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34 435 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
in verband met het voortzetten van het 
streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van 
de zetels van het bestuur en de raad van 
commissarissen van grote naamloze en besloten 
vennootschappen 

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 

gelding van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels 
in het bestuur en de raad van commissarissen over vrouwen en mannen 
in het Burgerlijk Wetboek met vier jaar te verlengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In afdeling 7 van titel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 166  

1. Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de 
raad van commissarissen wordt ten minste 30% van de zetels bezet door 
vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels worden 
verdeeld over natuurlijke personen. 

2. In een vennootschap, die niet voldoet aan ten minste twee van de 
vereisten genoemd in artikel 397 lid 1, wordt ten behoeve van een 
evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van 
commissarissen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke 
personen, zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige 
verdeling over vrouwen en mannen bij:

a. het benoemen en het voordragen van bestuurders als bedoeld in de 
artikelen 132 lid 1, 133 en 162;
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b. het opstellen van een profielschets voor de omvang en samenstelling 
van de raad van commissarissen alsmede bij het aanwijzen, benoemen, 
aanbevelen en voordragen van commissarissen als bedoeld in de 
artikelen 142, 158 leden 3 tot en met 6 en lid 9, en artikel 159;

c. het opstellen van een profielschets voor de niet uitvoerende 
bestuurders alsmede bij het voordragen, benoemen en aanbevelen van 
niet uitvoerende bestuurders als bedoeld in artikel 164a lid 1 en 2. 

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een naamloze 
vennootschap die tot bestuurder is benoemd in:

a. een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, die niet voldoet aan ten minste twee van de 
vereisten genoemd in artikel 397 lid 1; of

b. een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid die tot bestuurder is benoemd in een naamloze 
vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid die niet voldoet aan ten minste twee van de vereisten genoemd in 
artikel 397 lid 1. 

 B

In afdeling 7 van titel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 276  

1. Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de 
raad van commissarissen wordt ten minste 30% van de zetels bezet door 
vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels worden 
verdeeld over natuurlijke personen. 

2. In een vennootschap, die niet voldoet aan ten minste twee van de 
vereisten genoemd in artikel 397 lid 1, wordt ten behoeve van een 
evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van 
commissarissen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke 
personen, zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige 
verdeling over vrouwen en mannen bij:

a. het benoemen en het voordragen van bestuurders als bedoeld in de 
artikelen 242 lid 1, 243 en 272;

b. het opstellen van een profielschets voor de omvang en samenstelling 
van de raad van commissarissen alsmede bij het aanwijzen, benoemen, 
aanbevelen en voordragen van commissarissen als bedoeld in de 
artikelen 252 lid 1 tot en met 3, 268 leden 3 tot en met 6 en lid 9, en 
artikel 269;

c. het opstellen van een profielschets voor de niet uitvoerende 
bestuurders alsmede bij het voordragen, benoemen en aanbevelen van 
niet uitvoerende bestuurders als bedoeld in artikel 274a lid 1 en 2. 

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot bestuurder is 
benoemd in:

a. een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, die niet voldoet aan ten minste twee van de 
vereisten genoemd in artikel 397 lid 1; of

b. een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid die tot bestuurder is benoemd in een naamloze 
vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid die niet voldoet aan ten minste twee van de vereisten genoemd in 
artikel 397 lid 1. 
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C

Aan artikel 391 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
7. In het geval de artikelen 166 en 276 op een vennootschap van 

toepassing zijn en in die vennootschap de zetels in het bestuur of de raad 
van commissarissen, voor zover deze zetels zijn verdeeld over natuurlijke 
personen, niet evenwichtig zijn verdeeld over vrouwen en mannen als 
bedoeld in de artikelen 166 en 276, wordt in het bestuursverslag 
uiteengezet:

a. waarom de zetels niet evenwichtig zijn verdeeld;
b. op welke wijze de vennootschap heeft getracht tot een evenwichtige 

verdeling van de zetels te komen; en
c. op welke wijze de vennootschap beoogt in de toekomst een 

evenwichtige verdeling van de zetels te realiseren. 

ARTIKEL II  

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 166 vervalt. 

 B

Artikel 276 vervalt. 

 C

Artikel 391 lid 7 vervalt.
  

ARTIKEL III  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip, met uitzondering van artikel II dat op 1 januari 2020 in werking 
treedt. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie, 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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