximus, NMBS en Infrabel (art. 1, § 4 wet 21 maart
1991). Het opschrift van de wet van 28 juli 2011 doet
weliswaar anders vermoeden, maar het geslachtsquo-
tum dat deze wet heeft ingevoerd, vindt slechts toe-
passing op de eerste drie : Belgocontrol, bpost en
Proximus.

Dit quotum werd immers ingeschreven in artikel 18,
§ 2bis van de wet van 21 maart 1991. De specifieke
organieke regels van de NMBS en Infrabel sluiten de
toepassing van dit artikel evenwel uit (cf. art. 162 en
206 wet 21 maart 1991). Voor deze overheidsbedrij-
ven werd reeds in 2002 een minimale vertegenwoor-
diging van de geslachten binnen de raad van bestuur
ingevoerd (cf. art. 162bis, § 1 resp. 207, § 1 wet 21
maart 1991)(29). Deze oudere quota worden evenwel
op een andere wijze berekend dan die van de wet
van 28 juli 2011 (zie infra randnr. 12).

Daarnaast werd recent de samenstelling en de wer-
king van de raden van bestuur van de genoteerde
autonome overheidsbedrijven (bpost en Proximus)
afgestemd op de gemeenrechtelijke regels uit het
Wetboek van vennootschappen(30). Daartoe werd o.m.
de toepassing van artikel 18 van de wet van 21 maart
1991 op deze overheidsbedrijven geschrapt, evenwel
met uitdrukkelijke uitzondering van § 2bis (art. 54/6,
4° wet 21 maart 1991). Volgens de parlementaire
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voorbereiding wenste de wetgever niet te raken aan
het “genderevenwicht binnen de groep bestuurders die

op voordracht van de overheid worden benoemd” (31).
Deze wetswijziging heeft de quotumregeling voor
deze autonome overheidsbedrijven nochtans onrecht-
streeks wel gewijzigd. De aan dit quotum onderwor-
pen bestuurders worden immers niet langer recht-
streeks door de Koning, maar op voordracht van de
Belgische Staat (of een door de Belgische Staat gecon-
troleerde vennootschap) door de algemene vergade-
ring benoemd (zie infra randnr. 11).

Het quotum voor de samenstelling van de raad van
bestuur van de Nationale Loterij is terug te vinden in
de organieke wet van deze NV van publiek recht,
meer bepaald in artikel 8, § 1, tweede lid van de wet
van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking
en het beheer van de Nationale Loterij(32). Net zoals
voor de autonome overheidsbedrijven, viseert dit
quotum slechts de leden van de raad van bestuur die
door de Belgische Staat of door een door de Bel -
gische Staat gecontroleerde vennootschap zijn “aan-
gewezen” (zie infra randnr. 11).

8. Effectengenoteerde vennootschappen. In het
oorspronkelijke wetsontwerp werden enkel de ven-
nootschappen waarvan de aandelen op een geregle-
menteerde markt (artikel 4 W.Venn.) zijn genoteerd,
onder het toepassingsbied van de quotumregeling
gebracht. In zijn advies merkte de Raad van State
echter op dat dit een niet nader gemotiveerd verschil
in behandeling teweegbracht met vennootschappen
waarvan enkel andere effecten tot de handel op een
gereglementeerde markt zijn toegelaten(33). Daarop
werd het personeel toepassingsgebied van artikel
518bis W.Venn. verruimd tot alle vennootschappen
wier effecten (aandelen of andere) op een geregle-
menteerde markt zijn genoteerd, en dus met inbegrip
van diegene met een besloten aandeelhouderskring
(we gebruiken in deze bijdrage de (niet erg spreken-
de) term “effectengenoteerde vennootschappen”)(34).

Niet alle aspecten van de wet van 28 juli 2011 werden
hier echter op afgestemd (zie infra randnrs. 16 en
23). Het aantal vennootschappen dat uitsluitend
andere effecten dan aandelen noteert op een geregle-
menteerde markt, is echter beperkt. 

Het gros van de geviseerde vennootschappen zijn
naamloze vennootschappen. Via de bijzondere door-
verwijzingsbepalingen vindt artikel 518bis W.Venn.
ook toepassing op Comm.VA’s (art. 657 W.Venn.) en
Europese Vennootschappen(35) (art. 47.2 SE-verorde-
ning) wier effecten op een gereglementeerde markt
zijn genoteerd(36). 

Wanneer een Comm.VA slechts één (statutaire) zaak-
voerder telt, kan het quotum uiteraard niet worden
toegepast op niveau van diens bestuursorgaan. De bij-
zondere afrondingsregel belet in dat geval dat de ven-
nootschap tot een meerhoofdig bestuur zou worden
gedwongen (zie infra randnr. 12). De enige zaakvoer-
der van een Comm.VA is evenwel bijna steeds een
rechtspersoon waardoor de Comm.VA de facto wordt
bestuurd door het (meerhoofdig) bestuursorgaan van
de zaakvoerder-rechtspersoon. Om te vermijden dat
de regels rond de samenstelling van het bestuursor-
gaan door deze constructie zouden worden omzeild,
worden zij in de praktijk toegepast op niveau van het
bestuursorgaan van de statutaire zaakvoerder-rechts-
persoon(37). Ook de quotaregeling moet volgens deze
regel, die steunt op een impliciete lezing van de wet-
tekst, op niveau van de raad van bestuur van de sta-
tutaire zaakvoerder worden toegepast(38). 

9. Cumul loert steeds om de hoek. Geslachtsquota
op niveau van de raden van bestuur van vennoot-
schappen zijn niet nieuw. De primeur was wellicht
weggelegd voor de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen in wiens raad van bestuur
sinds 2002 een minimum aan mannen en vrouwen
moet zetelen(39). Sindsdien werden en worden zowel
op federaal als deelstatelijk niveau in uiteenlopende

31. MvT wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, Parl.St. Kamer
nr. 1287/001, www.dekamer.be, 10-11.

32. Wet 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, BS 4 mei 2002, 18.828. 
33. Adv.RvS wet 28 juli 2011, supra noot 10, 17.
34. Aanv. verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome
overheidsbedrijven en de genoteerde vennootschappen, Parl.St. Kamer nr. 0211/010, www.dekamer.be, 9.

35. Voor Europese Vennootschappen met een dualistische bestuursstructuur lijkt het quotum te moeten worden toegepast op niveau van de directieraad. Uit
Boek XV W.Venn. (o.a. art. 901) kan immers worden afgeleid dat de directieraad de functie van de raad van bestuur vervult binnen de Europese
Vennootschap. Aangezien de benoeming van de leden van de directieraad door de raad van toezicht gebeurt, is het evident dat voor de toepassing van
de schorsingssanctie de verwijzing naar de algemene vergadering moet worden gelezen als een verwijzing naar de raad van toezicht.

36. V. SIMONART, “L’obligation de mixité au sein du conseil d’administration des sociétés cotées”, supra noot 7, 68.
37. Voor de gereglementeerde vastgoedvennootschappen is hierin uitdrukkelijk in de wet voorzien. Zie L. VAN BEVER en A. HERMANS, “De gereglemen-

teerde vastgoedvennootschap. Nieuw statuut voor de Belgische REIT-sector”, TRV 2014/7, (639) 673, inz. noot 160. 
38. Comm.VA’s waarvan de aandelen zijn genoteerd, worden inderdaad reeds vanwege de structurele belangenconflictenprocedure (art. 524 W.Venn.) tot

meerhoofdigheid gedwongen. V. SIMONART, “L’obligation de mixité au sein du conseil d’administration des sociétés cotées”, supra noot 7, 68-69.
39. Art. 9 Wet 22 maart 2002, supra noot 29; bij de ontvlechting van de unitaire NMBS in 2005 werd deze verplichting overgenomen voor de NMBS Holding,

de NMBS en Infrabel. T. COEN, “A (train) journey through time”, supra noot 29, 12-14.
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40. Zie o.m. art. 13 Decr.Fr.Gem.Comm., 24 april 2014 betreffende het bestuur en de transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten, BS 19 januari
2015, 2.125, Art. 1 Decr.Fr., 15 december 2010 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de organen van de rechts-
personen aangesteld door de Franse Gemeenschap, BS 8 februari 2011, 9.710.

41. Dit is, bij wijze van voorbeeld, het geval voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (art. 19 Decr.Vl., 30 april 2009 betreffende de organisatie en
financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, BS 6 juli 2009), de Belgische Technische Coöperatie (art. 22 Wet 21 december 1988 tot oprichting
van de “Belgische Technische Coöperatie” in de vorm van een vennootschap van publiek recht, BS 30 december 1998, 41.810), de Federale Participatie-
en Investeringsmaatschappij (art. 3bis Wet 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investerings-
maatschappijen, BS 18 april 1962, 3.182), de Vlaamse autonome provinciebedrijven (art. 229, § 2, 9 december 2005 Vl. Provinciedecreet, BS 29 december
2005, 56.891) en de Waalse autonome gemeentebedrijven (art. L.1231-5, § 2 Waals wetboek, 22 april 2004 van de plaatselijke democratie en decentrali-
satie, BS 12 augustus 2004, 60.029).

42. Zie o.m. art. 3, § 2 Decr.W., 9 januari 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beheersorganen
van de inrichtingen voor bejaarde personen in het Waalse Gewest, BS 28 januari 2014, 7.021 en art. 8/3 Wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, BS 7 mei 1965, 5.260. 

43. BS 7 mei 2014, 36.794.
44. Deze regeling is minder stringent dan de wet van 28 juli 2011, maar zo vrijblijvend is ze ook weer niet. Zowel het streefcijfer, het uitgestippelde beleid

als de uitvoering ervan moeten immers worden bekendgemaakt. Bovendien is een beleid van “status quo” niet toegelaten, aangezien de wet uitdrukkelijk
een verhoging van het aantal vrouwen vereist. Er is evenwel niet in een specifieke sanctie voorzien indien het beleid niet of onvoldoende wordt uitge-
voerd. J. DELVOIE en T. COEN, “Corporate governance in de nieuwe Bankenwet : een overzicht” in K. BYTTEBIER, J. DELVOIE en T. WERA (eds.),
Corporate governance in banken, Antwerpen, Intersentia, 2014, 130. Zie ook : K. MACOURS en M. WYCKAERT, “De governance van kredietinstellingen
onder de Bankwet van 25 april 2014 : “The times are they a-changin ?”” in V. COLAERTS (ed.) De nieuwe Bankwet, Roeselare, Roularta, 2015, 131 en
162. Het is een gemiste kans dat de maatregel zich opnieuw beperkt tot het niveau van de raad van bestuur (supra randnr. 3).
Deze verplichting wordt op Europees niveau geconcretiseerd door het ontwerp van richtsnoer dat de EBA momenteel in uitvoering van artikel 91(10)
van Richtlijn 2013/36/EU, d.i. de richtlijn die aan de basis ligt van de wet van 25 april 2014, voorbereidt. Dit ontwerp voorziet er o.m. in dat de (signifi-
cante) kredietinstelling dit streefcijfer moet concretiseren en dat het zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerende bestuurders moet omvatten. Voor klei-
nere kredietinstellingen zou een kwalitatief streefcijfer volstaan. Ontwerp “Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members
of the management body”, 28 oktober 2016, 39-40, www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance. Dit gaat dus al de betere weg op,
maar zou voor België betekenen dat het directiecomité in de oefening wordt betrokken.

45. Amendementen nrs. 1-2 Kamer wet 28 juli 2011, supra noot 26, 5; P. LAMBRECHT, “La loi du 28 juillet 2011”, supra noot 7, 183; V. SIMONART,
“L’obligation de mixité au sein du conseil d’administration des sociétés cotées”, supra noot 7, 69. 

46. Momenteel worden het aardgasvervoersnet en de opslaginstallatie voor aardgas beheerd door NV Fluxys Belgium, wier aandelen zijn genoteerd op
Euronext Brussels. Art. 1 MB 23 februari 2010 tot aanwijzing van de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas, BS 2 maart 2010, 13.566 en art. 1
MB 23 februari 2010 tot aanwijziging van de beheerder van het aardgasvervoersnet, BS 2 maart 2010, 13.567. Voor de samenstelling van haar raad van
bestuur moet NV Fluxys bijgevolg terzelfdertijd met verschillende, afwijkende, quota rekening houden.

domeinen geslachtsquota ingevoerd. Soms moeten
deze quota worden nageleefd door de overheid die
kandidaat-bestuurders rechtstreeks benoemt of ter
benoeming voorstelt in het kader van een voor-
drachtrecht(40). In andere gevallen zijn de quota inge-
schreven in de organieke wetgeving van publiek-
rechtelijke rechtspersonen(41) of nemen zij de vorm
aan van een certificeringsvoorwaarde voor rechtsper-
sonen die worden betrokken bij de behartiging van
het algemeen of deelstatelijk belang(42).

Ook kredietinstellingen zijn aan een afzonderlijke
regeling onderworpen : artikel 31, § 2, 1° van de wet
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht
op kredietinstellingen(43) legt het benoemingscomité
op een streefcijfer vast te stellen voor de vertegen-
woordiging van het ondervertegenwoordigde
geslacht (vrouwen) in de raad van bestuur en een
beleid uit te stippelen om het aantal vrouwen te ver-
groten en op die manier dit streefcijfer ook effectief
te halen(44).

De wet van 28 juli 2011 sluit de toepassing van deze
bijzondere quotaregels niet uit. Bij de samenstelling
van hun bestuursorganen moeten sommige rechts-
personen terzelfdertijd aan verschillende geslachts-
quota voldoen, elk met hun eigen berekeningsme-
thode en sancties. De wet van 28 juli 2011 biedt zelf
het voorbeeld van de genoteerde autonome over-

heidsbedrijven. Proximus en bpost zijn zowel aan
artikel 18, § 2bis van de wet van 21 maart 1991 als
aan artikel 518bis W.Venn. onderworpen(45). Of dit
een verstandige optie is, valt te betwijfelen : de
opeenstapeling van net verschillende regels doet de
sympathie voor vrouwenquota zeker niet toenemen.

Ook in andere domeinen moeten rechtspersonen
rekening houden met cumul. Denk bijvoorbeeld aan
de beheerders van het aardgasvervoersnet, de
opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie.
De raad van bestuur van deze beheerders moet op
grond van artikel 8/3 van de wet van 12 april 1965
minstens voor een derde zijn samengesteld uit leden
van een ander geslacht dan dat van de overige leden.
Deze bepaling lijkt identiek aan artikel 518bis
W.Venn., maar bevat geen bijzondere afrondingsfor-
mule waardoor steeds naar boven moet worden afge-
rond om aan deze certificeringsvoorwaarde te vol-
doen (zie infra randnr. 12)(46). Zij vereist aldus dat, bij
wijze van voorbeeld, een zevenkoppige raad van
bestuur minstens drie vrouwen telt, terwijl voor de
toepassing van artikel 518bis W.Venn. de aanwezig-
heid van “slechts” twee vrouwen had volstaan. 

Ook de bijzondere regeling voor kredietinstellingen
sluit de toepassing van artikel 518bis W.Venn. niet
uit. In de (weliswaar onwaarschijnlijke) hypothese
dat de effecten van een kredietinstelling zouden zijn
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genoteerd, moet de kredietinstelling niet alleen
steeds aan de quotaregeling uit het Wetboek van
vennootschappen voldoen, zij moet bovendien blij-
vend streven naar een evenwichtige vertegenwoordi-
ging van beide geslachten en dus een verhoging van
het aantal vrouwen in haar raad van bestuur. 

3.2. Het geslacht als wettelijk onderschei-
dingscriterium

10. De rechtspersoon-bestuurder heeft geen

geslacht ... of toch ? Centraal in de toepassing van
de wet van 28 juli 2011 staat uiteraard het geslacht
van de leden van de raden van bestuur. Elke natuur-
lijke persoon heeft een (juridisch) geslacht(47).
Rechtspersonen daarentegen zijn uit hun aard
geslachtsloos(48). 

In principe heeft dit tot gevolg dat bij de invulling
van het geslachtsquotum geen rekening mag worden
gehouden met de aanwezigheid van rechtspersoon-
bestuurders binnen de raad van bestuur, noch in de
teller noch in de noemer van de verhoudingsbreuk.
Bij de totstandkoming van de wet van 28 juli 2011
werd echter opgemerkt dat de rechtspersoon-
bestuurder het geslacht aanneemt van zijn vaste ver-
tegenwoordiger(49).

De vaste vertegenwoordiger moet inderdaad aan de
(wettelijke en statutaire) benoemings- en uitoefe-

ningsvoorwaarden voldoen alsof hij het mandaat dat
hij namens de rechtspersoon-bestuurder uitoefent, in
eigen naam bekleedt (art. 61, § 2 W.Venn.). Dit bete-
kent o.m. dat hij aan dezelfde onverenigbaarheids -
bepalingen, leeftijdsgrenzen en onafhankelijkheids-
vereisten onderworpen is als de rechtspersoon-
bestuurder zelf (50). Hierdoor wordt de afzonderlijke
rechtspersoonlijkheid van de rechtspersoon-bestuur-
der weliswaar onrecht aangedaan, maar het is de
enige manier om te vermijden dat de techniek van de
vaste vertegenwoordiger zou worden aangewend om
aan eventuele benoemingsvoorwaarden te ontsnap-
pen(51).

Een uitdrukkelijke wettelijke regel, naar analogie met
het Franse recht(52), was hier wellicht op zijn plaats
geweest, maar met de nodige creativiteit(53) wordt de
rechtspersoon-bestuurder op deze manier alsnog ver-
vrouwelijkt of vermannelijkt, al naargelang het geval.
Dit dreigt evenwel nieuwe moeilijkheden te creëren,
nu de bestuurde vennootschap geen (juridisch) vat
heeft op de benoeming van de vaste vertegenwoor-
diger(54) die bovendien tijdens de looptijd van het
mandaat door de rechtspersoon-bestuurder kan wor-
den vervangen of ontslag kan nemen. In de praktijk
wordt hier meestal wel een mouw aan gepast en
wordt de benoeming van de rechtspersoon-bestuur-
der (contractueel of statutair) gekoppeld aan de
instemming van de bestuurde vennootschap met de
persoon die met de uitoefening van de functie van
vaste vertegenwoordiger wordt belast(55). 

47. Het geslacht van een natuurlijke persoon mag niet worden verward met diens gender. Terwijl het geslacht vertrekt van de biologische kenmerken van een
persoon, verwijst gender naar de kenmerken en eigenschappen die de maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald en de wijze waarop een individu zijn
eigen “geslacht” aanvoelt en ervaart. Er bestaan personen die kenmerken en/of eigenschappen van beide geslachten vertonen en zodanig niet uitsluitend
tot één van de twee geslachtscategorieën kunnen of wensen te worden ingedeeld. Voor de invulling van het geslachtsquotum is het juridisch geslacht van
de (kandidaat-)bestuurders determinerend, zoals dit in de geboorteakte is opgenomen. De individuele genderbeleving komt niet in aanmerking.
De invoering van geslachtsquota staat haaks op de huidige maatschappijvisie die steeds meer neigt naar de ontwikkeling van “geslachtsneutraal” recht
(denk bv. aan de invoering van het homohuwelijk en de mogelijkheid voor personen van hetzelfde geslacht om te adopteren) en die het “geslacht” plaats
laat ruimen voor het “gender”, zoals elke persoon dit individueel beleeft. Laat onze wetgever er evenwel maar eerst eens in slagen om vrouwen op
natuurlijke wijze te laten doorstoten tot de raden van bestuur, eer hij zich buigt over de vraag hoe hij omgaat met de genderidentiteit; ondertussen kan
het maatschappelijk draagvlak worden bewerkt en vergroot.

48. M. LAVAGLE, “Quel est le sexe d’une ASBL ?”, ASBL Info 2014/15, (2) 2-3.
49. Aanv. verslag Kamer wet 28 juli 2011, supra noot 34, 6; P. LAMBRECHT, “La loi du 28 juillet 2011”, supra noot 7, 186; V. SIMONART, “L’obligation de

mixité au sein du conseil d’administration des sociétés cotées”, supra noot 7, 70.
50. H. DE WULF, “De rechtspersoon-bestuurder en de schriftelijke algemene vergadering”, NjW 2003/29, (474) 478; E. LEROUX, “De vaste vertegenwoordiger

van de rechtspersoon-bestuurder”, T.Not. 2003/10, (502) 513.
51. Zie o.a. K. GEENS en M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen. Deel II. De Vennootschap. A. Algemeen deel in Beginselen van Belgisch privaat-

recht, IV, Antwerpen, Kluwer, 2011, 496. 
52. Vgl. art. L.225-20 CdC. Zie ook art. 3, § 2 Decr.W. 9 januari 2014, supra noot 42, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat met het geslacht van de verte-

genwoordiger van de privaatrechtelijke rechtspersonen-bestuurders rekening moet worden gehouden.
53. M. WYCKAERT, “De verplichte aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur”, supra noot 7, 391.
54. H. DE WULF, “De rechtspersoon-bestuurder”, supra noot 50, 476; E. LEROUX, “De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder”, supra

noot 50, 509. 
55. K. GEENS en M. WYCKAERT, Verenigingen en vennootschappen. Deel II. De Vennootschap. A. Algemeen deel, supra noot 51, 495; M. WAUTERS, “Art.

61, § 2 W.Venn.” Comm. V. en V., losbl. De meeste bestuurders-rechtpersonen zijn immers eenpersoonsvennootschappen met één zaakvoerder, die voor-
namelijk om fiscale redenen worden aangegaan. In genoteerde vennootschappen is er steeds meer druk om, naar internationaal voorbeeld, alleen natuur-
lijke personen tot bestuurder te benoemen. In kredietinstellingen (art. 19, § 1 van de Bankwet van 25 april 2014) en verzekeringsondernemingen (art.
40, § 1 van de Verzekeringswet van 13 maart 2016) is dat zelfs verplicht. 
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56. Wanneer de Koning slechts een deel van de bestuurders rechtstreeks benoemt, voorziet de wetgever meestal in de vorming van een afzonderlijk kies-
college dat bestaat uit de andere aandeelhouders dan de Belgische Staat en dat ermee wordt belast de overige bestuurders te kiezen. Zie bv. art. 19, § 1
Wet 19 april 2002, supra noot 32. 

57. MvT wet 16 december 2015, supra noot 30, 10-11.
58. Art. 21, § 2 van de statuten van bpost, zoals laatst goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 september 2016, BS 19 september 2016, 62.739. Art. 18, § 3

van de statuten, zoals laatst goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 juli 2016, BS 12 september 2016, 61.148.
59. De Nationale Loterij telt bijvoorbeeld veertien bestuurders van wie twaalf rechtstreeks door de Koning worden benoemd en twee worden aangewezen

door de FPIM (art. 19, § 1 van de wet van 19 april 2002). De Koning en de FPIM moeten er samen voor zorgen dat 4 bestuursmandaten door vrouwen
worden bekleed. Geraken zij er niet uit, dan dient de Koning drie vrouwelijke bestuurders aan te wijzen en de FPIM één. Afhankelijk van de concrete
getallen is de gewenste vertegenwoordiging echter niet gegarandeerd : stel dat er in totaal 15 bestuurders zijn, van wie 13 door de Koning worden
benoemd, dan komen we bij deze opsplitsing 1 vrouwelijke bestuurder te kort (13 => 3 vrouwelijke bestuurders; 2 => 1 vrouwelijke bestuurder, of een
totaal van 4 (en niet 1/3 of 5) vrouwelijke bestuurders. 

60. In artikel 8/3 wet 12 april 1965, supra noot 42, ontbreekt bijvoorbeeld zulke afrondingsregel. De beheerders van het aardgasvervoersnet, de opslag -
installatie voor aardgas en de LNG-installatie kunnen dan ook de afrondingsregel uit artikel 518bis W.Venn. niet toepassen zonder de certificeringsvoor-
waarde van artikel 8/3 wet 12 april 1965, supra noot 42, met de voeten te treden (zie supra randnr. 9). Zij moeten steeds naar boven afronden om aan
beide quota te voldoen. 

3.3. De berekening van het quotum

11. In aanmerking te nemen bestuurders. Voor
effectengenoteerde vennootschappen kan het totaal
aantal bestuurders waarop de één-derde-regel moet
worden toegepast, eenvoudig worden vastgesteld
aan de hand van het totaal aantal bestuursmandaten
dat effectief wordt ingevuld (en dat lager kan zijn dan
het statutair vastgelegde maximumaantal). 

Voor de autonome overheidsbedrijven en de
Nationale Loterij, daarentegen, worden enkel de
bestuurders in aanmerking genomen die door de
Belgische Staat of door een door de Belgische Staat
gecontroleerde vennootschap worden “aangewezen”.
Uit de parlementaire voorbereiding kan worden afge-
leid dat de wetgever hier zowel de bestuurders
bedoelt die rechtstreeks door de overheid worden
benoemd als de bestuurders die op zijn voordracht
door de algemene vergadering (of een bijzonder
kiescollege(56)) worden benoemd(57). 

Concreet worden de leden van de raad van bestuur
van Proximus en bpost sinds de wetswijziging van 16
december 2015 rechtstreeks door de algemene verga-
dering benoemd. De statuten van beide overheidsbe-
drijven voorzien echter in een voordrachtrecht voor
aandeelhouders die een deelneming aanhouden van
25 % resp. 15 % en dit pro rata hun aandelenbezit(58).
Aangezien de Belgische Staat (vooralsnog) verplicht
meerderheidsaandeelhouder is van beide autonome
overheidsbedrijven (art. 39 Wet van 21 maart 1991),
wordt de helft van het totale aantal bestuurders op
voordracht van de Belgische Staat benoemd. Binnen
deze groep bestuurders moet minstens één derde
vrouw zijn. Daarnaast moeten ook op niveau van het
totale aantal bestuurders beide geslachten voor min-
stens één derde aanwezig zijn en dit ongeacht op
wiens voordracht de bestuurders zijn benoemd.
Artikel 18, § 2bis van de wet van 21 maart 1991 sluit
de toepassing van artikel 518bis W.Venn. immers niet
uit (zie supra randnr. 9).

Wanneer slechts een deel van de bestuurders recht-
streeks wordt benoemd door de Belgische Staat en
de rest wordt aangewezen door een door de
Belgische Staat gecontroleerde vennootschap, moe-
ten beide groepen bestuurders o.i. worden samenge-
teld voor de toepassing van het quotum. Slechts wan-
neer er geen eensgezindheid zou bestaan tussen de
Belgische Staat en de vennootschap die zij nochtans
controleert, moeten zij afzonderlijk instaan voor de
invulling van het quotum(59). 

12. Afronding naar het dichtstbijzijnde gehele

getal. Zolang het totale aantal in aanmerking te
nemen bestuurders een veelvoud is van drie, kunnen
de geslachtsquota eenvoudig worden toegepast.
Wanneer dit echter niet het geval is, laat de wet van
28 juli 2011 een afronding van het aantal bestuurders
in de teller naar het dichtstbijzijnde gehele getal toe.
Het quotum mag aldus worden onderschreden tel-
kens het totale aantal bestuurders één persoon meer
dan een veelvoud van drie telt. Een raad van bestuur
met vier leden dient minstens één man en één vrouw
te tellen. Telt de raad van bestuur daarentegen vijf
leden, moet naar boven worden afgerond en dient
elk geslacht minstens tweemaal te zijn vertegenwoor-
digd. 

Vennootschappen die aan verschillende geslachts-
quota onderworpen zijn, kunnen deze afrondings -
regel slechts toepassen wanneer dit geen aanleiding
geeft tot miskenning van de andere quota die zij
moeten naleven(60).

4. Sancties bij miskenning van de quota

4.1. Het quotum wordt niet (langer) bereikt

13. Twee sancties bij miskenning. Wordt het quo-
tum niet bereikt of zakt het aantal bestuurders van
één van de geslachten (vandaag de facto de vrou-
wen) onder het vereiste minimum, voorziet artikel
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518bis W.Venn. in twee sancties : (i) de nietigheid
van het benoemingsbesluit dat tot gevolg heeft dat
het aantal bestuurders van het ondervertegenwoor-
digde geslacht (nog verder) onder het vereiste mini-
mumaantal daalt en (ii) de schorsing van de voorde-
len die de bestuurders genieten in het kader van de
uitoefening van hun mandaat. Voor de bestuurders
van de autonome overheidsbedrijven en de Nationale
Loterij speelt enkel de nietigheidssanctie.

14. Mogelijke oorzaken. Er zijn verschillende situa-
ties denkbaar die tot gevolg hebben dat één van de
geslachten niet (langer) voldoende vertegenwoordigd
is binnen de raad van bestuur. 

Wanneer een bestuurder overlijdt of zelf ontslag
neemt, moet de vennootschap de miskenning van het
quotum ondergaan. In dat geval kunnen de overige
bestuurders, in afwachting van de bijeenkomst van
de algemene vergadering, de onwettige toestand wel
voorlopig regulariseren door een bestuurder van het
“juiste” geslacht te coöpteren (art. 519, 1ste lid
W.Venn.). Dit steunt niet op een uitdrukkelijke wet-
telijke verplichting(61), maar de raad van bestuur heeft
de algemene plicht om onwettige toestanden, in het
belang van de vennootschap, zo spoedig mogelijk
recht te zetten. 

De huidige coöptatieregeling maakt overigens ten
onrechte niet duidelijk dat de zittende raad van
bestuur die gebruikmaakt van zijn coöptatierecht,
evenzeer het quotum moet respecteren. Dit lijkt van-
zelfsprekend, maar daarin was - weerom - beter uit-
drukkelijk voorzien in de wet. 

Coöptatie is echter niet steeds mogelijk(62). Heeft de
algemene vergadering bijvoorbeeld een bestuurder
van het “verkeerde” geslacht benoemd of integendeel
een bestuurder van het “juiste” geslacht ontslagen,
dan kan enkel de algemene vergadering tot regulari-
satie overgaan. In dat geval moet diezelfde algemene
vergadering onmiddellijk overgaan tot rechtzetting
van de onwettige toestand. De bestuurders kunnen
deze algemene vergadering niet laten voorbijgaan en

de onwettige toestand voorlopig via coöptatie recht-
zetten. Er zijn immers geen openstaande vacatures
die via coöptatie zouden kunnen worden ingevuld(63).

Ook wanneer de vaste vertegenwoordiger van een
rechtspersoon-bestuurder wordt vervangen en deze
bestuurder hierdoor “van geslacht verandert”(64), kan
het zijn dat niet langer aan het quotum is voldaan. De
rechtspersoon-bestuurder kan zijn vaste vertegen-
woordiger weliswaar slechts vervangen indien hij
onmiddellijk iemand anders aanduidt, maar voor de
rest is hij op het vlak van diens benoeming en ontslag
volledig vrij. In de praktijk zal het evenwel zo’n vaart
niet lopen. Het gaat immers meestal om management-
vennootschappen waarbij de identiteit van de vaste
vertegenwoordiger primeert en de tussenplaatsing
van de rechtspersoon slechts is ingegeven om andere,
veelal fiscale, motieven waar de bestuurde vennoot-
schap geen uitstaans mee heeft. De situatie waarin
een rechtspersoon-bestuurder zonder instemming van
de bestuurde vennootschap tot vervanging van zijn
vaste vertegenwoordiger wil of kan overgaan, komt
dan ook niet vaak voor (zie supra randnr. 10).

15. Inwerkingtreding quota. Er kan uiteraard
slechts sanctionerend worden opgetreden nadat het
geslachtsquotum effectief in werking is getreden voor
de vennootschap in kwestie.

De quota voor de autonome overheidsbedrijven en
de Nationale Loterij zijn reeds in werking getreden op
de eerste dag van hun boekjaar dat aanving na de
bekendmaking van de wet van 28 juli 2011 in het
Belgisch Staatsblad (art. 7, § 4 wet van 28 juli 2011).

Effectengenoteerde vennootschappen hebben daar-
entegen in principe zes jaar de tijd gekregen om de
samenstelling van hun raad van bestuur in overeen-
stemming te brengen met artikel 518bis W.Venn., dit
o.m. om te vermijden dat lopende bestuursmanda-
ten vroegtijdig zouden moeten worden beëindigd(65).
Het quotum vindt slechts toepassing vanaf de eerste
dag van het zesde boekjaar dat aanvangt na de
bekendmaking van de wet van 28 juli 2011 in het

61. In Frankrijk bestaat er wel een uitdrukkelijke coöptatieverplichting en moet de onwettige toestand binnen een termijn van zes maanden via coöptatie
worden geregulariseerd (art. L.225-24, 3de lid CdC).

62. Ook in het Franse systeem is de coöptatieverplichting beperkt tot de hypothese waarin een vacature is opengevallen door ontslag of overlijden (art. 225-
24, 4de lid CdC). 

63. P. BAERT, “Art. 519 W.Venn.” Comm. V. en V., losbl.; B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging,
Brugge, die Keure, 2005, 167-168. 

64. Het zal wellicht nog niet (vaak) zijn voorgekomen, maar het valt niet uit te sluiten dat ook natuurlijke personen in de loop van hun bestuursmandaat
van geslacht wijzigen. Het is dan maar de vraag hoe het vennootschapsrecht met deze toch wel zeer intieme en persoonlijke gebeurtenis dient om te
gaan. 

65. Verslag inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome
overheidsbedrijven en de genoteerde vennootschappen, het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vervrouwelijking
van de raad van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen betreft en het wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging
van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaar-
wezen hebben gedaan, Parl.St. Kamer nr. 0211/004, www.dekamer.be, 9. 
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66. De criteria luiden meer bepaald : (a) een gemiddeld aantal werknemers gedurende het betrokken boekjaar van minder dan 250 personen, (b) een balans-
totaal van minder dan of gelijk aan 43.000.000 EUR en (c) een jaarlijkse netto-omzet van minder dan of gelijk aan 50.000.000 EUR. 

67. Reeds voor de wet van 28 juli 2011 moesten de betrokken vennootschappen rapporteren over de wijze waarop ze bij deze samenstelling rekening hebben
gehouden met genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen. Dit diversiteitsprincipe maakt immers deel uit van de Belgische Corporate Governance
Code 2009 (Principe 2.1).

68. V. SIMONART, “L’obligation de mixité au sein du conseil d’administration des sociétés cotées”, supra noot 7, 76-77. 
69. M. WYCKAERT, “De verplichte aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur”, supra noot 7, 391. 
70. Besl.Regent, 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, BS 23-24 augustus 1948,

6.821

Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking vond
plaats op 14 september 2011. Tal van effectengeno-
teerde vennootschappen voeren hun boekjaar per
kalenderjaar waardoor de meeste onder hen vanaf 
1 januari 2017 aan het quotum zijn onderworpen.
Vanaf dat ogenblik kunnen onregelmatige benoe-
mingsbesluiten op grond van artikel 518bis W.Venn.
nietig worden verklaard. De schorsing van de
bestuursvoordelen indien deze toestand niet tijdig
wordt geregulariseerd, treedt daarentegen slechts
een jaar later in werking (art. 7, § 3 wet van 28 juli
2011). 

Effectengenoteerde vennootschappen waarvan de
waarde van de vrij verhandelbare aandelen minder
dan 50 % bedraagt en zij die op geconsolideerde
basis aan minstens twee van de drie in artikel 7, § 2,
tweede lid van de wet opgesomde criteria(66) voldoen,
hebben twee jaar extra respijt gekregen van de wet-
gever. Deze criteria zijn identiek aan die waaraan een
vennootschap moet voldoen om te worden vrijge-
steld van de inrichting van een afzonderlijk audit- 
en een remuneratiecomité (vgl. art. 526bis, § 3 en
526quater, § 4 W.Venn.). 

Ook vennootschappen waarvan, na de inwerkingtre-
ding van artikel 518bis W.Venn., de effecten pas voor
het eerst worden toegelaten op een gereglementeer-
de markt, krijgen zes jaar de tijd om zich in regel te
stellen, te rekenen vanaf de toelating tot de markt
(art. 518bis, § 3 W.Venn.). De hiervoor vermelde res-
pijttermijn van twee jaar geldt in dit geval niet. Ook
de schorsing van de bestuursvoordelen wordt, bij
gebrek aan andersluidende bepaling, na zes jaar
onmiddellijk toegepast. 

16. Controle via transparantie. De naleving van
het quotum kan worden gecontroleerd via de verkla-
ring van deugdelijk bestuur en, wat de schorsing van
de bestuursvoordelen betreft, het remuneratieverslag
(zie infra randnr. 19). In de verklaring van deugdelijk
bestuur moet namelijk een beschrijving worden
opgenomen van de samenstelling van de bestuursor-
ganen en hun werking (art. 96, § 2, 5° W.Venn.)(67).
De wet van 28 juli 2011 heeft hieraan toegevoegd dat
deze verklaring tevens een overzicht moet bevatten
van “de ondernomen inspanningen om ervoor te zor-

gen dat ten minste één derde van de leden van de

raad van bestuur van een ander geslacht is dan dat

van de overige leden” (art. 96, § 2, 6° W.Venn.)(68). 

Enkel aandelengenoteerde vennootschappen moeten
evenwel een verklaring inzake deugdelijk bestuur
publiceren. Voor de andere effectengenoteerde ven-
nootschappen ontbreekt een gelijkaardige transpa-
rantieverplichting. Dit is wellicht een vergetelheid
van de wetgever, op het ogenblik dat het toepas-
singsgebied tot alle effectengenoteerde vennoot-
schappen werd verruimd (zie supra randnr. 8). 

4.2. Het benoemingsbesluit dat de onwettige
toestand creëert of niet rechtzet, is nietig

17. Nietigheid benoemingsbesluit. Indien de raad
van bestuur onvoldoende leden van het ene of het
andere geslacht telt en de algemene vergadering deze
onwettige toestand niet rechtzet door benoeming van
een nieuwe bestuurder van het juiste geslacht, is dit
laatste benoemingsbesluit nietig (of beter gezegd,
vernietigbaar). Ook een benoeming die tot gevolg
heeft dat het aantal bestuurders van een geslacht
daalt onder het vereiste minimum, is vatbaar voor
nietigverklaring (art. 18, 2bis, 3de zin van de wet van
21 maart 1991, art. 8, § 1, 2de lid, 3de zin van de wet
van 19 april 2002 en artikel 518bis, § 4 W.Venn.). 

De nietigheid van deze benoemingsbesluiten ressor-
teert slechts gevolgen wanneer zij door de rechter
werd uitgesproken(69). Er dient aldus een vordering
tot nietigverklaring te worden ingesteld bij de recht-
bank van koophandel (art. 178 W.Venn.) of, indien
de bestuurder rechtstreeks door de Koning werd
benoemd, bij de Raad van State, Afdeling bestuurs-
rechtspraak (art. 14, § 1, 1° W.RvS). 

De nietigheidsvordering moet echter voor de recht-
bank van koophandel worden ingesteld binnen een
vervaltermijn van zes maanden, te rekenen vanaf de
dag waarop het benoemingsbesluit kan worden tegen-
geworpen aan diegene die de nietigheid inroept of
vanaf de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen
(art. 198, § 2, 3° W.Venn.). Voor de Raad van State
bedraagt deze termijn slechts zestig dagen (art. 30, § 1,
2de lid W.RvS j° art. 4, § 1, 2de lid Rechts plegings -
besluit(70)). Na het verstrijken van deze termijnen kan de
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nietigheid ingevolge de miskenning van het geslachts-
quotum niet meer worden ingeroepen(71). Uiteraard
staat dit de toepassing van de financiële sanctie voor
bestuurders van effectengenoteerde vennootschappen
niet in de weg (zie infra hoofdstuk 4.3.). 

18. Geen weerslag op de geldigheid van bestuurs-

besluiten. De nietigheid van een benoemingsbesluit
heeft geen weerslag op de geldigheid van de besluiten
aan de beraadslaging waarvan de ongeldig benoemde
persoon heeft deelgenomen. Het wetsvoorstel werd
oorspronkelijk geamendeerd om in deze sanctie te
voorzien, maar het amendement werd op advies van
de Raad van State alsnog geschrapt(72). De sanctie ris-
keerde niet alleen de werking van de raad van bestuur
lam te leggen telkens het quotum werd onderschre-
den, maar was bovendien niet in overeenstemming
met de Eerste Vennootschapsrichtlijn(73). Op grond van
artikel 9 van deze richtlijn zijn onregelmatigheden in
het benoemingsbesluit van personen die als orgaan de
bevoegdheid hebben om de vennootschap te verbin-
den, na openbaarmaking immers, in principe, niet
tegenwerpelijk aan derden(74) (75). 

Dit beperkt aanzienlijk de draagwijdte van deze sanc-
tie, aangezien de nietigheid van het benoemings -
besluit geen repercussies heeft ten aanzien van der-
den te goeder trouw(76). 

19. Geen toepassing op niveau van de rechtsper-

soon-bestuurder. De nietigheidssanctie werkt in
principe enkel op niveau van het bestuursmandaat
en niet op niveau van de benoeming van de vaste
vertegenwoordiger. De beslissing van de rechtsper-
soon-bestuurder om zijn vaste vertegenwoordiger te
vervangen door iemand van het andere geslacht kan
niet op grond van artikel 518bis, § 4 W.Venn. nietig
worden verklaard.

Dit staat er echter niet aan in de weg dat de rechts-
persoon-bestuurder op dat ogenblik mogelijk één

van de hoedanigheidsvoorwaarden voor zijn benoe-
ming schendt dan wel eventuele contractuele of sta-
tutaire bepalingen met de voeten treedt en hierdoor
andere sanctiemechanismen in werking treden. Het
was echter beter geweest als de Belgische wetgever
dit uitdrukkelijk had geregeld, zoals in Frankrijk is
gebeurd(77). 

4.3. Uitkering van voordelen verbonden aan
het bestuursmandaat wordt geschorst(78)

20. Verplichte regularisatie door de algemene

vergadering. Wanneer het geslachtsquotum niet
(langer) is bereikt, moet de eerstvolgende algemene
vergadering deze onwettige toestand rechtzetten (art.
518bis, § 2 W.Venn.). Deze algemene vergadering
moet niet binnen een specifieke termijn bijeenko-
men, zodat de onwettige samenstelling van de raad
van bestuur tot op de datum van de eerstvolgende
gewone algemene vergadering wordt geduld, in het
uiterste geval twaalf maanden. 

Wanneer de onwettige toestand is ontstaan door een
besluit van de algemene vergadering zelf, moet die-
zelfde algemene vergadering dit onmiddellijk recht-
zetten (zie supra randnr. 14). Het strookt niet met de
geest van de wet om deze vergadering een onwettige
toestand te laten creëren en vervolgens tot twaalf
maanden te wachten alvorens deze toestand te regu-
lariseren. In dit geval beginnen de financiële sancties
o.i. onmiddellijk na het verstrijken van deze algeme-
ne vergadering te lopen. 

Het is overigens in het algemeen de vraag of bestuur-
ders zulke afwachtende houding mogen aannemen
en zich niet schuldig maken aan een gewone
bestuursfout (art. 527 W.Venn.) of onzorgvuldigheid
(art. 1383 BW) door zulke onwettige toestand op zijn
beloop te laten en de vennootschap niet in de moge-
lijkheid te stellen deze toestand te regulariseren.

71. Aan de vennootschapsrechtelijke vervaltermijn kan eventueel worden ontkomen door de nietigheid als doorlopend te kwalificeren omdat het benoe-
mingsbesluit een blijvende ongeldigheid creëert. In dat geval moet volgens bepaalde rechtsleer en rechtspraak geen rekening worden gehouden met
deze vervaltermijn. Zie Kh. Brussel (10de Kamer) 9 december 1999, TRV 1999, 593; M. WYCKAERT, “De verplichte aanwezigheid van vrouwen in de
raden van bestuur”, supra noot 7, 391; F. HELLEMANS, De algemene vergadering : een onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de gel-

digheid van haar besluiten, Kalmthout, Biblo, 2000, 322. De impact hiervan wordt wel grotendeels opgevangen door art. 9 van de Eerste
Vennootschapsrichtlijn (zie infra randnr. 18). Het verlopen van de vervaltermijn voor de Raad van State wordt daarnaast tot op zekere hoogte opgevangen
door artikel 159 Gw.

72. V. SIMONART, “L’obligation de mixité au sein du conseil d’administration des sociétés cotées”, supra noot 7, 74-75.
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Eventuele aansprakelijkheidsvorderingen lijken o.i.
evenwel meestal te zullen stranden op het schadever-
eiste en/of het causaal verband. 

21. Tijdelijke schorsing van de bestuursvoorde-

len. Is de raad van bestuur na de algemene vergade-
ring nog steeds onwettig samengesteld, wordt elk
voordeel dat aan de bestuurders wordt toegekend in
verband met de uitoefening van hun bestuursman-
daat, geschorst tot op het ogenblik dat de toestand is
geregulariseerd. Nadien worden deze voordelen
opnieuw toegekend (art. 518bis, § 2 W.Venn.). Ook
de achterstallige voordelen worden op dat ogenblik,
weliswaar laattijdig, alsnog toegekend(79). 

De schorsing is met andere woorden tijdelijk en raakt
niet aan het recht van de bestuurders op deze voor-
delen. De uitkering ervan wordt slechts uitgesteld
waardoor bestuurders er alle belang bij hebben om
een ongeldige samenstelling van de raad van bestuur
te vermijden en, desgevallend, zo snel mogelijk te
regulariseren. De schorsing heeft dan ook voorname-
lijk een afschrikwekkende, en, als het dan toch mis-
loopt, een stimulerende functie (zo snel mogelijk
rechtzetten). Wel kunnen de nadelen verbonden aan
de schorsing niet retroactief worden rechtgezet, wat
impliceert dat de laattijdige uitkering van achterstal -
lige voordelen geen moratoire interesten opleveren(80).

Waarom situeert deze stimulans zich op niveau van
de bestuurders en wordt de vennootschap zelf niet
geviseerd ? De benoeming van bestuurders is immers
een aan de algemene vergadering voorbehouden
bevoegdheid waardoor de bestuurders voor de
opheffing van deze sanctie afhankelijk zijn van de wil
van de aandeelhouders binnen de algemene vergade-
ring. De raad van bestuur staat evenwel in voor de
bijeenroeping van de algemene vergadering en stelt
haar agenda op waardoor het aan hem toekomt om,
bijgestaan door een benoemingscomité en/of, desge-
vallend met inachtneming van bindende voordracht-
rechten, kandidaat-bestuurders aan de vergadering
voor te stellen(81) (82). De rol van de raad van bestuur,
het benoemingscomité en zijn leden in zijn eigen

samenstelling kan dan ook niet worden onderschat.
Toch lopen bestuurders het theoretische risico dat de
algemene vergadering een kandidaat van het juiste
geslacht weigert, en er geen andere van het juiste
geslacht voorstelt. Bestuurders zullen dus hun huis-
werk goed moeten maken en de algemene vergade-
ring goed moeten voorbereiden, inlichten en sturen.

Het is echter niet fair dat bestuurders lijken te kunnen
worden gesanctioneerd, zelfs indien zij goede kandi-
daten hebben voorgesteld, maar de algemene verga-
dering niet de juiste personen benoemt en het quo-
tum alsnog wordt miskend.

22. Bestuursvoordelen . Alleen voordelen verbon-
den aan de uitoefening van het bestuursmandaat,
worden geschorst. Voordelen die bestuurders ont-
vangen in een andere hoedanigheid (bv. als gedele-
geerd bestuurder of als directielid) blijven daarente-
gen buiten schot. Onkosten die de bestuurders bij de
uitoefening van hun bestuursmandaat maken, vallen
evenmin onder de schorsing. 

Aan de verloning van de vaste vertegenwoordiger
wordt evenmin geraakt, althans niet rechtstreeks.
Artikel 61, § 2 W.Venn. koppelt zijn rechtspositie
immers enkel aan die van de rechtspersoon-bestuur-
der wat de benoemingsvoorwaarden en de bestuurs-
aansprakelijkheid betreft. De uitbreiding van voor-
melde sanctie tot de vaste vertegenwoordiger zou
dan ook de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van
de rechtspersoon-bestuurder miskennen. In geval
van een managementvennootschap is de vaste verte-
genwoordiger voor zijn inkomen evenwel volledig
afhankelijk van de verloning die de rechtspersoon-
bestuurder ontvangt. De schorsing van de financiële
voordelen zijn voor hem dan ook voelbaar. 

De draagwijdte van deze schorsing mag evenwel niet
worden onderschat. Elk voordeel verbonden aan de
uitoefening van het bestuursmandaat wordt immers
geviseerd(83). Artikel 518bis, § 2 W.Venn. (“alle voor-

delen, financieel of ander”) laat er geen twijfel over
bestaan dat dit verder reikt dan de klassieke finan -
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ciële voordelen (bv. de eigenlijke bezoldiging, de
toekenning van zitpenningen of een eindejaarsbo-
nus) die rechtstreeks aan de bestuurders worden toe-
gekend. Ook opties op aandelen of vrijwaringsrege-
lingen die het financieel risico van aansprakelijk-
heidsvordering op het vennootschapsvermogen
afwentelen, worden aldus de sanctie geviseerd.

Sommige voordelen moeten echter onmiddellijk wor-
den benut. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van
bedrijfsgoederen voor privédoeleinden (bv. wagens
(soms ook met chauffeur), smartphones en tablets) of
van diensten die de vennootschap aan haar bestuur-
ders gratis of tegen aanzienlijke korting aanbiedt.
Zolang de raad van bestuur ongeldig is samengesteld,
kunnen de bestuurders strikt genomen geen gebruik
maken van deze goederen en/of diensten, aangezien
de toekenning ervan tijdens die periode is geschorst.
Hieraan kan eventueel een mouw worden gepast
door het gebruik van deze goederen en/of diensten
gedurende de schorsingsperiode aan de bestuurders
aan te rekenen. Na afloop van de schorsingsperiode
kunnen reeds gedane betalingen worden terugge-
stort.

Op die manier kan ook de continuïteit van verzeke-
ringen of pensioenplannen die de vennootschap ten
gunste van haar bestuurders heeft afgesloten, worden
gegarandeerd. De premies die de vennootschap daar-
toe betaalt, kwalificeren immers als een voordeel
waarvan de toekenning bij toepassing van artikel
518bis, § 2 W.Venn. wordt geschorst(84). De vennoot-
schap komt hierdoor haar betalingsverbintenis t.a.v.
de verzekeraar niet na waardoor de verzekeringspolis
of het pensioenplan riskeert te worden ontbonden(85).

23. Controle via het remuneratieverslag. De ven-
nootschap is zelf verantwoordelijk voor de schorsing
van de toekenning van deze voordelen zolang de
onwettige samenstelling van de raad van bestuur niet
werd verholpen. Op de naleving van deze sanctie
wordt controle uitgeoefend via het remuneratiever-
slag, dat o.m. informatie moet bevatten over de
remuneratie die tijdens het afgelopen boekjaar aan
de leden van de raad van bestuur werd toegekend
(art. 96, § 3 W.Venn.). 

Aangezien enkel aandelengenoteerde vennootschap-
pen een remuneratieverslag moeten opmaken, kan
de naleving van deze sanctie door andere effectenge-

noteerde vennootschappen niet langs deze weg wor-
den gecontroleerd. Het zou voor deze vennootschap-
pen uit de jaarrekening (of het jaarverslag) moeten
kunnen worden afgeleid dat de toekenning van de
bestuursvoordelen werd geschorst(86), maar opnieuw
was dit beter uitdrukkelijk geregeld geweest in de
wet, bijvoorbeeld door een bijzondere vermelding in
het jaarverslag. 

5. Afsluitende beschouwing 

24. The proof of the pudding. De wet van 28 juli
2011 is geen toonbeeld van perfectie. Laat ons hopen
dat de talloze onduidelijkheden de betrokken ven-
nootschappen er vooral toe zullen brengen een zo
ruim mogelijke lezing aan deze wet te geven en hem
na te leven zodat de praktijk zich niet het hoofd hoeft
te buigen over afrondingsregels of de vraag of de
voorzitter van de raad van bestuur zijn auto met
chauffeur voorlopig aan de kant moet laten staan en
zijn abonnement op een aantal kranten zelf moet
betalen zolang het quotum wordt miskend.

Deze wet is echter bovenal geen eindpunt en mag dit
vandaag ook niet worden. Nogmaals, er is nog veel
werk aan de winkel om de maatschappelijke diversi-
teit op een correcte wijze te vertalen op professioneel
gebied. 

We zetten erop in dat “the proof of the pudding will

be in the eating” : heren én dames bestuurders, sma-
kelijk.
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