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RJ-Uiting 2020-3: ‘Bestuursverslag: vervallen wettelijk streefcijfer’  
 

Algemeen 

Per 1 januari 2020 is artikel 2:391 lid 7 BW vervallen. Hierdoor is alinea 108a van  hoofdstuk 

400 ‘Bestuursverslag’ eveneens vervallen. 

 

Achtergrond 

Sinds 1 januari 2013 bevatte boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een wettelijk streefcijfer 

voor een evenwichtige verdeling van zetels van het bestuur en de raad van commissarissen 

van een grote NV en grote BV. Dit voorschrift hield in dat zetels evenwichtig zijn verdeeld 

indien ten minste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door 

mannen wordt bezet. In het geval van onevenredige verdeling was een toelichting hiervan 

vereist in het bestuursverslag. Als gevolg van een horizonbepaling zijn deze voorschriften per 

1 januari 2020 vervallen (Stb. 2017, nr. 68).  

 

Dit betekent echter niet dat het onderwerp diversiteit verminderde aandacht heeft, zoals ook 

blijkt uit het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid (Stb. 2016, nr. 559) en de Nederlandse 

corporate governance code (zie alinea 204 t/m 204c van hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’). 

Ook verscheen in september 2019 het SER-advies “Diversiteit in de top” en werd in de 

Tweede Kamer een drietal moties aangenomen om de aanbevelingen uit het SER-advies over 

te nemen. Naar verwachting zal dit in 2020 leiden tot voorstellen voor wetgeving, waardoor 

bepaalde rechtspersonen wettelijk verplicht zullen worden om in de Raad van 

Commissarissen een bepaald aantal vrouwelijke leden te benoemen (“wettelijk quotum”).    

 

Ingangsdatum 

Deze wijziging in alinea 108a van hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ is van kracht voor 

verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.  

 

Amsterdam, 29 januari 2020 
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Gewijzigde alinea 108a ten opzichte van hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ zoals 

gepubliceerd in de RJ-bundel jaareditie 2019  

 

De alinea van deze Richtlijn 400 (aangepast 2020) vervangt de alinea van Richtlijn 400 

(aangepast 2019) en is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.  

 

 

108a  Jaarlijks wordt getoetst op de naamloze of besloten vennootschap aan ten minste 

twee van de volgende drie criteria voldoet in artikel 2:397 lid 1 BW (i) de waarde van de 

activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en 

vervaardigingsprijs, meer dan € 20.000.000, (ii) de netto-omzet over het boekjaar bedraagt 

meer dan € 40.000.000 en (iii) het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt 

250 of meer (een zogenoemde grote naamloze of besloten vennootschap). Indien dat zo is 

wordt bepaald of er sprake is van een onevenwichtige verdeling van zetels in het bestuur of 

de raad van commissarissen over vrouwen en mannen als bedoeld in artikel 2:166 BW 

respectievelijk 2:276 BW, voor zover deze zetels zijn verdeeld over natuurlijke personen. 

Indien er sprake is van een onevenwichtige verdeling van zetels over vrouwen en mannen, 

wordt op basis van artikel 2:391 lid 7 BW in het bestuursverslag vermeld: 

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. 

 

Deze bepaling geldt ook voor naamloze en besloten vennootschappen (ongeacht de grootte) 

die een bestuursverslag moeten opstellen en: 

– tot bestuurder zijn benoemd in een grote naamloze of besloten vennootschap; of 

– tot bestuurder zijn benoemd in een naamloze of besloten vennootschap die zelf bestuurder 

is van een grote naamloze of besloten vennootschap. 

 

Voor het vaststellen of deze informatie moet worden verstrekt, wordt aanbevolen dat de 

vennootschap de criteria zoals hierboven beschreven berekent met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:397 lid 2 BW.  

 

Op grond van de wet is alinea 108a van toepassing op grote naamloze of besloten 

vennootschappen, welke toets jaarlijks wordt gedaan. Aanbevolen wordt om ook in het 

bestuursverslag over het eerstvolgende jaar dat de vennootschap niet langer meer voldoet aan 

de hierboven genoemde criteria van groot, de bovenstaande informatie nog op te nemen.  

  

108a (vervallen)  

 


