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SCHEMA Transparantieverplichting Quota Sanctie 1 Sanctie 2 

  
Overzicht in het jaarverslag (in de 
verklaring inzake deugdelijk 
bestuur) van de ondernomen 
inspanningen om er voor te zorgen 
dat ten minste 1/3 van de leden 
van de RvB van een ander geslacht 
is dan dat van de overige leden.  
 
(art. 96, §2, lid 1, 6° W.Venn.) 

 
Minimum 1/3 van de leden van 
de RvB is van het andere 
geslacht.
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(art. 518bis, §1 W.Venn.)  
 
 

 
Indien de quota niet bereikt zijn, 
is de eerstvolgende benoeming 
van het andere geslacht, zo niet 
is de benoeming nietig. 
 
(art. 518bis, §4 W.Venn.) 

 
Indien minder dan 1/3 stelt de 
AVA een RvB samen 
overeenkomstig wetgeving. 
 
Bij niet-naleving wordt elk 
voordeel, financieel of ander, 
van de bestuurders 
verbonden aan de uitoefening 
van het mandaat geschorst. 
 
(art. 518bis, §2 W.Venn.) 

 
Beursgenoteerde ondernemingen 
 
 

 
In het jaarverslag over het boekjaar 
dat aanvangt na 14/09/2011. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
zesde boekjaar dat aanvangt na 
14/09/2011. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
zesde boekjaar dat aanvangt na 
14/09/2011. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
zevende boekjaar dat 
aanvangt na 14/09/2011. 

 
Uitzondering 1 
Beursgenoteerde ondernemingen met 
een free float < 50% 
 

 
In het jaarverslag over het boekjaar 
dat aanvangt na 14/09/2011. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
achtste boekjaar dat aanvangt na 
14/09/2011. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
achtste boekjaar dat aanvangt na 
14/09/2011. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
negende boekjaar dat 
aanvangt na 14/09/2011. 

 
Uitzondering 2 
Vennootschappen die op 
geconsolideerde basis aan tenminste 
twee van de drie criteria voldoen: 
a) gemiddeld aantal werknemers 
gedurende het betrokken boekjaar van 
< 250 pp; 
b) balanstot. ≤  € 43.000.000; 
c) jaarlijkse netto-omzet ≤ € 50.000.000. 

 
In het jaarverslag over het boekjaar 
dat aanvangt na 14/09/2011. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
achtste boekjaar dat aanvangt na 
14/09/2011. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
achtste boekjaar dat aanvangt na 
14/09/2011. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
negende boekjaar dat 
aanvangt na 14/09/2011. 

 
Uitzondering 3 
IPO 
 

 
In het eerste jaarverslag dat 
opgesteld wordt na de IPO, maar 
ten vroegste in het jaarverslag over 
het boekjaar dat aanvangt na 
14/09/2011. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
zesde boekjaar na de IPO. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
zesde boekjaar dat aanvangt na 
de IPO. 

 
Vanaf de eerste dag van het 
zevende boekjaar dat 
aanvangt na de IPO. 
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 Minimumaantal wordt afgerond naar dichtstbijzijnde gehele getal (voorbeeld A: 13 leden RvB  4,3 leden = 4 leden van het andere geslacht vereist / voorbeeld B: 14 leden RvB  4,6 leden 

= 5 leden van het andere geslacht vereist) 


