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Is de rol van vrouwen in de raden van bestuur  
van beursgenoteerde vennootschappen1 in België  

nog steeds gekoppeld aan het statuut  
van de onafhankelijke bestuurder? 

 
Studie van GUBERNA, Instituut voor Bestuurders,  

met quotes van Isabella Lenarduzzi, JUMP. 
 
 
Brussel, 6 maart 2020 - Overeenkomstig het huidige artikel 7:86 van het nieuwe Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen moet in genoteerde vennootschappen en 
organisaties van openbaar belang ten minste één derde van de leden van de raad van 
bestuur van een ander geslacht zijn dan de overige leden, waarbij het vereiste 
minimumaantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal. 
 
Op 31 december 2018 voldeed 91% van de beursgenoteerde ondernemingen aan deze 
bepaling die werd ingevoerd door de wet van 28 juli 2011.  
 
Het is een feit dat het aantal vrouwen in de raden van bestuur van Belgische 
beursgenoteerde ondernemingen sinds de invoering van de quota's is blijven toenemen: op 
31 december 2018 waren er 223 vrouwen op een totaal van 722 bestuurders. 
 
Procentueel is de aanwezigheid van vrouwen daarmee gestegen van 18,69% in 2014 naar 
30,88% in het boekjaar 2018. 
 

Als groot pleitbezorger van alle vormen van diversiteit in raden van bestuur juicht GUBERNA 
deze positieve evolutie op het vlak van gelijkheid tussen vrouw en man, zoals duidelijk blijkt 
uit de cijfers, zeker toe.  

Hiermee voldoen de Belgische beursgenoteerde ondernemingen aan de principes van de 
Governance Code 2020, die stelt dat de raad van bestuur een evenwichtig en doeltreffend 
orgaan moet zijn en aanbeveelt om de samenstelling ervan zo te bepalen dat er voldoende 
expertise in de werkdomeinen van de onderneming wordt samengebracht en dat er 
voldoende diversiteit is in ervaring, leeftijd en geslacht. 

  

 
1 Bij de beursgenoteerde bedrijven gaat het hier enkel om de Bel 20, Bel Mid & Bel Small. 
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«Niemand houdt van quota's. Vooral niet de mensen die er baat bij zouden moeten hebben. 
Maar de praktijk in veel landen heeft aangetoond dat er geen tastbare vooruitgang wordt 
geboekt op het vlak van gemixte samenstelling van de raad van bestuur indien geen 
doelstelling wordt bepaald, geen termijn voor het bereiken van deze verplichting noch een 
sanctie in verband met de niet-naleving ervan. Nederland heeft zojuist besloten om van een 
"comply or explain"-aanbeveling over te stappen op een reëel quotum om verdere 
vooruitgang in het aantal vrouwen in de raden mogelijk te maken. 
 
Quota zijn een medicijn voor een zieke samenleving die niet kan afstappen van het "ons kent 
ons" principe, ook al vormen vrouwen de helft van de wereldbevolking en bijna 60% van de 
afgestudeerden aan de universiteit. Het is vermeldenswaardig dat niet alle desbetreffende 
bedrijven het quotum van 33% voor vrouwen respecteren en dat er tot nu toe geen enkele 
sanctie is opgelegd, zoals de wet toelaat! Als het toezicht en de sancties niet snel door de 
overheid worden ingevoerd, is er zelfs een risico dat het aantal vrouwen afneemt. Landen die 
hogere doelstellingen hebben dan wij en door de wet worden opgelegd, hebben veel betere 
resultaten. Zoals Noorwegen, Zweden of Frankrijk, die boven de 40% uitkomen. Laten we 
niet vergeten dat het objectief van de Europese Commissie was om dit jaar een objectief van 
40% vrouwen te behalen. »  Isabella Lenarduzzi, oprichtster van JUMP, die zich inzet voor 
gelijkheid op de werkvloer. 
 
 

Maar is deze diversiteit aanwezig in alle aspecten van de samenstelling van raden van 
bestuur?  

Is het ook niet noodzakelijk dat de participatie van vrouwen in gelijke mate teruggevonden 
wordt in alle rollen binnen een raad van bestuur opdat er werkelijk toegevoegde waarde 
bereikt wordt door middel van benaderingen en ervaringen met betrekking tot diversiteit? 

Tonen de cijfers hetzelfde verhaal wanneer het onafhankelijke bestuurders betreft in 
vergelijking met “niet-onafhankelijke” bestuurders? En wat is het aandeel uitvoerende 
bestuurders in het totale aantal bestuurders? Wat vertellen ons de cijfers over de comités? 
Wie zit de raden van bestuur voor?  

Uit nader onderzoek blijkt dat van de 223 vrouwelijke bestuurders in onze raden van bestuur 
er 158, bijna een gekwalificeerde meerderheid, zogenaamde "onafhankelijke" bestuurders 
zijn.  

Volgens de wet wordt een bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap als 
onafhankelijk beschouwd indien hij met de vennootschap of met een belangrijke 
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aandeelhouder ervan geen relatie onderhoudt die zijn onafhankelijkheid in het gedrang 
brengt.  

De Belgische Governance Code 2020 preciseert dat, om als onafhankelijk te worden 
beschouwd, men geen deel mag uitmaken of hebben uitgemaakt van het uitvoerend 
management, geen significante zakelijke relatie mag hebben of hebben gehad met de 
vennootschap, zelfs niet via een tussenpersoon, noch een significant aandeel in het kapitaal 
mag bezitten. 

In dit geval zijn 158 van de 223 vrouwelijke bestuurders "outsiders" van de vennootschap 
en werden ze voorgesteld om te voldoen aan de vereisten van de wet en van de governance 
codes om een aantal onafhankelijke bestuurders te hebben om zo de checks & balances 
binnen de raden van bestuur te garanderen.2 

Deze situatie is natuurlijk ten minste gedeeltelijk te verklaren door de legitieme bezorgdheid 
van beursgenoteerde ondernemingen om hun bestuur niet uit te breiden: de omvang van het 
bestuur moet klein genoeg zijn om een effectieve besluitvorming mogelijk te maken. 

Maar zitten hier nog andere overwegingen achter? 

We stellen immers gelijktijdig vast dat, terwijl vrouwen 30,88% van het totale aantal 
bestuurders vertegenwoordigen, zij een veel groter aantal “niet-Belgische” bestuurders 
representeren. Zo zijn 72 op een totaal van 223 vrouwelijke bestuurder geen Belg.  

Zo stellen we dus vast dat onze beursgenoteerde bedrijven, in ieder geval in de huidige 
toepassing van de wet, de voorkeur geven aan vrouwen die niet aan het bedrijf verbonden 
zijn en die in veel gevallen internationale ervaring aanbrengen. 

 
« Wanneer we het profiel van vrouwelijke bestuurders in alle Europese landen analyseren, 
vinden we dezelfde constante ... naast het feit dat ze competente en ervaren vrouwen moeten 
zijn, wordt hen gevraagd om ook een andere dimensie toe te voegen die binnen de groep 
ontbreekt: internationale ervaring, een andere nationaliteit, technische expertise die 
overeenkomt met een nieuwe markt, ... kortom, we komen eerder terecht bij het profiel van het 
"schaap met 5 poten" dan dat ze “louter decoratief” zijn, een cliché  dat nog te vaak kleeft aan 
hen waarvan men veronderstelt dat ze profiteren van een quotum. Op vrouwen berust meer 
dan op mannen alle aspecten van diversiteit, niet alleen het aspect van het evenwicht tussen 
mannen en vrouwen. »  Isabella Lenarduzzi 
 
 

  
 

2 De wet vereist een meerderheid van onafhankelijke bestuurders in het remuneratiecomité en ten minste één 
onafhankelijk lid in het auditcomité en de Governance Code 2020 stelt een gepast aantal, ten minste drie 
onafhankelijke bestuurders, vast. 
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Deze bevindingen komen ook tot uiting op het niveau van de comités. 

Wat betreft de comités zijn er een aantal zaken die moeten worden opgemerkt. Ten eerste is 
er het auditcomité, dat volgens de wet ten minste één onafhankelijke bestuurder moet 
bevatten. Het is samengesteld uit 32% vrouwen (82 van de 256 leden). 

Hetzelfde geldt voor het remuneratiecomité, dat volgens de wet een meerderheid van 
onafhankelijke bestuurders moet bevatten en dat voor 35% uit vrouwen bestaat (d.w.z. 87 
van de 248 leden). 

Ten slotte is 27% van de leden van het benoemingscomité vrouwelijk (17 vrouwen op een 
totaal van 63 leden). 

 
« Over het algemeen bekleden vrouwen geen strategische positie in de raad van bestuur. Het 
verhoudingsgewijs hoger aantal onafhankelijke vrouwelijke bestuurders weerspiegelt het 
zeer kleine aantal vrouwen in managementcomités (16%) en de enorme kloof van 
ongelijkheid in de toegang tot kapitaal (wanneer bedrijven niet in handen zijn van families, 
maar van investeerders). De machtsverdeling binnen de Raad van Bestuur is in het nadeel 
van vrouwen, waar zij als voorzitster bijna niet aanwezig zijn en verhoudingsgewijs minder 
vertegenwoordigd zijn in de strategische comités. 
 
De "echte" macht ligt nog altijd in mannenhanden. Vrouwen brengen hun vaardigheden mee 
en "wekken" een beeld van moderniteit, maar de macht wordt zo min mogelijk met hen 
gedeeld. » Isabella Lenarduzzi 
 
 

Waar zijn dan de vrouwelijke bestuurders die verbonden zijn met de aandeelhouder en 
waar zijn de “executives”?  

Onze studie stelt vast dat van de 65 vrouwelijke bestuurders die niet "onafhankelijk" zijn, er 
slechts 12 "uitvoerende" bestuurders zijn, een zeer laag aantal in vergelijking met het totale 
aantal uitvoerende bestuurders, dat 114 bedraagt.  

De overige 53 "niet-onafhankelijke" vrouwelijke bestuurders zijn niet-uitvoerend en hebben 
daarom waarschijnlijk een andere band met de onderneming of haar 
referentieaandeelhouders. 

Van de totale 275 "niet-onafhankelijke en niet-uitvoerende" bestuurders betreft het 53 
vrouwen of 19%. 
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«De vervrouwelijking van de raden is in bijna alle EU-landen toegenomen als gevolg van de 
invoering van quota, de herziening van de governance codes en de kracht van het publieke debat 
en de media. De rol van GUBERNA inzake waakzaamheid en de druk op haar leden om een groter 
vrouw- man evenwicht in de raden te integreren, is van essentieel belang om niet achteruit te 
gaan. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is als het besturen van een auto op een helling. Als 
je je voet niet continue op het gaspedaal houdt, ga je achteruit! » Isabella Lenarduzzi 
 
 

Tot slot moet worden opgemerkt dat het voorzitterschap van een raad van bestuur nog 
steeds grotendeels aan mannen wordt toevertrouwd. In feite zijn er slechts 4 vrouwen 
voorzitster van een raad van bestuur. 

Terwijl 31% van de audit- en technische comités wordt voorgezeten door een vrouw (22 
voorzitsters voor 71 ondernemingen), liggen de percentages aanzienlijk lager voor andere 
comités: slechts 17% van de remuneratiecomités wordt voorgezeten door een vrouw (12 
voorzitsters voor 71 ondernemingen) en slechts één vrouw (op 12 ondernemingen, 8%) zit 
een benoemingscomité voor. 

Men kan natuurlijk kiezen tussen verschillende wegen om te bewandelen aangezien alle 
wegen uiteindelijk naar Rome leiden, maar GUBERNA zal blijven pleiten voor meer vrouwen 
in alle rollen binnen de raden van bestuur.  

Aangezien gender slechts één stukje is van de complexe puzzel die een effectieve raad van 
bestuur maakt en aangezien het gaat om het streven naar een harmonieus en 
complementair geheel, moet de zoektocht naar voldoende diversiteit op alle niveaus van de 
onderneming worden voortgezet. 

Daarom pleit GUBERNA voor een proactief diversiteitsbeleid op alle niveaus, een 
aangepast rekruteringsproces en het openen van voldoende mogelijkheden voor interne 
doorstroming. 

 
Sandra Gobert 
Executive Director 
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Wie is GUBERNA? 

GUBERNA is het Belgisch Instituut voor Bestuurders (vzw) dat goed bestuur in alle types van 
organisaties wil promoten. GUBERNA werd opgericht in 1995 en is uitgegroeid tot hét 
referentiecentrum in België op het gebied van goed bestuur. GUBERNA vertegenwoordigt 
een netwerk van meer dan 2.500 leden (bestuurders, CEO's en topmanagers). 

GUBERNA is een onafhankelijke organisatie en een platform voor de uitwisseling van kennis 
en ervaringen op het gebied van deugdelijk bestuur. GUBERNA bouwt kennis op via 
onderzoek en academische samenwerking, verspreidt kennis via opleidingen, seminaries en 
de uitwisseling van ervaringen; en biedt haar leden diensten aan zoals de begeleiding van 
raden van bestuur bij hun reflecties en evaluaties. 

Voor meer informatie over GUBERNA (www.guberna.be). 

CONTACT : Lieve Hertegonne - Communication Manager     
                      lieve.hertegonne@guberna.be - +32 9 210 98 69 
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