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Voorwoord
In 2009 bracht het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een rapport uit
over de aanwezigheid van vrouwen aan de top. Een gelijke vertegenwoordiging in organen
van besluitvorming bleek nog verre van gerealiseerd. Vier jaar later is het tijd voor een
update. Aan de hand van dezelfde indicatoren wordt in dit rapport nagegaan in welke
mate de toestand geëvolueerd is in goede of in slechte zin.
Net als in het eerste rapport wordt een brede waaier aan besluitvormingsorganen besproken. Er is recent heel wat aandacht voor vrouwen in economische besluitvorming, terwijl
het thema van de politieke vertegenwoordiging, mede door het relatieve succes van de
quotaregelingen, wat op de achtergrond geraakt is. Hoewel dit rapport de debatten wenst
te voeden, wil het zich daar niet toe beperken. In die zin worden naast de meer vertrouwde
domeinen van bedrijfsleven, politieke wereld, rechterlijke macht, federale overheid, het
leger en de academische besturen, ook de werkgevers- en werknemersorganisaties, de
Nationale Bank, de vrije beroepen, de media en de ngo’s behandeld.
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Sinds de publicatie van het eerste rapport is het thema inderdaad niet echt van de agenda
verdwenen. Op Europees vlak deed eurocommissaris Viviane Reding in november 2012 de
discussies danig oplopen. Nadat ze de lidstaten en ondernemingen had opgeroepen om
zich vrijwillig te engageren voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in bestuursraden, stelt ze voor om quota in te voeren voor de raden van bestuur van beursgenoteerde
bedrijven. Dit voorstel voorziet een minimumvertegenwoordiging van 40% van de minst
vertegenwoordigde sekse tegen 2020 in de niet-uitvoerende functies van de bestuursraden van private ondernemingen. Voor publieke ondernemingen valt die deadline twee jaar
eerder. Dit voorstel, dat momenteel onderhandeld wordt met actieve Belgische steun,
zorgt voor felle debatten bij bepaalde lidstaten die het in vraag stellen, zoals het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland.
In eigen land heeft Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, onder andere naar aanleiding van het eerste rapport ‘Vrouwen aan de
Top’ het belang van een goede quotaregeling voor de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven onderstreept. Het parlement keurde in 2011 een wet goed waarin een
minimumvertegenwoordiging van 30% wordt vooropgesteld, die moet worden gerealiseerd tegen 2017 voor grote ondernemingen en tegen 2019 voor kleine ondernemingen.
Op zich zijn dit vrij lange overgangstermijnen, maar het vervangen van de leden van raden
van bestuur is dan ook een geleidelijk proces. In dit rapport kan al een eerste keer worden
nagegaan in welke mate ondernemingen anticiperen op deze quota die in de toekomst
van kracht zullen worden.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft zich overigens uitgesproken
voor quota in een advies dat gepubliceerd werd in januari 2011. Quota moeten expliciet
het gelijktrekken van de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in besluitvormingsorganen voor ogen hebben en als een tijdelijke maatregel beschouwd worden. Verder is
het nodig gepaste sancties uit te werken en begeleidende stimulerende maatregelen te
voorzien, zoals het subsidiëren van initiatieven als Women on Board.
In mei 2012 werkte de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, samen met de minister van
Ambtenarenzaken en de minister voor Gelijke Kansen quota uit voor federale topambtenaren. Bij iedere nieuwe vacature moet bij gelijke competenties de voorkeur gegeven worden
aan de vrouwelijke kandidaat tot de ongelijkheid in iedere overheidsdienst is weggewerkt.
De lat wordt hierbij hoog gelegd: één op zes in 2012 en één op drie in 2013.
Het cijfermatig benaderen van de aanwezigheid van vrouwen aan de top, en het bespreken
van quotaregelingen, neemt echter niet weg dat er meer komt kijken bij een goede gendergelijkheid op verschillende besluitvormingsniveaus. Een organisatiecultuur kan
behoorlijk seksistisch en zelfs vijandig zijn. Oude ideeën en patronen kunnen vernieuwing
in de weg staan. Wanneer een verjonging van de top zich opdringt, wordt er vaak nog te
veel gezocht naar meer van hetzelfde in plaats van naar meer diversiteit. In een dergelijke
context wordt bekwame en talentvolle vrouwen de toegang tot de top ontzegd. Enkel via
het opleggen van quota kan dan de nodige ruimte gecreëerd worden.
Dat is in feite onrechtvaardig. Niet alleen voor de vrouwen van wie de talenten op dat
moment onvoldoende onderkend worden, maar ook voor de ruimere samenleving, die
recht heeft op de meest kwalitatieve diensten.
Zolang we de idee niet aanvaarden dat een egalitaire en diverse samenleving, van de top
tot de basis, competitiever en weerbaarder is, en zolang we de veranderingen die nodig
zijn om hiertoe te komen niet verwelkomen, kunnen vrouwen slechts dromen van het
doorbreken van het glazen plafond en het beklimmen van de top.

Wij wensen u veel leesplezier.
Michel Pasteel
Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
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Inleiding
1.1

8

Vrouwen aan de Top

Cijfers tonen aan dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt spectaculair is gestegen over de laatste decennia. Deze trend loopt parallel met de gestegen deelname van
vrouwen aan het (hoger) onderwijs. Een gelijkaardige evolutie heeft zich (vooralsnog) niet
afgespeeld bij de vertegenwoordiging van vrouwen aan de bedrijfstop. Zowel nationaal als
internationaal blijft men vaststellen dat vrouwen nog steeds (veel) minder vaak dan hun
mannelijke collega’s doorstoten naar de absolute topfuncties binnen het bedrijfsleven. Al
jaren is deze ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen aan de bedrijfstop een belangrijk
punt op de politieke agenda, maar dit heeft nog niet geleid tot een echte doorbraak. In
2008 publiceerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen het rapport
‘Vrouwen aan de Top’, waarin de aanwezigheid van vrouwen in topfuncties binnen de private en publieke sector werd onderzocht. Het beeld dat uit dit onderzoek naar voren kwam,
was niet rooskleurig. Zelfs in sectoren waarin vrouwen nog het ‘best’ vertegenwoordigd
waren, zoals de publieke sector, bleek slechts zelden meer dan 15% van de topfuncties
bekleed te worden door vrouwen. De enige uitschieters waren de niet-gouvernementele
organisaties wiens raden van bestuur ongeveer uit één derde vrouwen bestonden.
Niet alleen in België maar ook in vele andere Europese landen is er de afgelopen jaren een
breder maatschappelijk debat ontstaan waarin de ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen aan de bedrijfstop aan de kaak werd gesteld. Onder stimulans vanuit het beleid en de
publieke opinie werd besloten actie te ondernemen en werden er een aantal initiatieven
genomen om een meer evenwichtige vertegenwoordiging te bekomen. De meeste initiatieven hebben zich geënt op de facilitering van de combinatie van arbeid en gezin door het
aanbod van betaalbare en kwalitatieve kinderopvang en meer flexibele regelgevingen
omtrent de opname van ouderschapsverlof. Veel minder heeft het debat zich toegespitst
op de vraag waarom vrouwen minder vaak doorstoten naar de bedrijfstop dan hun mannelijke collega’s en welke specifieke maatregelen moeten worden genomen om hieraan te
verhelpen. Dit vertaalde zich dan ook in een tekort aan concrete beleidsinstrumenten. Uit
een recente internationaal vergelijkende studie uitgevoerd door Mercer, die peilde naar de
aanwezigheid van vrouwen in de bedrijfstop, kwam naar voren dat het merendeel van de
bedrijven geen concrete strategie of filosofie had om een meer gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de bedrijfstop te bekomen. Ook uit andere studies komt een vrij negatief beeld naar voren: minder dan 15% van de bestuursleden in de Europese topbedrijven
is een vrouw. In België keurde de ministerraad van 29 maart 2012 recentelijk nog een ontwerp van Koninklijk Besluit goed die de ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de
federale ambtenarij moest aanpakken. Het aantal vrouwen in topfuncties bij de federale
overheid bleek immers gedaald in de afgelopen vijf jaar. Toch zijn er ook tekenen van vooruitgang. Een recente navraag bij 353 Europese bedrijven in 17 verschillende Europese landen door het commerciële bedrijf Egon Zehnder toont bijvoorbeeld aan dat het aantal
raden van bestuur met minstens één vrouwelijk bestuurslid tussen 2008 en 2012 is toegenomen van 72% tot 86%.

1.2

Genderspecifieke initiatieven

Eén van de instrumenten om de aanwezigheid van vrouwen in topfuncties te bevorderen,
is het invoeren van quota. Via een dergelijke maatregel moet een minimale dan wel gelijke
vertegenwoordiging van vrouwen aan de top van het bedrijfsleven worden gerealiseerd.
Het invoeren van quota wordt soms op de nodige controverse onthaald: er zijn voor- en
tegenstanders. Tegenstanders vrezen dat de meest bekwame persoon daardoor niet noodzakelijk wordt aangesteld. Anderen vinden quota discriminerend ten opzichte van mannen
en vernederend ten opzichte van vrouwen. Het zou impliceren dat vrouwen eerder een
positie bekleden omwille van hun geslacht dan omwille van hun capaciteiten. Een laatste
groep van tegenstanders argumenteert vanuit de veronderstelling dat er onvoldoende
competente vrouwen zouden zijn om leidinggevende mandaten te bekleden. Zij beweren
dat vrouwen niet over de nodige managementskills beschikken of niet genoeg carrière
gericht zijn om een plaats in de absolute top van het bedrijfsleven te ambiëren. Binnen het
kamp van de voorstanders ziet men quota als instrumenten die moeten breken met het
beruchte glazen plafond, al is men het vaak oneens over hoe de quota precies moeten
worden ingevuld. Een eerste vraag is welke verdeelsleutel moet worden vooropgesteld.
Moet de top van een organisatie, bijvoorbeeld de raad van bestuur, een afspiegeling zijn
van de man-vrouwverdeling binnen het geheel van de organisatie? Of moeten quota een
50/50 verdeling of andere verdeelsleutel nastreven (bijvoorbeeld een minimumvertegenwoordiging van één derde personen van hetzelfde geslacht)? Ook over de tijdsdimensie
van quota bestaat er discussie. Moeten quota tijdelijk zijn of permanent worden opgenomen in het organiek statuut van een organisatie? Op welke termijn moeten organisaties
deze quota realiseren? Een laatste vraag is of quota verplicht moeten worden opgelegd. Of
is het beter om te spreken van streefdoelen? Verplichte maatregelen veronderstellen een
vorm van sanctionering indien de quota niet worden gehaald. Streefdoelen houden het
risico in dat er aan de extra vertegenwoordiging van vrouwen aan de top alleen maar
lippendienst wordt bewezen.
Het debat omtrent de wenselijkheid van quota ter zijde genomen, is het vaak een effectief
middel gebleken dat een grote impact heeft gehad op de aanwezigheid van vrouwen aan
de bedrijfstop; een ontwikkeling die trouwens zeer vaak positief werd onthaald en
geëvalueerd door de ondernemingen zelf. Een frequent aangehaald ‘succesverhaal’ in de
literatuur is het voorbeeld van Noorwegen, waar het opleggen van dergelijke quota in
2003 de vertegenwoordiging van vrouwen in de bedrijfstop sterk positief heeft beïnvloed.
De maatregel bestond erin dat de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven binnen een termijn van vijf jaar uit minstens 40% vrouwen moesten bestaan. In 2004 bedroeg
dit percentage nog minder dan 10%. Vier jaar later waren de quota gerealiseerd bij 60% van
de private bedrijven en 100% van de overheidsbedrijven. Dat quotaregelingen zeker niet
altijd positief worden onthaald, mag blijken uit een recent voorbeeld. Eurocommissaris
Viviane Reding had het voorstel ingediend dat tegen 2020 de bestuursraden van bedrijven
uit minstens 40% vrouwen moesten bestaan. Voor overheidsbedrijven zou dit quotum
moeten worden gerealiseerd tegen 2018. Het voorstel kreeg echter veel tegenwind, niet in
het minst van vrouwen. De 27 leden van de Europese Commissie raakten het dan ook niet
eens over het voorstel.
Ook in België zijn er sinds 2008 een aantal initiatieven genomen voor het invoeren van
quota om op zijn minst een minimale vertegenwoordiging van vrouwen aan de bedrijfstop
te bewerkstelligen. Toenmalig minister van Werk en Gelijke kansen Joëlle Milquet pleitte
hier onder meer voor naar aanleiding van de vorige publicatie van ‘Vrouwen aan de Top’. De
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ministerraad keurde recentelijk een quotaregeling goed waardoor tegen eind 2012 de
Belgische overheidsinstellingen minstens één zesde vrouwelijke bestuurders moeten tellen. Vanaf 1 januari 2013 wordt dit quotum opgetrokken naar één derde. Quota zijn echter
maar één instrument om de doorstroom van vrouwen naar de top te bevorderen. Quota
zijn vaak tijdelijk van aard en verdwijnen eenmaal de doelstellingen zijn gerealiseerd. Een
actief genderbeleid heeft ook een langetermijncomponent. In dit opzicht kan bijvoorbeeld
worden verwezen naar acties die zijn opgezet om vrouwen te laten doorstromen naar de
top van de federale ambtenarij. Deze acties zijn erop gericht om vrouwen bewuster te
maken van hun eigen capaciteiten en competenties als managers, en zo indirect, een groter aantal vrouwen te laten solliciteren voor dergelijke posities. Andere projecten om de
doorstroom van vrouwen naar de top te bevorderen, zijn gericht op het informeren van
bedrijven en hun personeel omtrent genderkwesties, het opzetten van sensibiliseringscampagnes, het organiseren van workshops, enz. Zoals zal blijken in dit rapport, hebben
vooral de vakbonden de laatste jaren sterk ingezet op een genderbeleid. Kortom, genderspecifieke initiatieven kunnen zeer divers van aard zijn. Sommige maatregelen worden aan
bedrijven en maatschappelijke instanties opgelegd, terwijl andere maatregelen ontstaan
op eigen initiatief. Elk maatschappelijk domein geeft dan ook een eigen invulling aan het
genderbeleid (afhankelijk van zijn of haar specifieke noden).

1.3	Actualisatie van het cijferrapport van 2008
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Het is nuttig om vier jaar na de publicatie van het initiële rapport ‘Vrouwen aan de Top’ te
kijken in hoeverre initiatieven zoals het invoeren van quota in de raden van bestuur van
overheidsinstanties en beursgenoteerde bedrijven (1) een succesverhaal zijn gebleken en
(2) in welke mate dit zich ook heeft vertaald naar andere sectoren, zoals de politiek, de
academische wereld, enz. Een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen aan de top is echter meer dan enkel een gelijke vertegenwoordiging in de raden van bestuur. Ook andere
sleutelposities zoals leidinggevende jobs of functies met specifieke competentieprofielen
kunnen evenzeer als ‘topfunctie’ worden omschreven, hoewel zij strikt gezien niet binnen
de voorstellen van quotaregelingen vallen. Het is dus de vraag in hoeverre de regelgevingen, het politieke debat, de discussies in de media en de weerslag daarvan op de publieke
opinie zich sinds 2008 hebben vertaald naar andere sectoren en posities dan deze specifiek
beoogd in de regelgeving. De update van het cijferrapport ‘Vrouwen aan de Top’ vormt
hiertoe alvast een eerste aanzet. De opdracht bestaat erin om de indicatoren van het rapport van 2008 te actualiseren met de meest recente gegevens.
Voor de update van het rapport nemen we opnieuw twaalf maatschappelijke domeinen
onder de loep. In hoofdstuk 2 ligt de focus op het bedrijfsleven. We onderzoeken het aandeel vrouwelijke bedrijfsleiders bij (1) beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven
en (2) topbedrijven uit de financiële, media- en culturele sector. In hoofdstukken 3 en 4
nemen we de partners die deelnemen aan het sociaal overleg onder de loep. Langs werknemerszijde concentreren we ons op de vertegenwoordiging van vrouwen binnen de
hoogste bestuursorganen van de vakbonden. Deze laatste hebben de voorbije jaren sterk
ingezet op de ontwikkeling van een genderbeleid, en het is dan ook uitermate interessant
om te kijken in hoeverre dit vandaag zijn vruchten heeft afgeworpen. Langs werkgeverszijde concentreren we ons op organisaties die deelnemen aan het sociaal overleg op natio
naal en regionaal niveau. We kijken naar de vertegenwoordiging van vrouwen binnen de
raden van bestuur. In hoofdstuk 5 beschouwen we de media en de redacties. We onderzoeken de aanwezigheid van vrouwen aan de top van de geschreven pers, radio en televisie. In
hoofdstuk 6 ligt de focus op de academische besturen. Zij vormen een interessant onder-

zoeksdomein omdat in het rapport van 2008 bleek dat ondanks de sterke vervrouwelijking
aan de basis van de universiteiten, dit zich nauwelijks vertaalde naar de leidinggevende
organen. Hoofdstuk 7 neemt de vrije beroepen onder de loep. In het initiële rapport waren
vrouwen het sterkst ondervertegenwoordigd in deze sector. Hoofdstuk 8 onderzoekt de
NGO’s. Zij waren de instanties die in 2008 de hoogste vertegenwoordiging van vrouwen
lieten optekenen. Hoofdstuk 9 legt de nadruk op de politieke besluitvorming. Gender
initiatieven worden vaak georganiseerd vanuit politieke hoek, maar het blijft de vraag in
hoeverre dergelijke initiatieven ook hun weg vinden binnen de eigen structuren. Hoofdstukken 10 en 11 werpen een blik op de rechterlijke macht en de strijdmacht. Zij bleken in
2008 nog steeds echte mannenbastions te zijn. Hoofdstuk 12 bestudeert de federale ambtenarij. Naast de verplichte invoer van quota heeft de federale overheid zelf ook heel wat
genderspecifieke initiatieven genomen. Hoofdstuk 13 tenslotte onderzoekt de Nationale
Bank van België. Ook dit was een instantie waarin vrouwen in 2008 ondervertegenwoordigd waren aan de top.
Het gros van de cijfers in dit rapport werd door ons opgevraagd bij de verschillende instanties. Vele instanties stellen deze cijfers ook beschikbaar op hun website. De cijfers in dit
rapport hebben steeds betrekking op de meest actuele cijfergegevens voor 2012. In de
tabellen geven we zowel het absoluut aantal vrouwen en mannen weer, als de relatieve
verdelingen. Tenslotte staan we ook stil bij de genderspecifieke initiatieven die sinds 2008
werden ondernomen.
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Vrouwen aan de top
in het bedrijfsleven
2.1 	De indicatoren
We focussen in dit hoofdstuk op de aanwezigheid van vrouwen in topposities in top
bedrijven. Maar wat verstaan we onder topbedrijven en topposities? We beperken ons tot
de topbedrijven vanuit een economische logica. We bekijken ten eerste de bedrijven die
genoteerd staan op Euronext Brussels, de belangrijkste Belgische beurs. We focussen ten
tweede op de honderd bedrijven die de grootste omzet genereren in de Belgische economie in haar geheel. Daarnaast focussen we op drie specifieke economische sectoren,
namelijk de financiële sector, de culturele sector en de mediasector. De gegevens over deze
laatste sector zijn complementair met hoofdstuk 5.
De topposities in het bedrijfsleven benaderen we vanuit twee invalshoeken: enerzijds het
operationele niveau en anderzijds het bestuursniveau. In de literatuur over de doorstroming van vrouwen naar topposities heeft men het meestal enkel over het operationele
management en niet over de raad van bestuur. Voor het operationele niveau beperken we
ons tot één functie per bedrijf, namelijk die van directeur of directrice. Het gaat hier met
andere woorden om de absolute top van het bedrijf. Om de leaky pipeline1 te documenteren zou het aangewezen zijn om complementair hiermee enkele niveaus af te dalen in de
bedrijfshiërarchie. Op elk niveau van de bedrijfshiërarchie vinden we immers minder vrouwen dan op het niveau daar net onder. Aangezien alle bedrijven een eigen structuur hebben, zijn ze echter moeilijk te vergelijken. Niet elk bedrijf heeft bijvoorbeeld een marketing
manager. En opereert een personeelsdirecteur op hetzelfde niveau in de bedrijfshiërarchie
als een human resource manager? In het kader van dit rapport beperken we ons dus voor
het operationele niveau tot de bedrijfsleiders en presenteren we de volgende indicator:
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▶
▶

1

2

De term ‘leaky pipeline’ stamt uit
het onderzoek naar de situatie van
vrouwen aan universiteiten.
(Steegmans, 2003) (Valgaeren &
Van Haegendoren, 2002).
De meest voorkomende
vennootschapsvormen zijn de BVBA
en de NV. In 2006 (meest recente
gegevens) waren er 207.209 BVBA’s
en 86.263 NV’s (FOD Financiën,
Administratie van de BTW en FOD
Justitie. Berekeningen Algemene
Directie Statistiek en Economische
Informatie: http://www.statbel.fgov.
be/figures/d422_nl.asp).

Aandeel vrouwelijke bedrijfsleiders van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde
topbedrijven.
Aandeel vrouwelijke bedrijfsleiders van topbedrijven uit de financiële sector, de
mediasector en de culturele sector.

Voor het bestuursniveau gaan we na wat het aandeel vrouwen is in de raad van bestuur van
een bedrijf. De structuur en de samenstelling van het bestuursorgaan van een onder
neming is afhankelijk van de rechtsvorm waaronder het bedrijf is opgericht. Er bestaan zes
verschillende vennootschapsvormen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), de naamloze vennootschap (NV), de coöperatieve vennootschap, de vennootschap onder firma, de gewone commanditaire vennootschap en de commanditaire
vennootschap op aandelen.2 Een raad van bestuur bestaat in de strikte zin van het woord
enkel in een naamloze vennootschap en niet in de andere rechtsvormen. We beperken ons
daarom tot de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van de naamloze
vennootschappen.

We presenteren de volgende indicatoren:
▶

▶
▶

▶

Aandeel beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde topondernemingen met geen
enkele vrouw in de raad van bestuur, met 1 vrouw in de raad van bestuur, met twee
of meer vrouwen in de raad van bestuur.
Aandeel vrouwen op het totaal aantal bestuurders van beursgenoteerde en nietbeursgenoteerde topondernemingen.
Aandeel topondernemingen uit de financiële sector, de mediasector en de culturele
sector met geen enkele vrouw in de raad van bestuur, met 1 vrouw in de raad van
bestuur, met twee of meer vrouwen in de raad van bestuur.
Aandeel vrouwen op het totaal aantal bestuurders van topondernemingen uit de
financiële sector, de mediasector en de culturele sector.

Naast de vertegenwoordiging van vrouwen in topposities bekijken we eveneens meer
algemeen de aanwezigheid van vrouwen in leidinggevende posities of managementposities. We verruimen onze blik hiermee naar de subtop binnen organisaties. Bepalen of
iemand een managementpositie bekleedt, is niet altijd eenvoudig (Valgaeren, 2001). Wanneer noemen we iemand een manager? Of nog: wanneer noemt iemand zichzelf een
manager? De essentie is dat er een beleidsfunctie vervuld wordt: managers sturen het
reilen en zeilen in de organisatie en zetten de lijnen uit voor de nabije en verre toekomst.
Voor de operationalisering van deze definitie baseren we ons op de internationaal aanvaarde ISCO-nomenclatuur3, een classificatie van beroepen. ISCO-code 1 omvat in 2008 de
‘beleidsvoerende en hogere functies, directeuren en bedrijfsleiders’ en in 2011 de categorie
‘managers’. Het voordeel van de ISCO-nomenclatuur is dat ze toelaat om de evolutie in
kaart te brengen. Het aanpassen van de nomenclatuur brengt echter een breuk in de tijdsreeksen tot stand: in 2011 wordt een andere categorisering gebruikt dan in de voorgaande
jaren. We gebruiken de volgende indicator die we opsplitsen naar economische sector:
▶
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Het aandeel vrouwen in managementposities in vergelijking met het aandeel
vrouwen op alle functieniveaus.

In dit rapport beperken we ons over het algemeen tot de absolute topposities in toporganisaties. Met deze indicator maken we als het ware even een zijsprong door de positie van
vrouwen in alle leidinggevende posities te bekijken en ons daarbij niet te beperken tot de
topbedrijven. Dit laat toe om de positie van vrouwen aan de absolute top in perspectief te
plaatsen.

2.2

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

Op 30 juni 2011 keurde de Senaat een wet goed die beursgenoteerde bedrijven een quotum van één derde vrouwen oplegt voor hun raad van bestuur. Eerder had de Kamer van
Volksvertegenwoordigers de wet reeds goedgekeurd. Na een overgangsperiode van zes
jaar voor de grotere bedrijven en acht jaar voor de kleinere bedrijven volgen sancties wanneer men niet aan het wettelijke quotum voldoet: de materiële en immateriële vergoedingen van de bestuurders worden opgeheven zolang er te weinig vrouwelijke bestuurders
zijn. In 2011 was deze quotawetgeving bijgevolg nog niet van toepassing, maar wisten de
beursgenoteerde bedrijven wel reeds dat ze hier in de toekomst aan zullen moeten voldoen.
3

International Standard Classification
for Occupations.

2.3	Resultaten
2.3.1 Managementfuncties
Om een algemeen beeld te krijgen van de aanwezigheid van vrouwen in management
functies gebruiken we de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van de
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI). Jaarlijks worden de leden
van 48.000 huishoudens bevraagd over hun werk- of werkloosheidssituatie. Om een idee te
krijgen van de verticale seksesegregatie op de totale arbeidsmarkt, kunnen we zoals eerder
gezegd gebruik maken van de ISCO-nomenclatuur. Bij de update van de cijfers stoten we
op de moeilijkheid dat de ISCO-nomenclatuur aangepast is vlak na de publicatie van het
eerste rapport ‘Vrouwen aan de Top’. De oude ISCO bevatte de categorie ‘leden van de uitvoerende macht en wetgevende lichamen, beleidsvoerende en hogere functies, directeuren en bedrijfsleiders’, terwijl de nieuwe ISCO de categorie ‘managers’ omvat. De nieuwe
ISCO-code 1 ‘managers’ omvat minder personen dan de oude ISCO-code 1. Het is echter
niet mogelijk om na te gaan welke personen op basis van de nieuwe nomenclatuur van
categorie veranderd zijn. Zowel bij de oude als bij de nieuwe nomenclatuur is het onduidelijk welke hiërarchische niveaus in een organisatie onder de noemer manager vallen. Niet
enkel de topmanagers of bedrijfsleiders, maar ook lagere managementniveaus zijn er
immers in opgenomen.
Niet alleen de beroepennomenclatuur, ook de sectornomenclatuur is aangepast. Op dit
moment wordt de NACE-BEL 2008 gebruikt waardoor ook de sectorindeling verschilt van
het eerste rapport ‘Vrouwen aan de Top’. Beide herzieningen hebben tot doel om de
werkelijkheid beter in beeld te brengen, maar maken vergelijkingen over de tijd moeilijker.
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De meest recente cijfers, deze van 2011, zijn daardoor moeilijk vergelijkbaar met de eerdere cijfers van 1997, 2000 en 2007. Vandaar dat we de cijfers niet toegevoegd hebben aan
de oorspronkelijke tabel, maar opgenomen hebben in een aparte tabel. Niet alle s ectoren
zijn opgenomen in de tabellen. De EAK is een enquête gebaseerd op een toevalssteekproef
uit de Belgische bevolking. Op basis van deze enquête worden extrapolaties of schattingen
gemaakt. De administratie statistiek (ADSEI) geeft als richtlijn mee dat wanneer het
geschatte aantal personen kleiner is dan 5000, de gegevens met de nodige omzichtigheid
geïnterpreteerd moeten worden. Sectoren waarvan het aantal respondenten in de
beroepsgroep ‘managers’ te klein is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, hebben
we weggelaten.4

4

Voor 1997, 2000 en 2007 zijn de
volgende sectoren niet opgenomen:
landbouw, jacht en bosbouw;
winning van delfstoffen; productie
en distributie van elektriciteit, gas en
water; huishoudpersoneel;
extraterritoriale organisaties en
lichamen. Voor 2011 gaat het om de
volgende sectoren: landbouw,
bosbouw en visserij; winning van
delfstoffen; productie en distributie
van elektriciteit, gas, stoom en
gekoelde lucht; distributie van
water, afval- en afval-waterbeheer
en sanering; exploitatie van en
handel in onroerend goed; kunst,
amusement en recreatie; overige
diensten; huishoudens als
werkgever en niet-gedifferentieerde
productie van goederen en diensten
door huishoudens voor eigen
gebruik.

Tabel 1 bevat voor 2011 het aandeel vrouwen enerzijds bij alle functies en anderzijds bij de
‘managers’ (nieuwe ISCO-1). Tabel 2 bevat voor 1997, 2000 en 2007 het aandeel vrouwen
enerzijds bij alle functies en anderzijds bij de ‘beleidsvoerende en hogere functies, directeuren en bedrijfsleiders’ (oude ISCO-1). De laatste kolommen geven telkens weer hoeveel
vrouwen er per 100 leidinggevenden extra nodig zouden zijn om een zelfde sekseratio te
hebben bij de leidinggevenden als bij alle functies. Een nul betekent dus dat er geen glazen plafond kan worden waargenomen. Een negatief getal geeft weer dat vrouwen relatief
beter vertegenwoordigd zijn bij de leidinggevenden dan bij het uitvoerend personeel.

Tabel 1: Aandeel vrouwen bij managers (ISCO-1) en bij alle functies en het tekort aan vrouwen per 100 leidinggevenden, naar sector (2011)

Industrie
Bouwnijverheid
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
en motorfietsen
Vervoer en opslag
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Informatie en communicatie
Financiële activiteiten en verzekeringen
Vrije beroepen en wetenschappelijke
en technische activiteiten
Administratieve en ondersteunende diensten
Openbaar bestuur en defensie;
verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg
en maatschappelijke dienstverlening
Extraterritoriale organisaties en lichamen
Totaal

Aandeel vrouwen
alle functies
23,9
9,6
46,6

Aandeel vrouwen
ISCO-1
21,3
15,1
27,8

Tekort aan vrouwen per
100 leidinggevenden
3
-6
19

20,1
47,0
26,5
48,6
43,6

19,6
33,3
25,1
34,5
33,6

1
14
1
14
10

55,1
47,9

34,1
42,3

21
6

69,7
77,7

43,6
54,2

26
24

48,6
45,0

28,8
29,8

20
15

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de Arbeidskrachten (bewerking SEIN)

In 2011 vinden we het grootste aandeel vrouwelijke managers in de sector menselijke
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Het laagste aandeel vinden we in
de bouwnijverheid. De sekseratio bij ISCO-1 is echter bijna altijd minder gunstig dan de
sekseratio bij alle functies. Dit wijst mogelijk op het bestaan van het glazen plafond: de
doorstroom van vrouwen naar het management loopt niet zoals verwacht op basis van
hun aanwezigheid in de sector. Een uitzondering hierop is de sector bouwnijverheid.
De kolom ‘Aandeel vrouwen alle functies’ maakt duidelijk dat er nog steeds sprake is van
horizontale segregatie op de arbeidsmarkt: vrouwen werken in andere sectoren dan mannen. De sectoren ‘menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’ en
‘onderwijs’ zijn de meest vrouwelijke sectoren: het aandeel vrouwen is er zeer hoog. De
sectoren ‘bouwnijverheid’, ‘industrie’ en ‘vervoer en opslag’ zijn dan weer mannelijk met
minder dan een kwart vrouwen.
Het aandeel vrouwen in managementfuncties, ligt met uitzondering van de bouwnijverheid, in alle sectoren lager dan we theoretisch hadden kunnen verwachten op basis van
hun aanwezigheid in de sector. De laatste kolommen geven weer hoeveel vrouwen er extra
zouden nodig zijn om in ISCO-1 dezelfde sekseverhouding te krijgen als op alle functie
niveaus. Wat is met andere woorden het verschil tussen het aandeel vrouwen op alle functieniveaus en het aandeel vrouwen in ISCO-1? Hier krijgen we een beeld van de verticale
seksesegregatie op de arbeidsmarkt. In de twee meest vrouwelijke sectoren is het verschil
het grootst: in het onderwijs zijn er per 100 leidinggevenden in 2011 26 vrouwen te kort en
in de gezondheidszorg zijn er dat 24. Ook de sector ‘administratieve en ondersteunende
diensten’ doet het slecht met in 2011 een tekort van 21 vrouwen per 100 leidinggevenden.
Tabel 2 bevat de eerdere gegevens van 1997, 2000 en 2007. Hoewel de herziening van
zowel de sectoren- als de beroepennomenclaturen een zuivere vergelijking tussen de
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c ijfers van 2011 en 2007 onmogelijk maakt, lijkt er eerder een tendens te bestaan naar een
toename van het tekort aan vrouwelijke leidinggevenden; zeker in sectoren als het onderwijs, de gezondheidszorg en de horeca. Het blijft evenwel nodig de cijfers van 2011 te confronteren met nieuwe metingen in de toekomst en met andere indicatoren om na te gaan
of deze verslechtering van de situatie reëel is.
Tabel 2: Aandeel vrouwen bij beleidsvoerende en hogere functies, directeuren en bedrijfsleiders (ISCO-1) en bij alle functies
en het tekort aan vrouwen per 100 leidinggevenden, naar sector (1997, 2000, 2007)
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Industrie
Bouwnijverheid
Groot- en detailhandel; reparatie auto's,
motors en consumptieartikelen
Hotels en restaurants
Vervoer, opslag en communicatie
Financiële instellingen
Onroerende goederen, verhuur en
diensten aan bedrijven
Openbaar bestuur en defensie; verplichte
sociale verzekeringen
Onderwijs
Gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening
Overige gemeenschapsvoorzieningen,
sociaal-culturele en persoonlijke diensten
Totaal

Aandeel vrouwen alle
functies
1997
2000
2007
24,7
23,8
24,7
5,3
6,8
7,9
45,4
48,1
47,6

Aandeel vrouwen ISCO-1 Tekort aan vrouwen per
100 leidinggevenden
1997
2000
2007
1997
2000
2007
23,7
17,5
24,7
7
4
0
9,0
3,7
6,8
2
-1
1
37,9
37,3
38,4
8
10
9

49,2
19,7
42,3
42,3

51,3
21,3
43,8
41,0

49,3
23,2
45,8
44,6

41,0
22,5
23,7
29,5

45,8
14,9
20,5
32,0

42,4
22,3
29,7
31,9

3
5
22
10

4
1
21
18

7
1
16
13

41,6

43,3

46,2

34,7

24,5

36,6

17

12

10

65,8
74,1

66,9
76,8

69,3
75,9

42,7
45,7

32,6
34,6

48,4
55,6

33
40

28
31

21
20

50,1

52,8

52,5

39,3

36,7

40,0

13

19

13

40,7

42,1

44,2

31,5

30,2

33,8

10

11

10

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de Arbeidskrachten (bewerking SEIN)

Wanneer we om de verticale seksesegregatie te illustreren enkel kijken naar het verschil tussen het aandeel vrouwen bij alle functies enerzijds en het aandeel vrouwen bij de leidinggevenden anderzijds, houden we geen rekening met de grootte van het aandeel vrouwen
in de sector. Een sector waar bijvoorbeeld 10% vrouwen werken en 5% vrouwelijke leidinggevenden stellen we op dezelfde hoogte als een sector met 50% vrouwen en 45% vrouwelijke leidinggevenden. Het verschil tussen het aandeel vrouwen bij de leidinggevenden en
het aandeel vrouwen in alle functies is in beide sectoren immers 5 procentpunt. Nochtans is
de doorstroom van vrouwen naar het management in het bedrijf met 5% vrouwen bij de
leidinggevenden veel sterker belemmerd dan in het bedrijf met 45% vrouwen bij de leidinggevenden. In tabel 3 zijn daarom twee verschillende indicatoren opgenomen waarmee we
de doorstroming van vrouwen in verschillende sectoren kunnen vergelijken, ook al schommelt het aandeel vrouwen dat in die sectoren werkt onderling sterk. Hierdoor neutraliseren
we de horizontale seksesegregatie op de arbeidsmarkt waarbij vrouwen in sommige sectoren oververtegenwoordigd en in andere sectoren ondervertegenwoordigd zijn.
Het relatieve tekort, uitgedrukt als een index
De waarde 1 betekent dat er evenveel vrouwen met een leidinggevende functie zijn als we
kunnen verwachten op basis van hun aanwezigheid in de sector. Alle waarden boven 1
duiden op een oververtegenwoordiging van mannen in leidinggevende functies. Een
waarde van 2 betekent bijvoorbeeld dat het aandeel mannen in ISCO-1 dubbel zo groot is

als het aandeel mannen in alle functies. Wanneer de waarde 3 is zijn er driemaal zo veel
mannen bij de leidinggevenden. In sectoren waar de index kleiner is dan 1, doen vrouwen
het beter in het management dan we kunnen verwachten. Een index van 0,5 betekent bijvoorbeeld dat het aandeel vrouwen in het management dubbel zo groot is als het aandeel
vrouwen op alle functieniveaus. Deze indicator is vergelijkbaar met de glazen plafondindex
(Zandvliet, 2002). Die laatste wordt echter gebruikt om op het niveau van individuele
bedrijven na te gaan wat de verhouding is tussen de sekseratio’s op verschillende hiërarchische niveaus. Wij gebruiken de index hier op het niveau van een ganse sector.
Het relatieve tekort, uitgedrukt als een percentage
Dit percentage verkrijgen we door het verschil tussen het aandeel vrouwen bij alle functies
en het aandeel vrouwen bij ISCO-1 uit te drukken als een percentage van de sekseratio bij
alle functies. De waarde 100 betekent dat er geen enkele vrouw is terug te vinden bij de
leidinggevenden in die sector; de waarde 50 betekent dat het aandeel vrouwen in alle
functies 50% hoger ligt dan het aandeel vrouwen in ISCO-1. Hoe dichter dit percentage bij
100 ligt, hoe slechter de sekseratio bij ISCO-1 in vergelijking met de sekseratio bij alle
functies. Het percentage geeft weer hoeveel vrouwen er tekort zijn bij de leidinggevenden
in een sector, in verhouding tot hun aandeel in de sector. Nul procent betekent dat er geen
glazen plafond kan worden waargenomen.
Het gebruik van deze indicatoren heeft zijn beperkingen. Ze vertalen de verticale sekse
segregatie in een makkelijk interpreteerbaar cijfer, maar ze negeren het proces dat hieraan
voorafgaat. In de wetenschappelijke wereld lijkt er een consensus te bestaan dat er niet
zozeer sprake is op de arbeidsmarkt van een glazen plafond, maar wel van een ‘lekkende
pijplijn’: op elk niveau van de organisatie werken minder vrouwen dan op het niveau er net
onder. Het resultaat van deze afvalkoers is een zeer beperkte aanwezigheid van vrouwen in
de hoogste regionen.
Voor deze indicatoren hebben we opnieuw twee tabellen opgenomen: één tabel voor
2011 (tabel 3) en één tabel voor 1997, 2000 en 2007 (tabel 4). We bespreken enkel de meest
recente cijfers. Op basis van tabel 3 kunnen we zien dat de ondervertegenwoordiging van
vrouwen sterk verschilt van sector tot sector. In drie traditioneel mannelijke sectoren –
bouwnijverheid; vervoer en opslag; informatie en communicatie – is de aanwezigheid van
vrouwen in leidinggevende functies hetzelfde of zelfs beter dan we op basis van hun aanwezigheid in de sector kunnen verwachten. Het omgekeerde zien we onderaan de tabel. In
vijf sectoren waar vrouwen in alle functies gemiddeld (groot- en detailhandel, reparatie van
auto’s en motorfietsen; extraterritoriale organisaties en lichamen) of meer dan gemiddeld
(onderwijs; menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening; administratieve en ondersteunende diensten) vertegenwoordigd zijn, zijn ze sterk ondervertegenwoordigd in de leidinggevende functies.
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Tabel 3: Verhouding tussen de aanwezigheid van vrouwen bij bedrijfsleiders en hogere kaders
en de aanwezigheid van vrouwen op alle functieniveaus, uitgedrukt als index en als percentage (2011)

Bouwnijverheid
Vervoer en opslag
Informatie en communicatie
Industrie
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
Financiële activiteiten en verzekeringen
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Onderwijs
Administratieve en ondersteunende diensten
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
Extraterritoriale organisaties en lichamen
Totaal

Relatieve tekort
(index)
0,64
1,03
1,06
1,13
1,13
1,30
1,41
1,41
1,43
1,60
1,62
1,68
1,68
1,51

Relatieve tekort
(%)
-57,4
2,5
5,3
11,2
11,7
22,8
29,0
29,1
30,3
37,5
38,1
40,3
40,6
33,9

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de Arbeidskrachten (bewerking SEIN)

Tabel 4: Verhouding tussen de aanwezigheid van vrouwen bij bedrijfsleiders en hogere kaders
en de aanwezigheid van vrouwen op alle functieniveaus, uitgedrukt als index en als percentage (1997, 2000, 2007)

20
Industrie
Vervoer, opslag en communicatie
Bouwnijverheid
Hotels en restaurants
Groot- en detailhandel; reparatie auto's,
motors en consumptieartikelen
Openbaar bestuur en defensie;
verplichte soc. verzekeringen
Overige gemeenschapsvoorzieningen,
soc.-cult. en pers. diensten
Gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening
Onroerende goederen, verhuur
en diensten aan bedrijven
Onderwijs
Financiële instellingen
Totaal

Relatieve tekort (index)
1997
2000
2007
1,41
1,21
1,00
1,32
1,03
1,04
1,44
0,88
1,16
1,07
1,07
1,16
1,22
1,27
1,24

Relatieve tekort (%)
1997
2000
2007
29,3
17,4
-0,2
24,1
2,8
3,8
30,6
-13,2
13,5
6,9
6,9
14,1
17,9
21,5
19,3

1,70

1,40

1,26

41,2

28,6

20,8

1,36

1,58

1,31

26,7

36,6

26,8

2,14

1,67

1,37

53,4

40,2

26,8

1,32

1,78

1,40

24,3

43,8

28,5

2,02
2,07
1,35

1,71
1,91
1,34

1,43
1,54
1,31

50,4
51,6
25,8

41,4
47,7
25,5

30,1
35,1
23,4

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de Arbeidskrachten (bewerking SEIN)

De volgende tabel zoemt in op één specifieke sector: media, cultuur en recreatie. Ook hier
speelt de verandering van de NACE-nomenclatuur ons parten bij de vergelijking van de verschillende jaartallen. Toch kunnen we hier de verschillende jaartallen voor de totale tewerkstelling vergelijken omdat het voor ADSEI mogelijk was om na te gaan welke nieuwe
NACE-sectoren het best de oude sectoren omvatten omdat zowel in 2008 en 2009 de NACE
dubbel gecodeerd werd.5 Echter, de moeilijke vergelijkbaarheid van de ISCO-categorie ‘managers’ uit 2011 met de corresponderende categorie in de voorgaande jaren, blijft een rol spelen.

In vergelijking tot de voorgaande jaren is het totale aandeel vrouwen in de sector lichtjes
gedaald in 2011. Het aandeel vrouwen bij de managers bedraagt in 2011 slechts lichtjes
minder dan we kunnen verwachten op basis van hun aanwezigheid in de sector. Dit vertaalt
zich in een laag relatief tekort van vrouwelijke managers. Dit staat in contrast tot de metingen van de voorgaande jaren. Het is echter onmogelijk na te gaan of het hier gaat om een
reële verbetering, dan wel een gevolg is van de andere invulling van de ISCO-nomenclatuur.
Tabel 5: De verticale segregatie in de sector ‘media, cultuur en recreatie’ (1997, 2000, 2006 en 2011)
Aandeel vrouwen ISCO-1
Aandeel vrouwen alle werkenden
Aantal extra vrouwen per 100 leidinggevenden
Relatieve tekort (index)
Relatieve tekort (percentage)

1997
27,9%
37,2%
9,2
1,3
24,8%

2000
26,1%
38,3%
12,2
1,5
31,8%

2006
29,6%
42,8%
13,1
1,4
30,7%

2011
36,6%
39,2%
2,6
1,1
6,8%

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de Arbeidskrachten (bewerking SEIN)

2.3.2 Raden van bestuur
In dit deel gaan we dieper in op de raden van bestuur. We beperken ons daarbij tot de
naamloze vennootschappen. Een raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden en kan
zowel interne als externe bestuurders bevatten.6 De interne bestuurders bekleden een uitvoerende functie in het bedrijf, de externe bestuurders niet. Bij beursgenoteerde bedrijven
bestaat de raad van bestuur uit minstens de helft externe bestuurders, bij niet-beurs
genoteerde bedrijven is die verplichting er niet. De raad van bestuur bepaalt de onder
nemingsstrategie, zet een langetermijnvisie uit en vervult een controlefunctie ten aanzien
van het management, terwijl het management de operationele leiding van de onder
neming waarneemt en de strategie die is uitgezet door de raad van bestuur uitvoert.
Om de samenstelling van de raden van bestuur te achterhalen gebruiken we de databank
‘Belfirst’ van Bureau Van Dijk. Deze databank is samengesteld op basis van de jaarrekeningen
die bedrijven neerleggen bij de Nationale Bank. Ze wordt in eerste instantie gebruikt om
financiële gegevens te consulteren, zoals omzetcijfers, schulden of winstcijfers. Wij hebben
ze gebruikt om de sekseratio van de raden van bestuur te bepalen. De databank bevat
immers per bedrijf een lijst met de mandatarissen in de raad van bestuur met vermelding van
hun geslacht. Op basis van deze databank kunnen we niet automatisch statistische gegevens
over de mandatarissen genereren, maar we kunnen de genderindicatoren wel samenstellen
door per bedrijf de gegevens in de databank op te vragen en zelf de v/m-telling uit te voeren.
We hebben voor deze update gebruik gemaakt van de meest recente beschikbare gegevens,
gebaseerd op de jaarrekeningen van 2011. We vergelijken 2011 met de gegevens uit 2006,
opgenomen in de eerste editie van het rapport ‘Vrouwen aan de Top’.
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5

De databank is niet exhaustief. Ze bevat niet alle Belgische ondernemingen en van de
ondernemingen die zijn opgenomen, zijn niet alle gegevens beschikbaar. Het gaat dan om
de omzetcijfers en het aantal werknemers, twee gegevens die we gebruiken om de top
bedrijven te identificeren. Bedrijven waarvan het omzetcijfer niet bekend is, worden automatisch uitgesloten. In bijlage 1 vindt u een lijst van de opgenomen bedrijven.
2.3.2.1 Beursgenoteerde bedrijven
De Belgische beurs maakt deel uit van NYSE Euronext dat de handel in aandelen in
vier Europese landen (België, Frankrijk, Nederland en Portugal) en de Verenigde Staten

6

In het rapport ‘Vrouwen aan de Top’’
werden de oude NACE-codes 22 en
92 gebruikt. De oude NACE-code 22
(Uitgeverijen, drukkerijen en
reproductie van opgenomen media)
zit vooral in nieuwe NACE-codes 18
(Drukkerijen, reproductie van
opgenomen media) en 58
(Uitgeverijen). De oude NACE-code
92 (Cultuur, recreatie en sport) zit nu
vooral in NACE-codes 59
(Reproductie van films en video- en
televisieprogramma’s, maken van
geluidsopnamen en uitgeverijen van
muziekopnamen), 60
(Programmeren en uitzenden van
radio- en televisieprogramma’s), 90
(Creatieve activiteiten, kunst en
amusement), 91 (Bibliotheken,
archieven, musea en overige
culturele activiteiten) en 93 (Sport,
ontspanning en recreatie).
Indien er slechts twee
aandeelhouders zijn, is de raad van
bestuur beperkt tot twee leden.

 rganiseert. De handel in aandelen is georganiseerd in verschillende markten. In België is
o
de belangrijkste markt NYSE Euronext Brussel.7 Volgens de website van NYSE Euronext
bevat deze markt eind 2012 211 Belgische bedrijven.8 Daarvan vinden we er in Belfirst 164
terug. We hebben de bedrijven weggelaten waarvan de leden van de raad van bestuur
enkel bestaan uit rechtspersonen. Dit resulteert in 148 Belgische ondernemingen die
genoteerd staan op Euronext Brussels en die we opgenomen hebben in de tabellen voor
2011. 18 daarvan behoren tot de BEL20, de index van de 20 grootste ondernemingen op
deze beurs. Twee bedrijven uit de BEL20 zijn niet opgenomen in Belfirst en daardoor ook
niet in deze publicatie waaronder één Frans bedrijf en één vastgoedbevak.
Tabel 6 bevat de verdeling van alle beursgenoteerde bedrijven naargelang het aantal vrouwen dat deel uitmaakt van de raad van bestuur. Tussen 2006 en 2011 is er nauwelijks iets
veranderd. In 2006 hadden slechts 37,7% van de bedrijven minstens 1 vrouwelijke bestuurder; in 2011 is dat aandeel nauwelijks gestegen tot 38,5%. Er is een lichte daling van het
aandeel bedrijven met 1 vrouw in de raad van bestuur. Wel zien we tussen 2006 en 2011
een stijging van het aandeel bedrijven met meer dan 1 vrouwelijke bestuurder: in 2006
heeft 8,7% van de beursgenoteerde bedrijven 2 of meer vrouwelijke bestuurders, in 2011 is
dat aandeel gestegen tot 11,5%.

Tabel 6: Beursgenoteerde ondernemingen met geen enkele, 1 of meer vrouwen in de raad van bestuur (2006 en 2011)
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2006 (N=138)
2011 (N=148)

Geen vrouw
Aantal
%
86
62,3
91
61,5

1 vrouw
Aantal
%
40
29,0
40
27,0

2 of meer vrouwen
Aantal
%
12
8,7
17
11,5

Bron: Belfirst (bewerking SEIN)

Tabel 7 beperkt zich tot de bedrijven uit de BEL20. Zij doen het beter dan de totale groep
ondernemingen en we zien tussen 2006 en 2011 een gunstige evolutie. In 2006 heeft
55,6% van de BEL20 bedrijven minstens 1 vrouwelijke bestuurder. In 2011 stijgt dit aandeel
tot 72,2%. Het aantal BEL20 bedrijven dat meer dan 1 vrouwelijke bestuurder heeft is in die
periode verdubbeld.

Tabel 7: Bedrijven uit de BEL20 met geen enkele, 1 of meer vrouwen in de raad van bestuur (2006 en 2011)

2006 (N=18)
2011 (N=18)

Geen vrouw
Aantal
%
8
44,4
5
27,8

1 vrouw
Aantal
%
7
38,9
7
38,9

2 of meer vrouwen
Aantal
%
3
16,7
6
33,3

Bron: Belfirst (bewerking SEIN)

7
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Op deze markt noteren bedrijven
met een beurskapitalisatie vanaf 50
miljoen euro. Daarnaast bevat de
Brussel beurs nog andere markten
onder meer ‘Alternext’ voor kleinere
ondernemingen met groeipotentieel
en de ‘Vrije markt’ die zich
hoofdzakelijk richt op
familiebedrijven.
https://europeanequities.nyx.com/
nl/equities-directory/brussels

In tabel 8 is het aandeel vrouwen op het totale aantal bestuurders bij beursgenoteerde
ondernemingen opgenomen. We zien dat vrouwen zowel in 2006 als in 2011 slechts een
kleine minderheid vormen van het aantal bestuurders, maar er is wel een – weliswaar lichte
– stijging zichtbaar: in 2006 waren 6,2% van het totaal aantal bestuurders vrouwelijk, in
2011 is dit gestegen tot iets boven de 10%. Het lijkt er op dat er vooral vrouwen zijn bij
gekomen in raden van bestuur waar reeds één vrouw aanwezig was.

Tabel 8: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen (2006 en 2011)

2006 (N=138)
2011 (N=148)

Aantal
vrouwen
68
85

Aantal
mannen
922
756

Aandeel
vrouwen
6,9%
10,1%

Aandeel
mannen
93,1%
89,9%

Bron: Belfirst (bewerking SEIN)

Het aandeel vrouwen in de bestuursraden van bedrijven uit de BEL20 is vergelijkbaar (tabel
9), maar de stijging van het aandeel is nog iets kleiner dan in de totaliteit: in 2006 tellen we
6,2% vrouwen, in 2011 is dit 9,8%.
Tabel 9: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van bedrijven uit de BEL20 (2006 en 2011)

2006 (N=18)
2011 (N=18)

Aantal
vrouwen
14
20

Aantal
mannen
211
184

Aandeel
vrouwen
6,2%
9,8%

Aandeel
mannen
93,8%
90,2%

Bron: Belfirst (bewerking SEIN)

Van de 148 beursgenoteerde bedrijven die we onderzocht hebben weten we slechts van
64 wie de voorzitter is. Daarbij zijn er slechts 2 vrouwen.
België scoort met de lage aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven onder het Europese gemiddelde: in 2012 is in de 27 landen van de
Europese Unie gemiddeld 14% van de bestuursleden van de 50 grootste beursgenoteerde
bedrijven per land een vrouw.9 Buiten de EU scoort Noorwegen, waar een quotum van 40%
geldt, het beste met 42% vrouwen. In Letland, Finland en Zweden zijn telkens ongeveer een
vierde van de bestuurders vrouwen. Frankrijk scoort het beste van onze buurlanden met
22% vrouwen. Ook Nederland doet het relatief goed met 19% vrouwelijke bestuurders.
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2.3.2.2		 Niet-beursgenoteerde bedrijven
De niet-beursgenoteerde ondernemingen werden geselecteerd op basis van hun omzet:
de onderstaande tabellen bevatten enkel gegevens over de 100 bedrijven die de hoogste
omzet genereren in België. Binnen deze top 100 maken we nog twee onderverdelingen:
enerzijds de top 50 van de bedrijven met de grootste omzet en anderzijds de top 50 van de
bedrijven met het grootste aantal werknemers op basis van het gemiddelde personeels
bestand van het laatste jaar. In 2006 kennen we van vier bedrijven uit de top 100 het
gemiddelde personeelsbestand niet; in 2011 gaat het om zes bedrijven zonder gegevens
over het aantal werknemers.
Het gaat om een zeer diverse groep van bedrijven: zowel bedrijven uit de traditionele
industrie als uit de dienstensector; zowel bedrijven met veel als met weinig werknemers;
zowel familiebedrijven als Belgische afdelingen van multinationals.
Het aantal niet-beursgenoteerde bedrijven met minstens 1 vrouw in de raad van bestuur
ligt zowel in 2006 als in 2011 lager dan bij de beursgenoteerde bedrijven (tabel 10). Tussen
2006 en 2011 zien we een negatieve evolutie: het aandeel bedrijven met minstens 1 vrouwelijk bestuurslid is gedaald. Vooral de grotere bedrijven doen het slechter: in de top 50 op
basis van omzet heeft in 2011 slechts 24% van de bedrijven minstens één vrouw in de raad

9

Women and men in decisionmaking: http://ec.europa.eu/justice/
gender-equality/gender-decisionmaking/database/business-finance/
quoted-companies/index_en.htm

van bestuur. Dat betekent omgekeerd dat 76% van de 50 bedrijven met de grootste omzet
een exclusief mannelijke raad van bestuur heeft.
Tabel 10: Niet-beursgenoteerde topondernemingen met 1 of meer vrouwen in de raad van bestuur (2006 en 2011)
1 vrouw
Aantal
%
2006
Top 100 omzet
Top 50 omzet
Top 50 aantal werknemers
2011
Top 100 omzet
Top 50 omzet
Top 50 aantal werknemers

2 of meer vrouwen
Aantal
%

Minstens 1 vrouw
Aantal
%

20
11
11

20
22
22

9
6
5

9
12
10

29
17
16

29
34
32

19
8
9

19
16
18

8
4
5

8
8
10

27
12
14

27
24
28

Bron: Belfirst, eigen bewerkingen

Het totaal aantal leden in de raden van bestuur is gedaald. Deze daling zien we enkel bij de
mannelijke bestuursleden (tabel 11). Hoewel er minder raden van bestuur zijn met minstens 1 vrouw, is het totale aandeel vrouwen in de raden van bestuur daardoor niet gedaald
tussen 2006 en 2011, maar in tegendeel lichtjes gestegen. Deze stijging is echter kleiner
dan de stijging bij de beursgenoteerde bedrijven. Mogelijk heeft het toekomstig quotum
voor beursgenoteerde bedrijven reeds in 2011 – het jaar dat de wet gestemd werd – een
voorzichtige impact gehad.
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Tabel 11: Aandeel vrouwen in de raden van bestuur van niet-beursgenoteerde topondernemingen (2006 en 2011)
2006
Top 100 omzet
Top 50 omzet
Top 50 aantal werknemers
2011
Top 100 omzet
Top 50 omzet
Top 50 aantal werknemers

Aantal vrouwen

Aantal mannen

Aandeel vrouwen

42
26
23

596
331
336

7,0%
7,8%
6,8%

40
21
24

521
276
281

7,1%
7,1%
7,9%

Bron: Belfirst, eigen bewerkingen

10

Voor media gebruiken we NACE 22
(Uitgeverijen, drukkerijen en
reproductie van opgenomen
media), voor cultuur sport en
recreatie NACE 92.

2.3.2.3 Sectorspecifieke gegevens
In de volgende tabellen bekijken we de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur
van drie sectoren, namelijk media, cultuur en financiën. We bekijken de seksesamenstelling
in de top 50 van elke sector. De top 50 bepalen we op dezelfde manier als bij de nietbeursgenoteerde bedrijven: het gaat om de naamloze vennootschappen die in hun sector
de grootste omzet genereren. Voor de afbakening van sectoren kunnen we gebruik maken
van de internationaal aanvaarde NACE-nomenclatuur. Omdat de NACE-classificatie in Belfirst gedetailleerder is dan deze die we bij de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) kunnen gebruiken, kunnen we hier wel een onderscheid maken tussen de sectoren media
enerzijds en cultuur, sport en recreatie anderzijds. Belfirst bevat voor 2011 zowel de sectorindeling op basis van de oude als op basis van de nieuwe NACE-classificatie. Om de vergelijkbaarheid te optimaliseren gebruiken we ook voor 2011 de oude NACE-2003 classificatie.10

Media
In hoofdstuk 5 geven we eveneens een beeld van de aanwezigheid van vrouwen in de
media. In dat hoofdstuk maken we een inhoudelijke selectie van de media en identificeren
we de topfuncties binnen de redactie. Hier maken we een selectie van de media vanuit een
economische logica: het gaat om de bedrijven met de grootste omzet. De grootste kranten
zijn bijvoorbeeld geen aparte ondernemingen, maar maken deel uit van een bepaalde
mediagroep. Het zijn die mediagroepen die als bedrijf opgenomen zijn in Belfirst.
Meer dan de helft van de bedrijven uit de top 50 uit de mediasector heeft een exclusief mannelijke raad van bestuur (tabel 12). Dit cijfer is vergelijkbaar met de niet-beursgenoteerde
bedrijven. Wanneer we ons beperken tot de top 25 op basis van het aantal werknemers stijgt
het percentage bedrijven zonder vrouwen in de raad van bestuur tot 80% in 2006 en 88% in
2011. Ook bij deze sectorspecifieke cijfers is de evolutie tussen 2006 en 2011 negatief.
Tabel 12: Topondernemingen uit de mediasector met geen enkele, 1 of meer vrouwen in de raad van bestuur (2006 en 2011)
Geen vrouw
Aantal
%
2006
Top 50 omzet
Top 25 omzet
Top 25 aantal werknemers
2011
Top 50 omzet
Top 25 omzet
Top 25 aantal werknemers

1 vrouw
Aantal
%

2 of meer vrouwen
Aantal
%

32
20
20

64
80
80

12
3
3

24
12
12

6
2
2

12
8
8

36
20
22

72
80
88

8
4
2

16
16
8

6
2
1

12
8
4

Bron: Belfirst, eigen bewerkingen

Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur van de top 50 van mediabedrijven is lichtjes
hoger dan bij de top 100 van niet-beursgenoteerde bedrijven: iets meer dan 10% van de
bestuurders is vrouw in 2006 en iets meer dan 13% is vrouw in 2011 (tabel 13). Wanneer we
ons beperken tot de grootste werkgevers binnen deze top 50 dan daalt het aandeel vrouwen sterk: in de top 25 volgens het aantal werknemers vinden we slechts 7 vrouwen op een
totaal van 136 bestuurders in 2006 en slechts 5 op een totaal van 91 in 2011. Dat betekent
dat de kleinere mediabedrijven het beter doen op het vlak van de aanwezigheid van vrouwen in het bestuur dan de grotere bedrijven.
Tabel 13: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van topondernemingen uit de mediasector
(2006 en 2011)

2006
Top 50 omzet
Top 25 omzet
Top 25 aantal werknemers
2011
Top 50 omzet
Top 25 omzet
Top 25 aantal werknemers
Bron: Belfirst (bewerking SEIN)

Aantal
vrouwen

Aantal
mannen

Aandeel
vrouwen

Aandeel
mannen

23
12
7

195
116
129

10,5%
9,4%
5,1%

89,4%
90,6%
94,8%

22
6
5

143
81
86

13,3%
6,9%
5,5%

86,7%
93,1%
94,5%

25

Cultuur, sport en recreatie
Net zoals voor de mediasector bestuderen we de sector van cultuur, sport en recreatie op
basis van Belfirst. Dit brengt een belangrijke beperking met zich mee: enkel de naamloze
vennootschappen die actief zijn in deze sector zijn opgenomen. In onder meer de culturele
sector zijn echter veel vzw’s actief. Hierover heeft Belfirst geen gegevens, waardoor we een
beperkt beeld krijgen van de sector. Voor de naamloze vennootschappen uit de sector cultuur, sport en recreatie kunnen we geen top 25 samenstellen op basis van het aantal werknemers omdat we hierover bij te veel bedrijven geen informatie hebben.
Ook in de sector van cultuur, sport en recreatie heeft de meerderheid van de bedrijven
geen enkele vrouw in de raad van bestuur: in 2006 heeft 64% van de bedrijven uit de top
50 en 76% van de bedrijven uit de top 25 een exclusief mannelijke raad van bestuur
(tabel 14). In 2011 is dit aandeel voor de top 50 gestegen tot 74%. In beide jaartallen
hebben slechts enkele bedrijven twee of meer vrouwen in de raad van bestuur.

Tabel 14: Topondernemingen uit de culturele sector met geen enkele, 1 of meer vrouwen in de raad van bestuur
(2006 en 2011)
Geen vrouw
Aantal
%
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2006
Top 50 omzet
Top 25 omzet
2011
Top 50 omzet
Top 25 omzet
Top 25 aantal werknemers

1 vrouw
Aantal
%

2 of meer vrouwen
Aantal
%

32
19

64
76

15
4

30
16

3
2

6
8

37
19
22

74
76
88

10
5
2

20
20
8

3
1
1

6
4
4

Bron: Belfirst (bewerking SEIN)

Het aandeel vrouwen op het totaal aantal bestuurders is in 2006 met 15,6% in de top 50 en
11% in de top 25 hoger dan in alle andere tot nu toe besproken indicatoren. In 2011 is het
aandeel vrouwen echter sterk gedaald tot onder de 10% (tabel 15).
Tabel 15: Aantal en aandeel vrouwen in de raden van bestuur van topondernemingen uit de culturele sector (2006 en 2011)

2006
Top 50 omzet
Top 25 omzet
2011
Top 50 omzet
Top 25 omzet

Aantal
vrouwen

Aantal
mannen

Aandeel
vrouwen

Aandeel
mannen

22
9

119
73

15,6%
11,0%

84,4%
89,0%

19
8

176
91

9,7%
8,1%

90,3%
91,9%

Bron: Belfirst (bewerking SEIN)

Financiën
De top 50 en top 25 hebben we in de volgende twee tabellen aangevuld met de vijf grootste Belgische banken. In de top 50 van de financiële vennootschappen zijn de grote banken
als dusdanig niet opgenomen. De banken zijn immers opgesplitst in verschillende onder-

nemingen en staan als geheel niet in Belfirst. Vandaar dat we ze apart hebben opgenomen.
Om te bepalen welke banken tot de Belgische top 5 behoren hebben we ons gebaseerd op
de rangschikking van de Belgische Federatie van Banken. Het gaat in 2006 om de volgende
banken: Fortis Bank, Dexia Bank, KBC Bank, ING België en AXA Bank Belgium. In 2011 zijn
twee banken van naam veranderd: Fortis werd BNP Paribas Fortis; Dexia werd Belfius.
AXA Bank België verdween uit de top 5 en werd vervangen door Bank of New York Mellon.
Deze laatste bank is niet bekend bij het grote publiek. Hun klanten zijn onder meer banken,
pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Deze multinational heeft een belangrijke vestiging in Brussel met enkele honderden werknemers. Het gaat om de enige bank in de
top 5 waarvan de raad van bestuur geleid wordt door een vrouw. Voor het bepalen van de
samenstelling van de raden van bestuur van de banken deden we een beroep op het meest
recente jaarverslag.
Tabel 16 geeft het volgende plaatje: in 2006 heeft de overgrote meerderheid van de bedrijven uit de financiële sector geen enkele vrouwelijke bestuurder. Het aandeel bedrijven met
meer dan 1 vrouw in de raad van bestuur ligt heel laag. Bij de grote banken is de situatie
anders: slechts één bank heeft geen enkele vrouw in de raad van bestuur. Twee banken
houden het op één vrouw en de twee andere op twee vrouwen. In tegenstelling tot bij de
andere niet-beursgenoteerde ondernemingen zien we tussen 2006 en 2011 wel een positieve evolutie voor de aanwezigheid van vrouwelijke bestuurders: het aandeel financiële
ondernemingen uit de top 50 met 1 vrouwelijke bestuurder is gestegen van 18% naar 30%.
In 2011 hebben alle grote banken minstens 1 vrouwelijke bestuurder.
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Tabel 16: Topondernemingen uit de financiële sector met geen enkele, 1 of meer vrouwen in de raad van bestuur
(2006 en 2011)
Geen vrouw
Aantal
%
2006
Top 50 omzet
Top 25 omzet
Top 25 aantal werknemers
5 grootste banken
2011
Top 50 omzet
Top 25 omzet
Top 25 aantal werknemers
5 grootste banken

1 vrouw
Aantal
%

2 of meer vrouwen
Aantal
%

37
21
17
1

74
84
68
20

9
3
6
2

18
12
24
40

4
1
2
2

8
4
8
40

31
13
11
0

62
52
44
0

15
9
12
2

30
36
48
40

4
3
2
3

8
12
8
60

Bronnen: Belfirst en jaarverslagen banken (bewerking SEIN)

Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur in de financiële sector was in 2006 heel laag:
slechts 5,8% van de bestuurders in de top 50 waren vrouwen (tabel 17). In de top 25 op
basis van omzet lag het aandeel zelfs maar op 3,2%. Ook de banken kwamen nauwelijks
boven de 6% uit. In 2011 is de situatie verbeterd: de top 50 telt iets meer dan 8% vrouwelijke bestuurders, de banken iets meer dan 11%.

Tabel 17: Aantal en aandeel vrouwen in de raden van bestuur van topondernemingen uit de financiële sector (2006 en 2011)
Aantal
vrouwen

Aantal
mannen

Aandeel
vrouwen

Aandeel
mannen

17
5
10
6

291
154
161
93

5,8%
3,2%
6,2%
6,1%

94,2%
96,7%
93,8%
93,9%

24
16
17
10

263
158
130
78

8,4%
9,2%
11,6%
11,4%

91,6%
90,8%
88,4%
88,6%

2006
Top 50 omzet
Top 25 omzet
Top 25 aantal werknemers
5 grootste banken
2011
Top 50 omzet
Top 25 omzet
Top 25 aantal werknemers
5 grootste banken
Bron: Belfirst (bewerking SEIN)

2.3.3 Operationeel management
Aan het hoofd van het operationele management van een bedrijf staat de gedelegeerd
bestuurder of CEO (chief executive officer).11 In een aantal bedrijven worden in Belfirst
meerdere gedelegeerd bestuurders vermeld. Dat kan betekenen dat de CEO-positie
gedeeld wordt door twee of meer individuen. Het kan echter ook betekenen dat de facto
één van de vermelde gedelegeerd bestuurders CEO is van het bedrijf, terwijl de andere
gedelegeerd bestuurders zijn of haar rechterhand zijn. Wanneer meerdere gedelegeerd
bestuurders vermeld worden, hebben we ze allemaal opgenomen voor de constructie van
de indicatoren.
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In eerste instantie baseren we ons op de gegevens in Belfirst. Wanneer deze databank geen
informatie bevat over de gedelegeerd bestuurder, hebben we een bijkomende bron
geraadpleegd, namelijk de Trends Top 30.000 (geraadpleegd in 2008) en de Trends Top
100.000 (geraadpleegd in 2012).12 Maar ook dan zijn onze gegevens nog onvolledig. In de
tabellen vermelden we telkens over hoeveel bedrijven we gegevens hebben gevonden
over de gedelegeerd bestuurder.

11
12

In Belfirst wordt de gedelegeerd
bestuurder in foutief Nederlands
‘afgevaardigd bestuurder’ genoemd.
De Trends Top 30.000 werd
geraadpleegd in zijn papieren editie,
de Trends Top 100.000 werd online
geraadpleegd.

2.3.3.1 Beursgenoteerde bedrijven
Zowel in 2006 als in 2011 is van ongeveer de helft van de beursgenoteerde bedrijven de
gedelegeerd bestuurder opgenomen in Belfirst. Voor de andere bedrijven hebben we de
Trends Top 30.000 of Trends Top 100.000 geraadpleegd. In 2006 resten er op die manier
25 bedrijven zonder informatie; in 2011 gaat het nog om 15 bedrijven. Het aantal vrouwen
aan het hoofd van het operationele management van beursgenoteerde bedrijven is
extreem laag: in 2006 zijn slechts 6 gedelegeerd bestuurders vrouwen; in 2011 gaat het om
5 vrouwen. In de BEL20 vinden we zelfs geen enkele vrouw terug (tabel 18).

Tabel 18: Aantal gedelegeerd bestuurders van beursgenoteerde topondernemingen naar geslacht (2006 en 2011)
Vrouwen
Mannen
Aantal bedrijven met informatie over de gedelegeerd bestuurder
Aantal bedrijven zonder informatie over de gedelegeerd bestuurder
Bronnen: Belfirst en Trends Top 30.000/100.000 (bewerking SEIN)

2006
6
139
113
25

2011
5
153
133
15

2.3.3.2 Niet-beursgenoteerde bedrijven
In 2006 is van 50 niet-beursgenoteerde bedrijven de gedelegeerd bestuurder opgenomen
in Belfirst. Van 38 anderen vonden we deze informatie in de publicatie Trends Top 30.000.
Op het totaal aantal van 99 gedelegeerd bestuurders zijn er slechts 3 vrouwen (tabel 19). In
2011 vinden we van 40 bedrijven informatie over de gedelegeerd bestuurder in Belfirst;
van 37 andere bedrijven vonden we informatie via de Trends Top 100.000. Slechts
2 bedrijfsleiders zijn vrouwen.
Tabel 19: Aantal gedelegeerd bestuurders van niet-beursgenoteerde topondernemingen naar geslacht (2006 en 2011)
2006
3
96
88
12

Vrouwen
Mannen
Aantal bedrijven met informatie over de gedelegeerd bestuurder
Aantal bedrijven zonder informatie over de gedelegeerd bestuurder

2011
2
87
77
23

Bronnen: Belfirst en Trends Top 30.000/100.000 (bewerking SEIN)

2.3.3.3 Sectorspecifieke gegevens: media, cultuur en financiën
Ook in de specifieke sectoren die we onder de loep nemen, vinden we zeer weinig vrouwelijke gedelegeerd bestuurders. In de subsector media is er in 2006 slechts één vrouwelijke
gedelegeerd bestuurder; in 2011 zijn het er drie (tabel 20). Typisch voor deze sector is dat
enkele individuen gedelegeerd bestuurder zijn van meerdere bedrijven die onderling met
elkaar gelieerd zijn. De sector ‘cultuur, sport en recreatie’ doet het in vergelijking met de
andere sectoren relatief goed, maar ook hier vinden we in 2006 slechts zes vrouwelijke
gedelegeerd bestuurders in verhouding tot 50 mannen. In 2011 is het aantal gezakt tot
vier. In de financiële sector vinden we in 2006 twee vrouwelijke gedelegeerd bestuurders
en in 2011 gaat het om vier vrouwen. Bij de vijf Belgische grootbanken is er geen enkele
vrouwelijke bedrijfsleider, noch in 2006, noch in 2011.
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Tabel 20: Aantal gedelegeerd bestuurders van de top 50 in de mediasector, de culturele en de financiële sector en de vijf
grootste banken naar geslacht (2006 en 2011)

2006
Media
Cultuur
Financiën
Banken
2011
Media
Cultuur
Financiën
Banken13

Vrouwen

Mannen

Aantal bedrijven
met info over
de gedelegeerd
bestuurder

Aantal bedrijven
zonder info over
de gedelegeerd
bestuurder

1
6
2
0

45
50
44
513

42
42
35
5

8
8
15
0

3
3
4
0

39
43
33
5

41
37
29
5

9
13
21
0

Bronnen: Belfirst en Trends Top 30.000/100.000 (bewerking SEIN)

13

In het rapport uit 2008 werd voor de
banken het gehele directiecomité
opgenomen. In deze update
beperken we ons tot de CEO zoals
bij de andere bedrijven.

0?
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titel
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Werknemersorganisaties
3.1	De indicatoren
Het sociaal overleg is een essentieel onderdeel van het Belgische economische model.
Zowel op interprofessioneel/nationaal niveau als binnen sectoren of individuele bedrijven
onderhandelen werkgevers en werknemers over diverse aspecten van de arbeidsverhoudingen en de lonen. In dit hoofdstuk focussen we op het luik van het sociaal overleg dat
wordt gevormd door de werknemersorganisaties of vakbonden. Naar analogie met het
rapport van 2008 nemen we enkel de nationale structuren van de vakbonden op en niet de
regionale. Drie werknemersorganisaties zijn erkend door de overheid om deel te nemen
aan het interprofessioneel overleg: de christelijke vakbond ACV, de socialistische vakbond
ABVV en de liberale vakbond ACLVB.
De Belgische vakbonden zijn grote organisaties. De structuur van hun federale organen is
echter sterk vergelijkbaar. Tabel 21 bevat de structuur van de drie vakbonden volgens het
aantal personen dat er lid van is.
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Tabel 21: Federale organen van de drie erkende vakbonden volgens het aantal leden
Aantal leden
500-tal leden

ACV
▶ Congres
▶ Algemene Raad
Nationaal Comité
Nationaal Bestuur
Dagelijks Bestuur

100-tal leden
20 à 50 leden
10-tal leden

ABVV
Federaal Congres

ACLVB
Nationaal Congres

Federaal Comité
Nationaal Comité
Federaal Bureau
Nationaal Bureau
Federaal Secretariaat Uitvoerend Comité

De algemene strategische lijnen op langere termijn worden uitgezet door de congressen
van de verschillende vakbonden. Hoewel dit binnen de vakbonden belangrijke organen
zijn, beperken we ons voor de top van de vakbonden tot die organen die het dagelijks
beleid bepalen. We focussen hierbij op de twee organen die het kleinste aantal leden tellen, maar die de grootste invloed hebben op het dagdagelijkse beleid van de vakbonden.
Bij het ACV zijn dat het Nationaal Bestuur en het Dagelijks Bestuur; bij het ABVV zijn dat het
Federaal Bureau en het Federaal Secretariaat en bij het ACLVB zijn dat het Nationaal Bureau
en het Uitvoerend Comité.
We bekijken zowel de verhouding tussen het aantal vrouwen en het aantal mannen als het
aandeel vrouwen bij de voorzitters.14 De indicatoren zijn de volgende:
▶
▶
14

De functie van ondervoorzitter
bestaat niet in elke vakbond.
Daarom hebben we deze niet
opgenomen.

▶

Het aantal vrouwelijke voorzitters van de erkende werknemersorganisaties
(ACV/ABVV/ACLVB).
Het aandeel vrouwelijke leden van het hoogste bestuursorgaan van de erkende
werknemersorganisaties (ACV/ABVV/ACLVB).
Het aandeel vrouwelijke leden van het op één na hoogste bestuursorgaan van de
erkende werknemersorganisaties (ACV/ABVV/ACLVB).

3.2

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

De Belgische werknemersorganisaties hebben de voorbije jaren elk een aantal initiatieven
genomen om een meer gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in hun structuren te
bekomen. In de onderstaande paragrafen geven wij een beknopt overzicht van de genderspecifieke initiatieven die werden getroffen. Wij baseren ons hiervoor op de informatie die
ons door de vakbonden werd verstrekt.
ACV15
De genderspecifieke maatregelen die het ACV na 2008 heeft genomen, bouwen voort op
het bestaande genderbeleid dat een belangrijke impuls kreeg ten tijde van het ACV congres in 2002. Op het congres werd geconcludeerd dat ondanks de genomen gender
initiatieven er onvoldoende resultaten werden geboekt inzake de instroom en doorstroom
van vrouwen binnen het ACV. Om dit te remediëren werden een aantal nieuwe resoluties
aangenomen. Zo werd gesteld dat de verschillende bestuursorganen van het ACV (waaronder het Dagelijks Bestuur en het Nationaal Comité) uit minstens één derde vrouwen
moest bestaan. Om vrouwen meer toegang te verlenen tot vertegenwoordigingsmandaten en functies met syndicale verantwoordelijken zouden vrouwen de nodige opleidingen,
middelen en ondersteuning krijgen. Alle organisaties kregen de opdracht een dwingend
actieplan op te stellen dat de instroom en doorstroom van vrouwen moest verzekeren. Er
werd ook een coördinatiecel opgericht om de stand van zaken inzake gendergelijkheid te
monitoren. Er zou worden gestreefd naar een man/vrouw-pariteit bij de samenstelling van
het Nationaal Comité. Deze initiatieven werden herhaald en verder uitgewerkt in het ACV
congres van 2006. Sindsdien maken de doelstellingen rond de gelijkheid van mannen en
vrouwen integraal deel uit van de syndicale acties van het ACV op alle niveaus. Het werkplan om de genderresoluties in te vullen werd vervolgens goedgekeurd door het Gemengd
Nationaal Comité in 2008.
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In 2010 concludeerde het ACV congres dat er de laatste jaren wel vooruitgang werd
geboekt inzake de aanwezigheid van vrouwen in haar bestuursorganen, maar dat de doelstellingen van de resoluties (nog) niet werden gehaald. Het ledental in de ACV beleidsorganen zou in overeenstemming moeten komen met het aandeel vrouwelijke leden. Het
werkplan van 2008 werd daarom in 2011 geactualiseerd teneinde verdere impulsen te
geven aan de uitbouw van gendergelijkheid binnen de bestuursorganen van het ACV. Naar
aanleiding van de sociale verkiezingen in 2012 werd de genderkaart voluit getrokken. Zo
werden studiedagen georganiseerd om de genderproblematiek aan te kaarten en werden
projecten opgezet om representatieve lijsten op te stellen teneinde het aantal vrouwelijke
kandidaten en verkozenen te verhogen. Dergelijke initiatieven zullen ook in de toekomst
een speerpunt vormen van het ACV.
ABVV16
De inspanningen die het ABVV sinds 2008 levert in het kader van gendervertegenwoordiging, passen binnen het Gender Mainstreaming Charter dat in 2004 ondertekend werd
door zowel het ABVV, het ACV als het ACLVB. Het Charter was een initiatief van het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Via dat Charter engageerden de vakbonden
zich ertoe om de gelijkheid van vrouwen en mannen binnen hun organisaties actief na te
streven. Zij gingen o.m. een aantal verbintenissen aan om de ondervertegenwoordiging
van vrouwen binnen hun organisatie aan te pakken. Eén daarvan is het actief nastreven van
een meer gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in hun leidinggevende
organen. De vakbonden beloofden de situatie te evalueren, te monitoren en aan te pakken.

15

16

Bron: informatie verstrekt door het
ACV, Activiteitenresoluties ACV
Congres 2002 en 2010, Verslagboek
ACV Congres 2010 en
voortgangsrapport gelijke kansen
voor mannen en vrouwen binnen
het ACV van 2012.
Bronnen: informatie verstrekt door
het ABVV en het Statutair Rapport
2010.

De aandachtspunten werden vervolgens in actieplannen geconcretiseerd. Het Gender
Mainstreaming Charter werd in 2006 opgenomen in de statuten van het ABVV. De focus ligt
er op sensibilisering, het verspreiden van informatie en het ondersteunen van gender
gerichte initiatieven. In alle interprofessionele instanties van het ABVV wordt gestreefd
naar een vrouw/man-pariteit of op zijn minst de garantie dat vrouwen voor tenminste één
derde vertegenwoordigd zijn. De vakbond neemt ook corrigerende maatregelen op om
deze doelstellingen te bereiken.
De doelstellingen van het Charter worden jaarlijks afgetoetst aan de reële situatie. Via het
departement gender mainstreaming probeert het ABVV mannen en vrouwen te sensibiliseren voor de genderproblematiek zowel binnen als buiten haar organisatie. De activiteiten van het departement gaan van het opstellen van actieplannen, tot participatie in
opleidingen, conferenties en debatten. Het ABVV publiceert ook brochures die genderkwesties aankaarten.
ACLVB17
Ook voor het ACLVB vormt het Gender Mainstreaming Charter uit 2004 een belangrijk uitgangspunt om vandaag de ondervertegenwoordiging van vrouwen binnen (en buiten)
haar organisatie aan te pakken. In 2007 werden de statuten van het ACLVB gewijzigd om
aan genderkwesties tegemoet te komen. Er werd gesteld dat de liberale vakbond de principes van gendergelijkheid opneemt in haar werking en organisatie en dit vertaalt in sensibiliseringsacties. Het ACLVB streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen binnen haar eigen organisatie en binnen alle domeinen van het
sociaal overleg. Jaarlijks stelt het Nationaal Bureau een rapport op dat de realisatie van
deze doelstellingen monitort, zowel in de schoot van het ACLVB als van haar samenstellende leden.
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3.3 	Resultaten
Ondanks het feit dat de vakbonden het principe van gendergelijkheid hoog in het vaandel
dragen, én hiertoe concrete stappen hebben ondernomen, is er anno 2012 nog steeds
geen sprake van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen hun leiding
gevende organen. Zowel in het hoogste bestuursorgaan als in het op één na hoogste
bestuursorgaan zetelen ongeveer 25% vrouwelijke leden (tabel 22). Daarmee wordt het
streefdoel van minstens één derde vrouwelijke leden niet gehaald. In vergelijking met de
resultaten van 2008 is de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top er weliswaar op
vooruitgegaan. Het aandeel vrouwen in de bestuursorganen schommelde toen rond de
20% à 21%. Ook al zijn er duidelijke tekenen van progressie, mannen blijven nog steeds
duidelijk oververtegenwoordigd in de leidinggevende organen van de werknemersorganisaties. Ook in 2012 heeft geen enkele vakbond een vrouwelijke voorzitter.

17

Bron: informatie verstrekt door het
ACLVB.

Wanneer we de resultaten verder opsplitsen naar de individuele vakbonden, blijken de
sterkste veranderingen zich te hebben voorgedaan binnen het ACV. Het aandeel vrouwen
in het Dagelijks Bestuur steeg van 25,0% naar 37,5%. In het Nationaal Bestuur steeg het
aandeel vrouwen van 11,4% naar 25,0%. Binnen het ABVV bleef de vertegenwoordiging
van vrouwen in het Federaal Secretariaat ongewijzigd (28,6%). In het Federaal Bureau was
echter een kleine achteruitgang merkbaar (van 29,7% naar 27,4%). Voor het ACLVB deed
zich enkel een stijging voor in het Nationaal Bureau: van 13,6% naar 17,4%. Het aandeel
vrouwen zetelend in het Uitvoerend Comité bleef ongewijzigd met 11,1%.

De slotsom is dat de aandacht van vakbonden voor de genderproblematiek wel degelijk
haar vruchten heeft afgeworpen. De aanwezigheid van vrouwen aan de top is versterkt,
al betreft het een bescheiden toename en blijven verdere inspanningen nodig.
Tabel 22: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in het bestuur van de drie representatieve vakbonden (2008 en 2012)
2008

Hoogste orgaan
Op één na
hoogste orgaan
Voorzitters

2012

Aantal
vrouwen
5
26

Aantal
mannen
19
95

Aandeel
vrouwen
20,8%
21,5%

Aandeel
mannen
79,2%
78,5%

Aantal
vrouwen
6
29

Aantal
mannen
18
88

Aandeel
vrouwen
25,0%
24,8%

Aandeel
mannen
75,0%
75,2%

0

3

/

/

0

3

/

/

Bron: De verschillende vakbonden
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(bewerking SEIN, Interface Demography - VUB)
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18

Van alle vakbonden hebben we de
gegevens persoonlijk verkregen.
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Werkgeversorganisaties
4.1 	De indicatoren
Het andere luik van het sociaal overleg wordt gevormd door de werkgeversorganisaties.
Net zoals in het rapport van 2008 onderzoeken we de vertegenwoordiging van vrouwen
in de raden van bestuur van werkgeversorganisaties die betrokken zijn in het sociaal overleg op het federale en het regionale niveau. Op federaal niveau onderscheiden we de
werkgeversorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad (NAR). In vergelijking met
2008 is het aantal organisaties dat hierin als volwaardig lid zetelt opgetrokken van 4 naar
6 leden (zie 4.1.1). Op regionaal niveau onderscheiden we drie instanties: de Economische
en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR-BHG), de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Conseil économique et social de Wallonie (CESW)19
(zie 4.1.2). Omdat er in de ESR-BHG bijna drie keer zoveel werkgeversorganisaties zetelen
dan in de SERV en de CESW geven we de cijfers voor elke regio apart weer.
Opnieuw kiezen we voor het hoogste bestuursorgaan van de betrokken werkgeversorganisaties. Binnen de hoogste vertegenwoordiging nemen we de leden op van de raad van
bestuur. Bijna alle werkgeversorganisaties hebben een raad van bestuur. Voor de Boerenbond is het equivalent het Hoofdbestuur. Voor de Fédération wallonne de l’Agriculture is
dat het Comité Directeur.
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Samengevat wordt de indicator:
▶
Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke leden in de raden van bestuur van de
werkgeversorganisaties die een rol spelen in het sociaal overleg op (1) federaal
niveau en (2) regionaal niveau. Voor het regionale niveau splitsen we de indicator
uit naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië.

19

20
21
22

Tot 27 oktober 2011 heette dit
orgaan de Conseil économique et
social de la Région wallonne
(CESRW).
Sinds 2010 is deze organisatie
volwaardig lid geworden van de
NAR.
Sinds 2010 is deze organisatie
volwaardig lid geworden van de
NAR.
Sinds eind 2006 werkt het VOB
samen met de Kamer voor Handel
en Nijverheid van Brussel (KHNB).
Deze samenwerking gebeurt onder
de naam BECI – Brussels Enterprises
Commerce and Industry. Er is nog
wel een dubbele structuur en zowel
het VBO als de KHNB hebben een
eigen raad van bestuur.

4.1.1 Nationaal (federaal)
Representatieve werkgeversorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad:
▶
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO);
▶
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO);
▶
Union des Classes Moyennes (UCM);
▶
Boerenbond (BB);
▶
Unie van socialprofitondernemingen (UNISOC);20
▶
Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA).21
4.1.2 Regionaal
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: werkgeversorganisaties die zetelen in de Economische en
Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR-BHG). We onderscheiden de
representatieve organisaties van (1) de werkgevers, (2) de middenstand en (3) de socialprofitsector.
Werkgeversorganisatie:
▶
Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI - VOB).22

Middenstandsorganisaties:
▶
Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (BECI – KHNB);
▶
Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen van het SDZ (FVIB-SDZ);
▶
Federatie van Belgische Zelfstandige Ondernemers (FEBEZO);
▶
Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (NFUM);
▶
Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB);
▶
Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Gewest Brussel (LVZ);
▶
Syndicaat der Zelfstandigen en KMO’s (SDZ);
▶
Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ);
▶
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO);
▶
Nationale Unie der Vrije en Intellectuele Beroepen van België (NUVIBB).
Organisatie van de social-profitsector:
▶
Brusselse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen (BCSPO).
Vlaanderen: werkgeversorganisaties die zetelen in de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen (SERV)
▶
Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA);23
▶
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO);
▶
Boerenbond (BB);
▶
Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (VERSO).
Wallonië: werkgeversorganisaties die zetelen in de Conseil économique et social de
Wallonie (CESW)
▶
Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA);
▶
Union wallonne des Entreprises (UWE);
▶
Entente wallonne des Classes moyennes (EWCM);
▶
Union des Entreprises à Profit social (UNIPSO).24

4.2
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Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

We hebben nagevraagd of de werkgeversorganisaties maatregelen hebben getroffen om
een meer gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in hun raden van bestuur te bekomen.
Voor de werkgeversorganisaties die betrokken zijn in het sociaal overleg op het federale
niveau is er geen enkele organisatie die hiertoe actie heeft ondernomen. Het ontbreken
van dergelijke initiatieven wil overigens niet noodzakelijk zeggen dat de werkgeversorganisaties geen aandacht zouden hebben voor de genderproblematiek. Soms heeft het ook
te maken met de manier waarop de raden van bestuur worden samengesteld. In dit opzicht
merkt het VBO bijvoorbeeld op dat wat betreft de man-vrouwverdeling binnen haar raad
van bestuur, zij niet echt vrijheid van handelen heeft om een grotere representativiteit te
bekomen. De functionarissen in de raad van bestuur van het VBO worden namelijk
afgevaardigd door de lidfederaties. Ook de werkgeversorganisaties die actief zijn op het
Vlaamse niveau hebben geen concrete maatregelen geïmplementeerd om een minimale
aanwezigheid van vrouwen in hun raden van bestuur te verzekeren. VOKA benadrukt dat
zij wel degelijk aandacht heeft voor de vertegenwoordiging van vrouwen in haar bestuursorganen, al hanteert zij hiervoor geen specifieke instrumenten zoals quota. Ook de
werkgeversorganisaties langs Waalse zijde hebben over het algemeen geen concrete
initiatieven genomen om een genderevenwicht te bewerkstelligen. Het UCM merkt op dat
zij van haar leden ook geen vragen heeft ontvangen om dergelijke maatregelen in te voeren. Ook de werkgeversorganisaties die zetelen in de ESR-BHG hebben geen genderspeci-

23

24

De cijfers in dit rapport hebben
betrekking op VOKA – Vlaams
Economisch Verbond. VOKA in haar
totaliteit bestaat uit VOKA – Vlaams
Economisch Verbond + 8 VOKA –
Kamers van Koophandel. Elk van de
8 VOKA – Kamers van Koophandel
heeft een eigen raad van bestuur.
In het vorige rapport was dit nog het
Union francophone des Entreprises
non-marchandes (UFENM).

fieke initiatieven ondernomen. Het FVIB vraagt bij een hersamenstelling van de raad van
bestuur aan de bestuurders om vrouwen af te vaardigen. Deze maatregel staat evenwel
niet vermeld in de statuten.

4.3 	Resultaten
Uit tabellen 23 tot en met 26 blijkt dat het aandeel vrouwen in de raden van bestuur vooral
is gestegen bij de werkgeversorganisaties die betrokken zijn in het sociaal overleg op het
federale niveau. Tussen 2008 en 2012 is het aandeel vrouwen gestegen van 11,5% naar
18,7%. De werkgeversorganisaties met de meest representatieve bestuursorganen zijn
UNISOC en de Boerenbond. Hun raden van bestuur tellen respectievelijk 28,1% en 31,8%
vrouwelijke leden. Voor de organisaties vertegenwoordigd in de regionale overlegorganen
is de stijging van het aandeel vrouwen in de raden van bestuur vergelijkbaar met die bij de
werknemersorganisaties. In Brussel nam het aandeel vrouwen toe van 13,5% naar 16,3%. In
Vlaanderen steeg het van 14,5% naar 16,4%. In Wallonië ging het om een stijging van 10,2%
naar 13,0%.
In 2008 lag de aanwezigheid van vrouwen aan de top van de werkgeversorganisaties tussen de 10% en 15%. Vier jaar later is het aandeel vrouwen vertegenwoordigd in de raden
van bestuur matig gestegen. De cijfers schommelen in 2012 tussen de 13% en 19%, vooral
dankzij de stijging die werd geboekt door de organisaties die zetelen in de NAR. Ook langs
werkgeverszijde blijven mannen anno 2012 nog steeds duidelijk oververtegenwoordigd in
de raden van bestuur. Op zowel federaal als regionaal niveau zakt het aandeel mannen niet
onder de grens van 80%.
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Tabel 23: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van werkgeversorganisaties
die zetelen in de Nationale Arbeidsraad (NAR) (2008 en 2012)

2008
2012

Aantal
vrouwen
16
38

Aantal
mannen
123
165

Aandeel
vrouwen
11,5%
18,7%

Aandeel
mannen
88,5%
81,3%

Bron: Betreffende werkgeversorganisaties (bewerking Cap Sciences Humaines – UCL, Interface Demography - VUB)

Tabel 24: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van werkgeversorganisaties
die zetelen in de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR-BHG)25 (2008 en 2012)

2008
2012

Aantal
vrouwen
16
38

Aantal
mannen
123
165

Aandeel
vrouwen
11,5%
18,7%

Bron: Betreffende werkgeversorganisaties (bewerking Cap Sciences Humaines – UCL, Interface Demography - VUB)

25

In het vorige rapport ‘Vrouwen aan
de Top’ konden van de 11
organisaties die deel uitmaken van
de ESR-BHG er in de telling enkel 9
worden opgenomen. Twee
organisaties konden de nodige
gegevens niet bezorgen. In het
huidige rapport was dit voor één
organisatie het geval.

Aandeel
mannen
88,5%
81,3%

Tabel 25: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van werkgeversorganisaties
die zetelen in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) (2008 en 2012)

2008
2012

Aantal
vrouwen
24
39

Aantal
mannen
141
199

Aandeel
vrouwen
14,5%
16,4%

Aandeel
mannen
85,5%
83,6%

Bron: Betreffende werkgeversorganisaties (bewerking Cap Sciences Humaines – UCL, Interface Demography - VUB)

Tabel 26: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van werkgeversorganisaties
die zetelen in de Conseil économique et social de Wallonie (CESW) (2008 en 2012)

2008
2012

Aantal
vrouwen
20
25

Aantal
mannen
177
168

Aandeel
vrouwen
10,2%
13,0%

Aandeel
mannen
89,8%
87,0%

Bron: Betreffende werkgeversorganisaties (bewerking Cap Sciences Humaines – UCL, Interface Demography - VUB)

Net als in 2008 is het niet mogelijk om een indicator op te stellen voor het aandeel vrouwelijke voorzitters van de raden van bestuur. Niet alle ledenlijsten die ons werden toegestuurd,
vermeldden de functie van haar leden.
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05
Media/Redacties
5.1 	De indicatoren
5.1.1 Afbakening van het onderzoeksveld
Bij de bespreking van het medialandschap volgen we twee benaderingen. Enerzijds identificeerden we in hoofdstuk 2 reeds de managementfuncties in het brede domein van ‘media,
cultuur en recreatie’. Anderzijds kunnen we nog een andere definitie van de ‘top’ binnen de
media hanteren, waarbij we de nadruk eerder leggen op hogere functies in de media waarbinnen men invloed heeft op de inhoudelijke informatieverspreiding. Daarbij willen we
meer te weten komen over de mate waarin vrouwen (mee) invloed uitoefenen op en beslissen over de verspreiding van informatie via de media in onze samenleving.
Wanneer we spreken over ‘de media’ verwijzen we naar een zeer grote en diverse groep aan
bedrijven die elk hun eigen informatie en inhoud verspreiden naar verschillende of dezelfde
doelgroepen. Deze media oefenen elk dus in meer of mindere mate invloed uit op hun
publiek. Daarom maken we een selectie van media op basis van objectieve maatstaven
zoals lezersaantallen, luistercijfers en marktaandeel. We kunnen immers aannemen dat hoe
groter het lezersaantal, hoe hoger de luistercijfers of hoe groter het marktaandeel van een
medium is, des te groter ook haar potentiële invloed is, ongeacht hoe algemeen of specifiek haar doelgroep of doelpubliek geformuleerd wordt.
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5.1.2 Het CIM als gegevensbron
Gezien de verscheidenheid en de complexiteit van het hedendaagse medialandschap is
het vinden van vergelijkbare en geharmoniseerde gegevens niet eenvoudig. De beste
mogelijkheid die we ter beschikking hebben, zijn de gegevens die door het Centrum voor
Informatie over de Media (CIM) worden verzameld. Het CIM is een vzw die zich tot doel stelt
haar leden, zijnde de media en de verschillende spelers binnen de advertentiemarkt, ‘op
permanente en regelmatige basis binnen de kortst mogelijke termijn nauwkeurige en
betrouwbare gegevens te leveren die noodzakelijk zijn voor de objectieve weergave en de
optimalisering van de reclamebestedingen in België.’26 Wij maken voor deze studie gebruik
van de metingen in verband met de geschreven pers, radio en televisie.
De meest recente studie naar het bereik van de geschreven pers die het CIM heeft laten
uitvoeren, i.e. de Tactische Studie Pers 2011/2012, is gebaseerd op een steekproef binnen
een referentie-universum bestaande uit alle inwoners van België (Belgen en buiten
landers) van 12 jaar en ouder. Volgens de gegevens van de Algemene Directie Statistiek en
Economische Informatie gaat het om 9.457.201 personen. De gerealiseerde steekproef
telde 10.488 enquêtes die bij de respondenten thuis werden afgenomen. De enquête peilt
op verschillende manieren naar bereik en gebruik van geschreven pers. De meting waarvan we in dit onderzoek gebruik maken is het totale bereik, ofwel het totale aantal lezers
dat in de afgelopen maanden een titel gelezen, doorkeken of doorbladerd heeft.

26

http://www.cim.be/about-cim

Voor de Radiostudie gebruikt het CIM hetzelfde referentie-universum. Een steekproef van
ongeveer 8.000 individuen wordt drie keer per jaar bevraagd op basis van een luister

dagboek dat ze gedurende een week moeten bijhouden. We gebruiken hier de meest
recente gegevens, namelijk die van de tweede bevraging in 2012. Voor 2012 bedroeg de
respons 5.388 ingevulde dagboeken. In de resultaten worden de zenders voor Vlaanderen
en Wallonië apart gerangschikt.
De methodologie en resultaten om kijkcijfers te bepalen zijn anders dan voor het luister- en
leespubliek. Het CIM bepaalt immers niet welke zenders het meest worden bekeken, maar wel
de meest bekeken programma’s gedurende een bepaalde periode. Hiervoor beschikt het CIM
over een panel van 1.500 Belgische gezinnen waar een audimeter is geïnstalleerd. Deze kijkmeter registreert het kijkgedrag van de verschillende gezinsleden. Om toch een algemeen cijfer te
hebben per zender, kijken we naar het marktaandeel van de televisiezenders.
Niet alle media zijn aangesloten bij het CIM, waardoor we over sommige media geen informatie hebben. Zo hebben we bijvoorbeeld van geen enkel regionaal televisiestation informatie en beschikken we evenmin over gegevens van Duitstalige media. Verder hebben we
ons in de geschreven pers beperkt tot de dag- en weekbladen. Om een indicator te ontwikkelen waarin elk medium eenzelfde gewicht heeft, selecteerden we ongeveer evenveel
dagbladen als radio- en televisiezenders, en dit voor Vlaanderen en Wallonië samen (de
cijfers van Vlaanderen en Wallonië worden steeds apart weergegeven in de data van het
CIM). Zo komen we tot een top 38 van media met 10 dagbladen (5 Nederlandstalige en
5 Franstalige); 10 weekbladen (5 Nederlandstalige en 5 Franstalige); 10 radiozenders
(5 Nederlandstalige en 5 Franstalige); en 8 televisiezenders (4 Nederlandstalige en 4 Franstalige). We volgen daarmee dezelfde methodologie als in het rapport van 2008.
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5.1.3 Ontwikkeling van indicatoren
De methodologie voor de ontwikkeling van de indicatoren is dezelfde als in het rapport
van 2008, maar gezien de veranderingen in lees-, luister- en kijkcijfers doorheen de tijd
werden voor 2012 andere media geselecteerd. Wat betreft televisiezenders maken we een
selectie uit de zenders waarvoor informatie beschikbaar is via het CIM. Regionale zenders
zijn bijgevolg niet opgenomen in deze analyse. Gezien het relatief lage aantal televisie
zenders in België, selecteren we voor Vlaanderen en Wallonië telkens de vier zenders met
het hoogste marktaandeel in 2011.
Top 4 TV Wallonië - 2008:
1.
RTL-TVI
2.
La Une
3.
Club RTL27
4.
La Deux28
Top 4 TV Wallonië - 2012:29
1.
RTL-TVI
2.
La Une
3.
La Deux
4.
AB3

27
28
29

Deze zender bereikte de top 5
dankzij heruitzendigen van de halve
finale Standard/Anderlecht.
Deze zender bereikte de top 5
dankzij heruitzendigen van de halve
finale Standard/Anderlecht.
Marktaandeel totale bevolking/
volledige dag, 2011; CIM TV –Zuid,
1/1 - 31/12/2011, 02-26h,
4+ &gasten - GfK Audimetrie NV.

Top 4 TV Vlaanderen - 2008:
1.
Eén
2.
Canvas
3.
VTM
4.
Kanaal 230
Top 4 TV Vlaanderen - 2012:31
1.
Eén
2.
VTM
3.
Canvas
4.
VT432
Wat betreft de geschreven pers beperken we ons tot de dag- en weekbladen. Bij de weekbladen werd geen rekening gehouden met wekelijkse bijlagen en weekendmagazines van
kranten (waarvoor door het CIM ook cijfers worden verzameld) aangezien we dan een te
sterke overlap krijgen met de analyse van de kranten. Zowel van de dag- en weekbladen
werd de top 5 in Vlaanderen en Wallonië geselecteerd op basis van het totale lezersaantal.
Top 5 dagbladen Wallonië (met lezersaantal) - 2008:
1.
Le Soir 					(1.969.200)
2.
La Dernière Heure/ Les Sports			
(1.959.900)
3.
Sud Presse 					(1.763.800)
4.
Métro (Franstalige editie)			
(1.600.600)
5.
Editions de l’Avenir 				
(1.253.400)
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Top 5 dagbladen Wallonië (met lezersaantal) - 2012:
1.
Métro (Franstalige editie)			
(1.766.500)
2.
Le Soir					(1.650.700)
3.
Sud Presse 					(1.584.600)
4.
La Dernière Heure/ Les Sports			
(1.359.700)
5.
Editions de l’Avenir 				
(1.081.300)
Top 5 dagbladen Vlaanderen (met lezersaantal) - 2008:
1.
Het Laatste Nieuws / Nieuwe Gazet 		
(2.938.700)
2.
Het Nieuwsblad / De Gentenaar 		
(2.256.400)
3.
Metro (Nederlandstalige editie)		
(1.458.500)
4.
Gazet van Antwerpen 			
(1.277.000)
5.
De Standaard 				(1.235.600)

30
31

32

Deze zender bereikte de top 5
dankzij heruitzendigen van de halve
finale Standard/Anderlecht.
Marktaandeel totale bevolking/
volledige dag, 2011; CIM TV - Noord,
1/1 - 31/12/2011, 02-26h,
4+ &gasten - GfK Audimetrie NV.
VT4 is in 2012 omgevormd tot VIER.
De selectie gebeurde op basis van
de kijkcijfers van VT4 in 2011, in de
verdere analyses wordt echter
gekeken naar VIER, de opvolger
van VT4.

Top 5 dagbladen Vlaanderen (met lezersaantal) - 2012:
1.
Het Laatste Nieuws / Nieuwe Gazet 		
(2.657.500)
2.
Het Nieuwsblad / De Gentenaar 		
(2.365.500)
3.
Metro (Nederlandstalige editie)		
(1.683.600)
4.
De Standaard				(1.213.800)
5.
Gazet van Antwerpen			
(1.088.700)

Top 5 weekbladen Wallonië (met lezersaantal) - 2008:
1.
Ciné Télé Revue 				
(2.635.900)
2.
Libelle					(2.149.000)
3.
Télé Moustique 				
(1.728.300)
4.
Le Vif/L’Express 				(1.639.400)
5.
Femmes d’Aujourd’hui 			
(1.400.000)
Top 5 weekbladen Wallonië (met lezersaantal) - 2012:33
1.
Ciné Télé Revue				(2.225.400)
2.
Paris Match					(1.252.400)
3.
Femmes d’Aujourd’hui 			
(1.175.600)
4.
7Dimanche					(1.117.300)
5.
Le Vif/L’Express				(1.088.800)
Top 5 weekbladen Vlaanderen (met lezersaantal) - 2008:
1.
De Zondag 				
(3.420.200)
2.
Dag Allemaal / Expres 			
(3.101.900)
3.
Humo 					(2.460.200)
4.
Flair (Vlaamse editie) 			
(2.187.600)
5.
Story 					(1.881.100)
Top 5 weekbladen Vlaanderen (met lezersaantal) - 2012:34
1.
Dag Allemaal / Expres			
(2.671.500)
2.
De Zondag					(2.540.700)
3.
Humo					(1.917.700)
4.
Libelle (Vlaamse editie)			
(1.888.500)
5.
Flair (Vlaamse editie) 			
(1.632.900)
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Voor de selectie van de top 5 van de radiozenders wordt gebruik gemaakt van de luister
cijfers van het CIM, zoals beschikbaar in de CIM Radio Golf.
Top 5 Radio Wallonië (met luistercijfer) - 2008:
1.
Bel RTL 					(762.540)
2.
Radio Contact Fr 				
(538.030)
3.
VivaCité					(462.670)
4.
Radio Nostalgie Fr 				
(357.370)
5.
La Première				(380.260)
Top 5 Radio Wallonië (met luistercijfer) - 2012:35
1.
Bel RTL 					(634.090)
2.
Radio Contact Fr 				
(552.440)
3.
VivaCité					(526.420)
4.
Radio Nostalgie Fr 				
(391.430)
5.
Classic 21					(309.650)

33
34
35

CIM, Openbare resultaten,
jaarrapport 2011-2012.
CIM, Openbare resultaten,
jaarrapport 2011-2012.
CIM Radio Golf 2012-2 (april-juni).

Top 5 Radio Vlaanderen (met luistercijfer) - 2008:
1.
Radio 2					(1.368.740)
2.
Q-Music 					(995.920)
3.
Donna					(793.990)
4.
Studio Brussel				(551.820)
5.
4FM 					(369.000)
Top 5 Radio Vlaanderen (met luistercijfer) - 2012:36
1.
Radio 2					(1.313.220)
2.
Q-Music 					(851.280)
3.
Studio Brussel 				
(655.830)
4.
Radio 1					(649.790)
5.
MNM 					(597.000)
Binnen deze selectie van de 38 belangrijkste mediabedrijven in België moeten we bepalen
welke functies we in rekening willen brengen. We zijn geïnteresseerd in de posten die een
rechtstreekse invloed hebben op de aard en verspreiding van informatie, met andere woorden de posten binnen de redactiekaders. In de geschreven pers is de verantwoordelijke
voor de inhoud of de informatie die het medium biedt de hoofdredacteur of hoofd
redactrice. Bij radio en televisie treedt meer variatie op in de benamingen en inhoud van de
functies: programmadirecteur, netdirecteur, hoofd productiehuis, enz. Desalniettemin kunnen we ook hier telkens een verantwoordelijke identificeren voor de inhoud. We plaatsen
deze verschillende functies onder de noemer ‘inhoudsverantwoordelijke’.
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De indicator is de volgende:
▶

Aandeel vrouwelijke inhoudsverantwoordelijken in de Belgische top 38 van
mediabedrijven.

Voor de geschreven pers gebruiken we nog een bijkomende juridische indicator:
▶

Aandeel vrouwelijke verantwoordelijke uitgevers in de Belgische top 20 van dagen weekbladen samen.

5.2

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

In de praktijk was het moeilijk om de benodigde informatie te verkrijgen. We hebben geen
expliciete genderspecifieke initiatieven gevonden die tot doel hadden de positie van vrouwen aan de top van redacties te versterken.

5.3 	Resultaten
Op vier jaar tijd is er niet zo heel veel veranderd in de invulling van de belangrijkste posities
van inhoudsverantwoordelijken en verantwoordelijke uitgevers in de media. De cijfers blijven over de periode 2008-2012 dan ook nagenoeg stabiel (tabellen 27 en 28).

36
37

CIM Radio Golf 2012-2 (april-juni).
We tellen voor 2012 42
inhoudsverantwoordelijken i.p.v. 38
omdat er twee kranten zijn met
meer dan één hoofdredacteur.

In 2008 waren 9 op de 40 inhoudsverantwoordelijken binnen de top 38 van Belgische
media vrouw. Hierbij komen we op 9 vrouwen op een totaal van 42 inhoudsverantwoordelijken.37 Het aandeel vrouwen is dus licht gedaald tussen 2008 en 2012 van 23% naar 21%.
Vooral de audiovisuele media scoren hier zeer laag met maar 1 vrouwelijke inhoudsverantwoordelijke bij de 18 onderzochte audiovisuele media. Vrouwen zijn daarentegen het

sterkst vertegenwoordigd binnen de top 10 van de magazines. Dit komt vooral door de
vertegenwoordiging van zogenaamde ‘vrouwenbladen’ in deze selectie (3 van de 10 weekbladen) die gewoonlijk ook een vrouwelijke hoofdredacteur hebben. Mogelijk verkleint het
aandeel vrouwelijke hoofdredacteurs wanneer er meer weekbladen in de analyse zouden
worden opgenomen. Binnen de generalistische media blijft het aandeel echter zeer laag en
zien we weinig evolutie.
Tabel 27: Inhoudsverantwoordelijken in de top 38 van mediabedrijven naar geslacht (2008 en 2012)

2008
2012

Aantal
vrouwen
9
9

Aantal
mannen
31
33

Aandeel
vrouwen
22,5%
21,4%

Aandeel
mannen
77,5%
78,6%

Bronnen: VVJ, AJP, Mediazakboekje 2007 (Bewerking Cap Sciences Humaines – UCL, Interface Demography - VUB)

Wat betreft de verantwoordelijke uitgevers is er niets veranderd sinds 2008. Slechts 6 vrouwen op een totaal aantal (vrouwen en mannen) van 20 verantwoordelijke uitgevers (V.U.),
of slechts 30%, is vrouw.
Tabel 28: Verantwoordelijke uitgevers in de top 38 van mediabedrijven naar geslacht (2008 en 2012)

2008
2012

Aantal
vrouwen
6
6

Aantal
mannen
14
14

Aandeel
vrouwen
30,0%
30,0%

Bronnen: VVJ, AJP, Mediazakboekje 2007 (Bewerking Cap Sciences Humaines – UCL, Interface Demography - VUB)

De conclusie blijft dan ook dezelfde als in 2008: in alle hier onderzochte media, dus zowel
de gedrukte pers als radio en televisie, vinden we een ondervertegenwoordiging van vrouwen als inhoudsverantwoordelijken. Dit cijfer is sinds 2008 stabiel gebleven.

Aandeel
mannen
70,0%
70,0%
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06
Academische besturen
6.1	De indicatoren
6.1.1 Universiteiten, associaties en académies in België
De vertegenwoordiging van vrouwen binnen de leidinggevende organen van de academische besturen is een essentiële component van dit onderzoek. De universiteiten en hogescholen leveren immers de individuen af die later in het bedrijfs- en maatschappelijke
leven de leidinggevende of topposities zullen bekleden. Sinds het midden van de jaren
1990 zijn er in België meer vrouwen dan mannen in het hoger onderwijs ingeschreven.
Verwacht wordt dat het overwicht van vrouwelijke studenten nog enige tijd zal aanhouden.
Uit het onderzoek van 2008 kwam duidelijk naar voren dat de oververtegenwoordiging
van vrouwelijke studenten zich niet vertaalde naar de top van de academische besturen.
Vrouwen bleven in de leidinggevende organen duidelijk ondervertegenwoordigd. In dit
hoofdstuk gaan we na in hoeverre de situatie veranderd is in 2012. Sommige academische
instellingen hebben intussen maatregelen getroffen om een meer evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in het leidinggevend bestuur te bekomen (zie 6.2). We onderzoeken de verschuivingen in de vertegenwoordiging van vrouwen binnen de raden van
bestuur van de universiteiten, de universitaire associaties en de académies. Eerst geven we
kort een opsomming van wat onder deze categorieën precies wordt verstaan.
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Universiteiten
België telt 12 universiteiten, 6 langs Vlaamse en 6 langs Waalse zijde.

38

39
40

41

42

De KULAK is een campus van de
KU Leuven te Kortrijk en werd niet
als autonome instelling in het
onderzoek opgenomen.
De vroegere Katholieke Universiteit
Brussel (KUB) maakt hier nu deel van
uit.
Sinds september 2011 is de UCL
gefusioneerd met de Facultés
Universitaires Catholiques de Mons
(FUCaM). In het rapport van 2008
werd de FUCaM nog als aparte
universiteit opgenomen.
Sinds 1 oktober 2009 maakt de
Faculté Universitaire des Sciences
Agronomiques de Gembloux
(FUSAGx), herdoopt tot de faculteit
Gembloux Agro-Bio Tech, deel uit
van de Université de Liège. In het
rapport van 2008 werd de FUSAGx
nog als aparte universiteit
opgenomen.
De Université de Mons is een nieuwe
universiteit die in 2011 is ontstaan
uit de fusie van de Université de
Mons-Hainaut (UMH) en de Facultés
Polytechniques de Mons (FPM).
Beide instellingen werden in het
rapport van 2008 nog als aparte
universiteiten opgenomen.

In Vlaanderen betreft het:
▶
Universiteit Gent (UGent);
▶
Universiteit Hasselt (UHasselt);
▶
Universiteit Antwerpen (UA);
▶
Vrije Universiteit Brussel (VUB);
▶
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven);38
▶
Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB).39
In Wallonië betreft het:
▶
Université Libre de Bruxelles (ULB);
▶
Facultés Universitaires de Saint-Louis (FUSL);
▶
Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix Namur (FUNDP);
▶
Université Catholique de Louvain (UCL);40
▶
Université de Liège(Ulg);41
▶
Université de Mons (UMONS).42
Universitaire associaties
De zes Vlaamse universiteiten groeperen elk een aantal hogescholen rond zich onder de
vorm van universitaire associaties.

De vijf associaties zijn:
▶
Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg: Universiteit Hasselt, Provinciale
Hogeschool Limburg, XIOS Hogeschool Limburg;
▶
Associatie Universiteit Gent: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehoge
school, Hogeschool West-Vlaanderen;
▶
Associatie KU Leuven: KU Leuven, Groep T Internationale Hogeschool Leuven, LUCA
School of Arts, Hogeschool-Universiteit Brussel, Katholieke Hogeschool Kempen,
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Katholieke Hogeschool Limburg,
Katholieke Hogeschool Leuven, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Lessius
Mechelen, Lessius Antwerpen, Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen;
▶
Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Artesis
Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote-Hogeschool,
Plantijn Hogeschool;
▶
Universitaire Associatie Brussel: Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool
Brussel.
Académies
De académies in Wallonië bestaan enkel uit universiteiten. Associaties en académies hebben dus niet dezelfde samenstelling. Daarnaast bestaan er ook pôles universitaires. Deze
entiteiten groeperen hogescholen rond een universiteit, maar ze hebben geen wettelijkjuridisch statuut. Net als in 2008 nemen we in ons onderzoek dus enkel de académies op:
zij hebben een wettelijke basis en een raad van bestuur (conseil d’académie). De drie
académies zijn de volgende:
▶
▶
▶

53

Académie Universitaire Wallonie-Bruxelles (ULB, UMONS);
Académie Wallonie-Europe (ULg);
Académie Universitaire Louvain (UCL, FUSL, FUNDP).

6.1.2 Ontwikkeling van indicatoren
Er is geen eenvormige structuur waaraan alle universiteiten beantwoorden, ook niet binnen één taalgemeenschap. De organogrammen van de verschillende instellingen kunnen
met andere woorden niet als dusdanig met elkaar worden vergeleken om te komen tot
nationale percentages. Hetzelfde probleem stelt zich als we associaties en académies vergelijken, of verschillende associaties en académies onderling. Binnen de bestuursorganen
vinden we echter overal een rector en een raad van bestuur terug. De raad van bestuur is
zelf ook hiërarchisch opgebouwd. Als indicator voor de topfuncties binnen elke raad van
bestuur nemen we opnieuw de voorzitter en de ondervoorzitter.43 Onze indicator om vrouwen in topfuncties binnen de universiteiten te identificeren is de volgende:
▶

▶

Aandeel vrouwen op het totale aantal effectieve leden van de raden van bestuur
van alle Belgische universiteiten, met specificatie van het aandeel vrouwelijke
voorzitters en ondervoorzitters.
Aandeel vrouwelijke rectoren.

Coherent hiermee is de indicator voor de associaties en académies:
▶

Aandeel vrouwen op het totale aantal effectieve leden van de raden van bestuur
van alle universitaire associaties (Vlaanderen) en académies (Wallonië), met speci
ficatie van het aandeel vrouwelijke voorzitters en ondervoorzitters.

43

We tellen de functies die ingevuld
worden door vrouwelijke en
mannelijke leden en niet de leden of
personen zélf. Dit betekent dat
wanneer een rector tegelijk
voorzitter is van de raad van bestuur,
we twee functies tellen die ingevuld
worden door een man (in dit geval
dezelfde persoon).

6.2

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

De universiteiten hebben de laatste jaren in toenemende mate aandacht gehad voor de
genderproblematiek en hebben hiertoe actie ondernomen. Langs Vlaamse zijde werden
concrete maatregelen getroffen door de UHasselt en de UA. Beide organisaties hebben via
een decreet, goedgekeurd op 13 juli 2012 door het Vlaams Parlement, een wijziging laten
aanbrengen in hun statuten waarbij een verplichte gendermaatregel wordt opgelegd.
De maatregel voorziet in een minimum vertegenwoordiging van één derde leden van een
bepaald geslacht binnen de raad van bestuur en andere leidinggevende organen. Het
genderdecreet zal in werking treden op 1 januari 2013. Vanaf dat moment is het van
toepassing op elk opnieuw samen te stellen orgaan.
De HUB heeft in zijn ‘governance-nota’ opgenomen dat binnen de raad van bestuur een
genderbalans moet worden nagestreefd. Het betekent dat bij de vervanging van een
bestuurder zal worden nagegaan of het mogelijk is om ook het evenwicht tussen mannen
en vrouwen te verbeteren, maar er is geen exacte verhouding vastgelegd om rechtsgeldig
te kunnen vergaderen.
De overige Vlaamse universiteiten hebben geen corrigerende of reglementaire maatregelen getroffen die voorzien in een minimum vertegenwoordiging van een bepaald geslacht
binnen het academisch bestuur. Zij melden ofwel met dergelijke zaken bezig te zijn (VUB)
of actief te streven naar een genderevenwicht (KU Leuven).
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Langs Waalse zijde heeft de ULB een voorstel ingediend om een minimale vertegenwoordiging van vrouwen in de raad van bestuur te bekomen. Ook hier betreft het voorstel dat
minstens één derde van de leden van de raad van bestuur uit personen van hetzelfde
geslacht moet bestaan. Door gebrek aan unanimiteit in de raad werd het voorstel echter
niet gestemd. De overige Waalse universiteiten bleken geen genderinitiatieven op de
beleidsagenda te hebben geplaatst.
Langs de zijde van de associaties en de académies zijn er beduidend minder initiatieven
genomen. Enkel de Universitaire Associatie Brussel en de Associatie KU Leuven hebben
concrete stappen gezet. De associatie Brussel streeft naar een minimumvertegen
woordiging van vrouwen in de raad van bestuur. De associatie KU Leuven zet nog een stap
verder en plant voor het einde van het jaar een statuutwijziging. Daarin zal staan dat er bij
de samenstelling van de raad van bestuur wordt gestreefd om het principe van de genderdiversiteit toe te passen, met name dat maximaal 2/3 van het aantal bestuurders mag
behoren tot hetzelfde geslacht. Deze passage zal tevens worden opgenomen in de statuten van de hogeschoolleden van de associatie. Het is de bedoeling dat ook zij hun statuten
aanpassen voor het einde van het jaar. De associaties Antwerpen en Gent hanteren geen
dergelijke quota en leggen ook geen specifieke gendervoorschriften op. De associatie
Gent benadrukt dat zij voor de invulling van de mandaten afhangt van haar partnerinstellingen. Tenslotte heeft geen enkele académie concrete gendermaatregelen getroffen of
gepland.

6.3 	Resultaten
6.3.1 Universiteiten
Ondanks de initiatieven die werden genomen, is het aandeel vrouwelijke bestuursleden
aan de universiteiten nauwelijks toegenomen (tabel 29). In 2008 telden de raden van
bestuur 19,3% vrouwen. In 2012 is dit aandeel matig gestegen naar 21,3%. Kijken we naar

de absolute aantallen, dan zien we dat deze stijging overigens niet te danken is aan een
toename van het aantal vrouwelijke bestuursleden maar wel aan een daling van het aantal
mannelijke bestuursleden. De daling van het totaal aantal bestuursleden is hoofdzakelijk
een gevolg van de herstructurering binnen het hoger onderwijs en het fuseren van een
aantal universiteiten (zie 6.1.1). Positief is dat deze operatie niet heeft geleid tot een vermindering van het aantal vrouwelijke bestuursleden.
Ook nu heeft geen enkele universiteit een vrouwelijke voorzitter van de raad van bestuur.
Enkel de HUB heeft een vrouwelijke ondervoorzitter. De HUB levert ook de enige vrouwelijke rector, al betreft het nog steeds een waarnemend mandaat.
Tabel 29: Aantal en aandeel vrouwen en mannen bij de rectoren en in de raden van bestuur van de universiteiten
(2008 en 2012)
2008

Rectoren
Voorzitters RVB
Ondervoorzitters
RVB
Leden RVB

2012

Aantal
vrouwen
1
0
0

Aantal
mannen
14
15
9

Aandeel
vrouwen
6,7%
0,0%
0,0%

Aandeel
mannen
93,3%
100,0%
100,0%

Aantal
vrouwen
1
0
1

Aantal
mannen
11
12
8

Aandeel
vrouwen
8,3%
0,0%
11,1%

Aandeel
mannen
91,7%
100,0%
88,9%

81

339

19,3%

80,7%

81

300

21,3%

78,7%

Bron: Universiteiten (bewerking Cap Sciences Humaines – UCL, Interface Demography - VUB)

Wanneer we de verschillende Vlaamse universiteiten onder de loep nemen, zien we dat de
universiteiten die gendermaatregelen hebben getroffen ook het hoogste percentage vrouwelijke bestuursleden tellen. De UA en de UHasselt realiseren echter niet het quotum van
minstens één derde vrouwelijke bestuursleden. In beide universiteiten telt de raad van
bestuur respectievelijk 26,1% en 28,1% vrouwelijke leden. Voor de HUB ligt het aandeel
bestuursleden op 28,0%. Deze aandelen liggen echter duidelijk hoger dan in de overige
Vlaamse universiteiten die geen concrete gendermaatregelen hebben ingevoerd. Voor de
UGent, KU Keuven en VUB bedraagt het aandeel vrouwelijke leden respectievelijk 10,5%,
12,5% en 17,8%.
Langs Waalse zijde, waar sinds 2008 minder genderinitiatieven werden genomen, ligt het
aandeel vrouwen in de raden van bestuur, gemiddeld gezien, hoger dan in de Vlaamse
universiteiten. Het aandeel vrouwen in de raden van bestuur schommelt er tussen de
26,7% (UCL) en de 35,3% (FUNDP). De uitzonderingen zijn de UCL en de ULg met respectievelijk 10,7%, en 12,2% vrouwelijke bestuursleden.
6.3.2 Associaties en académies
Net als in 2008 is het aandeel vrouwen dat zetelt in de raden van bestuur van de associaties
en de académies opmerkelijk lager dan bij de universiteiten (tabel 30). Opnieuw is deze
situatie een gevolg van het feit dat de mandaten binnen de bestuursraad van de associaties en de académies bezet worden door hogere functionarissen van de universiteiten en
de hogescholen die zelf sterk oververtegenwoordigd zijn door mannen. Opvallend is dat
de aanwezigheid van vrouwen binnen de raden van bestuur van de associaties en de
académies achteruit is gegaan ten opzichte van 2008. Toen bedroeg het aandeel vrouwen
in de bestuursraden nog 13,2%. In 2012 is het gedaald naar 11,8%.
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Verleggen we onze blik naar de verschillende instellingen, dan valt het op dat de enige
associatie die concrete gendermaatregelen heeft getroffen, ook het hoogste aandeel vrouwen aan de top van het bestuur realiseert. Ook al is de statuutwijziging nog niet ingevoerd,
telt de raad van bestuur van de Associatie KU Leuven reeds 24,0% vrouwelijke leden. De
associatie Antwerpen komt op de tweede plaats met 18,8%. Alle andere associaties volgen
op geruime afstand. Enkel de Académie Universitaire Wallonie-Bruxelles en de Académie
Wallonie-Europe tellen meer dan 10% vrouwelijke bestuursleden. De overige associaties en
académies tellen minder dan 1 op 10 vrouwelijke leden in hun raad van bestuur.
Tabel 30: Aantal en aandeel vrouwen en mannen bij de rectoren en in de raden van bestuur van de Universitaire Associaties en de
Académies Universitaires (2008 en 2012)
2008

Voorzitters RVB
Ondervoorzitters
RVB
Leden RVB

2012

Aantal
vrouwen
0
0

Aantal
mannen
8
6

Aandeel
vrouwen
0,0%
0,0%

Aandeel
mannen
100,0%
100,0%

Aantal
vrouwen
0
9

Aantal
mannen
8
1

Aandeel
vrouwen
0,0%
10,0%

Aandeel
mannen
100,0%
90,0%

21

138

13,2%

86,8%

20

150

11,8%

88,2%

Bron: Universitaire Associaties en Académies Universitaires (bewerking Cap Sciences Humaines – UCL, Interface Demography - VUB)
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07
Ordes van vrije beroepen
7.1 	De indicatoren
Een andere beroepscategorie die we onder de loep hebben genomen zijn de vrije beroepen. We hebben ons geconcentreerd op artsen, architecten en advocaten. Elk van deze
beroepsgroepen wordt vertegenwoordigd door een Orde.44
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44

Er zijn geen wijzigingen in de
structuur van de Ordes sinds 2008,
althans niet voor de indicatoren die
in het huidige rapport worden
besproken. Wel zijn er soms kleine
wijzigingen in het aantal zetelende
leden. Bijvoorbeeld: bij de raad van
beroep van de Orde van geneesheren zetelden er in 2008 negentien
leden. In 2012 gaat het om
eenentwintig leden. Deze wijzingen
zijn vaak tijdelijk en niet structureel
van aard. De Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde
der Geneesheren telt momenteel
twee afgevaardigde leden van de
Nationale Raad in plaats van één.
Volgens hun statuten zou er
nochtans maar één mogen zijn. De
enige andere verschillen zijn te
vinden bij de raden van bestuur van
de Balies en de algemene
vergadering. In 2008 telde de raad
van beroep 18 leden, in 2012
17 leden. Tenslotte telde de
algemene vergadering in 2008
87 leden, in 2012 91 leden.

7.1.1 Orde van Geneesheren
De Orde van Geneesheren heeft een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Dit betekent
dat zij in rechte kan optreden en kan deelnemen aan het juridische leven. De Orde bestaat
uit de volgende organen: 10 provinciale raden, een Nederlandstalige en een Franstalige
Raad van Beroep en een Nationale Raad.
We onderzoeken de vertegenwoordiging van vrouwen binnen de volgende organen:
▶
De Nationale Raad: Zij stelt o.a. de algemene beginselen en deontologie vast voor
het uitoefenen van het medische beroep. De Raad telt 19 effectieve leden. Zij is als
volgt samengesteld: 10 leden verkozen door de provinciale raden, 6 leden benoemd
door de Koning op voordracht van de universiteiten, en een griffier. De
Nederlandstalige en Franstalige afdeling van de Nationale Raad worden
voorgezeten door dezelfde magistraat, benoemd door de Koning onder de
(ere-)raadsheren van het Hof van Cassatie. Iedere afdeling van de Raad stelt een
ondervoorzitter aan. Zij zijn tevens de ondervoorzitters van de Nationale Raad.
In onze studie worden de griffiers niet meegeteld.
▶
De Raden van Beroep: Hun belangrijkste bevoegdheid is kennis nemen van het
hoger beroep tegen de beslissingen van de provinciale raden. De Raden tellen
23 effectieve leden. De Nederlandstalige en Franstalige Raden van Beroep van de
Orde van Geneesheren bestaan elk uit 5 leden die verkozen worden door de
provinciale raden, 5 raadsheren in een Hof van Beroep benoemd door de Koning,
en een griffier. Tenslotte woont een afgevaardigd (niet-verkozen) lid van de
Nationale Raad van rechtswege de zittingen van de Raden van Beroep bij. Op het
ogenblik van het onderzoek telt de Nederlandstalige Raad van Beroep twee
afgevaardigde leden van de Nationale Raad in plaats van één. Ook hier worden de
griffiers niet meegeteld.
De indicator voor gendergelijkheid is gebaseerd op de vertegenwoordiging van vrouwen en
mannen binnen de Nationale Raad en de Nederlandstalige en Franstalige Raden van Beroep.
Het zijn de koepelorganisaties waarin de provinciale raden worden vertegenwoordigd.
Onze indicator is de volgende:
▶
▶

Aandeel vrouwen bij de effectieve leden van de Nationale Raad van de Orde van
Geneesheren.
Aandeel vrouwen bij de effectieve leden van de Nederlandstalige en Franstalige
Raden van Beroep van de Orde van Geneesheren.

7.1.2 Orde van Architecten
Ook de Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie. Zij bestaat uit 10 provin
ciale raden, een Nederlandstalige en een Franstalige Raad van Beroep en een Nationale
Raad.
Ook hier focussen we op de twee hoogste organen:
▶
De Nationale Raad: Zij is bevoegd voor het opstellen en doen naleven van de
deontologie en voor alle zaken die verband houden met de toegang tot het beroep
van architect. De Raad telt 21 effectieve leden: 10 architecten gekozen uit de
provinciale raden, 10 leden benoemd door de Koning en een juridische assessor.
▶
De Raden van Beroep: Zij nemen kennis van de beslissingen die worden genomen
door de provinciale raden. De Raden tellen 12 leden. De twee Raden van Beroep
van de Architecten zijn elk samengesteld uit 3 raadsheren van het Hof van Beroep
benoemd door de Koning en 3 architecten bij loting aangeduid onder de verkozen
leden van de provinciale raden.
Naast de Orde van Architecten bestaat er een groot aantal beroepsverenigingen voor
architecten. In onze studie beschouwen we enkel de effectieve leden van de Nationale
Raad en de twee Raden van Beroep.
De indicator wordt dan:
▶
▶

Aandeel vrouwen bij de effectieve leden van de Nationale Raad van de Orde van
Architecten.
Aandeel vrouwen bij de effectieve leden van de Nederlandstalige en Franstalige
Raden van Beroep van de Orde van Architecten.

7.1.3 Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) en de Ordre des Barreaux francophones et
germanophones (O.B.F.G.)
In elk van de 27 gerechtelijke arrondissementen is er een balie of Orde van Advocaten. In
Brussel zijn er twee ordes: een Nederlandstalige en een Franstalige. De Orde van Vlaamse
Balies overkoepelt de balies van de Nederlandstalige arrondissementen (inclusief Nederlandstalig Brussel). De Ordre des Barreaux francophones et germanophones overkoepelt
de balies van de Franstalige en Duitstalige arrondissementen (inclusief Franstalig Brussel).
Er bestaat geen nationale orde bij de Ordes van Advocaten.
De Ordes van Vlaamse en Franstalige/Duitstalige balies hebben elk een eigen raad van
bestuur en een algemene vergadering. De raad van bestuur staat in voor het dagelijks
bestuur van de Ordes. De algemene vergadering evalueert als overkoepelend orgaan de
raad van bestuur.
In tegenstelling tot de indicator voor de Orde van Geneesheren en de Orde van Architecten
is de indicator voor gendergelijkheid voor de balies een samenstelling van de leden van de
Nederlandstalige en de Franstalige/Duitstalige balies:
▶

Aandeel vrouwen bij de effectieve leden van de raad van bestuur en de algemene
vergadering van zowel de O.V.B. als de O.B.F.G.
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7.2

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

Naar aanleiding van het initiële rapport ‘Vrouwen aan de Top’ heeft toenmalig minister van
Gelijke Kansen Joëlle Milquet de drie Ordes aangeschreven om hen te wijzen op het tekort
aan vrouwelijke vertegenwoordiging. Dit heeft echter niet geleid tot concrete genderspecifieke initiatieven. Noch de Orde van Geneesheren, noch de Orde van Architecten, noch de
Orde van de Balies heeft anno 2012 maatregelen getroffen om een minimale vertegenwoordiging van vrouwen binnen de bestuursraden te verzekeren. De Nationale Raad van
de Orde van Architecten merkt op dat het percentage vrouwen vertegenwoordigd binnen
haar bestuursorganen ongeveer het totaal percentage vrouwelijke architecten benadert
dat is ingeschreven bij de Orde (i.e. 30,4%).

7.3	Resultaten
7.3.1 Orde van Geneesheren
In 2008 was er noch in de Nationale Raad noch in de Raad van Beroep een vrouw aanwezig
als effectief lid (zie tabel 31). In 2012 is de situatie ongewijzigd gebleven. Bovendien zijn er
in de Raad van Beroep nog twee mannen bijgekomen. Ook vier jaar later is de naam ‘Orde
van Geneesheren’ nog steeds letterlijk te nemen.
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Tabel 31: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de Orde van Geneesheren (2008 en 2012)
2008

Nationale Raad
Raad van Beroep

Aantal
vrouwen
0
0

Aantal
mannen
19
21

Aandeel
vrouwen
0,0%
0,0%

2012
Aandeel
mannen
100,0%
100,0%

Aantal
vrouwen
0
0

Aantal
mannen
19
23

Aandeel
vrouwen
0,0%
0,0%

Aandeel
mannen
100,0%
100,0%

Bron: Orde van Geneesheren (Bewerking CAP Sciences Humaines – UCL, Interface Demography – VUB)

7.3.2 Orde van Architecten
In 2008 bedroeg het aandeel vrouwelijke leden van de Nationale Raad en de Raad van
Beroep amper een vijfde en een zesde van het totale ledenaantal (zie tabel 32). In 2012 zijn
er zowel tekenen van vooruitgang als achteruitgang. De vertegenwoordiging van vrouwen
binnen de Nationale Raad is gedaald naar 14,3%, terwijl de vertegenwoordiging van vrouwen in de Raad van Beroep is gestegen naar 25,0%.

Tabel 32: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de Orde van Architecten (2008 en 2012)
2008

Nationale Raad
Raad van Beroep

Aantal
vrouwen
4
2

Aantal
mannen
17
10

2012

Aandeel
vrouwen
19,0%
16,7%

Aandeel
mannen
81,0%
83,3%

Aantal
vrouwen
3
3

Aantal
mannen
18
9

Aandeel
vrouwen
14,3%
25,0%

Aandeel
mannen
85,7%
75,0%

Bron: Orde van Architecten België (Bewerking CAP Sciences Humaines – UCL, Interface Demography – VUB)

7.3.3 Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.) en de Ordre des Barreaux francophones
et germanophones (O.B.F.G.)
In 2008 waren vrouwen sterk ondervertegenwoordigd aan de top van de balies (zie
tabel 33). Op achttien effectieve leden telden de raden van bestuur slechts twee vrouwen.
De raden bestonden dus voor bijna 90% uit mannen. Voor de algemene vergadering van
beide Ordes bedroeg het aandeel mannen net geen 84%. In 2012 is de vertegenwoordiging van vrouwen er nauwelijks op vooruitgegaan. Sterker nog, in de raden van beroep is
de aanwezigheid van vrouwen er zelfs op achteruitgegaan. Slechts één op 17 bestuurs
leden aan de top van de balies is een vrouw. In de algemene vergadering is de situatie
nauwelijks gewijzigd. De vrouwelijke aanwezigheid ligt er momenteel op 17,6%.
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Tabel 33: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de Ordes van de balies (2008 en 2012)
2008

Raad van Bestuur
Algemene
Vergadering

2012

Aantal
vrouwen
2

Aantal
mannen
16

Aandeel
vrouwen
11,1%

Aandeel
mannen
89,9%

Aantal
vrouwen
1

Aantal
mannen
16

Aandeel
vrouwen
5,9%

Aandeel
mannen
94,1%

14

73

16,1%

83,9%

16

75

17,6%

82,4%

Bronnen: O.V.B. en O.B.F.G. (Bewerking CAP Sciences Humaines – UCL, Interface Demography – VUB)
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08
NGO’s
8.1 	De indicatoren
Deze paragraaf legt de focus op de NGO’s of niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties. Belangrijk daarbij is het woord ‘ontwikkeling’. Het gaat enkel om organisaties die aan
Noord-Zuid ontwikkelingssamenwerking doen. De term NGO wordt ook wel eens gebruikt
om organisaties aan te duiden die andere maatschappelijke belangen dienen en daarvoor
in gesprek treden met de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om milieuorganisaties of
vrouwenorganisaties. Deze organisaties komen hier niet aan bod.
Op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking bestaat een officiële lijst van door de
federale overheid – het Directoraat Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking – erkende
NGO’s. Eind 2007 waren er 135 erkende NGO’s. Na een hervorming van de erkennings
criteria waren dat er begin 2008 nog slechts 111. Ook eind 2012 zijn er 111 erkende NGO’s.
Deze NGO’s worden vertegenwoordigd in twee federaties, één voor de Nederlandstalige
organisaties (Ngo-federatie45) en één voor de Franstalige en Duitstalige organisaties (Acodev). Organisaties kunnen ook lid zijn van beide federaties, dit zijn dan de tweetalige NGO’s.
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Van deze erkende NGO’s bekijken we enkel de toporganisaties vanuit een economische logica.
Hiervoor baseren we ons net zoals bij het reguliere bedrijfsleven op de omzetcijfers die we kregen van de federaties.46 Indien we enkel op basis van deze omzetcijfers een top 10 zouden
samenstellen, dan zou die lijst enkel tweetalige en Nederlandstalige NGO’s bevatten. Daarom
hebben we een top 15 samengesteld met 5 NGO’s per taalgroep (Nederlandstalig, Franstalig) en
5 tweetalige NGO’s.
TOP 5 Tweetalige NGO’s:
1.
Artsen Zonder Grenzen/Médecins Sans Frontières;
2.
Caritas International België/ Caritas International Belgique;
3.
Oxfam Solidariteit/Oxfam Solidarité;
4.
Unicef België/Unicef Belgique;
5.
Handicap International Belgium.
In het rapport van 2008 bestond de top 5 van de tweetalige NGO’s uit: Artsen Zonder G
 renzen,
Damiaanactie, Oxfam Solidariteit, Handicap International Belgium en Caritas International België.

45
46

Dit is het vroegere Coprogram.
Het gaat om de omzetcijfers uit
2011. Deze cijfers zijn terug te
vinden op http://www.ngoopenboek.be. De omzetcijfers voor
2012 worden pas in 2013
publiekelijk bekendgemaakt.

TOP 5 Nederlandstalige NGO’s:
1.
11.11.11;
2.
Broederlijk Delen;
3.
Vredeseilanden;
4.
Trias;
5.
Rode Kruis-Vlaanderen.
In het rapport van 2008 bestond de top 5 van de Nederlandstalige NGO’s uit: Broederlijk
Delen, 11.11.11, Vredeseilanden, Trias en Wereldsolidariteit.

TOP 5 Franstalige/Duitstalige NGO’s:
1.
Oxfam-Magasins du monde;
2.
Association de Louvain pour la Coopération au Développement;
3.
SOS Faim;
4.
Croix-Rouge de Belgique;
5.
DISOP.
In het rapport van 2008 bestond de top 5 van de Franstalige/Duitstalige NGO’s uit: SOS Faim,
Solidarité Socialiste - Formation Coopération au Développement, Croix Rouge de Belgique,
Entraide et Fraternité en Centre National de Coopération au Développement.
Dit levert de volgende twee indicatoren op:
▶
▶

8.2

Aandeel vrouwen op het totaal aantal bestuurders in de top 15 van de
niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties.
Aantal vrouwelijke directeurs in de top 15 van de niet-gouvernementele ontwikke
lingsorganisaties.

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

Een relatief beperkt aantal van de 15 onderzochte NGO’s heeft concrete stappen gezet in
de richting van een genderbeleid. Van alle NGO’s hebben we de informatie persoonlijk
verkregen.
Tweetalige NGO’s:
Enkel Oxfam-Solidariteit meldt dat het zich bewust is van het genderonevenwicht in haar
bestuursorganen. Om de samenstelling van de raad van bestuur evenwichtiger te maken
op het vlak van gender, taal en leeftijd is zij tot nu toe ad hoc op zoek gegaan naar nieuwe
jonge, Nederlandstalige, vrouwelijke leden. Aangezien die losse initiatieven nog niet veel
resultaat hebben opgeleverd, plannen zij nu een meer systematische aanpak via het verspreiden van een brede oproep in hun publicaties en op hun website, in de hoop daar meer
succes mee te hebben. De overige NGO’s hadden geen maatregelen getroffen om meer
vrouwen in hun raad van bestuur af te vaardigen.
Nederlandstalige NGO’s:
Vredeseilanden heeft het principe van gendergelijkheid opgenomen in haar statuten en
inhoudelijke reglementen. In hun bestuursinstanties streeft zij een 50/50 verdeling na.
Ook 11.11.11 is actief op gendervlak en heeft hiervoor een genderwerkgroep opgericht.
Deze werkgroep geeft impulsen om het personeelsbeleid evenwichtig te maken en om het
werkingsprogramma gendersensitief te maken. Op de samenstelling van de raad van
bestuur heeft deze werkgroep echter geen invloed. De raad van bestuur bestaat uit de
directeurs van de lidorganisaties. 11.11.11 heeft geen invloed op de benoeming van deze
directeurs en kan alleen vaststellen wie de directeur is die een bepaalde organisatie vertegenwoordigt. Trias tenslotte tracht een genderevenwicht in haar bestuursinstanties te
bewerkstelligen, maar treft geen structurele maatregelen om meer vrouwen aan te trekken.
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Franstalige/Duitstalige NGO’s:
De 5 NGO’s die lid zijn van Acodev hebben op het ogenblik van het onderzoek geen concrete stappen gezet om een genderevenwicht in hun raden van bestuur te bekomen. Twee
organisaties zijn echter van plan om in de toekomst actie te ondernemen. De Association
de Louvain pour la Coopération au Développement enerzijds en SOS Faim anderzijds hebben laten weten dat ze in 2013 gaan praten om meer vrouwen in hun bestuur aan te trekken en gesprekken rond genderkwesties te voeren. De Croix-Rouge de Belgique merkt op
dat het geen genderspecifieke maatregelen treft en dat het uitsluitend werkt met vrijwilligers.

8.3	Resultaten
In het rapport van 2008 bleek dat vrouwen relatief goed vertegenwoordigd waren aan de
top van de NGO’s. Net geen 30% van de leden van de raden van bestuur was een vrouw.
Ook in 2012 zijn vrouwen over het algemeen beter vertegenwoordigd aan de top van de
NGO’s dan in de andere maatschappelijke domeinen die we in dit rapport bespreken (zie
tabel 34). Anderzijds is het aandeel vrouwen in de raden van bestuur op vier jaar tijd amper
toegenomen. In 2012 wordt de kaap van 30% weliswaar gerond, maar in vergelijking met
2008 is het aandeel vrouwelijke bestuursleden met minder dan 2 procentpunten toegenomen. Het absolute aantal vrouwen en mannen in de raden van bestuur is echter niet vergelijkbaar voor 2008 en 2012. Niet alle NGO’s die in 2008 de top 15 uitmaakten, zijn immers in
het huidige rapport opgenomen.47
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47

Het aantal leden van de raden van
bestuur varieert van NGO tot NGO.
Bovendien hebben de cijfers in het
rapport van 2008 betrekking op
14 NGO’s in plaats van 15. Van
1 NGO werd toen geen informatie
gekregen over de samenstelling van
de raad van bestuur.

Een belangrijke nuance is dat er heel wat variatie bestaat tussen de NGO’s onderling inzake
de vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur. Bij de tweetalige NGO’s
scoort Artsen Zonder Grenzen het best. In haar raad van bestuur zijn 50% vrouwen en
50% mannen vertegenwoordigd. Opvallend is dat Artsen Zonder Grenzen geen genderspecifieke maatregelen heeft getroffen. Bij de Nederlandstalige NGO’s bestaat de raad van
bestuur van zowel Broederlijk Delen als Vredeseilanden uit meer vrouwen dan mannen.
Broederlijk Delen telt 57,1% vrouwelijke bestuursleden. Vredeseilanden scoort het hoogst
met 66,7%. Niet toevallig heeft Vredeseilanden de meest concrete stappen gezet in de richting van een genderbeleid. Voor de Franstalige/Duitstalige NGO’s springt Oxfam-Magasins
du Monde eruit met bijna 6 op 10 vrouwen in de raad van bestuur. Opvallend is dat deze
organisatie geen concrete gendermaatregelen heeft getroffen.

Tabel 34: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van de top 15 van de NGO’s (2006-2007 en 2011)

2006-2007
2011

Aantal
vrouwen
57
54

Bron: De betrokken organisaties (bewerkingen SEIN, Interface Demography - VUB)

Aantal
mannen
139
123

Aandeel
vrouwen
29,1%
30,5%

Aandeel
mannen
70,9%
69,5%

Anno 2012 is de top van het operationeel management nog steeds grotendeels in handen
van mannen: slechts twee NGO’s uit de top 15 worden geleid door een vrouw. Dit is evenwel een verbetering ten opzichte van 2008: toen was er slechts 1 vrouwelijke voorzitter
(tabel 35).
Tabel 35: Aantal vrouwelijke en mannelijke directeurs in de top 15 van de NGO’s (2008 en 2011)
2008
2012

Aantal vrouwen
1
2

Aantal mannen
14
13

Bron: De betrokken organisaties (bewerkingen SEIN, Interface Demography - VUB)
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09
Politieke
besluitvorming
9.1 	De indicatoren
Wanneer we spreken over vrouwen aan de top, moet uiteraard ook politieke besluit
vorming aan bod komen. De gelijke deelname van vrouwen en mannen aan het politieke
leven is zowel op lokaal, nationaal als op internationaal niveau een belangrijk streefdoel.
Gelijkheid in de politieke besluitvorming vervult immers een hefboomfunctie voor de werkelijke integratie van de gelijkheidsdimensie in het beleid en is bijgevolg onontbeerlijk
voor de verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen, zo werd bevestigd op
de Vierde VN Wereldconferentie die in 1995 plaatsvond in Peking.48
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48

49
50

51
52
53

Tijdens de Vierde
Wereldvrouwenconferentie, die van
4 tot 15 september 1995 plaatsvond
te Peking, werden een Verklaring en
een Actieplatform goedgekeurd. In
dat laatste document werden twaalf
essentiële aandachtsgebieden
(’12 critical areas of concern’)
geïdentificeerd, waarop strategische
maatregelen dien(d)en te worden
genomen om gelijkheid van
vrouwen en mannen te bereiken.
Het zevende van deze
aandachtsgebieden is ‘zeggenschap
en besluitvorming’. In het bijzonder
artikel 181 van het Actieplatform
van Peking benadrukt het belang
van gelijkheid in politieke
besluitvorming.
Voor een beknopt overzicht hiervan,
zie: Bailly, 2008, pp. 8-9.
Wijziging van de Grondwet van
21 februari 2002 (art. 10 en art.
11bis) (B.S. van 26 februari 2002);
Bijzondere wet van 5 mei 2003 op
de gewaarborgde aanwezigheid van
personen van verschillend geslacht
in de Vlaamse Regering, de Franse
Gemeenschapsregering, de Waalse
Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en onder de
Gewestelijke Staatssecretarissen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(B.S. van 12 juni 2003); Wet van 5 mei
2003 op de gewaarborgde
aanwezigheid van personen van
verschillend geslacht in de regering
van de Duitstalige Gemeenschap
(B.S. van 12 juni 2003).
Meer info op http://igvm-iefh.
belgium.be/nl/actiedomeinen/
gender_mainstreaming/wetgeving
http://www.rosadoc.be/joomla/
index.php/kwesties/gender/
gender_in_beleid.html
Het EU Women’s Charter van 2010:
“At our own level, we will commit to
making all efforts in order to
improve gender balance within the
Commission”.

In België werden sinds het midden van de jaren 1990 een aantal juridische maatregelen
genomen voor de versterking van de deelname van vrouwen aan de politieke besluit
vorming, en meer in het bijzonder voor het verhogen van hun aanwezigheid in de wet
gevende vergaderingen.49 Deze wetgevende initiatieven hebben zonder twijfel bijgedragen
tot de gestage toename sinds 1995 van het aantal vrouwelijke verkozenen en vertegenwoordigers op de verschillende politieke niveaus. De wijziging van de Grondwet van 21 februari
2002 en de daaruit voortvloeiende wetten van 5 mei 2003 (B.S. van 12 juni 2003) waarborgen
de aanwezigheid van personen van beide seksen in het geheel van de regeringen van
België.50 Op 10 januari 2007 werd de wet inzake gender mainstreaming aangenomen.51 Deze
wet heeft tot doel het bevorderen van gelijkheid tussen vrouwen en mannen binnen Belgische federale beleidsstructuren. Dit maakt de gebalanceerde vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bijgevolg niet langer een vrijblijvend streven, dan wel een wettelijke
verplichting. In het regeerakkoord van 1 december 2011 engageerde de federale regering
zich nogmaals expliciet om toe te zien op de naleving van deze wet. Dit mondde op 6 juli
2012 uit in een concreet actieplan vanwege de federale regering.52
Ook op andere beleidsniveaus zijn, al dan niet afdwingbare, maatregelen genomen om de
vertegenwoordiging van vrouwen en mannen te garanderen of te stimuleren. Zo ging in
2007 in Vlaanderen een decreet van kracht dat stelt dat maximaal twee derde van de stemgerechtigde leden van alle advies- en bestuursorganen van Vlaamse overheidsinstellingen
van hetzelfde geslacht mogen zijn. Op Europees niveau werd er in 2010 een Women’s Charter opgesteld dat moet uitmonden in een reeks concrete acties om vrouwenrechten, waaronder dus ook de vertegenwoordiging van vrouwen in politieke bestuursfuncties, te
stimuleren.53
In dit hoofdstuk, waar de focus ligt op politieke topfuncties, bestuderen we concreet de
uitvoerende politieke mandaten, d.i. de meest zichtbare en invloedrijke functies, op het
vlak van politieke besluitvorming. Alle politieke niveaus komen daarbij aan bod, met name
het Europese niveau, het federale, gemeenschaps- en gewestniveau en het provinciale en
lokale niveau. Daarnaast gaan we ook na hoe de verhouding tussen het aantal vrouwelijke
en mannelijke partijvoorzitters is. Partijvoorzitters vervullen weliswaar geen uitvoerende
mandaten, maar spelen wel een centrale rol in het beslissingsproces inzake het toekennen
van politieke mandaten en het samenstellen van de kieslijsten.

De indicatoren voor dit hoofdstuk zijn daarom de volgende:

▶
▶
▶
▶
▶

Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke Europese commissarissen.
Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke regeringsleden op federaal niveau.
Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke regeringsleden op federaal,
gemeenschaps- en gewestniveau.
Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke parlementsvoorzitters op federaal,
gemeenschaps- en gewestniveau.
Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke provinciegouverneurs.
Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke provinciaal gedeputeerden.
Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke burgemeesters.
Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke schepenen.
Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke partijvoorzitters.

9.2

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

▶
▶
▶
▶

In de vorige sectie hebben we het reeds gehad over een aantal initiatieven die werden
genomen om de deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming te bevorderen.
Eerst dienen vrouwen door te stromen binnen de eigen partij om vervolgens in aanmerking te komen voor hogere functies. Een ander belangrijk aspect is de aanwezigheid van
vrouwen op verkiesbare plaatsen. Daarmee wordt niet alleen de instroom, maar indirect
ook de doorstroom van vrouwen beïnvloed. Een goede positie op de verkiezingslijst vertaalt zich mogelijk in een hoger aantal stemmen wat leidt tot meer politieke invloed. Een
eerste aanzet om de vertegenwoordiging van vrouwen op de kieslijsten te bevorderen,
kwam tot stand met de wet Smet-Tobback van 1994. Deze wet bepaalde dat de kieslijsten
uit maximum 2/3 mannen of vrouwen mochten bestaan. In 2002 ging men een stap verder
en werden pariteitswetten ingevoerd. Deze stelden dat de kieslijsten uit evenveel mannen
als vrouwen moesten bestaan. Daarnaast moesten de eerste twee namen van de kieslijsten
uit personen van een verschillend geslacht bestaan. Deze maatregelen zouden na een
overgangsperiode in 2009 definitief in werking treden. De pariteitswetten zijn van toepassing voor de lijsten van de regionale, federale en Europese verkiezingen. De lokale en provinciale verkiezingen vallen niet onder de pariteitswetten aangezien het gaat om
gewestelijke bevoegdheden. De gewesten leggen zelf hun eigen quotamaatregelgeving
op wat betreft de samenstelling van de lokale en provinciale kieslijsten (Sliwa 2010). Tussen
regio’s en politieke partijen onderling zijn er echter sterke verschillen met betrekking tot de
aanwezigheid van vrouwen op de kieslijsten. Het engagement van politieke partijen om
aandacht te hebben voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in hun interne werking
werd geconcretiseerd in een Charter. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft in 2007 hieromtrent de omkadering verzorgd en de gesprekken geleid. Het is
echter niet bekend of, en zo ja, welke initiatieven partijen sindsdien hebben getroffen om
de aanwezigheid van vrouwen binnen hun structuren te versterken.
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9.3 	Resultaten
9.3.1 Europees niveau
Tabel 36: Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke Europese commissarissen, sinds 1994
Jaar
199454
199955
200456
200457
200758
200959

Aantal
vrouwen
5
5
8
7
8
9

Aantal
mannen
15
15
22
18
19
18

Aandeel
vrouwen
25,0%
25,0%
26,7%
28,0%
29,6%
33,3%

Aandeel
mannen
75,0%
75,0%
73,3%
72,0%
70,4%
66,7%

Bron: Website Europese Commissie60

54

55

74

56

57

58

59

60

61

62

63

Het betreft de initiële samenstelling
van de Europese Commissie na de
Europese verkiezingen van 9 juni
1994. Met herschikkingen tijdens de
legislatuur wordt geen rekening
gehouden.
Het betreft de initiële samenstelling
van de Europese Commissie na de
Europese verkiezingen van 10 juni
1999. Met herschikkingen tijdens de
legislatuur wordt geen rekening
gehouden.
Op 1 mei 2004 traden tien nieuwe
lidstaten toe tot de Europese Unie,
en werd de Commissie bijgevolg
uitgebreid met tien nieuwe
commissarissen.
Het betreft de initiële samenstelling
van de Europese Commissie na de
Europese verkiezingen van 13 juni
2004. Met herschikkingen tijdens de
legislatuur wordt geen rekening
gehouden.
Op 1 januari 2007 traden twee
nieuwe lidstaten toe tot de Europese
Unie, en werd de Commissie
bijgevolg uitgebreid met twee
nieuwe commissarissen.
Het betreft de initiële samenstelling
van de Europese Commissie na de
Europese verkiezingen van 7 juni
2009. Met herschikkingen tijdens de
legislatuur wordt geen rekening
gehouden.
http://ec.europa.eu/archives/
1995_99/commissioners/index_
en.htm; http://ec.europa.eu/
archives/commission_1999_2004/
index_en.htm; http://ec.europa.eu/
commission_barroso/index_en.htm
Meer cijfermateriaal in verband met
de vertegenwoordiging van
vrouwen in Europese
beleidsorganen kan gevonden
worden op http://www.db-decision.
de/
Het betreft de initiële samenstelling
van de regering na de
desbetreffende verkiezingen. Met
regeringsherschikkingen tijdens de legislatuur
wordt geen rekening gehouden.
Zowel ministers, staatssecretarissen
als regeringscommissarissen worden
meegerekend in de telling van het
aantal leden van de regering.
http://www.crisp.be/documentspolitiques/gouvernements/
gouvernements-federaux/

Na de Europese verkiezingen van 1994 droegen vijf Europese lidstaten (Denemarken,
Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden) een vrouw voor als Europees commissaris (tabel 36).
Het aandeel vrouwen in de Europese Commissie bedroeg daarmee 25%. Dit aandeel bleef
onveranderd bij de samenstelling van de Commissie na de Europese verkiezingen van
13 juni 1999. Door de uitbreiding van de Europese Commissie na de toetreding van tien
nieuwe staten tot de Europese Unie op 1 mei 2004 steeg het aandeel vrouwen licht tot
27%. Drie van de tien nieuwe lidstaten (Letland, Litouwen en Polen) duidden een vrouwelijke Europees commissaris aan. Het aandeel vrouwelijke Europese commissarissen steeg
verder tot 28% bij de samenstelling van de Commissie na de verkiezingen van 13 juni 2004.
Eén van beide nieuwe EU-lidstaten (Bulgarije) vaardigde in 2007 een vrouw af naar de Europese Commissie, waardoor het vrouwelijke aandeel net onder de drempel van 30% bleef. In
2009, met het aantreden van de commissie Barroso II, steeg het aandeel vrouwen verder
tot 33% met 9 vrouwelijke Europese commissarissen op een totaal van 27 commissarissen.
We zien dus een positieve tendens die zich langzaam maar zeker doorzet. De gelijkheid van
vrouwen en mannen op verschillende domeinen (economie, beleid, …) krijgt dan ook zeer
concrete aandacht binnen de Europese instellingen, bijvoorbeeld in het kader van het
Women’s Charter van 2010 en de diverse daaruit voortvloeide beleidsmaatregelen.61
Desalniettemin is het interessant op te merken dat België, net als verschillende andere
EU-lidstaten, tot nog toe geen vrouwelijke Europees commissaris heeft voorgedragen.
Evenmin is er al een vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie geweest.

9.3.2 Federaal, gemeenschaps- en gewestniveau
Tabel 37: Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke regeringsleden op federaal niveau, sinds 194462
Regering
Hubert Pierlot (26/09/1944 - 7/02/1945)
Achille Van Acker I (12/02/1945 - 15/06/1945)
Achille Van Acker II (2/08/1945 - 12/02/1946)
Paul-Henri Spaak I (13/03/1946 - 20/03/1946)
Achille Van Acker III (31/03/1946 - 9/07/1946)
Camille Huysmans (3/08/1946 - 13/03/1947)
Paul-Henri Spaak II (20/03/1947 - 19/11/1948)
Paul-Henri Spaak III (27/11/1948 - 27/06/1949)
Gaston Eyskens I (11/08/1949 - 6/06/1950)
Jean Duvieusart (8/06/1950 – 11/08/1950)
Joseph Pholien (16/08/1950 - 9/01/1952)
Jean Van Houtte (15/01/1952 - 12/04/1954)
Achille Van Acker IV (23/04/1954 - 2/06/1958)
Gaston Eyskens II (26/06/1958 - 4/11/1958)
Gaston Eyskens III (6/11/1958 - 3/09/1960)
Gaston Eyskens III (gewijzigd) (3/09/1960 - 27/03/1961)
Théo Lefèvre (25/04/1961 - 24/05/1965)
Pierre Harmel (28/07/1965 - 11/02/1966)
Paul Vanden Boeynants I (19/03/1966 - 1/04/1968)
Gaston Eyskens IV (17/06/1968 - 8/11/1971)
Gaston Eyskens V (21/01/1972 - 23/11/1972)
Edmond Leburton I (26/01/1973 - 23/10/1973)
Edmond Leburton II (23/10/1973 - 19/01/1974)
Leo Tindemans I (25/04/1974 - 11/06/1974)
Leo Tindemans II (11/06/1974 - 4/03/1977)
Leo Tindemans III (6/03/1977 - 18/04/1977)
Leo Tindemans IV (3/06/1977 - 11/10/1978)
Paul Vanden Boeynants II (20/10/1978 - 18/12/1978)
Wilfried Martens I (3/04/1979 - 16/01/1980)
Wilfried Martens II (23/01/1980 - 9/04/1980)
Wilfried Martens III (18/05/1980 - 7/10/1980)
Wilfried Martens IV (22/10/1980 - 2/04/1981)
Marc Eyskens (6/04/1981 - 21/09/1981)
Wilfried Martens V (17/12/1981 - 14/10/1985)
Wilfried Martens VI (28/11/1985 - 19/10/1987)
Wilfried Martens VII (21/10/1987 - 13/12/1987)
Wilfried Martens VIII (9/05/1988 - 29/09/1991)
Wilfried Martens IX (29/09/1991 - 7/03/1992)
Jean-Luc Dehaene I (7/03/1992 - 23/06/1995)
Jean-Luc Dehaene II (23/06/1995 - 12/07/1999)
Guy Verhofstadt I (12/07/1999 - 12/07/2003)
Guy Verhofstadt II (12/07/2003 - 11/06/2007)
Guy Verhofstadt III (21/12/2007 - 20/03/2008)
Yves Leterme (20/03/2008 – 19/12/2008)
Herman Van Rompuy (30/12/2008 – 25-11-2009)
Yves Leterme II (25-11-2009 – 26-04-2010)
Elio Di Rupo (05-12-2011 - …)
Totaal

Aantal
vrouwen
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
1
/
/
2
/
1
1
1
1
1
3
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
2
4
8
3
7
6
5
6
90

Bron: Website Centre de recherche et d’information socio-politique (Bewerking IGVM, ID)63

Aantal
mannen
19
18
18
16
19
19
19
17
17
15
16
16
16
15
19
20
20
26
22
29
29
34
28
24
26
27
29
28
30
28
32
28
28
21
29
25
28
23
13
15
17
13
11
15
16
18
13
991

Aandeel
vrouwen
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3,7%
4,3%
/
/
5,6%
/
4,0%
3,7%
3,6%
3,3%
3,4%
9,1%
12,5%
11,1%
12,5%
12,5%
16,0%
9,4%
10,7%
12,5%
14,8%
18,8%
11,8%
19,0%
38,1%
21,4%
31,8%
27,3%
21,7%
31,6%
8,3%

Aandeel
mannen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96,3%
95,7%
100%
100%
94,4%
100%
96,0%
96,3%
96,4%
96,7%
96,6%
90,9%
87,5%
88,9%
87,5%
87,5%
84,0%
90,6%
89,3%
87,5%
85,2%
81,2%
88,2%
81,0%
61,9%
78,6%
68,2%
72,7%
78,3%
68,4%
91,7%
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Op federaal niveau was het wachten tot de regering Pierre Harmel (1965-1966) om de eerste
vrouwelijke minister terug te vinden in de regering (tabel 37). De eerste vrouwelijke staatssecretarissen maakten hun opwachting in de regering Edmond Leburton I (1973).
Pas sinds de regering Leo Tindemans I (1974) is er steeds vrouwelijke vertegenwoordiging
geweest in de regering, hetzij als minister, hetzij als staatssecretaris. Tot de regering
Guy Verhofstadt I (1999-2003) bleef het aandeel vrouwelijke regeringsleden steeds onder de
20%. De regering Guy Verhofstadt II (2003-2007) liet tot nog toe, met zes vrouwelijke ministers en twee vrouwelijke staatssecretarissen op een totaal van 21, het hoogste aandeel vrouwelijke regeringsleden optekenen (38,1%). De huidige regering Di Rupo neemt met 31,6%
vrouwen een mooie derde plaats in. Na de Tweede Wereldoorlog maakten in totaal slechts
90 vrouwen, tegenover 991 mannen, deel uit van de federale regering wat resulteert in een
gemiddelde van 8,3%. Onnodig te vermelden dat het hoogste federale uitvoerende mandaat, dat van eerste minister, nog nooit door een vrouw werd uitgeoefend.
Tabel 38: Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke regeringsleden op federaal, gemeenschaps- en gewestniveau
(2008 en 2012)
Niveau
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Brusselse Gewestregering
Federale regering66
Regering van de Duitstalige
Gemeenschap
Regering van de Franse Gemeenschap
Vlaamse Regering
Waalse Gewestregering
Totaal

200864
201265
Aantal
Aantal Aandeel Aandeel Aantal
Aantal Aandeel Aandeel
vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen vrouwen mannen
3
5
38%
62%
2
6
25,0%
75,0%
7
15
32%
68%
6
13
31,6%
68,4%
1

3

25%

75%

1

3

25,0%

75,0%

4
3
3
21

2
7
6
38

67%
30%
33%
36%

33%
70%
67%
64%

3
4
1
17

4
5
7
38

42,9%
44,4%
12,5%
30,9%

57,1%
55,6%
87,5%
69,1%

Bron: Websites federale, gemeenschaps- en gewestregeringen (Bewerking IGVM, ID)

64

65

66

Het betreft de initiële samenstelling
van de regering na de desbetreffen
de verkiezingen: 10 juni 2007 voor de
federale regering (de interimregering Verhofstadt III wordt hier
buiten beschouwing gelaten; de
samenstelling daarvan is terug te
vinden in tabel 33); 13 juni 2004 voor
de andere regeringen. Met regeringsherschikkingen tijdens de legislatuur
wordt geen rekening gehouden.
Zowel ministers als staatssecre
tarissen worden opgenomen.
Het betreft de initiële samenstelling
van de regering na de desbetreffen
de verkiezingen: 6 december 2011
voor de federale regering; de
samenstelling daarvan is terug te
vinden in tabel 33); 13, 15 en 17 juli
2009 voor de Vlaamse, Waalse en
Brusselse Regering, juli 2009 voor
Regering van de Duitstalige en
Franse Gemeenschap. Met regeringsherschikkingen tijdens de legislatuur
wordt geen rekening gehouden.
Zowel ministers als staats
secretarissen worden opgenomen.
De regering Leterme nam op
16 december 2008 ontslag, en werd
op 30 december 2008 opgevolgd
door een regering onder leiding van
Herman Van Rompuy. De regering
Van Rompuy telt één vrouw minder
(6 vrouwelijke tegenover 16 mannelijke ministers en staatssecretarissen,
zie tabel 33) dan de regering die
haar voorafging.

Tabel 38 toont het aantal en aandeel van vrouwen en mannen in de federale en regionale
regeringen. De resultaten van het oorspronkelijke rapport uit 2008, hier de eerste kolom,
bevatten de op dat moment meest recente gegevens. Voor de federale regering gaat het
daarbij om de regeringssamenstelling na de verkiezingen van 2007, voor de regionale
regeringen is het de samenstelling na de verkiezingen van 2004. Voor de update in 2012
werd gekeken naar de feitelijke situatie in 2012.
Wanneer we de verschillende Belgische regeringen met elkaar vergelijken, merken we
grote verschillen op. Uitschieters (in negatieve en positieve zin) zijn de regering van de
Waalse gewestregering met maar 1 van de 8 leden van het vrouwelijk geslacht (13%), en de
Brusselse gewestregering en de Regering van de Duitstalige gemeenschap, met elk 25%
vrouwen. De beste leerling van de klas is de regering van de Vlaamse gemeenschap, met
44% vrouwen, ofwel 4 leden van de 9. Door de kleine aantallen leden in de verschillende
regeringen zijn de percentages echter zeer variabel doorheen de tijd en merken we dus
ook grote verschillen tussen 2008 en 2012. Desalniettemin moeten we vaststellen dat drie
regeringen in 2012 er op achteruit gaan ten opzichte van 2008 en voor maar één regering
zien we een vooruitgang in het aandeel vrouwen. Hierdoor zien we dan ook algemeen een
daling van het aandeel vrouwen in Belgische regeringen (hetzij federaal, hetzij regionaal),
van 36% in 2008 naar 31% in 2012.

De parlementsvoorzitters en, op het federale niveau, de voorzitters van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en van de Senaat vertegenwoordigen het parlement in kwestie
naar buiten toe en treden op als woordvoerder. Intern leiden de voorzitters de werkzaamheden van het parlement. Ze zitten de plenaire vergaderingen voor en handhaven het
ordelijke verloop ervan. In principe staan de parlementsvoorzitters boven de politieke partijen.
Tabel 39: Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke parlementsvoorzitters op federaal, gemeenschaps- en gewestniveau
(2008 en 2012)
Parlement
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Parlement van de Franse Gemeenschap
Senaat
Vlaams Parlement
Waals Parlement
Totaal

200867
vrouw
/
/
/
/
/
1
/
1/7
14,3%

201268
man
1
1
1
1
1
/
1
6/7
85,7%

vrouw
1
/
/
/
1
/
/
2/7
28,6%

man
/
1
1
1
/
1
1
5/7
71,4%

Bron: Websites federaal, gemeenschaps- en gewestparlementen (Bewerking IGVM, ID)

De parlementsvoorzitters vervullen dus een belangrijke vertegenwoordigende rol. In het
verleden werden deze functies zelden door vrouwen bekleed. De laatste jaren komt hierin
echter verandering hoewel ze nog steeds slechts uitzonderlijk door een vrouw worden
opgenomen (tabel 39). In 2008 was er slechts één vrouwelijke parlementsvoorzitter, met
name Marleen Vanderpoorten (voorzitster van het Vlaams Parlement van 2006 tot 2009).
Ondertussen is zij vervangen door een mannelijke voorzitter en blijft zij momenteel de
enige vrouw tot nog toe als voorzitter van het Vlaams Parlement. In 2012 zijn er twee vrouwelijke parlementsvoorzitters: Francoise Dupuis, voorzitster van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement sinds 2009 en Sabine de Bethune, voorzitster van de Senaat sinds 2011 (en
tweede vrouw in deze functie, na Anne-Marie Lizin van 2004 tot 2007).69 Historisch gezien
bestaan tussen de verschillende parlementen overigens grote verschillen. De Kamer van
Volksvertegenwoordigers, bijvoorbeeld, heeft sinds haar ontstaan nog geen enkele vrouwelijke voorzitter gehad; in het Parlement van de Franse Gemeenschap werd de functie
van voorzitter daarentegen reeds vijf keer door een vrouw ingevuld.
9.3.3 Provinciaal en lokaal niveau
Aan het hoofd van de tien Belgische provincies staat een gouverneur. Hij/zij wordt benoemd
door de gewestregering, op eensluidend advies van de federale ministerraad. De gouverneur vertegenwoordigt de federale en de gemeenschaps- en gewestregering binnen de
provincie. Hij/zij is bevoegd voor de uitvoering van de wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten van de federale regering, het gewest of de gemeenschap, en is tevens belast met de
handhaving van de openbare orde in de provincie. Daarnaast oefent hij/zij toezicht uit op
de provincies, gemeentes, OCMW’s, politiezones,… en kan hij/zij de beraadslagingen van
het provinciecollege en de provincieraad bijwonen. De bevoegdheden van de gouverneur
bevinden zich dus op het snijvlak van de verschillende machtsniveaus. De gouverneur vervult ook een belangrijke protocollaire rol in die zin dat hij/zij verantwoordelijk is voor de
ontvangst van binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders in de provincie.
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67
68
69

Situatie dd. 2 juli 2008.
Situatie dd. 7 november 2012.
Historisch overzicht Senaats
voorzitters: http://www.senaat.be/
www/?MIval=/index_
senate&MENUID=11100&LANG=nl

Het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad heeft officieel geen gouverneur. De
commissaris van de federale regering, die aan het hoofd staat van het arrondissement,
voert echter de titel van gouverneur.
Tabel 40: Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke provinciegouverneurs (2008 en 2012)
Provincie

200870

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Antwerpen
Henegouwen
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Totaal

vrouw
1
1
/
/
/
/
/
/
/
1
/
27%

2012
man
/
/
1
1
1
1
1
1
1
/
1
73%

vrouw
/
1
/
/
/
/
/
/
/
1
/
18%

man
1
/
1
1
1
1
1
1
1
/
1
82%

Bron: Websites provincies

De functie van gouverneur is een bij uitstek mannelijke functie. Acht provincies worden
geleid door een mannelijke gouverneur (tabel 40). Momenteel staat er een vrouw aan het
hoofd van de provincies Antwerpen en Waals-Brabant. Het Administratief Arrondissement
Brussel-Hoofdstad heeft nu een mannelijke gouverneur. In 2008 was dat nog een vrouw.
Daarmee bedraagt het vrouwelijke aandeel 18%. Tussen 1995 en 2005 werd de provincie
Limburg geleid door een vrouwelijke gouverneur. Alle andere gouverneurs sinds het ontstaan van het Koninkrijk België waren mannen.
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De deputatie is de uitvoerende macht op provinciaal niveau. De Vlaamse provincies tellen
elk zes gedeputeerden. De Waalse provincies hebben er afhankelijk van hun inwonersaantal vier of vijf. Tot de vorige legislatuur was dat nog zes voor iedere provincie. Gedeputeerden worden verkozen onder en door de provincieraadsleden. Samen met de gouverneur,
die de voorzitter van de deputatie is, en de provinciegriffier (secretaris) bereiden ze de
beslissingen van de provincieraad voor en voeren ze achteraf uit. De deputatie is belast met
het dagelijkse bestuur van de provincie. De deputatie heeft daarnaast een rechtsprekende
taak in een aantal specifieke geschillen en verkiezingsaangelegenheden.
Tabel 41: Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke provinciaal gedeputeerden, sinds 199471
Verkiezingen
1994
2000
2006
2012

Aantal
vrouwen
7
9
14
13

Aantal
mannen
49
51
46
39

Aandeel
vrouwen
12,5%
15,0%
23,3%
25,0%

Aandeel
mannen
87,5%
85,0%
76,7%
75,0%

Bronnen: Marissal en Hansen, 2001, p. 37; websites provincies (Bewerking IGVM)
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Situatie dd. 18 september 2008.
Het betreft de initiële samenstelling
van het provinciecollege na de
desbetreffende verkiezingen. Met
herschikkingen tijdens de legislatuur
wordt geen rekening gehouden.

Het aantal vrouwelijke gedeputeerden is niet toegenomen na de laatste verkiezingen,
maar het totale aantal is gedaald, waardoor hun aandeel toch toeneemt tot 25% (tabel 41).
Gemiddeld genomen is dus één op vier gedeputeerden vrouw. Enkel in de provincie
Namen is de deputatie evenredig verdeeld wat betreft het aantal mannen en vrouwen.

Tabel 42: Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke burgemeesters, sinds 199472
Verkiezingen
1994
2000
2006
2012

Aantal
vrouwen
30
44
56
75

Aantal
mannen
559
545
533
511

Aandeel
vrouwen
5,1%
7,5%
9,5%
12,8%

Aandeel
mannen
94,9%
92,5%
90,5%
87,2

Bronnen: Marissal en Hansen, 2001, p. 80, 95 (Bewerking IGVM); Persbericht IGVM m.b.t. de effectieve vertegenwoordiging van de vrouwen
in de plaatselijke politieke instellingen, d.d. 10 mei 2007; Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid; Direction générale
opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé van de Service public de Wallonie; websites provincies en gemeenten
(Bewerking IGVM).

De uitvoerende mandaten (ministers en staatssecretarissen) op federaal, gemeenschapsen gewestniveau worden voor om en bij de 30% ingenomen door vrouwen. Op provinciaal
niveau (gedeputeerden) vinden we nog gemiddeld 25% vrouwen terug. Terwijl er op het
niveau van de federale, gemeenschaps- en gewestregeringen echter een daling heeft
plaatsgevonden, is er bij de gedeputeerden een bescheiden stijging merkbaar. Ook op
lokaal niveau kan er een stijging worden waargenomen in het aantal vrouwen in uitvoerende mandaten. Het aandeel vrouwelijke burgemeesters blijft echter opvallend laag,
namelijk 12,8%, hoewel dit cijfer het laatste decennium nagenoeg is verdubbeld (tabel 42).
Het aandeel vrouwelijke burgemeesters bedraagt na de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2012 in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10,5%, 12,7%
in Vlaanderen en 13,1% in het Waalse Gewest.
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Ook het aandeel vrouwelijke schepenen is het laatste decennium meer dan verdubbeld
(tabel 43). Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 waren slechts 412 van de 3.075
schepenen vrouwen (13,4%). Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 is het vrouwelijke aandeel gestegen tot 30,2%. In 2012 is dit cijfer verder gestegen tot 32,3%.
Tabel 43: Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke schepenen, sinds 199473
Verkiezingen
1994
2000
2006
2012

Aantal
vrouwen
412
556
929
995

Aantal
mannen
2.663
2.286
2.148
2090

Aandeel
vrouwen
13,4%
19,6%
30,2%
32,3%

Aandeel
mannen
86,6%
80,4%
69,8%
67,7%

Bronnen: Marissal en Hansen, 2001, p. 79, 92 (Bewerking IGVM); Persbericht IGVM m.b.t. de effectieve vertegenwoordiging van de vrouwen
in de plaatselijke politieke instellingen, d.d. 10 mei 2007; Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid; Direction générale
opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé van de Service public de Wallonie; websites provincies en gemeenten
(Bewerking IGVM).

9.3.4 Op het niveau van de partijen
De deelname van vrouwen aan het politieke leven in het algemeen, en hun aanstelling in
uitvoerende mandaten in het bijzonder, wordt beïnvloed door enkele factoren. Het kiessysteem is er één van (Bailly, 2008, pp. 6-7); de houding van de kiezers een andere. Evenzeer
belangrijk zijn het partijenstelsel en de politieke cultuur (Meier et al., 2006). Als we daarbij
kijken naar de deelname van vrouwen aan het interne leven van partijen, dan kunnen we
vaststellen dat die binnen de verschillende Belgische partijen sterk verschilt. Het aantal
vrouwelijke partijleden schommelt sterk, en oefent bovendien geen invloed uit op het aantal vrouwelijke kaderleden binnen de partij (Meier et al., 2006, p. 20). Waar vrouwelijke par-
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Het betreft de initiële aanstelling
van de burgemeester na de
samenstelling van het gemeente
college. Met vervangingen tijdens
de legislatuur wordt geen rekening
gehouden. In Herstappe hebben er
bij gebrek aan een tegenkandidaat
geen verkiezingen plaatsgevonden.
In Zaventem zetelt het oude college
nog, omwille van een betwisting. De
drie Franstalige burgemeesters in de
Vlaamse rand zijn niet benoemd en
ontbreken in deze cijfers.
Het betreft de initiële samenstelling
van het gemeentecollege. Met
herschikkingen tijdens de legislatuur
wordt geen rekening gehouden.

tijvoorzitters enkele jaren geleden nog witte raven waren, stellen we vast dat er wat dat
betreft openingen voor vrouwen zijn gekomen. We selecteerden voor zowel 2008 als 2012
alle politieke partijen die zetelden in het federale parlement. Dit zijn 13 partijen, met in
totaal 14 partijvoorzitters aangezien Ecolo 2 ‘co-présidents’ heeft. In 2008 werden vijf van de
veertien partijvoorzitters geleid door een vrouwelijke voorzitter. Hun aandeel kwam daardoor op 35,7% (tabel 44). In 2012 was amper 1 van de 14 partijvoorzitters een vrouw, wat
neerkomt op 7,1%. Het aandeel vrouwelijke partijvoorzitters blijkt dus zeer variabel te zijn.
De toename is vooral opmerkelijk aan Vlaamse kant, waar het aantal vrouwelijke partij
voorzitters op nauwelijks één jaar tijd steeg van één naar vier. In december 2008 werd de
vrouwelijke voorzitter van Vl. Pro evenwel opgevolgd door een man, waardoor het aandeel
vrouwelijke Vlaamse partijvoorzitters opnieuw daalde tot drie.
Tabel 44: Aantal en aandeel vrouwelijke en mannelijke partijvoorzitters (2008-2012 )
201275

200874

80

Cd&V
CdH
Ecolo
FDF
FN/DN
Groen!/Groen
Lijst Dedecker/LDD
MLD
MR
N-VA
Open VLD
PS
Sp.a
VL.Pro76
Vlaams Belang
Totaal

V
1
1
1

M
/
/
1

/
1
/

1
/
1

/
/
/
/
1
/
/
5/14
(35,7%)

1
1
1
1
/
1
1
9/14
(64,3%)

V
/
/
1
/

M
1
1
1
1

/
/
/
/
/
/
/
/

1
1
1
1
1
1
1
1

/
1/14
(7,1%)

1
13/14
(92,9%)

Bron: Websites politieke partijen
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Situatie dd. 31 december 2008.
Situatie dd. 7 november 2008.
De Vlaams-Progressieven
veranderden per 1 januari 2009 van
naam en werden Sociaal-Liberale
Partij (SLP).

Besluit

Vrouwen aan de top in politieke besluitvorming, hetzij in uitvoerende mandaten, hetzij in
leidinggevende functies, blijken in 2012 nog steeds in de minderheid te zijn. Hun aandeel
op de verschillende machtsniveaus schommelt tussen 20% en 40%. Opvallend in n
 egatieve
zin is het aandeel vrouwelijke burgemeesters, dat in de huidige legislatuur nog steeds
minder dan 15% bedraagt. De politieke sector doet het, in vergelijking met de andere
sectoren die in het rapport aan bod komen, echter behoorlijk goed. Wellicht is dit het
positieve resultaat van de juridische maatregelen die sinds het midden van de jaren 1990
werden genomen voor de versterking van de deelname van vrouwen aan de politieke
besluitvorming.
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10
Rechterlijke
macht
10.1 	De indicatoren
Het rechtssysteem in België is georganiseerd in rechtbanken en hoven die bevoegd zijn
voor specifieke taken en voor een welbepaald grondgebied.77 Hoewel de aard van de
behandelde zaken een belangrijk onderscheid vormt tussen de rechtbanken en hoven,
bestaat er ook een duidelijke hiërarchie. De beroepsinstanties, i.e. de hoven die zaken in
beroep behandelen, staan boven de rechtbanken waar zaken in eerste instantie worden
behandeld.
Wanneer we het in dit rapport hebben over de top van de rechterlijke macht, weerhouden
we enkel het Hof van Cassatie, de hoven van beroep en de arbeidshoven. Er zijn vijf hoven
van beroep en vijf arbeidshoven, namelijk in Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Bergen.
Het Hof van Cassatie is de ‘rechtbank der rechtbanken’. Het hof van cassatie doet geen uitspraken ‘ten gronde’. Het gaat enkel na of de rechters van andere rechtbanken de wet juist
hebben geïnterpreteerd en correct hebben toegepast. Het hof van cassatie kan een uitspraak van een rechtbank vernietigen indien een wet werd geschonden, of indien niet
werd voldaan aan bepaalde vormvereisten. In dat geval wordt de zaak doorverwezen naar
een andere rechtbank van hetzelfde niveau als de oorspronkelijke rechtbank om de zaak
opnieuw ten gronde te beoordelen.
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Indien men het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg of de
rechtbank van koophandel kan men beroep aantekenen bij het hof van beroep. De zaak
wordt dan een tweede keer onderzocht. In principe kan elke betrokken partij (bijvoorbeeld
de veroordeelde, eisende of verwerende partij) in beroep gaan bij het hof van beroep,
tenzij voor zaken waarin geen hoger beroep mogelijk is.
Indien men het oneens is met de beslissing van de arbeidsrechtbank kunnen partijen in
beroep gaan bij het arbeidshof. Ook hier wordt de zaak dan een tweede maal onderzocht.
Opnieuw kan elke betrokken partij beroep aanteken bij het arbeidshof, met uitzondering
van zaken waarvoor geen beroep kan worden aangetekend.
Binnen de rechterlijke macht zijn er verschillende functies. Ten eerste zijn er de zittende
magistraten. Dit zijn de rechters die uitspraken doen. Aan het hoofd van het Hof van
Cassatie, de hoven van beroep en de arbeidshoven staan de ‘eerste voorzitters’. Ten tweede
zijn er de staande magistraten, of het openbaar ministerie. De top wordt hier gevormd door
de procureurs-generaal bij de hoven van beroep. Ook het Hof van Cassatie heeft een procureur-generaal. Ten derde zijn er de advocaten. Zij kwamen reeds ter sprake in hoofdstuk
7 bij de vrije beroepen.
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Bron: website van de FOD Justitie,
http://www.just.fgov.be

Dit levert de volgende twee indicatoren op:
▶
▶

10.2

Aandeel vrouwen bij de eerste voorzitters van het Hof van Cassatie, de hoven van
beroep en de arbeidshoven.
Aandeel vrouwen bij de procureurs-generaal van het Hof van Cassatie en de hoven
van beroep.

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

Momenteel zijn er in totaal 2439 magistraten waarvan 52% mannen en 48% vrouwen.
Over de gehele magistratuur bestaat er dus een vrij goed evenwicht tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke magistraten. Wat de topfuncties binnen de magistratuur betreft,
worden op regelmatige basis vrouwelijke magistraten aangewezen tot een mandaat van
korpschef. Recentelijk werden door de bevoegde benoemingscommissie van de Hoge
Raad voor Justitie twee vrouwelijke magistraten voorgedragen voor een benoeming tot
raadsheer in het Hof van Cassatie. Ook in het hoogste rechtscollege van het land is er dus
een doorstroming van vrouwen naar de top.
Benoemingen tot een ambt en aanwijzingen in een mandaat binnen de magistratuur zijn
afhankelijk van verschillende factoren. Vooreerst heeft ieder rechtscollege een door de wet
bepaald kader. Dit houdt in dat magistraten maar binnen een bepaald rechtscollege kunnen worden benoemd voor zover er vacante plaatsen zijn. Daarnaast worden de magistraten benoemd in een basisambt of aangewezen in een mandaat van korpschef op voordracht
van de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissies van de Hoge Raad voor de
Justitie. De Hoge Raad voor Justitie is een onafhankelijk orgaan, bevoegd voor het onderzoek naar de bekwaamheid en de verdiensten van de kandidaten. Na afweging van de
bekwaamheid en verdiensten van de kandidaten wordt een persoon voorgedragen en
wordt deze voordracht bekend gemaakt aan de minister van Justitie. De Koning kan deze
voordracht aanvaarden of weigeren maar kan geen andere keuze maken. Het geslacht mag
bovendien geen element zijn in de afweging.
Op zeer regelmatige basis worden vrouwelijke kandidaten voorgedragen en hun aandeel
in de magistratuur neemt verder toe. Deze toename moet ertoe bijdragen dat meer en
meer vrouwelijke magistraten in aanmerking komen voor topfuncties. De benoeming van
de magistraten in het Grondwettelijk Hof en bij de Raad van State vallen niet onder de
bevoegdheid van de minister van Justitie.
Er zijn momenteel geen extra initiatieven gepland om de procedure inzake de aanwijzing
van vrouwelijke magistraten te bevorderen. Noch zijn er specifieke maatregelen voorzien
om vrouwen aan te sporen te kandideren voor hogere functies. Wel is er een Actieplan
Diversiteit gericht op de sensibilisatie en communicatie rond de gelijkheid van mannen en
vrouwen. Tijdens de ‘Week van de Diversiteit’ in mei 2011 werd bijvoorbeeld een seminarie
georganiseerd over de gelijkheid van mannen en vrouwen. Ondanks de vrij goede instroom
van vrouwen in de magistratuur heeft dit nog weinig impact gehad op hun aanwezigheid
aan de top.

10.3	Resultaten
In 2008 werden de topposities binnen de rechterlijke macht hoofdzakelijk door mannen
ingenomen (tabel 45). De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie was een man, net zoals
de vijf eerste voorzitters van de hoven van beroep. Enkel bij de eerste voorzitters van de
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arbeidshoven lag de man/vrouw verdeling iets gelijker: twee van de vijf posities werden
bekleed door een vrouw. Ook bij de procureurs-generaal waren mannen duidelijk over
vertegenwoordigd. De procureur-generaal van het Hof van Cassatie was een man. Onder
de vijf procureurs-generaal bij de hoven van beroep telden we maar één vrouw.
In 2012 is deze situatie amper gewijzigd. De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie is
nog steeds een man. Enkel bij de hoven van beroep noteren we enig teken van vooruitgang. Er is nu één vrouwelijke voorzitter (en vier mannelijke). Net zoals in 2008 zijn er twee
vrouwelijke en drie mannelijke eerste voorzitters bij de arbeidshoven. Ook op het niveau
van de procureurs-generaal heerst het status quo (tabel 46). De procureur-generaal van het
Hof van Cassatie is nog steeds een man. Opnieuw is slechts één van de vijf procureursgeneraal van de hoven van beroep een vrouw.
Tabel 45: Aantal en aandeel vrouwen en mannen bij de eerste voorzitters van het Hof van Cassatie, de hoven van beroep en
de arbeidshoven (2008 en 2012)
2008

Hof van Cassatie
Hoven van beroep
Arbeidshoven

Aantal
vrouwen
0
0
2

Aantal
mannen
1
5
3

Aandeel
vrouwen
0,0%
0,0%
40%

2012
Aandeel
mannen
100,0%
100,0%
60%

Aantal
vrouwen
0
1
2

Aantal
mannen
1
4
3

Aandeel
vrouwen
0,0%
20%
40%

Aandeel
mannen
100,0%
80%
60%

Bron: FOD Justitie
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Tabel 46: Aantal en aandeel vrouwen en mannen bij de procureurs-generaal van het Hof van Cassatie en de hoven van beroep
(2008 en 2012)
2008

Hof van Cassatie
Hoven van beroep
Bron: FOD Justitie

Aantal
vrouwen
0
1

Aantal
mannen
1
4

Aandeel
vrouwen
0,0%
20%

2012
Aandeel
mannen
100,0%
80%

Aantal
vrouwen
0
1

Aantal
mannen
1
4

Aandeel
vrouwen
0,0%
20%

Aandeel
mannen
100,0%
80%
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11
De
strijdmacht
11.1	De indicatoren
Het Belgische leger bestaat uit een landmacht, luchtmacht en zeemacht. Het is sterk hiërarchisch gestructureerd. Dit maakt het makkelijker om de top te definiëren. De hoogste graden van het Belgische leger vinden we terug bij de opperofficieren en hogere officieren (zie
onderstaand overzicht).
De graadnamen binnen het Belgische leger:

Landmacht en luchtmacht
Opperofficieren
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Hogere officieren

Lagere officieren

Hoofdonderofficieren
Keuronderofficieren
Lagere onderofficieren

Keurvrijwilligers
Lagere vrijwilligers

Generaal
Luitenant-generaal
Generaal-majoor
Brigade-generaal
Kolonel
Luitenant-kolonel
Majoor
Kapitein-commandant
Kapitein
Luitenant
Onderluitenant
Adjudant-majoor
Adjudant-chef
Adjudant
Eerste sergeant-majoor
Eerste sergeant-chef
Eerste sergeant
Sergeant
Eerste korporaal-chef
Korporaal-chef
Korporaal
Eerste soldaat
Soldaat

Bron: Ministerie van Defensie (2012)

De indicatoren zijn:
▶

Aandeel vrouwen bij de opperofficieren van het Belgische leger.

▶

Aandeel vrouwen bij de hogere officieren van het Belgische leger.

Marine
Admiraal
Vice-admiraal
Divisieadmiraal
Flottielje-admiraal
Kapitein-ter-zee
Fregatkapitein
Korvetkapitein
Luitenant-ter-zee 1ste klasse
Luitenant-ter-zee
Vaandrig-ter-zee
Vaandrig-ter-zee 2de klasse
Oppermeester-chef
Oppermeester
Eerste meester-chef
Eerste meester
Meester-chef
Meester
Teede meester
Eerste kwartiermeester-chef
Kwartiermeester-chef
Kwartiermeester
Eerste matroos
Matroos

11.2

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

In 1975 werden de eerste vrouwelijke militairen verwelkomd in het Belgische leger. Sindsdien heeft Defensie een groeiende aandacht besteed aan de gelijkwaardigheid en gelijkheid van mannen en vrouwen. Een doorbraak kwam er op 8 maart 2007 met de ondertekening van het ‘Charter voor het bevorderen van de gelijkheid van mannen en vrouwen bij het
departement Defensie en voor de toepassing van de principes van resolutie 1325 van de
Verenigde Naties.’78 Met dit Charter werd de gelijkheid en gelijkwaardigheid van mannen en
vrouwen een permanente doelstelling van het Belgische leger. Het Charter bestaat uit 10
artikels die Defensie ertoe verplichten om een gender-mainstreamingsbeleid te ontwikkelen. De maatregelen in het Charter versterken de eerder genomen initiatieven of bouwen
deze verder uit. Defensie promoot gendergelijkheid zowel bij het interne en externe beleid
als bij het vervullen van nationale en internationale opdrachten. Bij elke maatregel die Defensie neemt, staat zij stil bij de mogelijke gevolgen voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Het leger stelt actieplannen op, maakt middelen vrij en monitort de resultaten van het
genderbeleid. Defensie bepaalt zelf welke maatregelen zij neemt, hoe zij die invult en uitvoert. Van bijzonder belang voor het huidig onderzoek is artikel 3 van het Charter. Daarin
streeft defensie “naar gelijkwaardigheid en gelijkheid in haar werking en in de samenstelling van haar structuren en personeelsbestand. Zij streeft naar pariteit in de samenstelling
van haar statutaire besluitvormingsorganen op alle niveaus rekening houdend met haar
eigenheid”.

11.3 	Resultaten
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In 2008 was de ondervertegenwoordiging van vrouwen bijzonder uitgesproken aan de legertop (zie tabel 47). Het aandeel vrouwelijke opperofficieren en hogere officieren bedroeg
toen slechts 2,1% en 3,0%. Vier jaar later is het aandeel vrouwelijke hogere officieren duidelijk toegenomen. In 2012 is 16,2% van de hogere officieren een vrouw. Daarentegen is het
percentage vrouwelijke opperofficieren nauwelijks gestegen. Het aandeel vrouwen bedraagt hier slechts 2,8%. De bescheiden stijging die we toch kunnen waarnemen, is overigens niet te danken aan een toename van het aantal vrouwelijke opperofficieren, maar wel
aan een daling van het aantal mannelijke opperofficieren.
Net zoals in 2008 telt het Belgische leger dus maar 1 vrouwelijke opperofficier. We dienen
echter op te merken dat de benoeming tot de graad van opperofficier heel wat jaren anciënniteit vereist. Gezien de recente toename van het aandeel vrouwelijke hogere officieren
kunnen we verwachten dat een aantal onder hen verder zal doorstoten naar de absolute
legertop. In dat opzicht is het niettemin opvallend dat het aandeel vrouwelijke militairen
sinds 2008 niet is toegenomen en zelfs licht is gedaald (van 8,4% naar 7,7%). Ook bij de lagere officieren heeft zich een daling van het aandeel vrouwen voorgedaan (van 11,9% naar
7,9%).
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Bron: Charter voor het bevorderen
van de gelijkheid van mannen en
vrouwen bij het departement
Defensie en voor de toepassing van
de principes van resolutie 1325 van
de Verenigde Naties. Gelijkheid van
vrouwen en mannen als permanente
doelstelling van de Belgische Defensie.
Brussel, 8 maart 2007.

Tabel 47: Aantal en aandeel vrouwen en mannen bij de opperofficieren en hoofdofficieren van het Belgisch Leger
(2008 en 2012)
2008

Opperofficieren
Hogere officieren

Aantal
vrouwen
1
41

Bron: ministerie van Defensie

Aantal
mannen
46
1343

Aandeel
vrouwen
2,1%
3,0%

2012
Aandeel
mannen
97,9%
97,0%

Aantal
vrouwen
1
224

Aantal
mannen
35
1157

Aandeel
vrouwen
2,8%
16,2%

Aandeel
mannen
97,2%
83,8%
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12
De federale
ambtenarij
12.1 	De indicatoren
De federale overheid in België stelt zo’n 80.000 mensen tewerk.79 De federale overheidsdiensten zijn hiërarchisch gestructureerd. Leidinggevende posities worden ‘mandaat
functies’ genoemd. Mandaatfuncties worden ingedeeld in vier niveaus, gaande van N tot
N-3. Bovenaan staan de voorzitters van het directiecomité. Zij zijn verantwoordelijk voor
het beheer van een federale, of programmatorische overheidsdienst. In 2012 zijn er dertien
federale overheidsdiensten (FOD’s) en vier programmatorische (POD’s).80 Overheids
diensten kunnen verder opgedeeld zijn in directies en algemene directies die welbepaalde
deelopdrachten uitvoeren. Aan het hoofd van een algemene directie staat een directeurgeneraal. De FOD Financiën heeft gedecentraliseerde diensten die bestuurd worden door
gewestelijke directeurs.81 Behalve FOD’s en POD’s omvat de federale overheid ook wetenschappelijke en parastatale instellingen en openbare instellingen van sociale zekerheid.
Leidinggevende functies krijgen daar ook steeds een niveau toegekend.
Aangezien het niveau N-3 enkel binnen de FOD Financiën bestaat, weerhouden we de
functieniveaus N tot en met N-2 om de aanwezigheid van vrouwen aan de top in de ambtenarij te bestuderen.82 Verder laten we het ministerie van Defensie buiten beschouwing,
omdat deze een eigen structuur heeft. We maken wel het onderscheid tussen de FOD’s en
POD’s enerzijds en de overige overheidsinstellingen.

94

De indicatoren worden dus:
▶
▶

12.2

79
80
81
82

83

Bron: statistieken van het federale
personeel: http://www.pdata.be.
De volledige lijst is terug te vinden
op http://www.belgium.be
Bron: http://www.fedweb.belgium.
be/nl/loopbaanpad/
mandaathouders
In tegenstelling tot andere
hoofdstukken dalen we hier wel
enkele niveaus af in de hiërarchie.
We kunnen dit doen omdat er geen
problemen van vergelijkbaarheid
bestaan: alle FOD’s en POD’s zijn op
dezelfde manier gestructureerd.
In de media of het bedrijfsleven is
dat niet het geval.
Dit is het recruteringsorgaan van
de federale overheid.

Aandeel vrouwen bij mandaathouders van de federale overheidsdiensten en
programmatorische overheidsdiensten.
Aandeel vrouwen bij mandaathouders van de overige federale overheids
instellingen.

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

De federale ambtenarij heeft de voorbije jaren heel wat stappen gezet om de instroom en
doorstroom van vrouwen in haar beleidsorganen te verhogen. Enkele voorbeelden zijn het
verzekeren van gelijke toegang tot alle selecties voor mannen en vrouwen, of het opstellen
van genderneutrale vacatures. Vooral de ondervertegenwoordiging van vrouwen op
managementniveau wenste de federale overheid aan te pakken. Ondanks het feit dat een
toenemend aantal vrouwen geïnteresseerd is in een job als overheidsmanager, kandideren
zij veel minder vaak voor dergelijke posities dan mannen. Via het project Top Skills, georganiseerd door Selor,83 besloot de overheid actie te ondernemen. Enerzijds wil het project
vrouwen bewust maken van hun competenties en capaciteiten als manager. Het wil hen
stimuleren om te solliciteren voor deze functies en bereidt hen voor op het interview.
Anderzijds wil het project de obstakels identificeren die vrouwen belemmeren om te kandideren voor managementfuncties. De klemtoon ligt minder op het identificeren van de
structurele barrières, dan wel op het identificeren van de sociaalpsychologische barrières.
Top Skills bleek een groot succes en zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. Een

ander initiatief dat door de overheid werd ondernomen is Felink. Dit is het netwerk binnen
de overheid met de focus op vrouwen. Het uitgangspunt van Felink is dat de doorstroom
van vrouwen in de ambtenarij wordt bemoeilijkt omdat hun netwerk vaak onvoldoende is
uitgebouwd. Eén van de objectieven van Felink is vrouwen ondersteuning bieden bij het
uitbouwen van een eigen netwerk.
Naast de acties die werden ondernomen op initiatief van de federale overheid, hebben ook
enkele politici zich in het debat gemengd rond de ondervertegenwoordiging van vrouwen
binnen het managementkader van de federale overheidsdiensten. Naar aanleiding van het
initiële rapport ‘Vrouwen aan de Top’ lanceerde toenmalig federaal minister van Gelijke
Kansen Joëlle Milquet in 2009 het voorstel om tegen 2016 een quotum in te voeren voor
topfuncties binnen de federale overheidsdiensten en de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven. Vrouwen zouden voor minstens één derde vertegenwoordigd moeten
zijn. In samenwerking met staatssecretaris Hendrik Bogaert werd dit voorstel verder uitgewerkt. Op 29 maart 2012 werd het ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd door de
ministerraad. Intussen heeft ook de Raad van State een positief advies verleend en is het
voorstel effectief in voege getreden na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De maatregel
stelt dat tegen eind 2012 de topfuncties van het federale ambtenarenapparaat verplicht uit
minstens 1/6 vrouwen moet bestaan. Vanaf 1 januari 2013 wordt dit quotum opgetrokken
naar één derde.84 De maatregel is er hoofdzakelijk op gericht om een cultuurverschuiving
aan de top van de federale a mbtenarij te bewerkstelligen. Het wil breken met de informele
netwerken die de doorstroom van vrouwen naar managementfuncties in de weg staat. De
maatregel stelt dat wanneer de competenties gelijk zijn, de voorkeur wordt gegeven aan
de vrouwelijke kandidaat. Het is de bedoeling dat het quotum verdwijnt eenmaal de doelstellingen zijn gerealiseerd.
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12.3	Resultaten
Ondanks de geleverde inspanningen, blijven vrouwen anno 2012 nog steeds onder
vertegenwoordigd in de topposities van de federale ambtenarij.
Bij de mandaathouders van de federale en programmatorische overheidsdiensten is de
situatie er zelfs op achteruitgegaan (zie tabel 48). In 2012 tellen de directiecomités geen
enkele vrouwelijke voorzitter. In 2008 was nog één van de 16 voorzitters een vrouw. Het
aandeel directeurs-generaal is stabiel gebleven met 11,6%. Enkel bij de directeurs wordt
het quotum van 1 op 6 vrouwelijke bestuurders gehaald, al is de vertegenwoordiging van
vrouwen in vergelijking met 2008 er sterk op achteruitgegaan. Toen bedroeg het aandeel
vrouwelijke directeurs nog 36,7%.
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Eind 2012 bedraagt het quotum 1/6.
Vanaf 2013 wordt het opgetrokken
naar 1/3. Deze quota staan
gepubliceerd in het Staatsblad.

Tabel 48: Aantal en aandeel vrouwen en mannen bij de mandaathouders van de federale en programmatorische
overheidsdiensten (2008 en 2012)
2008

N
N-1
N-2
Totaal

Aantal
vrouwen
1
11
11
23

Aantal
mannen
15
85
19
119

Aandeel
vrouwen
6,3%
11,5%
36,7%
16,2%

2012
Aandeel
mannen
93,8%
88,5%
63,3%
83,8%

Aantal
vrouwen
0
5
3
8

Aantal
mannen
13
38
15
66

Aandeel
vrouwen
0,0%
11,6%
16,7%
10,8%

Aandeel
mannen
100,0%
88,4%
83,3%
89,2%

Bron: FOD Personeel & Organisatie

Een ander beeld komt naar voren bij de mandaathouders van de overige federale instellingen (zie tabel 49). Bij de directeurs-generaal en de directeurs is respectievelijk 29,2% en
33,3% een vrouw. Daarmee halen zij (nog) net niet het quotum van één derde vrouwelijke
vertegenwoordigers.
Tabel 49: Aantal en aandeel vrouwen en mannen bij de mandaathouders van de overige federale instellingen (2008 en 2012)
2008
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N
N-1
N-2
Totaal

Aantal
vrouwen
5
1
0
6

Bron: FOD Personeel & Organisatie

Aantal
mannen
23
10
4
37

Aandeel
vrouwen
17,9%
9,1%
0,0%
14,0%

2012
Aandeel
mannen
82,1%
90,9%
100,0%
86,0%

Aantal
vrouwen
0
7
2
9

Aantal
mannen
0
17
4
21

Aandeel
vrouwen
/
29,2%
33,3%
30,0%

Aandeel
mannen
/
70,8%
66,7%
70,0%
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13
Nationale Bank
van België
13.1 	De indicatoren
De Nationale Bank van België (NBB) is de centrale bank van België. Haar hoofdopdracht is
zowel nationaal als internationaal de monetaire en financiële stabiliteit (helpen) bewaren.
Door de invoering van het Eurosysteem gebeurt dat uiteraard in Europese context.
De meest bekende taak van de Nationale Bank is het geld drukken en in omloop brengen,
maar ze verzamelt en verspreidt ook statistieken over de Belgische economie en levert
financiële diensten aan de Belgische federale staat en de financiële sector.85
Hoewel de NBB juridisch gezien een naamloze vennootschap is, heeft ze een eigen statuut,
waardoor ze zowel qua rechtspositie, als qua organen en werkingsregels verschilt van
andere naamloze vennootschappen. Dit eigen statuut moet garanderen dat het algemeen
belang steeds primeert.86
Aan het hoofd van de Nationale Bank staat de gouverneur. Hij of zij is voorzitter van het
Directiecomité en de Regentenraad en vertegenwoordigt de Nationale Bank in rechte.
Het directiecomité beheert de Nationale Bank en bepaalt het beleid. Het bestaat uit de
gouverneur en vijf à zeven directeurs. Eén van de directeurs wordt door de Koning
benoemd tot vicegouverneur.
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De indicatoren voor de leidinggevende functies zijn:
▶
▶
▶

De gouverneur.
De vicegouverneur.
Aantal en aandeel vrouwen bij het Directiecomité.

13.2

Genderspecifieke initiatieven sinds 2008

We hebben geen informatie ontvangen van de NBB omtrent mogelijke genderinitiatieven.

13.3 	Resultaten
In 2008 waren zowel de gouverneur als de vicegouverneur van de NBB mannen (tabel 50).
In 2012 is de vicegouverneur een vrouw. Een belangrijke wijziging dus ten opzichte van
2008. Wanneer we kijken naar het directiecomité (exclusief de gouverneur en vice
gouverneur) zien we echter een daling. In plaats van 2 van de 6 personen in 2008, is in 2012
maar 1 van de 6 personen een vrouw. De tweede vrouw promoveerde tot vicegouverneur.
Haar positie als directeur werd vervolgens ingevuld door een man. Als we kijken naar het
volledige directiecomité zien we een status quo ten opzichte van 2008 met 2 vrouwen ten
opzichte van 6 mannen.
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Bron: website van de Nationale Bank
van België, http://www.nbb.be
Bron: website van de Nationale Bank
van België, http://www.nbb.be

Tabel 50: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de functies van gouverneur, vicegouverneur en als leden van het
directiecomité van de Nationale Bank (2008 en 2012)
2008

Gouverneur
Vicegouverneur
Directeurs (Directiecomité
exclusief gouverneur en 
vicegouverneur)
Directiecomité (inclusief
gouverneur en vicegouverneur)

2012

Aantal
vrouwen
0
0
2

Aantal
mannen
1
1
4

Aandeel
vrouwen
0,0%
0,0%
33,3%

Aandeel
mannen
100,0%
100,0%
66,7%

Aantal
vrouwen
0
1
1

Aantal
mannen
1
0
5

Aandeel
vrouwen
0,0%
100,0%
16,7%

Aandeel
mannen
100,0%
0,0%
83,3%

2

6

25,0%

75,0%

2

6

25,0%

75,0%

Bron: Nationale Bank van België
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14
Samenvatting
In dit rapport hebben we de cijfers geactualiseerd van het rapport ‘Vrouwen aan de Top’ dat in
2008 werd gepubliceerd. Daarin werd gepeild naar de aanwezigheid van vrouwen in absolute
topfuncties. De algemene conclusie was dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd bleven in
de besluitvorming. Naar aanleiding van het rapport ontstond een b
 reder publiek en maatschappelijk debat waarin deze situatie aan de kaak werd gesteld. Op initiatief van enkel politici, maar
ook op initiatief van organisaties zelf, werden maatregelen getroffen om de doorstroom van
vrouwen naar de top te bevorderen. Deze maatregelen zijn zeer divers van aard: gaande van
concrete maatregelen zoals het opleggen van quota tot het formuleren van (vage) intentieverklaringen. Instanties zijn zich (doorgaans) bewust van het genderonevenwicht in hun bestuursorganen en zijn van plan om actie te ondernemen. Het is dan ook uitermate interessant om te
kijken in hoeverre genderspecifieke initiatieven sinds 2008 hun vruchten hebben afgeworpen.
Opnieuw nemen we twaalf maatschappelijke domeinen onder de loep. Hieronder vatten we
kort de belangrijkste conclusies van het onderzoek samen.
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In hoofdstuk 2 hebben we gepeild naar de aanwezigheid van vrouwen aan de top van het
bedrijfsleven. Recentelijk werd een wet gestemd die bedrijven ertoe verplicht na een overgangsperiode van 6 à 8 jaar (afhankelijk van de grootte van het bedrijf) een raad van bestuur te
hebben die uit minstens één derde vrouwen bestaat. In de raden van bestuur van de Belgische
beursgenoteerde bedrijven en de 100 grootste bedrijven die niet op de beurs genoteerd staan,
vinden we anno 2012 ongeveer 10% vrouwen terug. In 2008 schommelde dit percentage nog
rond de 6%. Daarmee wordt een beperkte maar duidelijke stijging gerealiseerd. Opnieuw is de
aanwezigheid van vrouwen aan de top van het operationele management van deze bedrijven
nog veel lager. De vrouwelijke aanwezigheid is er weliswaar procentueel op vooruitgegaan,
maar hun aantallen zijn gedaald. De beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven tellen
slechts 5 en 2 vrouwelijke gedelegeerd bestuurders: een bijzonder laag cijfer. We bekeken ook
enkele subsectoren apart. Ook in de raden van bestuur van de 50 grootste bedrijven in de sectoren media en cultuur is de vrouwelijke aanwezigheid gering. Ook in de financiële sector is de
situatie er amper op vooruitgegaan. Bij de vijf grootste banken vinden we opnieuw geen enkele
vrouwelijke bestuurder.
De drie grote werknemersorganisaties hebben de laatste jaren elk een aantal (concrete) initiatieven genomen om de aanwezigheid van vrouwen in hun bestuursorganen te versterken
(hoofdstuk 3). Deze initiatieven hebben geleid tot een bescheiden toename van het aandeel
vrouwen aan de top. In de twee hoogste bestuursorganen van de vakbonden zetelen op het
ogenblik van het onderzoek ongeveer 25% vrouwen.
Ook langs de zijde van de werkgeversorganisaties is de aanwezigheid van vrouwen in de
raden van bestuur erop vooruitgegaan (hoofdstuk 4). Desondanks blijft het aandeel vrouwen aan de top er zichtbaar lager dan bij de vakbonden. De meeste progressie werd geboekt
bij de werkgeversorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad. Deze raad telt nu
18% vrouwelijke leden. Bij de regionale werkgeversorganisaties was de toename minder
uitgesproken en ligt de vertegenwoordiging van vrouwen er ook lager (tussen 13% en 16%).

In hoofdstuk 5 bekeken we de media niet alleen vanuit de invalshoek van de omzetcijfers, maar
stelden we ook een top 40 samen op basis van de kijk-, lees- en luistercijfers. In 2008 bleken
vrouwen relatief goed vertegenwoordigd te zijn in deze sector. Vier jaar later is er echter geen
progressie geboekt, integendeel. Het aandeel vrouwelijke verantwoordelijke uitgevers bleef
stabiel op 30%, terwijl het aandeel vrouwelijke inhoudsverantwoordelijken er zelfs op achteruit
is gegaan met een daling naar 21,4%.
Hoofdstuk 6 onderzocht de a cademische besturen. In deze sector is de toename van vrouwen
aan de top eerder bescheiden. De aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van de
universiteiten nam amper toe van 21% naar 23%. Deze stijging was bovendien te wijten aan een
daling van het aantal mannelijke bestuursleden, en niet aan een toename van het aantal vrouwelijke bestuursleden. Ook in 2012 is er slechts één vrouwelijke rector. Wel bleek dat universiteiten die (concrete) genderinitiatieven hebben getroffen, doorgaans het hoogste aandeel
vrouwelijke bestuursleden tellen. Verder lag het aandeel vrouwelijke bestuursleden gemiddeld
hoger in Waalse dan in Vlaamse universiteiten. In de universitaire associaties en académies universitaires ligt het aandeel vrouwelijke bestuursleden lager dan bij de universiteiten. Ook hier
geldt dat instanties die genderspecifieke initiatieven nastreven, een hoger aandeel vrouwelijke
bestuursleden tellen. Kortom: het aandeel vrouwen aan de top van de academische besturen
staat in scherp contrast met de oververtegenwoordiging van vrouwelijke studenten.
Ook in 2012 verschillen de Ordes van vrije beroepen onderling sterk wat betreft de aanwezigheid van vrouwen aan de top (hoofdstuk 7). In het bestuur van de Orde van Geneesheren is nog
steeds geen enkele vrouw te bespeuren. Bij de Orde van architecten is de vertegenwoordiging
van vrouwen in de Nationale Raad gedaald naar 14,3% en steeg het aandeel vrouwen in de Raad
van Beroep naar 25%. Bij de Orde van de Balies daalde het aandeel vrouwen in de Raad van
Bestuur naar 5,9% maar nam het aandeel licht toe bij de Algemene Vergadering naar 17,6%. Ook
nu zijn de Ordes van vrije beroepen nog steeds echte mannenbastions.
De top van de ontwikkelingssamenwerking was in 2008 een domein waarin vrouwen relatief
goed vertegenwoordigd waren (hoofdstuk 8). Een minderheid van de NGO’s heeft de laatste
jaren stappen gezet in de richting van een genderbeleid. Anno 2012 tellen de NGO’s nog steeds
30% vrouwelijke bestuursleden. Net zoals bij de vrije beroepen zijn er sterke onderlinge verschillen. In sommige NGO’s ligt het aandeel vrouwelijke bestuurders laag, terwijl in andere
NGO’s een 50/50 verdeling wordt gerealiseerd, of zelfs een oververtegenwoordiging van vrouwen. Vrouwelijke directeurs aan de top van de NGO’s blijven echter witte raven. Er zijn slechts
twee vrouwelijke directeurs.
Bij de politieke mandaten zijn er zowel tekenen van vooruitgang als achteruitgang (hoofdstuk
9). Vooruitgang werd geboekt met de regering Di Rupo die bij aantreden ongeveer 32% vrouwelijke leden telt. Ook in de Vlaamse regering is de vertegenwoordiging van vrouwen erop
vooruit gegaan. In 2012 telt zij 44,4% vrouwelijke regeringsleden. In de andere regeringen ligt
het aandeel vrouwen duidelijk lager en is de aanwezigheid van vrouwen er in vergelijking met
2008 op achteruitgegaan. Ook het aandeel vrouwelijke partijvoorzitters is op vier jaar tijd sterk
afgenomen. In 2008 waren er nog 5 vrouwelijke partijvoorzitters op een totaal van 14. In 2012 is
dit nog slechts 1 op 14.
De top van de rechterlijke macht blijft sterk gedomineerd door mannen (hoofdstuk 10). In vergelijking met 2008 is de situatie nagenoeg ongewijzigd gebleven. Vrouwen blijven duidelijk
ondervertegenwoordigd. Opnieuw vormen de arbeidshoven de uitzondering met 40% vrouwen aan de top.
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Een sterke verandering vinden we terug in het Belgische leger (hoofdstuk 11). Het aandeel
vrouwelijke hogere officieren is er gestegen van 3,0% naar 16,2%. Bij de opperofficieren
was de groei beperkt en ligt het aandeel vrouwen op 2,8%. Het aandeel vrouwen in het
geheel van de strijdmacht is trouwens gedaald naar 7,7%.
Hoofdstuk 12 was van groot belang voor het onderzoek. Recentelijk werd een quotum
goedgekeurd dat stelt dat de top van de federale ambtenarij tegen eind 2012 uit minstens
één zesde vrouwen moet bestaan. Bij de federale en programmatorische overheidsdiensten wordt dit quotum enkel gehaald bij de directeurs (16,7%). Aangezien het aandeel in
2008 nog 36,7% bedroeg, gaat het hier om een duidelijke achteruitgang. Bij de directeursgeneraal ligt het aandeel vrouwen in 2012 op 11,6%. Daarmee is het aandeel stabiel gebleven ten opzichte van 2008. Tenslotte is er in 2012 geen enkele vrouw onder de voorzitters
van het directiecomité (de hoogste functies binnen de federale ambtenarij). Dit is een achteruitgang ten opzichte van 2008. Enkel bij de overige federale instellingen zijn er duidelijke tekenen van vooruitgang. Daar steeg het aandeel vrouwelijke directeurs-generaal van
9,1% naar 29,2% en het aandeel vrouwelijke directeurs van 0,0% naar 33,3%.
Tenslotte vinden we in het Directiecomité van de Nationale Bank van België 25 procent
vrouwen. Dit cijfer bleef stabiel ten opzichte van 2008.
Op basis van deze cijfers kan enkel geconcludeerd worden dat vrouwen anno 2012 nog
steeds sterk ondervertegenwoordigd zijn in de besluitvorming. Er is echter een tendens in
de richting van gelijkheid, maar de toename is beperkt. In sommige sectoren stagneerde
de vrouwelijke aanwezigheid of ging zij zelfs achteruit. Positief is dat organisaties die genderinitiatieven treffen ook doorgaans een hoger aandeel vrouwelijke bestuursleden tellen
of er het sterkst op vooruit zijn gegaan.
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Bedrijfsleven

Beursgenoteerde bedrijven
100 grootste niet-beursgenoteerde bedrijven
50 grootste bedrijven uit de sector media
50 grootste bedrijven uit de sector cultuur
50 grootste bedrijven uit de financiële sector
5 grootste banken

Aandeel vrouwen in de
raden van bestuur
10,1%
7,1%
13,3%
9,7%
8,4%
11,4%

Aandeel vrouwen bij
de gedelegeerd bestuurders
3,2%
2,2%
7,1%
6,5%
10,8%
0,0%

Aandeel vrouwen
in de organen
25,0%
24,8%

Aandeel vrouwen
bij de voorzitters
0,0%
/

Werknemersorganisaties: drie representatieve vakbonden

Hoogste orgaan
Op één na hoogste orgaan

Werkgeversorganisaties

Lidorganisaties van de Nationale Arbeidsraad
Lidorganisaties van de Economische en Sociale Raad
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lidorganisaties van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Lidorganisaties van de Conseil économique et social de Wallonie

Aandeel vrouwen
in de raden van bestuur
18,7%
16,3%
16,4%
13,0%

Media

Top 40 van mediabedrijven

Aandeel vrouwen bij de
inhoudsverantwoordelijken
21,4%

Aandeel vrouwen bij de
verantwoordelijke uitgevers
30,0%

Aandeel vrouwen in de
raden van bestuur
21,3%
11,8%

Aandeel vrouwen
bij de rectoren
8,3%
/

Academische besturen

Universiteiten
Associaties en académies
Ordes van vrije beroepen

Orde van Geneesheren (nationale raad)
Orde van Architecten (nationale raad)
Orde van Vlaamse Balies / orde van Franstalige en Duitstalige Balies

Aandeel vrouwen
in de raad van bestuur
0,0%
14,3%
5,9%

NGO’s

Top 15

Aandeel vrouwen
in de raad van bestuur
30,5%

Aandeel vrouwen
bij de directeurs
13,3%

Aandeel vrouwen
bij mandaten
33,3%
31,6%
44,4%
42,9%
25,0%
25,0%
12,5%
28,6%
18,2%
25,0%
12,8%
32,3%
/

Aandeel vrouwen
bij voorzitters
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
7,1%

Politieke besluitvorming

Europees commissarissen
Federale regering
Vlaamse regering
Regering van de Franse Gemeenschap
Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Brusselse Gewestregering
Waalse Gewestregering
Voorzitters van parlementen
Provinciegouverneurs
Provinciaal gedeputeerden
Burgemeesters
Schepenen
Politieke partijen
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Rechterlijke Macht

Hof van Cassatie
Hoven van beroep
Arbeidshoven

Aandeel vrouwen
bij eerste voorzitters
0,0%
20,0%
40,0%

Aandeel vrouwen
bij procureurs-generaal
0,0%
20,0%
/

Strijdmacht

Landmacht, luchtmacht en marine

Aandeel vrouwen
bij hogere officieren
16,2%

Federale overheid

Federale en Programmatorische overheidsdiensten
Overige federale overheidsinstellingen

Aandeel vrouwen
bij mandaathouders
10,8%
30,0%

Nationale Bank
Aandeel vrouwen bij gouverneur
0,0%
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Aandeel vrouwen
bij directiecomité
25,0%
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15
Aanbevelingen van het Instituut voor
de gelijkheid van vrouwen en mannen
Een betere vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming is geen onontgonnen
beleidsdomein. Integendeel, in de voorbije jaren werden verschillende initiatieven genomen om de toegang voor vrouwen tot leidinggevende functies te verbeteren en iedere
discriminatie op dit vlak weg te werken. Nochtans blijkt uit de resultaten van deze studie
dat de doorstroming van vrouwen vaak nog te beperkt blijft. Met het oog op het versneld
wegwerken van de ondervertegenwoordiging, formuleert het Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen de volgende aanbevelingen.

1.	Sensibiliseren
Vreemd genoeg moeten sommige mensen er nog van overtuigd worden dat er geen verband bestaat tussen sekse en goed leiding geven. Bovendien zijn debatten rond dit thema
niet altijd verhelderend. Vooral de neerslag van populaire psychologie in de media stuikt
gemakkelijk in de valkuil van het verschildenken: mannen zouden zus zijn, vrouwen dan
weer zo. Als vanzelfsprekend worden die twee heel sterk tegenover elkaar gesteld. Meer
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nog, het ene zou maar beginnen waar het andere ophoudt. Dergelijke besprekingen dienen maar één doel: het versterken van storende stereotypen.
In die zin blijft het nodig om te sensibiliseren rond vrouwen en besluitvorming. Vrouwen
aan de top is eenvoudigweg een kwestie van efficiëntie en van rechtvaardigheid: efficiëntie, omdat leidinggeven best wordt toevertrouwd aan de meest bekwame mensen, ongeacht hun geslacht, en rechtvaardigheid, omdat het systematisch belemmeren van de
carrières van een hele bevolkingsgroep, omwille van wat voor vooroordelen dan ook,
onrechtvaardig en onaanvaardbaar is. Op persoonlijk vlak is het echter ook een kwestie van
het bevestigen van keuzes; nog al te vaak worden vrouwen te weinig gesteund door hun
directe omgeving wanneer ze investeren in hun carrière, terwijl ze – net als mannen – verdienen dat die net trots op hen is. Op die manier wordt bovendien ook voor de volgende
generatie het gebrek aan goede rolmodellen weggewerkt.

2.

Quota waar nodig

Niemand houdt van quota, maar niemand kan ook hun onmiddellijk effect ontkennen. In
die zin vormen quota de meest efficiënte manier om ondervertegenwoordiging aan te
pakken en – voorlopig – wellicht de enige die voldoende garanties op resultaten biedt. De
vooruitgang die er de laatste decennia geboekt is op het vlak van de politieke vertegenwoordiging van vrouwen was er zonder de quotawetgeving niet gekomen. Het ligt dan ook
voor de hand dat het invoeren van quota overwogen wordt in andere domeinen dan nu al
het geval is, vooral wanneer de vooruitgang in gendergelijkheid onvoldoende, of zelfs
onbestaande is.

3.	Erkennen van goede praktijken
Zelfs in domeinen waar geen enkele regeling van kracht is, kan er vaak toch een tendens
worden waargenomen in de richting van meer gelijkheid. Heel wat vrouwen en mannen
leveren immers inspanningen om het glazen plafond te doorbreken en de goede doorstroming van vrouwelijk potentieel te verzekeren. Deze inspanningen mogen erkend worden,
bijvoorbeeld door het benoemen van goede praktijken.

4.	Ondersteuning van initiatieven
Vrouwen op weg naar de top zijn dynamische vrouwen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er tal van initiatieven ontstaan doordat vrouwen netwerken en elkaar ondersteunen en coachen. Deze initiatieven verdienen voldoende ondersteuning van de overheid.
Initiatieven hoeven overigens niet noodzakelijk specifiek naar vrouwen gericht zijn. De
genderdimensie kan ook op een andere manier worden ingebouwd. Zo zou bijvoorbeeld
een algemeen coaching-programma voor aankomend leidinggevend talent het principe
kunnen hanteren dat er voor elke gecoachte man minstens één vrouw gecoacht wordt.

5.	Stem vrouw/Steun vrouw
De specifieke mechanismen voor het bereiken van de top en de obstakels onderweg verschillen naargelang de context. Soms is de vertegenwoordiging van vrouwen letterlijk een
kwestie van afvaardiging, zoals bij de leden die zetelen in de bestuursorganen van de ordes
van vrije beroepen, of bij de sociale partners. In een dergelijke context kan een ‘Stem
vrouw’-campagne nuttig zijn.
Meer algemeen moet een ‘Steun vrouw’-principe gehanteerd worden. Het doorstromen
van vrouwen naar de top zal in de praktijk dikwijls staan of vallen met het daadwerkelijk
investeren in vrouwelijk potentieel.

6.	Meten van de evolutie
Er was erg veel vraag naar een update van dit rapport. Op zich bewijst dit dat deze gegevens belangrijk zijn voor veel mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij
het beleid. Een systematische en regelmatige update van de gegevens is dan ook sterk aan
te bevelen.
De cijfers over de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur en het management
van ondernemingen vergen vrij veel opzoekingswerk. Voor een systematische monitoring
van deze gegevens moeten ze anders gerapporteerd worden. Wellicht kunnen deze statistieken jaarlijks gepubliceerd worden door de Nationale Bank.
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Bijlagen
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Bijlage 1
Lijst van
topbedrijven
Beursgenoteerde bedrijven
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Bedrijven binnen BEL20 = *
1.
4energy Invest
2.
Ablynx
3.
Accentis
4.
Ackermans en van Haaren*
5.
Aedifica
6.
Ageas*
7.
Agfa-Gevaert
8.
Alfacam Group
9.
Anheuser-Busch Inbev*
10.
Antigoon Invest
11.
Arpadis Group
12.
Arseus
13.
Atenor Group
14.
Auriga International
15.
Banimmo
16.
Barco
17.
Belgacom*
18.
Belgische Nationale Bank
19.
Belgische Scheepvaartmaatschappij Nv
20.
Belreca
21.
Beluga
22.
Brederode
23.
Brouwerij - Handelsmaatschappij - Societe
Commerciale De Brasserie
24.
Business Solutions Builders-International
25.
Campine N.V.
26.
Cimescaut
27.
Cofinimmo*
28.
Compagnie D’entreprises Cfe Aannemingsmaatschappij Cfe
29.
Compagnie Du Bois Sauvage
30.
Compagnie Financiere Du Neufcour
31.
Connect Group
32.
D’ieteren*
33.
Deceuninck
34.
Deficom Group
35.
Devgen
36.
Dexia
37.
Eckert & Ziegler Bebig
38.
Ecodis

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Econocom Group
Elia System Operator*
Emakina Group
Emd Music
Eryplast
Etablissements Delhaize Freres Et Cie Le Lion
(Groupe Delhaize)*
Etablissements Fr. Colruyt - Etablissementen
Fr. Colruyt*
Euronav
Evadix
Evs Broadcast Equipment
Exmar
Financiere De Tubize
Finest
Fixinox
Flexos
Fluxys
Fng Group
Fountain
Frigistar Industries
Galapagos
Gimv
Groupe Bruxelles Lambert - Groep Brussel
Lambert*
Hamon & Cie (International)
Hanzevast Carisbrooke Shipping I
Henex
Home Invest Belgium
Ice Concept
Image Recognition Integrated Systems Group
Immo - Zenobe Gramme
Immobel - Cie Immob. De Belgique - Immobilien
Venn. Van België
Intervest Offices & Warehouses
Intervest Retail
Ion Beam Applications S.A
Jensen Group
Kbc Groupe - Kbc Groep - Kbc Group - Kbc Gruppe*
Kbc Private Equity Fund Biotech

75.
76.
77.
78.

Keyware Technologies
Kinepolis Group
L Investissement Foncier Woluwe Shopping Center
L’investissement Foncier Auderghem De Vastgoedinvestering Oudergem
79. L’investissement Foncier Machelen Kuurne Sa
80. L’investissement Foncier Woluwe Extension
81. Lotus Bakeries
82. Mdxhealth
83. Melexis
84. Miko
85. Mobistar*
86. Moury Construct
87. N.V. Bekaert S.A.*
88. Newton 21 Europe
89. Nyrstar*
90. Omega Pharma
91. Option
92. Option Trading Company
93. P C B
94. Pairi Daiza
95. Papeteries Catala - Papierfabrieken Catala
   96. Personalized Nursing Services
97. Pharco
98. Picanol
99. Pinguinlutosa
100. Polygone International
101. Proximedia
102. Punch International
103. Quest For Growth (Privak)
104. R.V. Assurance
105. Realco
106. Realdolmen
107. Recticel
108. Reibel
109. Rentabiliweb Group
110. Resilux
111. Retail Estates

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Rhj International
Rosier
Sa Floridienne Nv
Sapec
Scheerders Van Kerchove’s Verenigde Fabrieken
Serviceflats Invest
Sioen Industries
Sipef
Small Caps Finance Invest
Societe Belge De Constructions Aeronautiques
Societe Financiere Et De Gestion Texaf
Sofina
Softimat
Solvac
Solvay*
Spadel
Spector Photo Group
Sucrerie Et Raffinerie De L’afrique Centrale
Team International Marketing
Telenet Group Holding*
Ter Beke
Tessenderlo Chemie
Thenergo
Think-Media
Thrombogenics
Tigenix
Transics International
U & I Learning
Ucb*
Umicore*
Van De Velde
Vgp
Vision It Group
Vpk Packaging Group
Warehouses Estates Belgium
Zenitel
Zetes Industries

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Basf Antwerpen
Volvo Cars
Electrolux Home Products Corporation
Arcelor Mittal Belgium
Carrefour Belgium
Mazda Motor Logistics Europe
Edf Luminus

Top 100 niet-beursgenoteerde bedrijven
(gesorteerd van groot naar klein op basis van omzet)
1.
Arcelormittal Flat Carbon Europe Sa
2.
Petrofina
3.
Toyota Motor Europe
4.
Electrabel
5.
Distrigaz – Distrigas
6.
Total Belgium
7.
Electrabel Customer Solutions
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Goodyear Dunlop Tires Operations Sa
Glaxosmithkline Biologicals
Safmarine Container Lines Nv
Aurubis Belgium
Arcelormittal International Luxembourg Sa
Nyrstar Sales & Marketing
Aperam Stainless Belgium
Barry Callebaut Belgium Nv
Bridgestone Europe
Sabena
Sappi Europe
Janssen Pharmaceutica
Ferrero Trading Lux Sa
Solvay Chemicals International
Cargill
Kuwait Petroleum – Belgium
North Sea Group Storage
Belgian Shell
Volvo Group Belgium
Belgacom International Carrier Services
Gb Retail Associates
Tony Goetz
Daikin Europe Nv
Atlas Copco Airpower
Aw Europe
Conway - The Convenience Company België
Telenet
General Motors Belgium
Bp Aromatics Limited
Eurostar Diamond Traders
Makro Cash & Carry Belgium
Bmw Belgium Luxembourg
Arcelormittal Commercial Sections Sa
Rosy Blue
Agfa Graphics
Ucb Pharma
Mercedes-Benz Belgium Luxembourg
Arcelormittal Belval & Differdange Sa
Kbc Global Services
Audi Brussels
Ondernemingen Jan De Nul
Citroen Belux
Inbev Belgium
Peugeot Belgique Luxembourg - Peugeot Belgie
Luxemburg

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Bayer Antwerpen
Nlmk Sales Europe
Bnpp Ip Lux, Bnp Paribas Investment Partners
Luxembourg Sa
Jet-Air
British American Tobacco Belgium
Ineos Sales Belgium
Verbeke Bunkering
Dow Corning Europe
Metallo – Chimique
Ses Astra Sa
Etablissements L Lacroix Fils
Ford Motor Company (Belgium)
Ineos Phenol Belgium
Syral Belgium
Lukoil Belgium
Enovos Luxembourg Sa
Randstad Belgium
Siemens
Agfa Healthcare
Komatsu Europe International
Dredging International
Toyota Tsusho Europe
Brussels Airlines
Lyfra
Cora
Cactus Sa
Kpn Group Belgium
Total Luxembourg Sa
Honda Europe
Cnh Belgium
Sqm Europe
Clt-Ufa Sa
Lanxess
Nuon Belgium
Unilever Belgium - Unilever Belgique - Unilever
België
Nizi International Sa
Diarough
Arjav Diamonds
Thomas Cook Airlines Belgium
Fabricom
N.V Besix S.A
Power Tools Distribution

Top 50 financiële sector
(gesorteerd van groot naar klein op basis van omzet)
1.
Solvay Chemicals International
2.
Bnpp Ip Lux, Bnp Paribas Investment Partners
Luxembourg Sa
3.
Enovos Luxembourg Sa
4.
Prada Sa
5.
Philips Belgium
6.
Soc. Belge Combust. Nucleaires Belg. Maatsch.
Kernbrandstoffen
7.
Euroclear
8.
Euroclear Bank
9.
Atos Worldline
10.
Excelease
11.
Menarini International Operations Luxembourg Sa,
En Abrege M.I.O.L. Sa
12.
Dredging And Maritime Management Sa
13.
Invesco European Hotel Real Estate Fund Sa Sicav
- Fonds D’investissement Specialise
14.
Hubo België
15.
Kbc Autolease
16.
Wienerberger
17.
Ing Investment Management Belgium
18.
Societe Europenne Pour Le Financement
D’initiatives Textiles Sa
19.
Tarkett Gdl Sa
20.
Bnp Paribas Investment Partners Belgium
21.
Mossi & Ghisolfi International Sa, En Abrege M&G
International Sa
22.
Codralux Sa

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Athlon Car Lease Belgium
Alpha Credit
Global Jet Luxembourg Sa
Alphabet Belgium Long Term Rental
Cm-Cic Leasing Benelux
Derby
Caddyco
D’ Ieteren Lease
Bmw Financial Services Belgium N.V.
European Dredging Company Sa
Godefroid Europe
Bnp Paribas Lease Group Luxembourg Sa
Murex International Luxembourg Sa
Kbc Lease Belgium
P.S.A. Finance Belux
Vasco Sa
Saint-Gobain Autover Distribution
Petercam
Suez-Tractebel
Atos Belgium
Ing Lease Luxembourg Sa
Dexia Lease Services
Fluxys Lng
Aviva Investors Luxembourg Sa
Intrasoft International Sa
Weber & Wagner Sa
Fortis Lease - Fortis Lease Belgium
Bialim Belgique

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Hoorens Printing
Graphing
Pregis
Symeta
Dilibel
Mercator Press Sales
Uitgeverij Lannoo
Dargaud – Lombard
Wh Brady
Humo
Editions Dupuis
Editions De L’avenir
Illochroma
Editions Casterman
Reynders Etiketten

Top 50 media sector
(gesorteerd van groot naar klein op basis van omzet)
1.
Sanoma Magazines Belgium
2.
Rossel Et Compagnie
3.
Wolters Kluwer Belgium
4.
Roularta Printing
5.
Ar Metallizing
6.
Drukkerij Verstraete
7.
Helio Charleroi
8.
De Streekkrant - De Weekkrantgroep
9.
Casterman
10.
Societe D’informations Et De Productions
Multimedia
11.
Mediafin
12.
Eco Print Center
13.
Sud Presse
14.
Concentra Uitgeversmaatschappij
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

R.P.C.
Kneip Communication Sa
Drukkerij Moderna
Wpg Uitgevers België
Voyages Wasteels-Reizen Wasteels
Uitgeverij Van In
Speos Belgium
Mercator – Press
Dupuis Logistic Services
Passe-Partout
Drukkerij-Uitgeverij Die Keure - Imprimerie-Editions
La Charte

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Smurfit Kappa Van Mierlo
Victor Buck Services Sa
Remy Roto
Autajon Packaging Belgium
Plantyn
Zuidnederlandse Uitgeverij
Drukkerij Van Lyssebetten
Albe De Coker
Vitra
Wetenschappelijke Boekhandel J. Story - Scientia

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Meli
Golazo Sports
Societe Hoteliere Du Wiltcher’s
Aristophil
Promotie Voor Speciale Evenementen – Belgium
Kanakna Productions
Martin’s Hotels
Stanleybet Belgium
Agence Belga
Circus Belgium
Twentieth Century Fox Film Belge
Antwerps Sportpaleis
Societe D’information, D’animation Et De Diffusion
U.G.C. Belgium
Eyeworks Film & Tv Drama
Willy Michiels Company
Voyages Copine
Kinepolis Liege
Eck
Kikuoka Luxembourg Sa
Media Ad Infinitum
Asp Blue Square
Expansa
Casino Kursaal Oostende
Xdc

Top 50 sector cultuur, sport en recreatie
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(gesorteerd van groot naar klein op basis van omzet)
1.
Clt-Ufa Sa
2.
Vlaamse Media Maatschappij
3.
Rtl Nederland Sa
4.
Derby
5.
Alvadis
6.
Sbs Belgium
7.
Skynet Imotion Activities
8.
Cpsp België
9.
Osmose Media Sa
10.
Betv
11.
Kinepolis Multi
12.
Kinepolis Mega
13.
Videohouse
14.
Tierce - Franco – Belge
15.
Belpark
16.
Media Partners Properties Luxembourg Sa
17.
Mostra
18.
Live Nation Festivals
19.
Woestijnvis
20.
Plopsaland
21.
Belga-Films
22.
Royal Sporting Club Anderlecht
23.
Universal Music
24.
Stageco Belgium
25.
Standard De Liege
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Lijst
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Tabel 1: Aandeel vrouwen bij managers (ISCO-1) en bij alle functies en het tekort
aan vrouwen per 100 leidinggevenden, naar sector (2011) p. 17

▶

Tabel 2: Aandeel vrouwen bij beleidsvoerende en hogere functies, directeuren en
bedrijfsleiders (ISCO-1) en bij alle functies en het tekort aan vrouwen per
100 leidinggevenden, naar sector (1997, 2000, 2007) p. 18

▶
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hogere kaders en de aanwezigheid van vrouwen op alle functieniveaus, uitgedrukt
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▶

Tabel 4: Verhouding tussen de aanwezigheid van vrouwen bij bedrijfsleiders en
hogere kaders en de aanwezigheid van vrouwen op alle functieniveaus, uitgedrukt
als index en als percentage (1997, 2000, 2007) p. 20
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de raad van bestuur (2006 en 2011) p. 27
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Tabel 17: Aantal en aandeel vrouwen in de raden van bestuur van toponder
nemingen uit de financiële sector (2006 en 2011) p. 28

▶

Tabel 18: Aantal gedelegeerd bestuurders van beursgenoteerde toponder
nemingen naar geslacht (2006 en 2011) p. 28

▶

Tabel 19: Aantal gedelegeerd bestuurders van niet-beursgenoteerde toponder
nemingen naar geslacht (2006 en 2011) p. 29

▶

Tabel 20: Aantal gedelegeerd bestuurders van de top 50 in de mediasector, de
culturele en de financiële sector en de vijf grootste banken naar geslacht (2006 en
2011) p. 29

▶

Tabel 21: Federale organen van de drie erkende vakbonden volgens het aantal
leden p. 32

▶

Tabel 22: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in het bestuur van de drie
representatieve vakbonden (2008 en 2012) p. 35

▶

Tabel 23: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van
werkgeversorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad (NAR) (2008 en
2012) p. 40
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Tabel 24: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van
werkgeversorganisaties die zetelen in de Economische en Sociale Raad van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR-BHG) (2008 en 2012) p. 40
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Tabel 25: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van
werkgeversorganisaties die zetelen in de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen (SERV) (2008 en 2012) p. 41

▶

Tabel 26: Aantal en aandeel vrouwen en mannen in de raden van bestuur van
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Tabel 27: Inhoudsverantwoordelijken in de top 38 van mediabedrijven naar
geslacht (2008 en 2012) p. 49

▶
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geslacht (2008 en 2012) p. 49
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▶
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