Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
De modernisering van het NV-recht vloeit voort uit toezegging bij parlementaire behandeling van
de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht en is aangekondigd in de Nota voortgang
modernisering ondernemingsrecht en de Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht (zie
MvT p. 2).
Het evenwichtiger maken van de man-vrouw verhouding in de top van grote naamloze en
besloten vennootschappen vloeit voort uit het SER-advies “Diversiteit. Tijd voor versnelling” en is
aangekondigd in de kabinetsreactie op het SER-advies (zie MvT p. 2).

2. Wie zijn betrokken?
Beursvennootschappen, grote naamloze en besloten vennootschappen en hun aandeelhouders,
bestuurders, commissarissen en werknemers.
3. Wat is het probleem?
Zie MvT p. 2 t/m 9
4. Wat is het doel?
Het NV-recht in wetstechnisch opzicht consistent maken met het BV-recht door enkele
versoepelingen uit het BV-recht ook toe te passen bij NV’s.
Een evenwichtiger samenstelling van het bestuur, de raad van commissarissen en senior
management van grote NV’s en BV’s.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Zelfregulering en de streefcijferregeling uit de Wet bestuur en toezicht hebben onvoldoende tot
evenwichtiger verhoudingen van het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van
commissarissen geleid.
6. Wat is het beste instrument?
Wetgeving (zie het antwoord op vraag 5).
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
NV’s en hun aandeelhouders krijgen meer keuzevrijheid door versoepeling van voorschriften.
Grote NV’s en BV’s worden verplicht om zich te committeren aan een evenwichtiger verhouding
van het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en senior
managementfuncties.

