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Onderwerp

Datum

Wetsvoorstel evenwichtiger m/v
beursvennootschappen
(Kamerstuk nummer 35628)

12 april 2021
Ons kenmerk

Geachte leden van de Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
In verband met de behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel wil het College
voor de Rechten van de Mens graag het volgende onder uw aandacht brengen.
Het College heeft vorig jaar aan Minister Dekker advies uitgebracht over een
onderdeel uit het voorontwerp betreffende wijzigingen van Boek 2 Burgerlijk
Wetboek (BW) ter modernisering van het NV-recht én een evenwichtiger
man/vrouw verhouding, te weten het ingroeiquotum voor de raad van
commissarissen. In dit advies gaf het College aan positief te staan tegenover de
wens om de achterstand van vrouwen in de top van het bedrijfsleven tegen te
gaan. Ter versterking van het voorontwerp gaf het College een aantal vragen en
overwegingen mee. Het advies treft u in bijlage aan. In aanvulling op het advies
wil het College graag het volgende aan u meegeven.
In het advies is het College uitgebreid ingegaan op de vraag of een
vrouwenquotum in het licht van de wetgeving gelijke behandeling en van
internationale verdragen is toegestaan. In de Memorie van Antwoord dat uw
Kamer op 8 april 2021 ontving, staat dat het quotum in het wetsvoorstel voor
zowel vrouwen als mannen geldt (zie bladzijde 9, paragraaf 6 “Haalbaarheid en
uitvoerbaarheid van de wet”, laatste alinea). Een mannenquotum is op grond van
internationale verdragen en nationale wetgeving echter niet toegestaan. Het
voeren van voorkeursbeleid mag immers alleen als het gaat om bepaalde
groepen, waarbij vrouwen wel maar mannen niet worden genoemd. De wet staat
het niet toe om voorkeursbeleid voor mannen te voeren en dus ook niet om een
mannenquotum te hanteren. Het College stelt het zeer op prijs wanneer u
tijdens de behandeling van het wetsvoorstel verdere vragen hierover stelt en dit
punt meeneemt bij uw beoordeling van het wetsvoorstel.
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Voor vragen of een nadere toelichting op deze brief kunt u contact opnemen
met
Hoogachtend,

Mr. Adriana C. J. van Dooijeweert
voorzitter

Bijlage: advies aan Minister Dekker d.d. 26 mei 2020

Pagina 2 van 2

