Besluit van [PM] tot wijziging van het Besluit inhoud bestuursverslag in
verband met de verplichting voor grote vennootschappen om in het
bestuursverslag te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de
top en subtop en over de streefcijfers
Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van [PM], directie
Wetgeving en Juridische Zaken, nr. PM, gedaan mede namens Onze Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Gelet op artikel 391 lid 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [PM], nr.
PM);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van [PM],
directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. PM, uitgebracht mede namens Onze
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Hebben goedgevonden en verstaan:
ARTIKEL I
Het Besluit inhoud bestuursverslag wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “Dit besluit is” vervangen door “De artikelen 2, 2a,
3a, onder a tot en met c, 3b en 3c, zijn”.
2. In het vierde lid vervalt “slechts”.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Artikel 3d is van toepassing op een vennootschap die op twee opeenvolgende
balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata,
niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten, bedoeld in artikel 397
leden 1 en 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
B
Na artikel 3c wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 3d
De vennootschap doet mededeling over het aantal mannen en vrouwen dat aan
het eind van het boekjaar deel uitmaakt van het bestuur en de raad van

commissarissen, alsmede van de nader door de vennootschap te bepalen
categorieën werknemers in leidinggevende functies, de doelen in de vorm van
een streefcijfer, het plan om deze doelen te bereiken en als één of meer doelen
niet zijn bereikt, de redenen daarvoor.
C
Artikel 1, vijfde lid, vervalt.
D
Artikel 3d vervalt.
ARTIKEL II
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van [1 juli 2022], met uitzondering
van de onderdelen C en D, die in werking treden met ingang van de datum van
inwerkingtreding van artikel IIa van de wet van [PM] tot wijziging van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de
verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad
van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (Stb.
[PM]).
2. Dit besluit is van toepassing op een bestuursverslag dat betrekking heeft op
een boekjaar dat aanvangt op of na [1 januari 2022].
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting
in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

