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Inleiding
Quo vadis quota? M/V van
politiek tot bedrijf
Karen Celis en Silvia Erzeel

In de afgelopen jaren hebben overheden wereldwijd in toenemende mate maatregelen genomen om de structurele ondervertegenwoordiging van vrouwen in de
besluitvorming ongedaan te maken. De politieke machtscentra kwamen daarbij
eerst in het vizier, maar stilaan volgden andere sectoren, zoals het bedrijfsleven.
Genderquota vormen de meest voorkomende - en meteen ook de meest besproken - maatregelen. Debatten over het nut, de wenselijkheid en de legitimiteit van
quota kennen vurige voor- en tegenstanders. Dit is zeker het geval in België en
Nederland. België nam als een van de eerste landen in Europa drastische maatrege len om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek te verbeteren. De
wet Smet-Tobback van 1994 en de zogenoemde ' pariteitswetten' van 2002 leggen
genderquota op voor de samenstelling van de kieslijsten en voor een evenwichtige
verdeling van de eerste plaatsen op die lijsten. Sinds de jaren 1990 bestaan er ook
quota voor adviesraden en in 2011 werden genderquota voor de raden van bestuur
van autonome overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven in het leven geroepen. In Nederland worden wettelijk opgelegde quota daarentegen doorgaans
afgewezen , hoewel verschillende partijen er wel vrijwillige partijquota hanteren en
er recentelijk streefcijfers voor de raden van bestuur en raden van commissarissen
van bedrijven werden ingevoerd.
Dit themanummer wil de Belgische en Nederlandse ervaring met quota binnen
een aantal internationale ontwikkelingen plaatsen . Een eerste ontwikke ling is de
snel le en globale verspreiding van electorale genderquota: hoe kunn en we de ze
verspreid in g begrijpen? Welke factoren liggen aan de basis ervan? Hoe nuttig, efficiënt en legitiem zijn quota: hebben ze resultaat of schieten ze hun doel voorbij?
Een tweede evolutie is de uitbreiding van quota naar andere domeinen van het
publieke leven. Quota worden steeds vaker gehanteerd om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in adviesraden, uitvoerende organen, de administratie, de
magistratuur en het bedrijfsleven weg te werken. Is er sprake van een 'spill-over' effect van quota in de politiek naar andere domeinen? Zijn dezelfde argumenten
voor en tegen het gebruik van quota van toepassing? En wat is de zin en onzin
van quota buiten de politiek? Een derde ontwikkeling is de toepassing van quota
als middel om de ondervertegenwoordiging van andere maatschappelijke groepen
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tegen te gaan, in de eerste plaats etnische minderheden. In welke mate interageren
genderquota precies met andere vormen van diversiteit? Deze vragen staan centraal in dit themanummer. 1

Noot
1.

Enkele bijdragen in dit themanummer werden eerder gepresenteerd op de studie-

dag 'Tweespraak Vrouwenstudies. Quo vadis quota? M/V van politiek tot bedrijf', georganiseerd door het Rhea-Centrum voor Gender & Diversiteit van de Vrije Universiteit
Brussel op 20 april 2012 in de Belgische Senaat. We danken iedereen die deze studiedag
heeft mogelijk gemaakt evenals de deelnemers.
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Genderquota als een
kieshervorming: terug naar
de context, actoren en
belangen
Karen Celis en Petra Meier

ABST RACT: Gender Quotas as Electoral Reform : Back to
Context, Actors and lnterests

This article returns to the meanwhile classic question of which factors explain th e adoptio n of gend er quotas, but approaches the issue through the literature on e lectoral reform. lt argues that the latter offers two new issues to be studied when it comes to the
adoption of gender quotas. Firstly, the definition of the political-institutional and socioeconomie context in which gender quotas are adopted should be broadened, and
inte rnational institutions, much focused upon in resea rch on gender quotas, should
be integrated in this definition of the context in which gender quotas get adopted,
so as to facilitate comparative research . Secondly, resea rch needs to approach actors
striving for gender quotas more critically. This implies paying more attention to the
wamen /feminist stakeholders involved in campaigns for gender quotas, as well as to
the ir strategie motivations and possible self-interest.
Keywords: gender quotas, electoral reform, women's interests, strategie interests, Belgium
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Het onderzoek naar genderquota heeft zich de laatste jaren toegespitst op de mate
waarin dergelijke maatregelen de descriptieve, substant iële en meer recentelijk ook
symbolisch e ve rtegenwoo rdiging van vro uwen bevorderen (Franceschet, Krook &
Piscopo, 2012). Leiden ge nderquota tot meer vro uwen in de politiek? Wordt er
vervo lgens meer rekening geho ud en met de nod en en behoe ft en va n vro uwen? En
in welke mate is dat bevorde rlijk voor h et vertrouwen van (vrouwelij ke) burgers
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in vrouwelijke politici , de politieke instellingen of politiek in het algemeen? De
onderzoeksthema's die aanvankelijk de aandacht trokken - de omstandigheden
waarin genderquota op de politieke agenda kwamen en goedgekeurd en geïmplementeerd werden - geraakten door toedoen van deze nieuwere onderzoeksvragen
op de achtergrond.
In de ze bijdrage willen we de vraag naar determinanten van genderquota met name de factoren die hun bestaan verklaren - terug op de wetenschappelijke
agenda plaatsen. Per slot van rekening blijft het een fascinerend politicologisch
vraagstuk: "The widespread adoption of these measures is puzzling because gender quotas appear to violate one of the most widely held assumptions about legislative behavior in politica! sc ience - that elected officials seek to proleet their
positions (... ) . Why would predominantly male legislatures ad opt measures th at
would ostensibly limit men 's chances to be nominated for politica! office?" (Baldez, 2004 , p. 232). We trachten in deze bijdrage een vernieuwende blik op deze
vraag te werpen door de determinanten van genderquota te bekijken tege n de achtergrond van het onderzoek over electora le hervormingen. Genderquota worden
on zes in z iens onterecht als een apart fenomeen of onderdeel van het gelijkekansenbeleid beschouwd en onvoldoende als een van de vele electorale hervormingen. Hierdoor loopt het onderzoek naar genderquota potentieel belangrijke inz ichten mis die hun bestaan - en bij uitbreiding impact - mede kunnen verklaren.
We argumenteerden reeds eld ers dat genderquota een vorm va n electorale hervorming zijn en dat het in beschouwing nemen van genderquota nieuwe inzichten
genereert inzake de drijvende krachten achter kieshervormingen (Celis, Krook &
Meier, 2011). In deze bijdrage maken we de oefening in de andere richting en
bekijken we wat het onderzoek naar de determinanten van genderquota te leren
heeft van het onderzoek naar de determinanten van electora le hervormingen. We
bespreken eerst de determinanten van ge nd erquota en onderzoeken daarna de
meerwaarde van de verklaringen voor electorale hervormingen voor de aanname
van genderquota. We focussen daarbij achtereenvolgens op de aandacht voor de
context waarin een electora le hervorming of genderquota ingevoerd wo rd en en
op de actoren die daarbij bestudeerd worden. In beide gevallen illustreren we
de bevindingen aan de hand van de Belgische casus. Die is interessant omdat
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er naast via wet ingevoerde genderquota andere hervorminge n van het kiesstelse l plaatsvonden, zoals de w ij ziging van de omvang van kiesomschrijvingen en
van de impact van de lijststem, het bepalen van een wettelijke kiesdrempel, de
invoering van een rechtstreekse verkiez ing van de burgemeesters (in Wallonië)
en van voor Vlamingen voorbehouden zetels (in Brussel), de uitbreiding van
het stemrecht voor buitenlanders en de invoering ervan voor Belgische expats
(Jacobs, 2011).

u

"'z
LIJ

1LIJ

3 ~ - - - · - - -RES PUBLICA • 2013 - 3

289
GENDERQUOTA ALS EEN KIESHERVORMING

2.

Determinanten van genderquota

De literatuur schuift vier determinanten van genderquota naar voren. Een eerste
algemeen geldende verklaring voor de aanname van genderquota verwijst naar de
mobilisatie van vrouwenorganisaties . Zelfs wanneer de politieke elites uiteindelijk
de beslissing nemen , komt de initiële druk om genderquota in te voeren ind erdaad
vaak van vrouwen zelf. Het kan om verschillende soorten vrouwenorganisaties
gaan , zoals politieke vrouwengroepen , middenveldorganisaties, vrouwelijke ambtenaren van de gelijkekanseninstellingen en individuele vrouwen die een nauwe
band hebben met machtige actoren, voornamelijk mannen (Bruhn, 2003; Kittilson,
2006). De mobilisatie door vrouwen en/ of vrouwenbewegingen voor genderquota
wordt doorgaans gevoed door de teleurste ll ing over de ' natuurlijke ' evolutie van
het aantal vrouwelijke vertegenwoordigers na het toekennen van het vrouwenstemrecht en het daaraan gekoppelde inzicht dat positieve acties zoals genderquota
een efficiënt - en allicht het enige effectieve - middel zijn om de vertegenwoordiging van vrouwen te verhogen. Dat laatste wordt beschouwd als een kwestie van
rechtvaardigheid, maar ook als een voorwaarde voor een betere vertegenwoordiging van vrouwenbelangen en voor een efficiënt benutten van het vrouwelijk potentieel in het algemeen belang van de samenleving. Dergelijke processen werden
vastgesteld in verschillende contexten, gaande van oude en gevestigde democratieën (Freidenvall, Dahlerup & Skjeie, 2006} tot landen die drastische evoluties
ondergaan op het vlak van genderrelaties (Bauer & Britton, 2006; Htun & Jones,
2002) en zelfs post-conflictlanden in democratische transitie (Krook, O'Brien &
Swip, 2010; Longman, 2006}.
Een tweede verklaring voor de implementa tie van genderquota die door heel
wat casestudies en comparatief onderzoek wordt onderschreven, is dat politieke
elites genderquota nastreven om strategische redenen die vooral te maken hebben met de onderlinge competitie tussen politieke partijen. Meerdere onderzoeken
tonen bijvoorbeeld aan dat de partijtop voor genderquota gaat op het ogenblik dat
een rivaliserende partij ze invoert (Matland & Studlar, 1996; Meier, 2004}. De steun
voor genderquota neemt ook toe, wanneer een partij lange tijd in de oppositie
zit of geconfronteerd wordt met een populariteitsdaling. In deze situaties willen
politieke partijen de vrouwelijke stem aantrekken en, door de partij als vrouwvriendelijk te profileren, het (vermeende) genderverschil electoraal benutten (Htun
& Jones, 2002; Lovenduski & Norris, 1993 ; Matland & Studlar, 1996}. Daarnaast

blijken toppolitici (zoa ls partijleiders en mannelijke uittredende gekozenen) vaak
belangrijke bondgenoten wanneer ze hun persoonlijk voordeel zien in de invoering van genderquota (Baldez, 2004; Fréchette, Maniquet & Morelli, 2008}. Een
dergelijk engagement is evenwel vaak erg dun en kan ook andere doelen dienen
dan gendergelijkheid, zoals het behouden van de contro le van de politieke elite
over de kandidaatselectie (Baldez, 2004), over rivalen binnen en buiten de eigen

~

m
-;
m

z

V,

li

:c

►
-0
-0

m

f;

"m►

::0

:::!

",...m
m

--------~ z
2013 - 3 • RES PUBLICA

290
GENDERQUOTA ALS EEN KIESHERVORMING

partij (Baldez, 2004; Bird, 2003; Chowdhury, 2002}, of het verhogen van de kansen op herverkiezing van mannelijke uittredende mandatarissen (Murray, 2008),
terwijl het bestaande gendero nevenwicht weinig tot niet verandert (Htun & Jones,
2002). De invoering van genderquota heeft soms minder te maken met de inclusie
van vrouwen in de poli ti eke instellingen dan wel met de mate waarin ze ingezet
kunnen worden als wapen in de strijd tussen politieke elites. Ook deze dynamiek
werd vastgesteld in een ruime waa ier aan politieke contexten, maar ze doet z ich
vooral voor in landen met sterke partijsystemen (Goetz & Hassim, 2003) en staten
die drastische politieke evo luties ondergaan zoals een regimewissel of wanneer een
partij die gedurende lange tijd de macht had, in coalitie of oppositie dient te gaan
(Bauer & Britton, 2006; Bruhn, 2003; Russell, 2005).
Een derde verklaringsgrond voor de implementatie van genderquota, en het
moment waarop, verwijst naar de mate waarin ze stroken met bestaande of opkomende invullingen van begrippen als ge lijkh eid en vertegenwoordiging (Krook,
Lovenduski & Squires, 2009). Zo staan linkse partijen over het algemeen positiever
ten aanzien van genderquota, omdat dergelijke maatregelen aanslu iten bij hun opvattingen over wat sociale gelijkheid inhoudt en hoe die gerea li seerd kan worden
(Kitti lson, 2006; Opello, 2006). Genderquota worden voo ra l aangenomen in landen
die gekenmerkt zijn door een egalitaire politieke cul tuur (Lovenduski & Norris,
1993}. Genderquota worden makkelijker ingevoerd in consensusdemocratieën en
landen met een neocorporatistische traditie, aa ngezien ze beargumenteerd kunnen worden als een (n iet zo drastische) uitbreiding van bestaande garanties op
vertegenwoordiging waarvan andere groepen (taa l-, religieuze, etnische groepen)
reeds genieten (Krook & O'Brien, 2010; Meier, 2000). Genderquota worden ten
slotte vaak aangenomen tijdens een democratische transitie a ls een instrument om
de legitimiteit van het nieuwe regime te garanderen (Bauer & Britton, 2006). Een
dergelijke ethiek van inclusie lijkt voora l weerklank te vinden in naoorlogse staten
en staten die het juk van het a utoritarisme afgooien, waar deze ervaring politieke
leiders - al dan niet onder druk van de internationa le gemeenschap - ertoe brengt
om een nieuwe manier van aan politiek doen te omarmen (Bauer, 2008; Dahlerup ,
2006). Ook de geschi edenis van een land kan een positieve rol spelen in de aanname van genderquota (Jimenez Polanco, 2001), al kan het ve rleden ook een be-
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langrijk obstakel vormen, zoa ls in heel wat Oost-Europese landen in de jaren 1990
(Gall igan , Clavero & Calloni, 2007}.
In al deze gevallen sch uilt de verklaring voor de invoering van genderquo ta in
de mate waarin ze aans luiting vinden bij specifieke elementen van de politieke
context, eerder dan in de mate waarin deze invoering een uiting is van een prin cipiële wens om gendergelijkheid tot stand te brengen of een strategische zet in het
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als een legitiem middel om dat te verhelpen (Sgier, 2004). Dergelijke argumentaties blijken het meest effectief, wanneer ze geformuleerd worden als zijnde in het
algemeen belang van het land , zelfs wanneer ze een radicale hertekening van de
genderverhoudingen in de publieke sfeer betekenen (Dahlerup , 2006; Meier, 2008).
Een vierde en laatste verklaring relateert de verspreiding van genderquota aan
internat ionale organisaties en transnationale netwerken. Tijdens de laatste vijftien
jaar hebben tal van internationa le organisaties, waaronder de Verenigde Naties, de
Socia li stische Internationale, de Commonwealth, de African Union, de Southern
African Development Community en de Organi.zation of American States, verkla-

ringen afgelegd over de wenselijkheid of nood zaak van de aanwezigheid van dertig
procent vrouwen in de politieke instellingen in hun lidstaten. Simultaan droeg een
groot aanta l transnationa le actoren bij tot de snelle verspreiding van genderquota,
vooral volgend op de Vierde Wereldvrouwenconferentie te Peking in 1995 (Htun
& Jones, 2002). In een aantal gevall en voerden internationale actoren rechtstreeks

druk uit om genderquota in te voeren (Krook, O'Brien & Swip, 2010). In andere
landen gingen lokale quotacampagnes de internationale conferenties vooraf, maar
speelden de interactie en informatie-uitwisseling tussen plaatselijke vrouwenorganisaties en transnationale ngo 's een belangrijke ro l in het uit zetten van een strategie voor de in voering van genderquota (Lubertino Beltrán , 1992 ; Russell , 2005) .
Zelfs wanneer internationale ontwikkelingen en actoren niet de aanzet vormden
van de domestieke campagnes, verleenden ze er vaak extra gewicht aan (Araujo
& Garcfa Quesada , 2006; Bauer & Britton, 2006). De landen die genderquota in-

voerden onder invloed van trans- en internationale actoren en ont w ikkelingen zijn
vooral post-confl ictstaten en ontwikkelingslanden (Bauer & Britton, 2006; Dahlerup, 2006) waar buitenstaanders een invloedrijke rol spelen in de vormgeving van
het kiesstelsel via het uitoefenen van morele dan wel materiële druk.

3.

Het belang van (het type) context en de invoering van
genderquota

In tegenstelling tot de omvangrijke lite ratuur over determinanten van genderquota
is onderzoek naar de determinanten van electorale hervormingen eerder schaars
(voor een uitzondering zie het special issue van West European Polities, 34 (3) van
mei 2011). Een belangrijke verklaring hiervoor is dat kiesstelsels lange tijd een
stabiel onderdeel van het politieke sys teem waren (Katz, 2005) of tenminste a lso
zodanig beschouwd werden (Jacobs, 2011). Dat veranderde in d e jaren 1990, een
decennium waarin 'electoral engineering' op de politieke agenda stond in LatijnsAmerika en in tal van voorma lig communistische landen (Norris, 2004; Pilet , 2007).
Het onderzoek naar de electora le hervormingen in de ze landen , tezamen met het
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onderzoek naar de overgang naar evenredige kiessystemen op het einde van de
negentiende eeuw, vormen de pijlers van onze huidige theorieën over het waarom
en wanneer van electorale hervormingen (Hazan & Leyenaar, 2011; Renwick, 2010).
De literatuur maakt daarbij een onderscheid tussen verschillende types hervormingen, zoals grote, kleine en technische hervormingen (Jacobs & Leyenaar, 2011), of
tussen hervormingen gestuurd door de elite en diegene die vanuit een interactie
tussen elite en publieke opinie - of gedreven door de publieke opinie - ingang
vinden (Renwick, 2010 en 2011). In deze en in de volgende sectie vergelijken we
de kennis inzake determinanten van kiesstelsels en van genderquota, en buigen
we ons over de vraag wat de theorieën over de invoering van genderquota te leren
hebben van die over hervormingen van het kiesstelsel. Gezien het ons gaat om de
grote verschillen en hetgeen we daaruit kunnen leren voor onderzoek naar genderquota, beperken we ons tot de grote lijnen en laten we de verschillen tussen types
genderquota of kieshervormingen achterwege.
Deze vergelijking levert vooreerst twee interessante nuanceringen op. Zo benaderen de quota - en kieshervormingslit eratuur ten eerste de (politieke, historische,
maatschappelijke) context op een verschillende manier. De literatuur inzake kieshervormingen is eerder gefocust op welke specifieke contextvariabelen dienen te
veranderen, opdat electorale hervormingen kunnen plaatsvinden. De dominante
visie met betrekking tot de contextdeterminanten is dat kieshervormingen zich
voordoen wanneer langetermijnevoluties van demografische, sociale of economische aard - zoals toegenomen etnische heterogeniteit (Benoit, 2004) of het ontstaan van een welvarende middenklasse (Rogowski, 1987) - kruisen met eerder
punctuele fenomenen zoals plotse machtsverschuivingen tussen politieke partijen
(Colomer, 2004) of een drastische daling in het vertrouwen van de burger in het
politieke systeem (Farrell, 2001) (voor een meer uitgebreide discussie, zie Pilet,
2007 of Jacobs, 2011) . In een dergelijke situatie kunnen vervolgens andere contextfactoren zoals de politieke tradities, gewoonten en geschiedenis, de grondwet
of het bestaande kiessysteem een hinderende dan wel een faciliterende rol spelen
(Norris, 1995; Shugart, 2001). Zolang er zich geen contextwijzigingen voordoen,
besteden de onderzoekers inzake electorale hervormingen er evenwel weinig aandacht aan, en worden ze hoogstens als de achtergrondvariabelen van de electorale
hervormingen behandeld.
Het quotaonderzoek heeft eveneens oog voor de interactie tussen langetermijnevoluties - zoals de stijgende opleidings- en tewerkstellingsgraad van vrouwen die
in schril contrast komen te staan met de politieke ondervertegenwoordiging van
vrouwen - en plotse gebeurtenissen (Powley, 2005; Baldez, 2004; Krook, 2001).
Daarnaast erkent het quotaonderzoek echter voornamelijk dat bepaalde contextfactoren - zoals het wettelijk kader, politieke normen en instellingen - niet enkel
de achtergrond vormen van de invoering van genderquota. Zoals we in de beschrij ving van de determinanten van genderquota zagen, leveren ze tevens instrumenten
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aan die als hulpmiddel ingezet kunnen worden of hindernissen opwerpen. In beide
gevallen dient er rekening mee gehouden te worden, opdat genderquota ingevoerd
kunnen worden. De vraagstelling is hierbij dus niet enkel hoe veranderingen in de
context electorale hervo rmingen mogelijk maken, maar ook welke veranderingen
van die context integraal deel uitmaken van de strijd voor genderquota.
Deze vaststelling gaat zeker op voor de Belgische casus , met zeer vee l aandacht voor de context waarin de genderquota werden ingevoerd en hoe de nieuwe
invulling van normen en waarden inzake politieke vertegenwoordiging integraal
deel uitmaakte van de strijd va n de voorstanders van genderquota (Carton, 1994;
Marques-Pereira, 1998; Meier, 2000, 2003 en 2005; Uyttendaele & Sohier, 1995).
Een belangrijke succesfactor was dat de vraag naar genderquota resoneerde met
het bestaande kiessysteem dat reeds groepen erkent (namelijk taalgroepen) en met
de gebruiken in de Belgische consensusdemocratie; de vrouwenbeweging slaagde
erin om haar quota-eis te laten samenvallen met de gangbare noties van democratische en eerlijke vertegenwoordiging (Marques-Pereira, 1998; Meier, 2000 en 2005 ;
Uyttendaele & Sohier, 1995) . Deze 'discursieve strijd' was een centraal onderdeel in
het proces van de invoering van genderquota.
Een soortgelijke focus is eerder afwezig in het Belgische onderzoek naar kieshervormingen. Er is wel aandacht voor de interactie tussen verschillende electorale hervormingen en de wijze waarop de instemming met de ene kieshervorming
diende als pasmunt voor de instemming van een andere partij met een andere
kieshervorming (Pi let, 2007, p. 218; Jacobs, 2011; Hooghe & Deschouwer, 2011),
een element dat afwezig is in de Belgische debatten over genderquota.
Terwijl deze benadering van genderquota op z ich positief is , is het toch nuttig
om meer aandacht te hebben voor meer klassieke politicologische langetermijn- en
punctuele contextfactoren. In de benadering van de context als een gegeven dat
bespeeld moet worden in een vooral discursieve strijd voor genderquota, wordt
verdrongen dat de context een (set van) onafhankelijke variabele(n) vormt en dat
de invoering van genderquota niet los daarvan gezien kan worden. Aandacht voor
dergelijke contextvariabelen is deels verloren gegaan door de detaillistische studie
van (parlementaire) debatten omtren t de adoptie van quota. Er is nood aan dit
soort macroperspectief om genderquota beter te kunnen verklaren en aan meer
aandacht voor de wijze waarop de invoering van genderquota het onderdeel van
een groter pakket maatregelen kan vormen, vooral in comparatief onderzoek, dat
te weinig gebeurt met betrekking tot genderquota.
Een tweede belangrijk nuanceverschil tussen de studie van genderquota en van
electorale hervormingen heeft betrekki ng op het belang dat gehecht wordt aan
het internationale nivea u. Niettegenstaande beide studiedomeinen erkennen dat
internationale actoren een drijvende kracht kunnen zijn achter nationale electorale
hervo rmingen, inclusief genderquota, hebben de theorieën over de introductie van
genderquota meer oog voor de impact van internationale evoluties en actoren en
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voor transnationale en regionale invloeden. Deze stelling geldt eveneens voor het
onderzoek naar de invoering van genderquota in België, dat sterk de rol benadrukt
van de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de omringende land en (MarquesPereira & Gigante, 2001), evenals van de verspreiding van kennis en expertise via
internationale, supranationale en regionale netwerken en contacten, in de strijd
voor genderquota. Deze elementen zijn afwezig in het onderzoek naar andere electorale hervormingen in België.
Terwijl het inter- en transnationale niveau belangrijk is, mag niet onderschat
worden dat het een uiteenlopende rol speelt in verschillende gevallen van genderquota. Zo diende het in de Belgische casus louter als een bijkomende legitimatie
van de op tafel liggende eisen, terwijl in veel gevallen van meer recente 'fas t tmck 'versies van genderquota de internationale gemeenschap een doorslaggevende rol
speelde in het invoeren ervan onder het motto 'geen hulp voor de (weder)opbouw
zonder de gelijktijdige invoering van genderquota'. Afgezien van het feit dat er in de
literatuur over het algemeen weinig kriti sch wordt omgegaan met de mate waarin
internationale donoren een vorm van gendergelijkheid opleggen die niet noodzakelijk lokaal gedragen wordt, ook niet noodzakelijk door vrouwen, moeten we ons de
vraag stellen in welke mate inter- en transnationale actoren en factoren niet vooral
contextfactoren zijn, wat ons terugbrengt bij de nood zaa k om meer aandacht te
besteden aan die laatste.

4.

Het belang van (het type) actoren en van hun
motivatie voor de invoering van genderquota

Naast de twee verschillen tussen beide groepen studies die we in voorgaande sectie
behandelden en die we eerder als nuanceringen dienen te beschouwen, brengt de
vergelijking meer fundamentele verschi ll en aan het licht. Beide groepen studies
hanteren radicaal versc hill ende uitgangspunten wat betreft de centrale actoren van
de hervorming. Onderzoek naar electora le hervormingen stelt politieke partijen
('insiders' met macht) centraa l en concludeert vanuit een 'rational choice'-logica
dat hun strategische of persoonlijke belangen (al dan niet in combinatie, en allicht
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geformu leerd als een algemeen belang) aan de basis liggen van de hervorming
(Bawn, 1993; Benoit, 2004; Boix, 1999; Remington & Smith, 1996). Onderzoek naar
de invoering van genderquota wijst daarentegen op het belang van het activisme
van vrouwen en de vrouwenbeweging ('outsiders' die bij degenen met macht lobbyen), zoals we hoger zage n, en concludeert dat de mate waarin zij erin slagen
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om het groepsbelang te laten erkennen a ls een algemeen belang of een strategi sch
partijbelang determinerend is voor de invoering van genderquota. In beide geval-
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macht (Katz, 2011; Lovenduski, 2005), de reeds vermelde internationale organisaties of - in het geval van kieshervormingen - de rol van de publieke opinie (Jacobs,
2011; LeDuc, 2011), die volgens Renwick (2011) de laatste decennia toeneemt. Dit
neemt echter niet weg dat er een scherpe tegenstelling is tussen onderzoek naar
genderquota en naar hervormingen van kiesstelsels in wat de focus op politieke
partijen betreft.
Dit verschil is duidelijk aanwezig in het Belgische onderzoek naar electorale
hervormingen en genderquota. Het onderzoek van Pilet (2007, pp . 218-226) naar
de oorzaken van electorale hervormingen 1 betrok (naast langetermijnevoluties en
algemene context) vooral de strategische belangen van politieke partijen en de rol
van ideeën en waarden. Hij concludeert dat strategische belangen ('vote seeking'en 'office seeking '-strategieën), evenals partijinterne en persoonlijke belangen de
drijvende kracht waren achter de Belgische kieshervormingen in de jaren 1990.
Ideeën en waarden waren van secundair belang en speelden enkel een rol wanneer
de uitkomst van de electorale hervorming als onzeker of neutraal werd ingeschat
(Pil et, 2007, pp . 226-231). Zowel Jacobs (2011) als Hooghe en Deschouwer (2011)
focussen eveneens op politieke partijen, met bijzondere aandacht voor mogelijke
'veto players' en hun impact. Het onderzoek naar de invoering en de verstrenging
van genderquota in België wijst vooral op het doorslaggevend belang van het activisme van de vrouwenbeweging, vrouwen binnen de partijen, vrouwelijke gekozenen, en hun onderlinge banden en allianties (Marques-Pereira & Gigante, 2001;
Meier, 2005). Het lobbywerk van de vrouwenorganisaties en -netwerken maakte
het voor politieke partijen quasi onmogelijk om zich publiekelijk tegen genderquota uit te spreken, omdat dat hun imago al te zeer zou schaden. Competitie tussen partijen en het invoeren van genderquota om niet achter te blijven op andere
partijen - strategische motivatie bij de politieke elites dus - zijn belangrijke bijkomende redenen voor de invoering van quota in België (Meier, 2004).
De vergelijking tussen deze twee benaderingen leidt tot twee lessen voor het
onderzoek naar genderquota. Ten eerste wijst ze op het belang om voor ogen te
houden dat er (minstens) twee soorten electorale hervormingen zijn . Enerzijds zijn
er hervormingen die uitgaan van de politieke elite (politieke partijen, kaderleden
en mandatarissen) en die aangedreven worden door strategische - en eventueel andere - motivaties. Anderz ijds zijn er hervormingen die uitgaan van externe actoren
die gedreven worden door hun wens tot inclusie in de politieke instellingen (zie
ook Renwick, 2010 en 2011). Wie de 'stakeholders' zijn is met andere woorden niet
gegeven en dient een onderdeel te zijn van de empirische vraagstelling omtrent
electorale hervormingen. Onderzoek naar genderquota zou hier meer rekening
mee moeten houden en meer aandacht mogen hebben voor partijen in een bredere
betekenis dan die van een te lobbyen instantie. Meer specifiek met betrekking tot
de implementatie van genderquota rijst een bijkomende vraag. Eerder stelden we
al dat genderquota gelegitimeerd worden op basis van democratische principes als
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gelijkheid en rechtvaardigheid en dat de verwachting bestaat dat ze leiden tot een
betere behartiging van vrouwenbelangen. De vraagstelling naar wi e de stakeholders zijn bij genderquota stelt scherp op wie de vrouwelijke stakeholders zijn en
op verschillen binnen de groep vrouwen. Internationaal comparatief onderzoek
toont aa n dat vooral dominant e groepen binnen de ruimere groep vro uwen, zoa ls
vrouwen behorende tot de etnische meerderheid , voo rdeel halen uit genderquota
(Hughes, 2011). Het zodoende bereikte genderevenwicht kan evenwel op basis va n
dezelfd e gelijkheids- en recht vaardigheidsprincipes bevraagd word en. Ook roept
het de vraag op of samen met de talrijkere aa nwez igheid van bijvoorbeeld hoogopgeleide bl anke vro uwen niet voo ral de belangen van deze subgroep vro uwen
behartigd worden.
Een tweede reflectie met betrekking tot wat het quotaonderzoek te leren heeft
van het ki es hervormingsonderzoek betreft de motiva ti es van de actoren die de
hervo rming sturen. Het is opvallend dat het onderzoek naar de invoering van genderquota geen aandacht heeft voor de persoonlijke strategische bela ngen van de
centrale actoren di e ijveren voor de invoering va n genderquota . Er is wel degelijk aandacht voor de strategische belangen van politieke partij en en mannelijke
bondgenoten, maar niet voor het 'eigenbelang' va n vrouwelijke kaderleden van
politieke partijen en vro uwelijke mandatarissen, nochtans twee belangrijke groepen actoren die (mee)ijverden voor genderquota. Hun eigenbelang of hun 'vote
seeking'- of 'office seeking'-gedrag lijken blinde vlekken te zijn in het onderzoek
naar de invoering van genderquota. Het axioma luidt dat het om het groepsbelang
van vrouwen en feministen gaat en hun handelingen worden gelezen als kritische
handel ingen om meer vrouwen aan de macht te krijgen. Het is best mogelijk dat
eigenbelang en persoonlijk strategische overwegingen geen rol (van belang) spee lden in de invoering va n genderquota. Het feit evenwel dat dit tot nu toe niet onderzocht werd , voedt de idee dat zelfbelang van vrouwen behorende tot de politieke
elite een 'feministisch taboe' (Lombardo, Meier & Verloo, 2009) is, omdat het in
strijd is met de idee van vrouwelijke solidariteit di e uiteraard een belangrijke bron
van legitimiteit is voor de eis van groepsrechten. Dit is des te relevanter, omdat het
onderzoek naar gend erquota er wel va n uitgaat dat de (voornamelijk) mannelijke
aversie tegen genderquota ingegeven is door strategisch eigenbelang.
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In deze bijdrage keerd en we terug naar een van de 'o ude ' vragen met betrekking
tot genderquota, nam elijk wat de ve rklaring ervan vormt. Zoals in de inleiding
aangegeven, is de implementatie van genderquota een intrigerend politico logisch
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vraagstuk, omdat het een herverdeling van macht betreft waar de heersende elite
schijnbaar weinig bij te winnen en veel te verliezen heeft. Om een nieuw licht te
doen schijnen op deze puzzel hebben we de piste bewandeld om genderquota uit
hun niche te halen en te bekijken wat het onderzoek naar de determinanten van
genderquota te leren heeft van het onderzoek naar de determinanten van electorale
hervormingen. De achterliggende redenering is dat de invoering van genderquota
een kieshervorming als een andere is. De vergelijking van de genderquotaliteratuur
en die inzake kieshervormingen leverde een aantal nieuwe vraagstellingen op die
empirisch nagegaan zo ud en moeten worden en zo een beter begrip van de implementatie van genderquota kunnen opleveren .
Op het niveau van de context zien we vooral nuanceverschillen tussen de twee
groepen literatuur. Terwijl de literatuur naar electorale hervormingen vooral de
brede context in beschouwing neemt, focust het onderzoek naar genderquota op
de wijze waarop wijzigingen in de context een onderdeel van de strijd zijn en
heeft het ook meer oog voor de inter- en transnationale context. Voor de derde en
vierde determinant van genderquota, zoals die doorgaans besproken worden in de
literatuur, betekent dit de noodzaak om de impact van het inter- en transnationale
niveau te relativeren, te integreren in de contextfactoren en deze laatste breder te
zien dan gangbaar is. Dit opent de deur naar meer comparatief onderzoek, waar de
studie naar genderquota bij gebaat zou zijn .
Met betrekking tot de actoren en belangen leerde de vergelijking vooral dat een
kritische blik op de basisassumpties van het feministisch onderzoek naar genderquota vereist is. Voor de eerste en tweede determinant van genderquota zoals die
doorgaans besproken worden in de literatuur rijst ten eerste de vraag wie de 'vrouwelijke stakeholders' zijn die ijveren voor genderquota en de mate waarin hun
inclusie de principes van gelijkheid en rechtvaardigheid in de praktijk brengt. Ten
tweede is er het belang van onderzoek naar strategische motivaties en eigenbelang
van de vrouwelijke politieke elite in de realisatie van genderquota. Beide vragen
om meer onderzoek op dit vlak en vooral een kritische benadering van niet enkel
de actoren die tegen quota stri jden, maar ook zij die ervoor ijveren.
Al bij al kunnen we conc lud eren dat het onderzoek naar de determinanten van
genderquota baat heeft bij meer aansluiting bij ander onderzoek naar electorale
hervormingen.
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Het betreft een onderzoek naar een niet geslaagde poging tot het in voeren van een
meerderheidssysteem, de directe verkiezing van de burgemeester (deels gerealiseerd)
en de verminderi ng van de impact van de lijststem (gerealiseerd).
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"Won't You Be My Number
Two?"
De invloed van genderquota op het rekruteringsproces
van vrouwelijke burgemeesters in het Vlaams Gewest van
België (2012)
Joost de Moor, Sofie Marien en Marc Hooghe

ABSTRACT: "Won't You Be My Number Two?" The lnfluence of Gender
Quota on the Process of Recruitment of Female Mayors in the Flemish
Region of Belgium (2012)
The number of female councilors has increased sign ificantly si nee the introduction of
gender quotas for local elections in the Flemish Region of Belgium. However, a strong
underrepresentation of wamen remains in the most important position in local polities: the mayoralty. Consequently, the underlying goal of the quota laws - equal representation of wamen and men in polities - has only been realized toa limited extent. In
this article, we investigate which factors influence the inclusion or exclusion of wamen
within three crucial stages of the recruitment process for mayors: 1) the composition
of party-lists and the nomination of the first candidate on the list; 2) the acquirement
of preferential votes; and 3) the appointment of the mayor. The findings of this study
show that the position of first candidate on the list is crucial for the attainment of the
mayoralty and that four out of five of these candidates are male. Hence, the nomination of the first candidate on this list constitutes an important exclusion mechanism in
the recruitment of wamen as mayor.

KEYWORDS: gender inequality, quota laws, local elections, female mayors
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In de afgelopen decennia hebben quotawetten een belangrijke impact gehad op de
vertegenwoordi ging va n v rouwen in het politi eke systeem (Celis, Krook & Meier,
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Hoewel de vorm - en daarmee het effect - van de verschillende quotawetten sterk
varieert, bevorderen quotawetten de descriptieve vertegenwoordiging van vrouwen
in uiteenlopende delen van de wereld, van Argentinië tot Zuid-Korea en Costa Rica
(Schwindt-Bayer, 2009). Ook in België zien we een belangrijke stijging va n het
aantal vrouwelijke verkozenen sinds de invoering van de quotawetten in 1994. 2 De
wet-Smet-Tobback van 1994 stipuleerde dat maximaal twee derde van de kandidaten op de kieslijst van hetzelfde geslacht mag zijn. Met de quotawetten van 2002
werd dit aangescherpt tot maximaal 50 procent en werden politieke partijen verplicht de eers te twee plaatsen van de kieslijst in te vullen door kandidaten van een
verschillend geslacht (Sliwa, Meier & Thijssen, 2008). Bij de verkiezingen van 2012
werden de wetten uit 2002 voor het eerst toegepast tijdens de lokale verkiezingen
in het Vlaams Gewest, 3 met als gevolg een verdere groei van het aantal verkozen
vrouwen (Brumagne, 2012).
Een belangrijke kanttekening die in de literatuur wordt gemaakt bij het in ternationale succes van de quotawetten is dat juist op de meest invloedrijke
posities de ondervertegenwoordiging van vrouwen het sterkst van kracht blijft
(O'Brien, 2012). In lijn met deze verwachting zien we, ondanks de sterke stijging van het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden, slechts een beperkte groei
in het aandeel vrouwelijke burgemeesters in het Vlaams Gewest. In dit artikel
onderz oeken we de oorzaken voor deze geringe groei. Meer bepaald analyseren
we de hinderpalen die vrouwelijke kandidaten ondervinden in het rekruteringsproces voor het burgemeestersambt.
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2.

Theoretisch kader

Ondanks de strenge quotawetgeving in het Vlaams Gewest is er nog steeds een
sterke ondervertegenwoordiging van vrouwelijke burgemeesters. 4 De stijging van
het aandeel vrouwelijke burgemeesters na de invoering van de quotawetten is gering: van 5 procent in 1994 naar 12,7 procent in 2012 (Figuur 1).
Kortom, het aantal vrouwelijke verkozenen is gestegen maar het aantal vrouwen op de meest invloedrijke posities blijft beperkt. De vraag rijst dan of de quotawetten geleid hebben tot een meer adequate vertegenwoordiging van vrouwen
in de politieke besluitvorming. Hoewel de geldende quotawetten in strikte zin enkel van toepassing zijn op de samenstelling van de kieslijsten, is het herschikken
van de kieslijsten niet het finale doel van deze wetgeving. Zoals de memorie van
toelichting bij de wet van 2002 aangeeft, is het achterliggende doel van de quotawetten de bevordering van de vertegenwoordiging van vrouwen in de politieke
besluitvorming, gegeven de "chronische ondervertegenwoordiging van de vrouwen
in de instanties waar beleidsbeslissingen worden getroffen". Dit doel kan echter
slechts gerealiseerd worden, wanneer ook politieke sleutelposities in handen van
vrouwelijke politici komen (Fiers et al., 2006; Matland, 2012) .
De beperkte groei van het aantal vrouwelijke burgemeesters is in lijn met eerdere bevindingen over de doorstroom van vrouwen naar de top van de Vlaamse
politiek. Volgens Meier en Verlet (2008) blijken politici en partijen het meest terughoudend te zijn bij de evaluatie en implementatie van de quotawetten op politieke
sleutelposities. Ook Fiers en collega's (2006) benadrukken dat juist die posities van
waaruit vrouwelijke politici de meeste invloed zouden kunnen uitoefenen voor hen
het moeilijkst bereikbaar blijven. Teneinde inzicht te verwerven in de condities
waaronder vrouwen erin slagen politieke posities te bemachtigen, dient gekeken
te worden naar die stappen die cruciaal zijn in het rekruteringsproces en naar de
drempels die vrouwen ervaren (Matland, 2012). In dit artikel passen we Matlands
schema van het rekruteringsproces van parlementsleden toe op de verwerving
van het burgemeestersambt (Figuur 2). Zo trachten we te verklaren waarom de
geldende quotawetten een beperkt effect hebben op het percentage vrouwelijke
burgemeesters in het Vlaams Gewest. Wij focussen op drie drempels in dit proces
en proberen de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: welke factoren zorgen
voor in- of uitsluiting van vrouwelijke kandidaten in de verschillende stappen van

het rekruteringsproces dat leidt tot het verwerven van het burgemeestersambt?
Ten eerste veronderstellen we dat de benoeming tot lijsttrekker door het partij bestuur een essentiële voorwaarde is om burgemeester te worden. De lijsttrekker
van de grootste coalitiepartner wordt in het Vlaams Gewest immers doorgaans
burgemeester. Bijgevolg bestuderen we welke factoren de kans op een vrouwelijke
lijsttrekker verhogen of verlagen. Eenmaal een kandidaat bovenaan de lijst staat ,
is het aantal stemmen dat hij / zij behaalt doorslaggevend voor het verwerven van
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het burgemeestersambt. De Belgische wet schrijft weliswaar voor dat de Gewestregering uit de leden van de gemeenteraad een burgemeester benoemt, maar in
de praktijk is het behalen van een voldoende hoeveelheid voo rkeurstemmen de
primaire voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze benoeming. Hoewel
voorkeurstemmen in formele z in niet bindend zijn in het Vlaams Gewest, vervullen ze informeel een doorslaggevende rol bij het verwerven van politieke posities
(Dewachter, 1967). Daarom bekijken we in een tweede stap welke factoren doorslaggevend zijn bij het uitbrengen va n een stem op mannelijke en vrouwelijke
kandidaten. Omdat noch het lijsttrekkersc hap noch het aantal voorkeurstemmen
dat een kandidaat behaalt bindend z ijn voor de benoeming van een burgemeester,
bestuderen we tot slot de factoren die de uiteindelijke verkiezing van vrouwelijke
burgemeesters beïnvloeden.

Kandidaat

Lijsttrekker

Partijbestuur

Burgemeester

/
Voorkeurstemmen

Bron: Aangepast van Matland (2012).
FIGUUR 2 .

Het rekruteringsproces van burgemeesters.

De literatuur over quotawetten beschrijft enkele belangrijke factoren die bij deze
stappen onderzocht dienen te worden. Een eerste factor die de vertegenwoordiging
van vrouwen in sleutelposities voorspelt, is de aanwezigheid van vrouwen in sleutelposities in het verleden. Vrouwen kunnen immers dezelfde positie uitoefenen in
een volgende termijn , bijvoorbeeld lijsttrekker of burgem ees ter (Matland, 2012).
Naast dit 'herverkiezingseffect' zijn vrouwen over het algemeen sterkere voo rstanders van quotawetten en van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en
vrouwen in de politieke besluitvorming (Meier, 2008). De verwachting is dus dat
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quotawetten onder een bestuur waarin vrouwen ze telen vaker zullen resulteren in
de benoeming van vrouwen op topposities. Tot slot is er de positieve werking van
vrouwelijke rolmodellen (Alexander, 2012; Meier, 2008; Wolbrecht & Campbell,
2008; maar z ie: Studlar & McAllister, 2002). Succesvolle vrouwelijke vertegenwoordigers in sleutelposities, zoals het lijsttrekkerschap en het burgemeestersambt, vergroten de kans dat dezelfde politieke partij (maar ook andere politieke
partijen) vrouwen aanstelt in sleutelposities (Matland, 2012; Meier, 2004).
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Hypo th ese 1: De kans op een vrouwelijke lijsttrekker of burgemeester is groter in
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Ten tweede toont eerder onderzoek dat er belangrijke verschillen zijn tussen
de Vlaamse politieke partijen in de manier waarop zij quotawetten percipiëren
(Meier & Verlet, 2008) en implementeren (Meier, 2004). Bijgevolg verwachten we
da t het effect van de quotawetten niet hetzelfde is voor alle partijen. Traditioneel
gezien zijn progressieve partijen ontvankelijker geweest voor genderissues en bestaand onderzoek toont aan dat voornamelijk progressieve partijen de quotawetten
in sterke mate steunen en opvolgen (Caul, 2001 ; Celis, 2006; Meier, 2004; Meier
& Verlet, 2008) . We verwachten dat er in meer progressieve partijen een sterkere
vertegenwoordiging is van vrouwelijke lijsttrekkers en burgemeesters dan in meer
conservatieve partijen.
Hypothese 2: In progressieve partijen is er een grotere kans dat een vrouw de
positie van lijsttrekker of burgemeester zal vervullen dan in conservatieve partijen.

Ook de grootte van de gemeente of stad kan invloed hebben op de mogelijkheden die vrouwelijke kandidaten krijgen. Het ambt van lijsttrekker en burgemeester
wordt gepercipieerd als een machtigere en meer prestigieuze positie in grotere
gemeenten of steden dan in kleinere gemeenten. In de literatuur wordt gesteld dat
er meer hinderpalen z ijn voor vrouwen voor meer prestigieuze posities (Borisyuk ,
Rallings & Thrasher, 2007; Fiers et al., 2006). Bijgevolg verwachten we dat de kans
kleiner is dat vrouwen politieke sleutelposities in handen krijgen in grotere dan in
kleinere gemeenten.
Hypothese 3: In grotere gemeenten is de kans kleiner dat vrouwen lijsttrekker of
burgemeester zijn dan in kleinere gemeenten.

Deze drie hypotheses hebben betrekking op de eerste en de laatste stap van
Matlands model, maar zijn niet van toepassing op de tweede stap uit het model:
het uitbrengen van voorkeurstemmen. Voor deze stap formuleren we twee afzonderlijke hypotheses . Een eerste reden die we in de literatuur vinden om al dan niet
voor een mannelijke of vrouwelijke kandidaat te stemmen, is het geslacht van de
kiezer. McDermott (2009) argumenteert dat mensen meer geneigd zijn te stemmen op kandidaten 'zoals zichzelf'. Tevens heeft onderzoek aangetoond dat de
aanwezigheid van vrouwen niet a ll een de descriptieve maar ook de substantiël e
vertegenwoordiging van vrouwen vergroot (Erzeel, 2012; Mansbridge, 1999), wat
tevens als een prikke l kan werken voor vrouwen om op vrouwen te stemmen.
Hypothese 4: Vrouwen hebben een grotere kans om een voorkeurstem uit te brengen op een vrouwelijke kandidaat dan mannen.
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Hoewel de positie op de lijst bij de Vlaamse lokale openlijstverkiezingen niet
bindend is, behalen lijsttrekkers doorgaans meer voorkeurstemmen dan de andere
kandidaten op de lijst. De lijsttrekkerspositie is voor veel kiezers doorslaggevend
in het uitbrengen van een voorkeurstem. Bijgevo lg is de kans dat een kiezer een
voorkeurstem op een vrouw uitbrengt, en de kans dat een vrouw burgemeester
wordt, groter wanneer een vrouw lijsttrekker is .
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Hypothese 5: De kans om op een vrouw te stemmen is groter als een vrouw lijst-

trekker is dan wanneer een man de lijst trekt.
In wat volgt bespreken we eerst de data die gebruikt zijn om deze hypotheses te
testen en bekijken we vervolgens voor elk van de drie stappen van het aangepaste
model van Matland welke van deze factoren al dan niet de inclusie van vrouwen in
het burgemeestersambt bevorderen. We besluiten met een overzicht van factoren
die de verkiezing van vrouwelijke burgemeesters in Vlaanderen beïnvloeden.

3.

Data en methoden

In dit artikel baseren we ons op twee datasets. Ten eerste verzamelden we informatie over het geslacht en de politieke partij van de burgemeesters en lokale lijsttrekkers in de 307 gemeenten van het Vlaams Gewest in 2006 en 2012. 5 Teneinde de
lijsttrekkers uit te sluiten van de vele kleine lokale partijen die geen invloed hebben
op het beleid, hebben we de dataset beperkt tot de volgende lijsttrekkers: 1) de
lijsttrekkers van alle politieke partijen die meerdere zetels hebben in het Federale
of Vlaamse Parlement; 2) de lijsttrekker van de politieke partij van de burgemeester
indien deze nog niet opgenomen was; 3) de lijsttrekker van de grootste politieke
partij of de tweede grootste politieke partij in de gemeente in 2006 (op basis van
het aantal stemmen). Waar hieronder gesproken wordt over 'percentage vrouwelijke lijsttrekkers ' werd steeds het percentage vrouwelijke lijsttrekkers per gemeente
berekend door het aantal vrouwelijke lijsttrekkers te delen door het aantal lijsttrekkers in een gemeente die aan de bovengenoemde voorwaarden voldeden. Deze
informatie is voornamelijk afkomstig van de administratie Binnenlands Bestuur
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (z ie www.vlaanderenkiest.be).
Politieke partijen zijn steeds gecodeerd als een nationale partij of als 'lokaal'.
De meeste politieke partijen komen op in de verschillende gemeenten onder de
nationale partijnaam. In sommige gemeenten komen nationale partijen echter op
onder een andere naam en in dat geval trachten we de ze partijen toe te wijzen aan
de nationale politieke partij. Wanneer er lokale lijstverbindingen zijn aangegaan,
is de kieslijst gecodeerd als de politieke partij die de lijst trekt en die de grootste
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partij vormt. Daarnaast namen in verschillende gemeenten lokale lijsten deel aan
de verkiez ingen. Indien deze lokale lijsten niet te herleiden waren naar een nationale politieke partij, kregen ze de code ' lokale lijst' (lokale lijsten die het hoogste
of het tweede hoogste aantal stemmen behaalden in 2006 of die de burgemeest er
leverden). In totaal werden 1.410 lokale kieslijsten in het ond erzoek opgenomen.
Ten tweede maken we gebruik van de 2012 PARTIREP exitpoll survey (Dassonneville et al., 2013). Naar aanleiding van de lokale verkiez ingen van 2012
zetten verschillende Belgische universiteiten (KU Leuven , ULB , UA , VUB , UHas-
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selt) en de Hogeschool Gent een exitpoll op in het kader van de interuniversitaire
attractie pool PARTIREP. Veertig Belgische gemeenten werden toevallig geselecteerd binnen verschillende clusters gebaseerd op socio-economische status van
de gemeente (voor meer informatie: Dassonneville, Marien & Hooghe, 2012). Binnen deze gemeenten werden vervo lgens stembureaus toevallig geselecteerd. Het
aanta l getrokken stembureaus per gemeente stond in verhoud ing tot de grootte
van de gemeente. Naar ieder getrokken stembureau werd een team van twee
interviewers gestuurd. Iedere vijfde kiezer die het stembureau verliet , maakte
deel uit van de steekproef. De responsgraad was 37,9 procent en de dataverzameling resulteerde in 4.591 face-to-face interviews. In dit artikel maken we gebruik
van de resultaten voor de 23 geselecteerde gemeenten van het Vlaams Gewest
(N=2.644).
Een belangrijke innovatie van deze exitpoll is de comb inatie van een traditionele vragenlijst met een 'mock ballot'. Een mock ballot is een exacte kopie van het
eigenlijke stembiljet, waarop de kiezer haar/ zijn volledige stem kan weergeven.
De mock ballot is een waardevol instrument om voorkeurstemmen te analyseren ,
gegeven het proportionele kiessysteem met open lijsten en de mogelijkheid om
meerdere voorkeurstemmen uit te brengen. Deze methode werd eerder gebruikt
in Iers verkiezingsonderzoek (Marsh & Sinnot, 2008). Na ieder interview werd
aan respondenten gevraagd om de mock ballot zelfstandig in te vullen . Teneinde
de vragenlijst en mock ballot met elkaar te verb ind en, hadden beide een uniek
identificatienummer.

4.

4.1

Resultaten

Analyse lijsttrekkers

We beginnen onze a na lyses met een studie van de eerste stap van het rekruteringsproces voor de verwerving van het burgemeestersambt: het lijsttrekkerschap.
De resultaten in Tabel 1 tonen dat er na de invoering van de quotawetten nog
steeds een sterke ondervertegenwoordiging van vrouwe lijke kandidaten aan de
top van de lijst is. Slechts één vijfde van de lijsttrekkers is een vrouw. Dit geldt
zowel voor 2006 als voor 2012 en de strengere reglementering lijkt dus vooral een
effect te hebben op de invulling van de tweede plaats op de lijst, eerder dan op
de keuze voor de lijsttrekker. Met betrekking tot de dri e stappen die leiden tot het
burgemeestersambt, vinden we in het lij st trekkerschap een eerste uitsluitingsmechanisme. De vraag is hoe deze aan- of afwezigheid van vrouwelijke lijsttrekkers
te verklaren va lt. Zoals hierboven besproken, verwachten we dat de volgende drie
factoren de kans op een vrouwelijke lij sttrekker beïnvloeden: (l) de aanwez igheid
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va n vrouwelijke lijsttrekkers en een vrouwelijke burgemeester tijd ens de laatste
verkiezingen ; (2) de politieke partij van de lijsttrekker; (3) het aantal inwoners van
de gemeen te.
De descriptieve resultaten tonen ind erdaad substantiële verschillen in het percentage vrouwelijke lijsttrekkers tussen de gemeenten (Figuur 3) en de politieke
partijen (Tabel 1) in het Vlaams Gewest.

140
115

120
c: 100

..,<Il
C:
<Il
<Il

80

E
<Il

Ij)

iij
..,

60

C:

"'
<t

43
40

33

29

26

28

20

20
7

4

0
:,2
0

:,2
0

:,2
0

:,2
0

:,2
0

:,2
0

:,2
0

:,2
0

:,2
0

:,2
0

:,2
0

-sf"

°'.;.,

-sf"

°'.;.,

-sf"
N

°'.;.,

M

-sf"

°'.;.,

-sf"
-sf"

°'.;.,

-sf"

N

M

6

6

6

N

N

6

M
M

6

-sf"

-sf"
-sf"

V)

6
V)

Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en eigen berekeningen.

FIGUUR 3.

TABEL 1.
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2012

14,7
20,1

21,5
19,6
18,8
22,0
28, 1
15,2
21,2
20,6
1.410

sp.a
Groen
Lokale partij
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Totaal
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1.236

LIJ

c..
c..
<t

:r:

:,2

0

-sf"

2006

Vlaams Belang

LIJ

\0

:,2
0

Politieke partij

c:,:

::.:
::::;

6

:,2

0

°'.;.,\0 "6 °'".;.,
\0
" "

CD&V

::.:

;::::

-sf"
\0

:,2

0

-sf"

co

6

co

Percentage vrouwelijke lijsttrekkers per politieke partij in het Vlaams Gewest.

N-VA

z

V)
V)

-J2.

Verdeling percentage vrouwelijke lijsttrekkers over de gemeenten.

(Open) VLD

LIJ

:,2

0

°'":'

Bron: Ministerie va n de Vlaamse Gemeenschap en eigen berekeningen.

u
z
LIJ
~

t-

LIJ

~ ~------RES PUBLICA • 2013 - 3

311
"WON'T YOU BE MY NUMBER TWO 7 "

Teneinde deze verschillen te verklaren, voeren we een multilevel logistische regressieanalyse uit. We maken gebruik van een multilevelanalyse, omdat de variabelen
in de analyse op verschillende niveaus gemeten werden. Op het niveau van de
gemeente werden de grootte van de bevolking, het geslacht van de zittende burgemeester en het percentage vrouwelijke lijsttrekkers in de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 vastgesteld. De politieke partij en het geslacht van de lijsttrekker
werden op het niveau van de politieke partij vastgesteld. De resultaten in de tabellen zijn odds ratio's en dienen gelezen te worden als een schatting van de toename
van de kans dat een vrouw lijsttrekker is wanneer de onafhankelijke variabelen
met één eenheid stijgen.
Over het antwoord op de vraag welke factoren de kans op een vrouwelijke lijsttrekker verhogen , geeft Tabel 2 een eenduidig beeld: enkel de aanwezigheid van
een vrouwelijke burgemeester en het percentage vrouwelijke lijsttrekkers in de
voorga ande verkiezingen in een gemeente verhogen de kans significant dat er in
een gemeente een vrouwelijke lijsttrekker aan de verkiezing zal deelnemen. 6 Daarmee is onze eerste hypothese met betrekking tot lijsttrekkers bevestigd: wanneer
vrouwen in voorgaande termijnen sleutelposities innamen , vergroot dit de kans dat
tijdens de volgende verkiezingen een vrouw de kieslijst zal aanvoeren. Mogelijke
verklaringen hiervoor zijn de herverkiezing va n vrouwen, het rolmodeleffect en de
invloed van vrouwen in de politiek op de implem entatie van de quotawetten . Voor
hypotheses 2 en 3 bieden de resultaten in Tabel 2 geen bewijs: we vinden geen
significante verschillen tussen de partijen en ook het bevolkingsaantal van een
gemeente heeft geen effect.
TAB EL 2.

Multilevel logistische regressie vrouwelijke lijsttrekkers 2012.
Vrouwelijke lijsttrekkers 2012

Vrouwelijke burgemeester 2006

2,29***

Percentage vrouwelijke lijsttrekkers 2006

1,01*

Bevolking gemeente
Politieke partij (ref. cat. = CD&V)

1,00

Groen

1,4 1

sp.a

1,02

(Open) VLD

0,87

N-VA

0,82

Vlaams Belang

0,94

Lokale partij

0,68
0,21 ***

Constante
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=1.410. Ng,rneeoteo =307. Sig. =*: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001.
Noten: Odds ratio's zijn weergegeven. Log likelihood =-705,61. McFadden Pseudo R' =0,024. ICC =
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4.2

Analyse van het stemgedrag

De aanwezigheid van een vrouwelijke burgemeester en het percentage vrouweli jke
lijsttrekkers in 2006 vergroten de kans dat het part ij bestuur een vrouwelijke lijsttrekker aanstelt in 2012 . Maar wordt er daadwerkelijk meer op vrouwen gestemd
wanneer zij de lijsttrekkerspositie innemen? Om deze vraag te beantwoorden onderzoeken we het stemgedrag van de kiezers aan de hand van de 2012 PARTIREP
exitpoll. Zo trachten we inzicht te verwerven in hoe kiezers hun stem gebruiken
om gendergelijkheid te facili teren of te verhinderen. Aan de hand van de resul taten
van de mock ba llot kunn en we op een zeer accurate wijze nagaan op welke kandidaten kiezers een voorkeurstem hebben uitgebracht.
Tabel 3 toont dat bijna de helft van de res pondenten alleen op mannen heeft
gestemd. Een vijfde van de respondenten heeft alleen op vrouwen gestemd. Een
derde stemde op zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. Deze groepen omvatten echter ook kiezers die slechts één voorkeurstem hebben uitgebracht en
uiteraard kan die ene stem dan enkel naar een vrouw of een man gaan. Als we de
respondenten die meer dan één voorkeurstem hebben uitgebracht nader bestuderen, zien we dat de overgrote meerderheid op zowel mannen als vrouwen heeft
gestemd. 17 procent van deze respondenten brengt echter meerdere voorkeurstemmen uit en steunt hiermee enkel mann elij ke kandidaten. Slechts 7 procent van
deze respondenten bracht meerdere voorkeurstemmen uit op enkel vrouwelijke
kandidaten.
TABEL 3.

Stemgedrag Vlaamse kiezers.

Alle kiezers

Kiezers met meer dan één
voorkeurstem

Alleen op vrouwen

21

7

Alleen op mannen

45

17

34

76

Totaal

100%

100%

N

1.678

720

Op mannen en vrouwen

Bron: 2012 PARTI REP Exit Poll, 23 gemeen ten Vlaams Gewest. Gewogen naar leeftijd en geslacht.
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In de volgende paragrafen trachten we dit stemgedrag te verklaren door de resu ltaten van de mock ballot te koppel e n aan de resultaten van de vragenli jst.
Hierbij richten we ons op die kiezers die meerdere voorkeurstemmen uitbrengen en bekijken we in lijn met onze hypo theses het effect van het geslacht van
zowel de kiezer als de lijsttrekker. De desc riptieve gegevens in Tabel 4 tonen
inderdaad aan dat vooral vrouwelijke kiezers enkel op vrouwen stemmen. De
meerderheid van de kiezers die enke l op mannen stemt, zijn mannen. Opval-
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!end is echter dat ook heel wat vrouwen alleen op mannen stemmen: 40 procent
van de kiezers die enkel voorkeurstemmen uitbrachten op mannelijke kandidaten is een vrouw.

TABEL 4.

Stemgedrag volgens geslacht.
Vrouwen

Mannen

Totaal

Alleen op vrouwen

75
40

25
60

100%

Alleen op mannen
Op mannen en vrouwen

49

51

100%

100%

Bron: 2012 PARTIREP Exit Poll. 23 gemeenten Vlaams Gewest. N = 720. Kiezers die meer dan één voorkeurstem uitbrachten. Gewogen naar leeftijd en geslacht.

Om een beter inzicht te verwerven in dit stemgedrag, maken we ook hier gebruik
van een multivariate analyse. De afhankelijke variabele omvat drie categorieën,
namelijk 'stemmen op alleen vrouwelijke kandidaten', 'stemmen op alleen mannelijke kandida ten' en 'stemmen op zowel mannelijke als vro uwelijke kandidaten'.
Om hypotheses 4 en 5 te testen voegen we het geslacht van de kiezer toe op individ ueel niveau en het geslacht van de lij st trekker op het niveau van de politieke
partij. We co ntrol eren in de analyse voor leeftijd en opleidingsniveau van de kiezer.
De meest geschikte analysemethode is bijgevolg een multinomiale regressieanalyse
waarin 'stemmen op mannen en vrouwen' als referentiecategorie fungeert. We
maken gebruik van multilevel random interceptmodellen, met 484 kiezers genest
in 82 lokale (afdelingen van) partijen.
De resultaten in Tabel 5 bevestigen de verwachting dat vrouwelijke kiezers een
significant grotere kans hebben om enkel op vrouwelijke kandidaten te stemmen
dan mannelijke kiezers, waarmee we onze vierde hypothese gesteund zien. De
ka ns om op mannelijke kandidaten te stemm en is echter niet significant verschillend voor mannelijke of vrouwelijke kiezers. Een andere belangrijke factor die het
stemmen voor vrouwelijke of mannelijke kandidaten beïnvloedt, is het geslacht
van de lijsttrekker. De kans dat een kiezer alleen op vro uwen stemt is groter indien
een vrouwelijke kandidaat de lij st trekt waarop hij /zij stemt. De kans om alleen
op mannen te stemmen is tevens significa nt kleiner indien de lijst waarvoor men
een stem uitbrengt getrokken wo rdt door een vrouw. Ook de resultaten van deze
analyse wijzen dus op het cruciale belang van de lij sttrekker en ond ersteunen onze
vijfde hypothese. 7 Hoewel Htun en Jones (2002) beargumenteren dat de vo lgorde
van kieslijsten minder belangrijk is voor de verkiezing van vrouwen in openlij stsystemen, zien we dat bij de Vlaamse loka le verkiezingen het lij sttrekkersch ap zeer
belangrijk is.
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TABEL 5.

Verklaren van stemgedrag: resultaten multilevel multinomiale regressie.
Alleen op vrouwen

Vrouw

Alleen op mannen

3,266**

0,784

Lager secundair

0,899

1,211

Hoger secundair

2,400*

1,671

18-30

0,542

1,367

31-50

1,057

1,119

Vrouwelijke lijsttrekker

3,099**

0,404*

Constante

0,023***

0, 182***

Opleidingsniveau (ref. = Hoger onderwijs)

Leeftijd (ref. = 50+)

Variantie tussen gemeenten = 1,62%
Log likelihood = -310,305
N = 484 in 82 lokale partijen. Sig.: * p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001.
Noten: Referentiecategorie= Stemmen op mannen en vrouwen. Risk ratio's zijn weergegeven. Variantie
tussen partijenoolmodel = 1,64%; Log likelihoodoolmodel: -328, 115.
Bron: 2012 PARTIREP Exit Poll.
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We kunnen besluiten dat kiezers meer op mannelijke kandidaten stemmen dan op
vrouwelijke kandidaten. Bijna de helft van de respondenten die een voorkeurstem
uitbrachten, stemde enkel voor mannelijke kandidaten. Slechts een vijfde van de
respondenten die een voorkeurstem uitbrachten stemde daarentegen enkel voor
vrouwelijke kandidaten . Als we kijken naar de respondenten die meerdere voorkeurstemmen uitbrachten, zien we dat meerdere voorkeurstemmen uitbrengen
voor enkel vrouwelijke kandidaten een zeer zeldzaam stemgedrag is. Uitsluitend
voor meerdere mannelijke kandidaten stemmen, gebeurt daarentegen frequent.
Naast het geslacht van de kiezer is het geslacht van de lijsttrekker een belangrijke
factor in het verklaren van het stemmen voor mannelijke of vrouwelijke kandidaten. Een vrouwelijke lijsttrekker verkleint de kans dat een kiezer uitsluitend op
mannelijke kandidaten stemt en vergroot de kans dat hij / zij uitsluitend stemt op
vrouwelijke kandidaten.
Deze bevindingen bevestigen onze veronderstelling dat, ondanks het openlijstsysteem, het geslacht van de lijsttrekker sterk verbonden is met het aandeel van de
stemmen dat vrouwen in een gemeente zullen behalen, en daarmee met de kans
dat een vrouw burgemeester zal worden. Het is echter nog de vraag of het aandeel
vrouwelijke lijsttrekkers ook een daadwerkelijk effect heeft op de kans dat in een
gemeente een vrouwelijke burgemeester verkozen zal worden. We zullen deze assumptie in het volgende gedeelte testen.
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4.3

Analyse burgemeesters

In deze sectie bestuderen we tot slot of het aandeel vrouwelijke lijsttrekkers daadwerkelijk een positief effect heeft op de kans dat een vrouwelijke burgemeester verkozen zal raken . In lijn met onze eerste drie hypotheses bekijken we of het geslacht
van de zittende burgemeester, de partij die de burgemeester levert en de bevolking
van een gemeente invloed hebben op de kans dat een vrouw burgemeester wordt.
Zoals reeds gesteld, heeft slechts 12,7 procent van de gemeenten van het Vlaams
Gewest een vrouwelijke burgemeester. CD& V levert in 2013 de meeste burgemeesters: 137 CD&V-kandidaten werden burgemeester, van wie 18 vrouwen. Met andere
woorden: 13,1 procent van de christendemocratische burgemeesters is een vrouw.
De resultaten in Tabel 6 tonen soortgelijke percentages bij de andere grote politieke
partijen. Opmerkel ijk is dat 17,4 procent van de gemeenten met een N-VA-burgemeester bestuurd wordt door een vrouw. Eerder dan het ideologisch profiel van de
partij die zich aan de rechterzijde van het ideologisch spectrum situeert, lijkt de
jonge leeftijd van de partij het enigszins afw ijkende patroon van N-VA te verklaren.
Voor zittende burgemeesters is het vaak gemakkelijk hun mandaat te verlengen ;
bijgevolg verloopt de rotatie van het politiek personeel op het lokale niveau relatief
traag (Ackaert, 1994). N-VA daarentegen is een relatief nieuwe politieke partij die
voor de lokale verkiezingen veel nieuwe kandidaten diende aan te trekken.
TABEL 6.

Descriptieve gegevens vrouwelijke burgemeesters per partij .
Aantal burgemeesters

sp.a
CD&V

2013

2013

2006

25
137

12,0

10,3

13,1
9,6

10,8
9,6

0,0
17,4
11,1

50,0

12,7

10,4

(Open) VLD
Groen!

52
2

N-VA
Lokale lijst

46
45
0

VB
Totaal

% Vrouwelijke burgemeesters

307

9, 1

~

Bron: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en eigen berekeningen .
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In een multivariate logistische regressie analyseren we de invloed van deze factoren op de kans op een vrouwelijke burgemeester. De afhankelijke variabele
omvat het geslacht van de 307 in 2012 gekozen Vlaamse burgemeesters (met 'O ':
een mannelijke burgemeester en 'l': een vrouwe lijke burgemeester). We merken
in Tabel 7 op dat we met een pseudo R2 van 0,22 relatief vee l variantie kunnen
verklaren met dit model. Verder zien we dat het percentage vrouwel ijke lijsttrek-
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kers in een gemeente een positief en significant effect heeft op de kans op een
vrouwelijke burgemeester in de gemeente. Dit toont opnieuw aan dat het lijsttrekkerschap, en daarmee het geslacht van de lijsttrekker, van essentieel belang
is voor de stijging van het aantal vrouwelijke burgemeesters. Daarnaast is er een
sterk verband tussen het geslacht van de zittende burgemeester en de kans op
een vrouwelijke burgemeester. 8 Deze bevinding steunt onze eerste hypothese:
vrouwelijke burgemeesters in een voorgaande termijn vergroten de kans dat in
de daaropvolgende termijn een vrouw burgemeester zal zijn. Voor wat betreft
onze tweede en derde hypothese vinden we, net als in het geval van het lijsttrekkerschap, geen steun: er zijn geen sign ificante effecten voor de grootte van een
gemeente en we vinden geen significante verschi ll en tussen de partijen.
TAB EL 7.

Logistische regressie vrouwelijke burgemeester 2012.

Vrouwelijke burgemeesters 2012
Percentage vrouwelijke lijsttrekkers 2012
Geslacht zittende burgemeester
Bevolking gemeente

1,05***
4,44**
1,00

Politieke partij (ref. cat. = CD&V)
N-VA
sp.a
(Open) VLD
Lokale lijst
Constante

1,00
0,87
0,58
0,72
0,04***

N = 305. Sig.: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. De resultaten in de tabel zi jn odds ratio's. Pseudo R' =
0,22; Likelihood Chi'= 50,61***.
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De meeste casestudies over de invloed van quotawetten laten zien dat deze wetgeving een positieve invloed heeft op het verwezenlijken van een evenwichtige
descriptieve vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (bv. Schwindt-Bayer,
2009). Sinds 2002 geldt in België een bijzonder strakke regel inzake quo tawetten, waarbij politieke partijen de verp licht ing hebben voor ieder ges lacht de
helft van hun kies lij st te reserveren en de eers te twee plaatsen op hun lij st toe
te kennen aan kandidaten van een verschi ll end ges lacht. In 2012 waren deze
regels voor het eerst van kracht bij de lokale verk iezingen in het Vlaams Gewest. Hoewel het percentage vrouwelijke gemeenteraadsleden toeneemt, blijft
het percentage vrouwelijke burgemeesters echter sterk achter. Deze constatering
onderstreept het belang om bij de bestudering van de impact van quotawetten
"voorbij de aanta ll en te kijken" (Erzeel & Meier, 2011, p. 8). De quotawetten
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mogen dan ontworpen zijn om de samenstelling van kieslijsten te reguleren, hun
onderliggende doel - de bevordering van de vertegenwoordiging van vrouwen
in de politiek - kan niet los gezien worden van de mate waarin vrouwen sleutelposities binnen het politieke systeem verwerven. Gezien het achterblijvende
percentage vrouwe lijke burgemeesters blijft de vraag hoe effectief de quotawetten zijn geweest.
Om dit beperkte effect nader te kunnen duiden, bouwden we in dit artikel voort
op Matlands (2012) analyse van het effect van het rekruteringsproces op de verwerving van politieke posities door vrouwen . We onderzochten drie stappen die
leiden tot het bemachtigen van het burgemeestersambt: het lijsttrekkerschap, het
verwerven van voorkeurstemmen en uiteindelijk het burgemeesterschap. Welke
factoren zorgen op elk van deze punten voor insluiting of uitsluiting van vrouwen
in de strijd om het burgemeesterschap? We vinden ten eerste dat, net als het aandeel vrouwelijke burgemeesters, ook het aandeel vrouwelijke lijsttrekkers met 20,9
procent sterk achterblijft. Maar we zie n ook dat er in gemeenten die reeds bestuurd
werden door een vrouwelijke burgemeester een grotere kans bestaat dat partijen
een vrouw aan het hoofd van hun kieslijst opstellen.
Leiden vro uwe lijke lijsttrekkers ook automatisc h tot meer voorkeurstemmen
voor vrouwen? Uit onze analyse van stemgedrag van het Vlaamse electoraat
blijkt inderdaad dat wan neer lij sttrekkers vrouw zijn, kiezers een grotere kans
hebben om op vrouwen te stemmen. In lijn hiermee vinden we bij onze analyse
van de 307 Vlaamse burgemeesters dat het percentage vrouwe lijke lijsttrekkers
in een gemeente een positieve invloed heeft op de kans dat een vrouw burgemeester wordt. We kunnen co nclud eren dat de sterke ondervertegenwoordiging
van vrouwelijke burgemeesters te herleiden is tot een gebrek aan vrouwelijke
lijsttrekkers. In de praktijk vullen de meeste politieke part ij en de rege l dat de
topkandidaten van een versch illend geslacht moeten zijn in door een man op de
eerste en een vrouw op de tweede plaats op te nemen. Vooraleer de quotawetten
op loka a l niveau ertoe zullen bijdragen dat vrouwen meer invloedrijke posities
zullen innemen, moet dus in eerste instantie onderzocht worden hoe partijen
ertoe aangezet kunnen worden om vrouwen op de eerste plaats van hun kieslijst
te plaatsen.
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Met de termen ' vro uwelijk' en 'mannelijk' verwij zen we naar het ges lacht van de
persoon en doen we geen uitspraken over de 'vrouwelijkheid' of 'mannelijkheid' van
een persoon. Hoewel 'verkozenen van het vrouwelijk ges lacht' en 'verkozenen van het
mannelijk geslacht' een meer adequate formulering is, gebruiken we in dit artikel om
stilistische redenen de termen 'mannelijk' en 'vrouwelijk'.
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2.

We dienen op te merken dat de invoering van de quotawetten aan de basis ligt van

deze stijging, maar dat ook andere factoren zoals de veranderingen in het kiessysteem
in rekening gebracht moeten worden (Sliwa, Meier & Thijssen, 2011).
3.

Decreet houdende de organisaties van de lokale en de provinciale verkiezingen van

8 juli 20ll, BS 25 augustus 20ll.
4.

In het Belgische politieke systeem is het burgemeestersambt een belangrijke poli-

tieke functie die in de praktijk vaak functioneert als een springplank naar een verdere
politieke carrière. In het Belgische politieke systeem weegt een burgemeestersambt politiek veel zwaarder door dan in het Nederlandse systeem (Ackaert, 1994).
5.

Het Vlaams Gewest telt 308 gemeenten. We hebben het hier echter steeds over 307

gemeenten, omdat in de kleinste gemeente van het Gewest geen verkiezingen werden
georganiseerd aangezien het aantal kandidaten precies even groot was als het aantal te
begeven mandaten.
6.

Ook wanneer we de gemeenten waarin vrouwelijke burgemeesters herverkozen

werden in 2012 verwijderen uit de analyse, blijft het geslacht van de zittende burgemeester een significante voorspeller van het geslacht van de lijsttrekker.
7.

We vinden dezelfde resultaten wanneer we ook de kiezers opnemen die slechts één

stem uitbrachten: vrouwen stemmen vaker alleen op vrouwen en het geslacht van de
lijsttrekker heeft een significant effect op de kans om enkel op vrouwen te stemmen.
8.

Bij het verwijderen van de gemeenten waarin vrouwelijke burgemeesters werden

herverkozen verdwijnt het significante effect van het geslacht van de zittende burgemeester. In de ze analyse levert N-VA significant meer vrouwelijke burgemeesters.
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APPEND IX

Descriptieve gegevens 2012 PARTIREP Exit Poll.
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Hoe parlementsleden
denken over de legitimiteit
van quota: een Europese
vergelijking
Silvia Erzeel en Didier Caluwaerts

ABSTRACT: How MPs Think about the Legitimacy of Gender Quotas:
A European Comparison
Even though gender quotas are increasingly adopted, the legitimacy of such measures
remains an issue of controversy. In this contribution, we ask how MPs, i.e. the key
players in the impl ementation and adoption of quotas, think about affirm ative action,
and under wh ich conditions they find quotas to be legitimate meas ures for improving
gende r eq uality. Our res ults reveal that much variation ex ists as to how MPs perceive
the legitimacy of quotas. This va ri ation plays out at both the individual and the macro
level. Women and left-wing MPs cons id er quotas to be more legitimate tha n men and
right-win g MPs. Th e open ness of the parliam entary arena towards wo men's movement proves to be an important co ndition for the positive evaluation of quotas. The
broader electora l and parliamentary context only has a conditional effect: it influences
fema le MPs' assessment of quotas but not that of male legislators.

KEYWORDS: gender quotas, affirmative action, politica! representation, Members of Parliament, comparative research
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De voorbije jaren was er veel aa ndacht voor de poli tieke ondervert ege nwoordiging
van sociale groepen, in het bij zo nder va n vro uwen. Hoewel de ondervertege nwoordiging van vrouwen ve le dimensies hee ft (Ph ill ips, 1995), blijft hun descriptieve
(of num eri eke) ondervertegenwoordiging in het parlement een van de meest ge-
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representatieve democratie. Hoe kan een systeem van vertegenwoordiging immers
representatief zijn , en hoe kunnen de uitkomsten die eruit voortvloeien legitiem
zijn, als de vertegenwoordigende instellingen voornamelijk bestaan uit mannen
(Phillips, 1995; Young, 2000)?
Om de aanwez igheid van vrouwen te verbeteren, hebben partijen en overheden
een reeks maatregelen in het leven geroepen, waarvan genderquota de meest verspreide zijn (Krook, 2009). Wereldwijd hebben meer dan honderd landen quota
aangenomen en dat aantal neemt jaarlijks toe. Ook het wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan, de implementatie en de impact van quota is sterk toegenomen (Krook , 2009; Celis, Krook & Meier, 2011). Quota zijn echter niet alleen trendy,
aldus Dahlerup (2008), ze blijven ook controversieel. De inzet van de debatten
tussen voor- en tegenstanders is dubbel. Enerzijds gaan ze over het nut en de effectiviteit: zijn quota nodig om een genderevenwicht in de politiek te realiseren? En
onder welke omstandigheden bereiken ze hun doel? Vele studies tonen aan dat het
succes van quotamaatregelen afhankelijk is van het design van de quotamaatregel
zelf (bijvoorbeeld het vrijwillig of bindend karakter van de regel en het type van
sanctie; Schwindt-Bayer, 2009) en van de bredere electorale context (bijvoorbeeld
de politieke wil van de partijen , het lijsttype, de grootte van het kiesdistrict en van
de partij; Htun & Jones, 2002).
Anderzijds is ook de legitimiteit van quota sterk omstreden. Quota gaan hand
in hand met bepaalde ideeën over democratie en gelijkheid. Ze zijn slechts een legitiem middel, wanneer ze stroken met de algemene opvattingen van een samenleving over democratie en wanneer de ondervertegenwoordiging van vrouwen daadwerkelijk als een structureel probleem wordt erkend (Meier, 2008 ; Krook, 2009).
Dit betekent dat de legitimiteit van quota een noodzakelijke voorwaarde is , opdat
de regels daadwerkelijk omgezet worden in een verbeterde descriptieve, symbolische en substantiële vertegenwoordiging van vrouwen. Enkel dan zullen quota
vertaald worden in zetels voor vrouwen, aangezien partijen en parlementsleden
meer geneigd zullen zijn om bestaande quotaregels na te leven en om initiatieven
te nemen om vrouwelijke kandidaten te rekruteren (Davidson-Schmich, 2006).
De mate waarin parlementsleden en partijen quota legitiem vinden, is aldus
een uiting van het diffuse vertrouwen dat zij hebben in quota als institutie. Het
reflecteert of ze denken dat quota een noodzakelijk en wenselijk democratisch
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attribuut zijn en in welke mate quota bijdragen tot de vervolmaking van de democratie. Toch is het niet ondenkbaar dat de legitimiteit van quota in vraag wordt
gesteld. Quota wij z igen immers het institutionele status quo en z orgen ervoor dat
nieuwe maatschappelijke groepen meer kansen krijgen. Dit kan bedreigend overkomen voor parlementsleden wier persoonlijke positie (bijvoorbeeld op de lijst of
in het parlement) in het gedrang komt. Ook is het mogelijk dat quota niet legitiem
gevonden worden omdat ze niet (langer) nodig zijn. De perceptie dat de houdbaarheidsdatum van quota verstreken is, kan bestaan in parlementen die een sterke
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toename van het aantal vro u we n hebben gezien. Ten slotte leeft het idee dat quota
een discriminatie afschaffen om een nieuwe in het leven te roepen.
De perceptie dat quota legiti em zijn is dus essentieel voor hun succesvolle aa nname en voor de blijvende ondersteuning ervan. Toch weten we meer over de
fac toren die hun effectiviteit verklaren dan over fac toren die hun legitimitei t beïnvloeden . Daarom analyseren we in deze bijdrage de mate waarin quota als legiti em
worden beschouwd door parlementsleden in 13 Europese la nden, en de verschillende fac toren die hun percepties daaromtrent beïnvloeden. We maken da arbij
gebruik van het internat ionaa l vergelijkende PARTIR EP-o nd erzoek.
Deze focus op individuele parlementsleden is relatief nieuw. Voorgaande st udies
zoo mden vooral in op de centrale ro l van overheden, partijen en vrouwenbewegi nge n in de totstandkoming en implementatie van quota (Krook, 2009). Toch zien we
da t ook individuele parlementsleden ee n bela ngrijke ro l spelen in het wetgevend
werk dat leidt tot quota. Zij z ijn bel a ngrijke schakels in het proces dat leidt tot de
aanname en implementatie va n partijquota en wettelijk bindende quota (Dubrow,
2010). Daarenboven voeden de percepties van politici over quota het publieke debat over de manieren waarop overheden de politi eke gelijkh eid tussen vrouwen en
mannen moeten realiseren. Meier (2008) toont bijvoorbeeld aan dat quotaregels op
macroniveau gecontes teerd blijven, zelfs lang nadat ze z ijn aangenomen , omdat
zij geen weerkl a nk vind e n op mi cronivea u. Als we wi llen vermijd en dat quota hun
doel voorbijschieten, moeten we dan ook weten hoe groot het politieke draagvlak
is voo r deze vo rm va n positieve actie.
Wij voeren een vergeli jkende st udie uit naar de percepties van legitimitei t van
q uo ta bij Europese parlementsleden. Eerd er onderzoek is gro tend eels gebaseerd
op individ uele lande nstud ies (Meier, 2008; Dubrow, 2010), terwijl een compara tief
perspectief een bela ngrijke meerwaarde biedt. Het laat ons immers toe om naast de
individuele variabe len die in casestudieonderzoek naar voren worden geschoven
(zoals geslacht en id eo logie) de invloed van in stituti onele facto ren (zoa ls het electora le systeem en de parlementaire co ntext) op de perceptie va n quota na te gaan .
We kunnen met and ere woorden tegelijkertij d de in vloed va n indi vidu ele 'agency'
en di e van instituties in kaa rt brengen.
Hierna gaan we eerst in op de theorie over de legitimiteit van quota, en meer
bepaa ld op de verkla ringsgro nd en die daarvoor in de literatuur worden aangehaald . In het derde deel bespreken we de surveydata die we voo r dit onderzoek
gebruiken. Vervolgens beschrijven we hoe legiti em quota gevonden worden en of
daarin lande nverschill e n te vind en zijn . Verder bieden we een verklaringsmode l
voor de attitud en ten aanzien van quota op bas is van de individu ele en instituti onele ach tergrond va n de parlementsleden. Vanuit deze resultaten trekken we ten
slotte co nclusi es over de legitimite it van quota .
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2.

Theoretische verklaringsgronden voor de attituden
van parlementsleden

De literatuur reikt verschill ende verklaringsgronden aan voor de attituden van parlementsleden ten aanzien van quota. Casest udi es wij ze n doorgaans op het belang
van twee sleutelfactoren: het geslacht va n de vertegenwoordiger en z ijn/ haar id eologisch profiel. Daarnaast wordt in de bredere literatuur over quota het belang van
institutionele factoren zoa ls het elec toraa l systeem en de parlementaire con text
beklemtoond. Hieronder form uleren we hypot hese n over hoe deze indiv idu ele en
in stitutio ne le factoren de legitimiteit van quota beïnvloeden.
Ten eerste werden in tal van st udies sekseverschill en in de attituden van parlementslede n gevonden. Mannen en vrouwen denken op ve rschillend e manieren over
de oorza ken van ongelijke politieke vertegenwoord iging . Vrouwen sch rijven die ondervertegenwoordiging vaker toe aa n structurele fac toren: ze menen bijvoorbeeld
dat vro uwen minder ta lrijk aanwezig z ij n, omdat partijen mann eli jke kand id aten
verki ezen of omdat de politiek vrouwon vriendelijk is. Mannen zoeken de verklaring
veeleer op het individu ele niveau (Meier, 2008), bij voorbee ld in het feit dat vro uwen
mind er politieke ambiti e of interesse zo uden hebben. Deels als gevo lg hiervan zijn
vrouwelij ke parlementsleden vaker voo rstanders van ' hard e' of stru cturele maatregelen, zoa ls quota, om de ondervertege nwoordiging van vrouwen weg te werken
(Krook, 2009 ; Lovenduski & Norris, 2003). Ze zijn er ook meer van overtuigd dat
quota een correctie doorvoeren op een slecht werkende democratie (Meier, 2008).
Volgens mannen promo ten quota geen gelijkheid en ondermijnen ze net het principe van non-discriminatie (Meier, 2008). Onze eerste hypothese luidt dan ook:
H 1: Vrouwen zijn meer geneigd dan mannen om quota als legitiem te beschouwen.

Wanneer geen sekseverschillen gevond en worden, heeft dit vaak te maken met
de ideologische achtergrond van parlementsleden (D ubrow, 2010). Parlementsleden uit lin kse - vooral groene - partijen zijn quota doorgaans meer genegen dan
parlementsleden met een rechts profiel (K ittilson , 2001; Davidson-Schmich, 2006).
Linkse id eologi eën hebben een meer egalitair kara kter en staan va nuit dat bas isprincipe positiever ten aa nzien van (staa ts) inm engi ng om ongelijkheden weg te
werken (Ki ttilson, 2001). Rechts-co nserva tieven staan nega tiever tegenover quota ,
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omdat ze pleiten voor ee n tradi tionele rolverde ling en voo r een grotere rol va n
vrouwen in de privésfeer. Rechts-individualistische ideologieën plaatsen het indi-
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vidu - en niet de sociale groep - centraal en zien de ondervertegenwoordiging van
vrouwe n mind er als een structureel probleem (Dubrow, 2011).
Recente studies wijzen er echter op dat de impact van (partij) ideologie mogelijk afzwakt. Vergelijkend onderzoek duidt bijvoorbeeld centrumpartijen zoals
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christendemocratische partijen aan a ls central e actoren in de totstandkoming van
quota (Lovenduski et al., 2005). Sommige rechtse partijen spreken z ich bovendien
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(Matland & Studlar, 1996; Erzeel & Meier, 2011). In dat geval zu llen rechtse partijen
vooral de effectiviteit van quota erkennen, zonder de legitimiteit ervan volledig te
onderschrijven. Onze hypothese blijft daarom dat:
H2: Hoe linkser parlementsleden zijn, hoe meer geneigd ze zullen zijn om quota
als legitiem te beschouwen.

Tot nog toe heeft weinig onderzoek aandacht gehad voor de invloed van de
institutionele con text op de attituden van politici. Dit is enigszins verrassend aangezien quota moeten aarden in een bredere institutionele context (Kittilson, 2001;
Norris, 2004). Zo bestaat er een brede consensus over, dat quota beter aarden in
proportionele systemen met lijsten dan in meerderheidssys temen. Quota worden
ingezet om de nood voor een betere proportionele vertegenwoordiging te erkennen
(Krook, 2009). De verdeling op de lijst laat partijen toe om een diversiteit aan kandidaten (waaronder vrouwen) voor te stellen (Dahlerup & Freidenvall, 2010). Het
feit dat de ' district magnitude' hoger is in PR-lijstsystemen maa kt bovendien dat
de inclu sie van vrouwen door middel van quota niet per definitie de exclusie van
mannen inhoudt: vrouwelijke kandidaten kunnen toetreden tot de politieke arena
zonder dat dit strikt genomen zetels kost aan mannen (Mat land & Studlar, 1996) .
Vandaar dat we volgende hypothesen voorstellen:
H3: Quota worden als legitiemer beschouwd in PR-lijstsystemen dan in meerderheidssystemen.
H4: Hoe hoger de district magnitude, hoe meer quota als legitiem worden aangezien.

Verder zijn quota effectiever in systemen zo nder voorkeurstemmen waarin partijen quota beter kunnen afdwingen (Norris, 2004), waarin vrouwenorganisaties
beter hun eisen kunnen doordrukken (Leyenaar, 2004), en waarin de impact van
quota niet afge zwa kt wordt wanneer kiezers mannelijke kandidaten verkieze n boven vro uwelijke kandidaten (Fréchette, Maniquet & Morelli, 2008). Voor wat de
gepercipieerde legitimiteit betreft, zijn er tegengestelde verwachtingen. Enerzijds
is het waarschijnlijk dat de legitimiteit van quota vooral in vraag wordt gesteld in
systemen waarin kiezers en niet partijen het laatste woord hebben . Een bel angrijk
argument tegen het gebruik van quota is immers dat ze de keuzev rijheid van kiezers beperken doordat onbekwame kandidaten op de lijst worden gezet (Dahlerup
& Freidenvall, 2010). Anderzijds is het mogelijk, dat quota omzeild worden in
systemen met voorkeurstemmen , waardoor ze minder bedreigend zullen zijn en
als meer legitiem beschouwd worden. Op basis van het voorgaande deduceren we
twee tegengestelde hypothesen:
HSa: Quota worden als legitiemer beschouwd in systemen met voorkeurstemmen.
HSb: Quota worden als legitiemer beschouwd in systemen zonder voorkeurstemmen.
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2009). Quota worden waarschijnlijk als meer legitiem beschouwd in parlementen
die gekenmerkt worden door vrouwvriendelijke instituties en een egalitaire cultuur
(Lovenduski & Norris, 1993) . We meten de ' vrouwvriendelijkheid' van een parlement aan de hand van drie indicatoren: de link tussen vrouwenbewegingen en
het parlement, het type parlement (regionaal of federaal/nationaal) en het aantal
vrouwen in het parlement.
Ten eerste verwachten we dat de attituden van parlementsleden beïnvloed
worden door de toegang van vrouwenbewegingen tot het parlement. Vrouwenbewegingen zijn katalysatoren voor de verbetering van de vertegenwoordiging van
vrouwen en cruciale actoren voor de totstandkoming en implementatie van quota
(Krook, 2009). Vrouwenorganisaties zijn ook belangrijke toeleveraars van di scours
en van informati e (bijvoorbeeld cijfermateriaal en buitenlandse 'best practices ')
over het belang van quota (Krook, 2009; Celis, Krook & Meier, 2011). De aanwezigheid van dergelijke argumentaties zal de legitimiteit van quota verhogen . We
veronderstellen dat:
HG: De legitimiteit van quota zal toenemen wanneer contacten tussen parlementen en vrouwenbewegingen nauwer zijn.
Een tweede indicator maakt een onderscheid tussen federale / nationale parlementen en regionale parlementen. Regionale parlementen worden geprezen voor
het feit dat ze een vrouwvriendelijker karakter hebben dan federale/nationale parlementen (Mackay, 2006). De reden daarvoor is dat ze vaak nieuwe parlementen
zijn, waarvan het institutioneel design mogelijkheden biedt voor de promotie van
een nieuwe (egalitaire) politieke cultuur. Er is meer ruimte voor de erkenning van
nieuwe machtsrelaties en voor het insluiten van groepen die voordien genegeerd
werden (Mackay, 2006). We verwachten dat:
H7: De legitimiteit van quota zal hoger zijn in regionale parlementen dan in
federale/ nationale parlementen.
Een laatste ind icator is het aantal vrouwen in het parlement. Studies tonen aan
dat de instroom van een ' kritische massa' aan vrouwen ertoe leidt , dat bepaalde
praktijken en normen inclu siever en vrouwvriendelijker worden (Dahlerup, 2006).
Daarenboven kunnen we verwachten dat parlementsleden de bijdrage van vrouwen positiever evalueren wanneer het aantal vrouwen toeneemt en quota bijgevolg
als legitiemer beschouwen . Tegelijkertijd is het omgekeerde mogelijk: wanneer het
aantal vrouwen hoog genoeg is, lijken quota niet meer nodig, en zullen parlementsleden de legitimiteit ervan lager inschatten. Twee tegengestelde hypothesen
volgen hieruit:
HSa: De legitimiteit van quota zal toenemen met een toename van het percentage
vrouwen in het parlement.
HSb: De legitimiteit van quota zal afnemen met een toename van het percentage
vrouwen in het parlement.
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3.

De PARTIREP-bevraging

Om bovenstaande hypothesen te toetsen , doen we een beroep op de data van de
2008-2012 PARTIREP-bevraging bij parlementsleden (zie Deschouwer & Depauw,
te verschijnen). In deze bijdrage baseren we ons op de resultaten uit 13 van deze
landen: België, Duitsland , Frankrijk, Hongarije, Italië, Ned erland, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De
13 landen weerspiegelen een diversiteit aan politieke systemen inzake staatsstructuur, kiessysteem, aantal vrouwelijke parlementsleden, aan / afwezigheid
van wettelijke genderquota, en z . In elk van de landen werden parlementsleden
uit de nationale/federale parlementen aangeschreven. In kleinere landen (zoals
België en Portugal , maar ook Oostenrijk en Zwitserland) werden de leden van
alle regionale parlementen bevraagd. In grotere landen werden parlementsleden
in een selectie van regionale parlementen uitgenodigd: in Duitsland (Brandenburg, Rijnland-Palts, Neder-Saksen en Thüringen), Frankrijk (Acquitaine en Poitou-Charentes), Italië (Calabrië, Campanië, Latium, Lombardië, Toscane en Valle
D'Aosta), Portugal (Madeira en Azoren), Spanje (Andalusië, Baskenland, Catalonië en Valencia), en het Verenigd Koninkrijk (Wales en Schotland). Deze selectie
was gebalanceerd in termen van centrale en randregio's, van regio's met sterke
en z wakke identiteiten, en van regio's waar links of rechts de macht uitmaakt.
De online vragenlijst werd opgesteld door een internationaal wetenschappelijk
team en werd constant gehouden in de verschillende talen . Parlementsleden ontvingen een introductiebrief en een e-mail die hen uitnodigden om de vragenlijst in
te vullen, alsook twee herinneringen. Desondanks waren face-to-face interviews
en telefonische herinneringen noodzakelijk om de respons te verhogen (Tabel 1) .
Bepaalde landen (voornamelijk Zwitserland) en linkse partijen zijn licht oververtegenwoordigd in de dataset. Deze scheeftrekking werd gecorrigeerd met gewichten.
We namen verder geen scheeftrekking waar met betrekking tot de percentages mannelijke en vrouwelijke parlementsleden die de vragenlijst invulden (Erzeel, 2012).
TABEL 1 .

Respons in de 13 landen.
N antwoorden

% antwoorden

België

Nat.

70

47%

93

30%

Duitsland

Reg.
Nat.

Frankrijk
Hongarije
Italië

134

22%

Reg .
Nat.
Reg .
Nat.

145

34%

50

9%

40

29%

99

26%

Nat.
Reg.

45

7%

83

23%
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Nederland

Nat.

Noorwegen

Nat.
Nat.

Oostenrijk

Portugal

Reg.
Nat.
Nat.

Spanje

Reg.
Nat.

Verenigd Koninkrijk

Reg.
Nat.

Zwitserland

Reg.
Nat.

Polen

Reg.

N antwoorden

% antwoorden

65
46

43%

55
172
55
76

27%
30%
38%
12%

42
104
168

33%
40%
30%
40%

62
45

10%
24%

49

25%

555

22%

Vijf van de 13 landen hebben wettelijk bindende genderquota aangenomen: België,
Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië. Het design van de quotamaatregelen verschilt
echter met betrekking tot de verplichte drempels en het type sanctie (Praud, 2012).
In België en Frankrijk geldt een strikte pariteit onder de kandidaten. In Spanje moet
40 procent van de kandidaten van het vrouweli jk/mannelijk geslacht z ijn. In Portugal en Italië zijn de drempels het laagst met een verplicht quotum van 33 procent.
De niet-naleving van quota wordt verder streng gesanctioneerd in België en Spanje,
waar lijsten die niet voldoen aan de regels niet geldig zijn. In de andere gevallen is
de sanctie minder streng, omdat partijen slechts een geldboete moeten betalen (in
Portugal en op het Franse nationale nivea u) of omdat veel afhangt van de goodwill van partijen (Italië) (Praud, 2012). In elk van de overige acht landen zonder
wettelijk bindende quota heeft telkens minstens één partij vrijwillige partijquota
aangenomen (www.ipu .org, 2013) .
Om de legitimiteit van quota te meten, stelden we de volgende vraag: " In welke
mate bent u het eens met de stelling dat positieve actie een legitiem middel is
om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek tegen te gaan?". De
respondenten konden antwoorden dat ze het hiermee "helemaal oneens", "eerder
oneens ", "noch oneens, noch eens", "eerder eens" of "helemaal eens " waren . De
vertaling van de term 'positieve actie ' in de verschillende talen gebeurde door de
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internationale landenexperts . De term 'quota' werd niet letterlijk gebruikt in de
vraagstelling, omdat het begrip te controversieel was in sommige landen. Aan-
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gezien we de attituden van parlementsleden ten aanzien van het principe achter
quota wilden meten en niet hun attituden ten aanzien van de term ' quota ' zelf,
kozen we ervoor om het begrip 'quota ' te vervangen door ' positieve actie' of 'po-
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noniemen worden gelezen. 'Positieve actie' omvat naast quota andere strategieën
zoa ls streefcijfers of vormingen van vrouwen . Aangezien de term 'positieve discriminatie' strikter is, en mogelijk meer gecontesteerd, dan 'positieve actie', voeren
we in de volgende sectie een controle door voor taalgebruik.

4.

Quota en legitimiteit in Europa

Tabel 2 maakt duidelijk dat 40 procent van parlementsleden het "eerder eens" is met
de stelling dat positieve actie/ discriminatie een legitiem middel is om de politieke
ondervertegenwoordiging van vrouwen tegen te gaan. Bovendien reageert 16% onder hen uitgesproken positief: zij zijn het "helemaal eens" dat positieve acties/
discriminatie een legitiem middel zijn . Eén vierde van de respondenten reageert afkeurend en is het oneens of helemaal oneens met de legitimiteit van quota. In totaal
18 procent van de parlementsleden geeft aan geen uitgesproken mening te hebben .

T ABE L 2.

De gepercipieerde legitimiteit van positieve actie/discriminatie onder parlementsleden (N = 1642).

Helemaal oneens

Oneens

127

287

7,7%

17,5%

Noch eens,
noch oneens

Eens

Helemaal eens

301
18, 3%

660
40,2%

16, 3%

267

Deze cijfers verbergen echter een vrij grote variatie tussen de verschillende landen.
Tabel 3 toont immers dat de landenverschillen op een schaal van I tot 5 sterk en
significant zijn. De legitimiteit van positieve actie wordt negatief ingeschat in Nederland, Zwitserland en Polen , waar de gemiddelde score onder 3 blijft. In Nederland
en Zwitserland geeft bovendien meer dan de helft van de parlementsleden aan het
(helemaal) oneens te zijn met het idee dat positieve actie een legitiem middel is om
de vertegenwoordiging van vrouwen te verbeteren. Parlementsleden in Duitsland,
Oostenrijk en Spanje staan zeer positief ten aanzien van quota. Deze landen rapporteren een hoge gem iddelde score, en meer dan twee derde van de bevraagde leden is
het minstens eens met de stelling dat quota legitiem zijn . Met een gemiddelde score
van 3,22 zitten de Belgische parlementsleden in de Europese middenmoot.
Aangezien we een beroep doen op surveyonderzoek, va lt het niet uit te sluiten
dat de antwoorden van parlementsleden voor een deel ingegeven zijn door sociale
wenselijkheid. Toch gaan we er om drie redenen vanuit dat sociaal wenselijke
antwoorden beperkt zijn gebleven. Ten eers te zien we dat er empirisch een sterke
variatie op de variabe le zit. Het grootste deel van de respondenten staat inderdaad
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eerder positief tegenover quota, maar één vierde van de respondenten vindt quota
niet legitiem. Parlementsleden durven wel degelijk aanduiden dat ze positieve
actie als dusdanig niet als legitiem evalueren. Ten tweede zal sociale wenselijkheid waarschijnlijk sterker spelen met betrekking tot de doelstelling, namelijk
het realiseren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, dan tot het gebruik van
positieve actie/discriminatie als middel om die doelstelling te bereiken. Dergelijke
middelen blijven immers sterk omstreden. Er bestaat in de publieke opinie geen
eenduidig antwoord op de vraag of positieve actie/discriminatie legitiem is, en we
kunnen ervan uitgaan dat er ook voor parlementsleden geen eenduidig 'correct'
antwoord bestaat. Ten derde merken we op dat het gebruik van de term ' positieve actie· in de vraagstelling niet geleid heeft tot positievere (of meer sociaal
wenselijke) antwoorden dan de term 'positieve discriminatie'. Nederland en het
Verenigd Koninkrijk (waar de term 'positieve actie' werd gebruikt) geven zelfs
een lagere score dan Frankrijk en Spanje (waar de term 'positieve discriminatie'
werd gehanteerd).
TABEL 3.

Landenverschillen in de gepercipieerde legitimiteit van positieve actie.

Land

Gemiddelde

Nederland

2,60

Zwitserland
Polen
Italië

2,73
2,87
3,05

Noorwegen
België

3, 12
3,22
3,23

Verenigd Koninkrijk
Frankrijk

3,25
3,41

Hongarije
Portugal
Duitsland

3,51
3,68

Oostenrijk
Spanje
Totaal

3,79
3,79
3,40

N = 1642; Il= ,321; p>,001
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Verklarende analyse

Om de variaties in de percepties van individuele parlementsleden te verklaren door
individuele en institutionele variabelen, voeren we een variantieanalyse (Anova)
uit. De resultaten worden gerapporteerd in tabel 4. Het eerste model test de verklarende kracht en de directe effecten van de individuele en institutionele variabelen zonder interacties. Het tweede model voegt interacties tussen sekse en enkele
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institutionele variabe len toe. De contro levariabe len in beide modellen zijn leeftijd
(in jaren), anciën niteit (in jaren , met logtransforma ti e), de aan / afwezigh eid van
wette lijke quota in een land en landendummy's.
De twee determinanten die het vaakst genoemd worden in onderzoek naar
de perceptie van quota z ijn het geslacht en de ideologische achtergrond van
parlementsleden . De variabe le 'geslacht' in model 1 onderscheidt mannelijke en
vrouwelijke parlementsleden. Om de ideologische achtergrond van parlementsleden te bepalen, maken we gebruik van twee variabelen . De eerste variabele
meet de links-rechtszelfplaatsing van parlementsleden op een continue schaal,
waarb ij de score O een uiterst links en score 10 een uiterst rechts profiel weergeeft. 2 Omdat de ideologische achtergrond van een parlementslid niet altijd kan
gemeten worden op een unidimensionele schaal, voegen we de partijideologische achtergrond van de parlemen tsleden toe. Daarbij onderscheiden we: groene
partijen , socia listi sche partijen, christendemo cratische partijen , liberale partijen,
etnische of regionalistische partijen, conservatieve partijen, extreemrechtse parti jen of 'andere ' (o.a. single issue, agrarische, communistische en religieu ze)
partijen.
Onze verwachting was dat vrouwen en linkse parlementsleden positieve actie legitiemer zu ll en vinden dan mannen en rechtse parlementsleden. Uit onze
resu ltaten blijkt dat we deze hypothese kunnen bevestigen. Mannelijke parlemen tsleden v ind en positieve ac ti e over het a lgemeen minder legi ti em dan hun
vrouwel ijke collega's. Sekse blijkt de sterkste variabele in het model. Vrouwelijke
parlementsleden schatten de legitimiteit van quota dus positiever in , waarschijn lijk omdat ze het corrigerend effect van quota op de hogere dremel voor
vrouwen in democratische instituties meer appreciëren. Daarenboven blijkt dat
ook de partijfamilie een sterke en significante impact heeft op de mening van
politici over quota. Socialistische en vooral groene parlementsleden staan het
positiefst tegenover de legitimiteit van quota, terwijl extreemrechtse en conservatieve parlementsleden de minste steun uiten . Christendemocratische en liberale
partijen delen een middenpositie. Partijideologie speelt a ldus een duidelijke rol in
het bepalen van de positie van parlementsleden ten aanzien van quota, net zoals
de positie die de respondenten zichzelf geven op de links-rechtsas. Het effect van
deze zelfp laatsing is wat beperkter, maar ze bevestigt de bevinding over partij familie: hoe rechtser de parlementsleden zichze lf achten , hoe minder legitiem ze
posit ieve act ie vinden. Het feit dat zowe l partijfamilie als de links-rechtszelfplaatsing significante effecten op leveren, wijst erop dat parlementsleden niet blind de
partijlijn vo lgen wanneer naar hun mening in zake quota wordt gevraagd .
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TABEL 4 .

Determinanten van de legitimiteit van quota (Anova).
Model 1: zonder interacties

lntercept
Individuele variabelen
Geslacht
Vrouwen (ref.)
Mannen

Links-rechtszelfplaatsing
Partijfamilie
Socialistisch (ref.)
Groen
Christendemocratisch
Liberaal
Regionalistisch
Conservatief
Extreemrechts
Andere

Model 2: met interacties

B (SE)

Partial 17 2

,073

3,900 (,355)***

,081

-,499 (,058)***
-, 107 (,016)***

,050
,030

-,836 (, 100)***
-, 106 (,016)***

,048
,030

,314
-,374
-,333
-,279
-,497
-,918
-,476

,003
,011
,006
,002
,018
,026
,004

,285
-,379
-,348
-,272
-,509
-,902
-,483

,003
,012
,007
,002
,019
,026
,005

-, 149 (, 106) (ns)
-,001 (,002) (ns)

,001
,000

-, 186 (, 106)+
-,001 (,002) (ns)

,002
,000

-, 195 (,228) (ns)
-,011 (,005)*

,001
,004

-,404 (,238)+
-,012 (,005)*

,002
,005

-,015 (,066) (ns)
, 140 (,025)***

,000
,023

-,247
, 145
,333
,279

,005
,025
,007
,005

,007 (,003)*
-,018 (, 118) (ns)

,004
,000

,007 (,003)*
,001 (, 118) (ns)

,004
,000

,586 (,227)**

,005

,616 (,225)**

,005

B (SE)

Partial 17

3,655 (,352)***

(,144)*
(,096)***
(,112)**
(, 165)+
(, 100)***
(,151)***
(,191) *

2

(, 144)*
(,094)***
(, 111 )**
(, 164)+
(, 100)***
(, 150)***
(, 190)*

Institutionele variabelen
Kiessysteem
Proportioneel (ref.)
Meerderheid

District magnitude
Voorkeurstemmen
Voorkeur (ref.)
Geen voorkeur

Proportie vrouwen in parlement
Parlement
Regionaal (ref.)
Federaal/ nationaal

Contact vrouwenbeweging
Man*federaal/ nationaal
Man*geen voorkeur
Controlevariabelen
Leeftijd
Anciënniteit
Quota
Quota (ref.)
Geen quota

(,096)**
(,025)***
(,106)**
(, 107)*

Land

z

....
u.J
u.J

:.:
j::
ex:
<(

u.J

:.:
:::i
u.J
c..
c..
<(

VK (ref.)
België
Frankrijk
Duitsland
Hongarije
Italië
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Spanje
Zwitserland

,205 (,273) (ns)
,666 (,283)*
,336 (,133)*
,095 (, 170) (ns)
-,137 (,196) (ns)
-,753 (,390) (ns)
-,017 (,304) (ns)
,436 (,269) (ns)
-,377 (,310) (ns)
,939 (,280)***
1,050 (,273)***
-,635 (,292)*
,390
N = 1407; ***

Adj . R2
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(,271) (ns)
,000
(,282)*
,004
(, 132)**
,005
(, 169) (ns)
,000
(,195) (ns)
,000
(,388)+
,003
(,303) (ns)
,000
(,268)+
,002
(,309) (ns)
,001
(,278)***
,009
(,271 )***
,012
(,291 )*
,004
0,398
p>,001,** p>,01 ,* p>,05,+ p>, 10
,000
,004
,005
,000
,000
,003
,000
,002
,001
,008
,011
,003

, 195
,690
, 362
,034
-,155
-,754
-,025
,464
-,404
,962
1,099
-,641
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Vervolgens kijken we naar de institutionele determinanten: het electoraal systeem
en de parlementaire context. Voor het electoraal systeem hebben we dri e variabelen. De eerste variabele brengt elk electoraal systeem onder in twee categorieën:
een meerderheidssys teem (inclusief 'single member districts ' e n 'two-rounds ma jority' ) of een proportioneel systeem met lijsten. Een tweed e va riabele maakt een
onderscheid tussen systemen waarin kiezers voorkeurstemmen kunnen uitbrengen
en systemen zonder voorkeurstemmen. De derde variabele meet de grootte van het
district ('district magnitude') op een continue schaal.
De kenmerken van het kiessysteem spelen amper een rol. De verwachting dat
quota beter aarden in proportionele systemen, die gericht z ijn op de vertegenwoordiging van diversiteit onder de bevolking, wordt niet ingelost. Positieve actie
wordt niet als legitiemer geëvalueerd in landen met gesloten lijstensystemen. Ook
de grootte van het kiesdistrict heeft geen enkel effect. Ondanks het ontbreken van
directe effecten, zien we in model 2 da t er wel een interactie-effect speelt (zie ook
Figuur 1). In systemen zo nder voorkeurstemmen schatten vrouwen de legitimiteit
van quota minder hoog in dan in systemen met voorkeurstemmen. Dit kan erop
wij zen dat vrouwen, die in systemen met voorkeursstemmen harder moeten vechten voor de gunst van de kiezer, in quota een effectieve en legitieme bondgenoot
zien.
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Voor de parlementaire context nemen we drie variabelen op. Ten eerste maken we
een onderscheid tussen nationale/ federale parlementen en regionale parlementen
om het type parlement te bepalen. Om de band tussen parlementsleden en vrouwenbewegingen te meten , vroegen we aan de parlementsleden op een 1-5-schaal
aan te geven hoe vaak zij in contact staan met de vrouwenbewegingen in hun
land .3 Een derde variabele meet het percentage vrouwelijke parlementsleden op
een continue schaal.
De sterkste parlementaire variabele voo r het verklaren van de legitimiteit van
quota is de toegang va n vrouwenbewegingen tot het parlement. Zoals gezegd vormen vrouwenbewegingen vaak de beleidsondernemers die de introductie en implementatie van quota sturen. Wanneer de parlementsleden openstaan voor input
vanuit die vrouwenorganisaties, vinden ze quota ook legitiemer. Daarnaast speelt
het aantal vrouwen in het parlement een rol, zij het een minder sterke. Contra-intuitief wijzen onze resultaten echter uit dat hoe hoger het percentage vrouwen in een
parlement is, hoe minder legitiem quota bevonden worden. We veronderstellen dat
quota in parlementen met een sterke vrouwelijke vertegenwoordiging als overbod ig
worden beschouwd. Als er al 'voldoende' vrouwen z ijn, is het doel bereikt en verliezen quota hun legitimiteit. De resultaten wijzen niet op een curvilineair verband . Bij
wij ze va n controle vervingen we de continue variabele door een categorische variabele die de parlementen onderverdeelde in vier groepen: parlementen met minder
dan 15 procent vrouwen, met 15-25 procent vrouwen, met 25-35 procent vrouwen
en met meer dan 35 procent vrouwen. Het effect van de categorische variabele
was niet anders dan dat van de cont inu e variabele. Interactie-effecten tussen sekse
enerzijds en de contacten met de vrouwenbeweging en het percentage vrouwelijke
vertegenwoordigers anderzijds toonden verder geen significante versch ill en en werden niet gerapporteerd.
Ook het type van parlement lijkt op het eerste gezicht weinig uit te maken:
model 1 toont geen significante verschillen tussen regionale en nationale/ federale
parlementen. Desondanks bestaat er een interactie-effect tussen sekse en soort
parlement (Figuur 2). In regionale parlementen zien vrouwelijke parlementsleden
meer kansen voor de promotie van gendergelijkheid via quota, terwijl mannelijke
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parlementsleden positieve discriminatie als minder legitiem beschouwen. De bedreiging van quota voor mannelijke parlementsleden is mogelijk groter in regionale
parlementen, die worden gezien als in stituti es die ruimte bieden voor het herbekijken van traditionele machtsrelaties.
Deze onafhankelijke variabelen hebben een sterke verklarende kracht. De R2
van model 1 is 39% (en de R2 van model 1 zonder controlevariabelen is 35.6 %) .4
Uit de vergelijking van de individuele en institutionele variabelen blijkt echter dat
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vooral de individuele variabelen de perceptie van parlementsleden beïnvloeden.
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Hiermee bevestigen we eerder onderzoek dat vaststelde dat sekse en ideologie be-

zLIJ

langrij ke verklaringen z ijn voor de attituden van parlementsleden op microniveau.
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Een laatste vaststelling is dat de con trol evariabele 'quota' eveneens een significant
verband vertoont. In landen zonder wettelijke quota wordt positieve actie/ discri minatie als legitiemer aangezien dan in landen met wettelijke quota. Op zich is de
vasts telling dat maatregelen blijkbaar niet legi tiemer zi jn waar ze reeds zijn aangenomen contra-intuïtief. Zoals we eerder stelden, bestaan er ech ter grote verschi ll en
tussen de wettelijke quota in de verschillende Europese landen. Maatregelen in België, Spanje en de Franse regio's zijn streng (zowel voor wat de drempels als wat de
sancties betreft), en in deze gevallen zijn quota daadwerkelijk omgezet in een toegenomen aa ntal vrouwelijke verkozenen. Wanneer we enkel deze gevallen vergelijken
met landen zonder quota, zien we dat het effect omkeert. Quota worden legitiemer
in landen waar strengere maatregelen werden aangenomen , waarschijnlijk omdat
quota daar hun nu t hebben bewezen. In Italië en op het Franse nationale niveau gaat
een lage effecti viteit samen met een lagere legi timiteit. Effectiviteit en legitimiteit
van quota staan dus niet los van elkaar en werken mogelijk zelfs versterkend.
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beschouwen. In dit artikel stelden we ons daarom als doel om de gepercipieerde
legitimiteit van quota te bestuderen vanuit Europees vergelijkend perspectief, en
na te gaan onder welke individuele en institutionele condities quota al dan niet als
legitiem worden beschouwd.
Wat betreft de individuele variabelen zien we dat vrouwen en linkse parlementsleden positiever staan tegenover quota dan mannen en rechtse parlementsleden.
Het effect van sekse, partijideologie en individuele links-rechtszelfplaatsing was
bijzonder sterk, zodat de invloed van deze factoren niet kan worden onderschat.
Deze belangrijke bevinding wijst erop dat de resultaten uit eerder casestudieonderzoek standhouden in een breed vergelijkende studie.
De verklarende kracht van de institutionele context daarentegen is veeleer beperkt. Vooral de toegang van vrouwenorganisaties tot het parlement heeft een positieve invloed op de attitude van parlementsleden. In mindere mate speelt ook het
percentage vrouwen in het parlement een rol, maar hier zien we een terugkaatseffect: hoe meer vrouwen er in het parlement zitten, hoe minder legitiem men quota
vindt. Naarmate de doelstelling (een evenwichtige vertegenwoordiging van beide
seksen) meer bereikt wordt, is er minder nood aan quota. De invloed van het electoraal systeem en van het type parlement is klein, maar we zien een conditioneel
effect. Mannen en vrouwen schatten hun institutionele omgeving verschillend in
en hun appreciatie voor quota hangt daarvan af.
Deze resultaten hebben natuurlijk gevolgen voor het verschil dat quota kunnen
maken. We weten dat instituties een belangrijke ro l spelen voor de effectiviteit
van quota. Diezelfde instituties oefenen volgens onze resultaten echter een veel
beperktere invloed uit op de legitimiteit van quota. Deze conclusie toont goed aan
waarom quota zo controversieel blijven: hun impact hangt af van de institutionele
context en van hoe legitiem ze worden gepercipieerd, maar de legitimiteit zelf laat
zich moeilijk dicteren door de formele context.
De resultaten wijzen er verder op dat we niet zomaar een aantal institutionele
veranderingen kunnen opleggen om de legitimiteit van quota te verhogen, maar
dat we aandacht moeten hebben voor de rol die individuele kritische actoren kunnen spelen in dat proces. Net zoals beleidsentrepreneurs de opportuniteiten van
de institutionele setting omzetten in effectief beleid dat gericht is op gendergelijkheid , zullen 'norm entrepreneurs' (Sunstein, 1996) nodig zijn om de legitimiteit
van quota te verbeteren. 'Norm entrepreneurs' kenmerken zich door hun positieve
inschatting van de legitimiteit van quota en door het potentieel dat ze hebben om
de percepties en bestaande normen inzake de legitimiteit van quota te veranderen.
Op basis van onze studie kunnen we vooral vrouwen, linkse parlementsleden en
vrouwenbewegingen als entrepreneurs identificeren. Dit inzicht (dat we geen mechanische effecten mogen verwachten van instituties maar de mediërende rol van
actoren moeten valoriseren) biedt een vruchtbare bodem voor verder onderzoek en
voor toekomstige beleidsstrategieën die meer gendergelijkheid ambiëren.
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Noten
1.

We bedanken de reviewers voor hun waardevolle suggesties.

2.

De surveyvraag was: "In de politiek spreekt men soms van links en rechts. Waar zou

u uw eigen opvattingen situeren op een schaal waar O 'links' betekent en 10 'rechts'?".
3.

De surveyvraag was: "In uw rol a ls parlementslid, hoe vaak heeft u het afgelopen

jaar contact gehad met vrouwenorganisaties?": "bijna nooit", " minstens één keer per
jaar"; "minstens één keer om de drie maanden" , "minstens één keer per maand" of
"minstens wekelijks".
4.

We hebben getest voor multicollineariteit, maar dit vormde geen probleem.
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Gender en etniciteit
in de Tweede Kamer:
streefcijfers en
groepsvertegenwoordiging
Liza Mügge en Alyt Damstra

ABSTRACT: Gender and Ethnicity in the Second Chamber: Target
Numbers and Group Representation
Women and ethnic minorities are underrepresented in national parliaments around
the world. lnterestingly, in the Netherlands ethnic minority women are better represented than ethnic minority men and ethnic majority women. The Netherlands did
not adopt gender quotas, but some parties implemented target numbers. Drawing on
document analysis and interviews, this article explores whether parties that encourage women's representation are also likely to increase the number of ethnic minority
representatives. lt finds that party-specific factors such as a left or social democratie
ideology, the institutionalization of gender and / or ethnicity within the party and the
party's vision on group representation are intertwined . Parties that actively encourage
women's representation are more inclined to openly acknowledge the importance of
ethnic diversity. This especially favours ethnic minority women, who benefit from the
strong embedding of gender. In the end gender determines the success of the ethnic
card in pol itica! representation .
KEYWORDS : quotas, target numbers, political representation, affirmative action,
ethnicity, gender
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Vrouwen en etnische minderheden zijn wereldwijd structureel ondervertegenwoordigd in nationale parlementen (Paxton & Hughes, 2007; Ruedin, 2013). De mate
van aandacht voor deze groepen is echter verschillend . De ondervertegenwoordiging van vrouwen staat al ruim een eeuw op de West-Europese politieke agenda,
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terwijl aandacht voor de vertegenwoordiging van etnische minderheden met een
migratieachtergrond recenter en minder groot is. Dit heeft deels een historische
verklaring: grootschalige migratiestromen uit niet-westerse landen kwamen als gevolg van dekolonisatieprocessen en bilaterale arbeidsovereenkomsten in de jaren
1960 en 1970 op gang. Bovendien heerste zowel bij migranten als in ontvangende
samenlevingen de gedachte dat de migratie tijdelijk was en dat migranten op den
duur zouden terugkeren (Zincone, Penninx & Borkert, 2011). Gastarbeiders behielden aanvankelijk de eigen nationaliteit en beschikten niet over passief en actief
kiesrecht. Daardoor bleven zij, in tegenstelling tot vrouwen, als potentiële kiezers
en kandidaten buiten het vizier van de politieke partijen. In Nederland veranderde
dit in de jaren 1990, toen grote aantallen migranten naturaliseerden en stemrecht
kregen (Jacobs, 1998; Mügge, 2012).
Hoe divers feministische bewegingen ook mogen zijn, vrouwen blijken meer
dan migranten in staat om zich grootschalig en langdurig te organiseren rond een
gemeenschappelijk thema zoa ls stemrecht. Migranten en hun nakomelingen verschillen op talrijke vlakken - zoals het herkomstland, de migratiegeschiedenis en
cultuur - en elk van deze factoren beïnvloedt het organisatielandschap (Vermeulen,
2006; Mügge, 2010). Het is daarom niet verwonderlijk dat mede door de inspanningen van nationale en internationale vrouwenbewegingen bindende quota voor
vrouwen in de politiek inmiddels behoren tot geaccepteerde maatregelen (Paxton,
Hughes & Green, 2006), terwijl dit voor etn isc he minderheden uitzonderlijk is.
Traditioneel worden vrouwen en etnische minderheden in het beleid, de politiek
en de wetenschap als aparte groepen gezien. Maar 'vrouwen' en 'etnische minderheden' zijn allerminst homogene groepen. Bovendien sluiten deze categorieën
elkaar niet uit : alle vrouwen hebben een etniciteit en alle etnische minderheden
hebben een gender. Om deze reden is er binnen de politicologie in toenemende
mate aandacht voor intersectionaliteit (Verloo, 2009; Hancock, 2009; Hardy-Fanta ,
2011; Mügge & De Jong, 2013; Krook & Schwindt-Bayer, 2013). Intersectionaliteit
verwijst naar de verwevenheid van categorieën als gender, etniciteit, klasse, leeftijd
en seksual iteit, die in interactie leiden tot andere vormen van uitsluiting dan wan neer wordt gekeken naar de effecten van uitsluiting op een enkele as , zoals racisme
of seksisme (Collins, 1990; Crenshaw, 1991).
Dit artikel bestudeert de politieke vertegenwoordiging van etnische minderheden in de Nederlandse Tweede Kamer in intersectioneel perspectief. Met etnische
minderheden verwijzen wij naar migranten en hun nakomelingen die doelgroep
zijn of waren van immigratie- en/of integratiebeleid (Vermeulen & Penninx, 1994).
Hiermee wijken wij gedeeltelijk af van de definities die het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) hanteert om westerse of niet-westerse 'allochtonen' aan te duiden. 1 Onze studie richt zich op personen die zelf (of wier ouders) zijn gemigreerd
vanuit een Nederlandse kolonie, een voormalige Nederlandse kolonie, een Europees land dat gastarbeiders uitzond (zoals Griekenland), of een niet-westers land
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zoals gedefinieerd door het CBS. Personen die in een kolonie zijn geboren uit Nederlandse ouders en hun nakomelingen rekenen wij niet als etnische minderheid. 2
Het doel van dit artikel is te achterhalen hoe en vanuit welke gedachte politieke
partijen diversiteit in de Tweede Kamer al dan niet proberen te vergroten. De centrale vraag is: hoe beïnvloeden initiatieven die als doel hebben het aantal vrouwen te
verhogen, zoals streefcijfers, de incorporatie van etnische minderheden? Staan partijen die de vertegenwoordiging van vrouwen actief promoten ook meer open voor
etnische minderheden? Zijn de barrières om in de Tweede Kamer te komen dubbel
zo hoog voor vrouwen uit een etnische minderheidsgroepering als voor mannen? Of
is de politiek juist toegankelijker voor vrouwen dan voor mannen uit een etnische
minderheidsgroepering, doordat er meer maatregelen zijn om aantallen vrouwen te
verhogen?
De Nederlandse casus levert een belangrijke bijdrage aan een ontluikend studieveld over intersectionaliteit, quota en politieke vertegenwoordiging in de brede
zin. Ten eerste kent Nederland - in tegenstelling tot België en Frankrijk - geen
bindend quotum om het aantal vrouwen te doen stijgen. Wel hebben sommige
partijen streefcijfers ingevoerd. De bestaande literatuur over vrouwenquota is zeer
uitgebreid en beslaat zowel grootschalige kwantitatieve vergelijkingen (Bush, 2011;
Krook, 2009; Dahlerup, 2006) als kwalitatieve casestudies (Verge, 2012; Murray,
2010). Er is echter nauwelijks aandacht voor de effecten van streefcijfers op de
politieke vertegenwoordiging van vrouwen. Ten tweede zijn vrouwen en etnische
minderheden in Nederland relatief lang en goed vertegenwoordigd (zie voor Duitsland en Frankrijk: Bird, Saalfeld & Wüst, 2011), waardoor een vergelijking over
tijd mogelijk is. Bovendien zijn vrouwen uit etnische minderheidsgroeperingen
structureel beter vertegenwoordigd dan mannen uit deze groepen. Ten derde zijn
of waren etnische minderheden binnen sommige partijen georganiseerd in netwerken, hetgeen niet het geval is in andere landen zoa ls België (Celis et al., te
verschijnen). De literatuur over genderquota stelt dat vrouwengroepen binnen politieke partijen een belangrijke rol kunnen hebben in het aankaarten van de ondervertegenwoordiging van vrouwen (Leyenaar, 1989; Caul, 1999; Dahlerup, 2011) .
Dit roept twee vragen op. Bevorderen vrouwengroepen etnische diversiteit (onder
vrouwen)? Hebben netwerken van etnische minderheden hetzelfde gewicht als
vrouwennetwerken om de ondervertegenwoordiging te agenderen? Door de focus
op Nederland is het mogelijk om te vergelijken hoe de regulering van diversiteit
verschi lt (1) tussen partijen - met of zonder streefcijfers en netwerken van etni-
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sche minderheden - en (2) over de tijd - de vergelijking over tijd toont aan welke
factoren structureel zijn.

V,

Deze studie beslaat acht afgeronde parlementaire periodes (1986-2012); de toe-
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treding van de eerste etnische minderheid in de Tweede Kamer markeert het beginjaar. Het onderzoek is gebaseerd op twee primaire databronnen: documenten
en interviews. Documenten werden verzameld via websites van partijen, parle-
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ment.com, partijbureaus, het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
(DNPP) en Atria - Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, om
in kaart te brengen hoe het diversiteitsbeleid van de overheid en van de politieke
partijen is geëvolueerd. Tussen maart en juni 2013 zijn 15 interviews afgenomen
met sleutelpersonen di e vanuit hun functie binnen de partij een goed beeld kunnen schetsen van de manier waarop diversiteit gereguleerd wordt (z ie bijlage). We
selecteerden traditionele grote partijen en kleinere partijen die over een langere
periode Kamerleden uit een etnische minderheidsgroepering hebben geleverd.
De volgende paragraaf geeft een overzicht van de samenstelling van de Tweede
Kamer sinds 1986 en beschrijft het overheidsbeleid ten aanzien van vrouwen en/
of etnische minderheden in de politiek. Vervolgens bespreken we partijspecifieke
factoren die de diversiteit van Kamerleden kunnen beïnvloeden . Partijideologie, de
institutionalisering van gender en/ of etniciteit en de visie op groepsvertegenwoordiging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalen in samenhang hoe partijen diversiteit reguleren . In de laatste empirische paragraaf anal yseren wij welke
rol netwerken en organisaties van vrouwen en etnische minderheden spelen in het
bevorderen van diversiteit bij de kandidaatstelling.

2.

Vrouwen en etnische minderheden in de
Tweede Kamer

De samenstelling van de Tweede Kamer is tot het eind van de jaren 1970 relati e f
homogeen: het aantal vrouwen bedraagt niet meer dan 12 procent en er is tot
dan toe slechts één verkozen etnische minderheid. 3 In het midden van de jaren
1980 stijgt het aantal vrouwelijke verkozenen mede dankz ij initiatieven die door de
overheid werden ontplooid om de participatie van vrouwen te bevorderen (Figuur
1). Van 1988 tot 1990 wordt een projectsubsidie aan politieke partijen verstrekt
om het aandeel vrouwen in politieke functies te verhogen en wordt positieve actie
aanbevolen (Velde, 1992 , p. 162).
In 1992 wordt in het kabinetsstandpunt Vrouwen in Politiek en Openbaar Bestuur gestreefd naar 30 procent vrouwen op vertegenwoordigende posities na de
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eerstvolgende verkiezingen (Keuzenkamp, 2006, p. 234). Dit streven wordt verder gespecificeerd en verhoogd in het Meerjarenplan Emancipatie 2005-2010 tot
50 procent vrouwen in de Tweede Kamer (Keu zenkamp, 2006, p. 234) . Vooral
politieke partijen werden verwacht hier een sleutelrol in te vervullen. 4 Desondanks
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is het totale percentage vrouwelijke parlementsleden tegenwoordig niet hoger dan
38,7 procent en voldoen in 2012 alleen de sociaaldemocraten (PvdA) en de groenen
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(GroenLinks) aan de geformuleerde streefcijfers (Figuur 4). 5 Streefcijfers voor etni-
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sche minderheden zijn er niet, al heeft de vertegenwoordiging van etnische minde rh ede n beleidsmatig wel enige aandacht gekregen (Keuze n kamp, 2006, p. 234).
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FIGU U R 2.

Etnische minderheden in de Tweede Kamer, naar gender (absoluut) .
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Ook het aandee l et nische m inderheden sti jgt vanaf het m idden van de jaren 1980.
Het eerste naoorlogse Kamerlid uit een etn isc he minderheidsgroepering wordt in
1986 verkozen voor de PvdA. In de jaren daarna stijgt het aandeel tot zeven leden
op een to taal van 150 in 1994 (Figu ur 2). Tussen 2003 en 2012 benadert het aandeel
etnische minderheden in de Tweede Kamer het aandeel 'niet-westerse allochtonen '
onder de Nederlandse bevo lking (10-11 % ) . In de eerste drie regeerperiodes van
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deze studie zijn vrouwen binnen de groep van etnische minderheden nog ondervertegenwoordigd, maar dit verandert radicaal in 1998. Tussen 2002 en 2010 maken
vrouwen zelfs 70 procent tot 75 procent van de verkozen etnische minderheden uit.
Samenvattend zien we een omkeerpunt in de samenstelling van de Tweede Kamer
sinds de jaren 1990: er zijn meer vrouwen, meer etnische minderheden en vooral
meer vrouwen uit een etnische minderheidsgroepering. Het feit dat de stijging van
vrouwen en etnische minderheden parallel loopt, valt gedeeltelijk te verklaren door
de aandacht die vanuit de overheid werd gegeven aan genderdiversiteit in de politiek.
Aandacht voor genderdiversiteit lijkt meer aandacht te genereren voor andere vormen
van diversiteit (Bird, 2004). Vanuit intersectioneel oogpunt blijkt dat vooral vrouwen
uit etnische minderheidsgroeperingen van deze trend voordeel hebben ondervonden.

3.

Partijspecifieke factoren

Sinds 1986 heeft bijna elke Nederlandse partij wel eens een vertegenwoordiger uit
een etn ische minderheidsgroepering afgevaardigd in de Tweede Kamer. De PvdA
heeft in absolute cijfers de meeste Kamerleden uit een etnische minderheidsgroepering voortgebracht (17 /46), gevolgd door GroenLinks (8/ 46). Een voor de hand
liggende verklaring is dat grote partijen het meest divers zijn. Figuur 3 laat zien dat
dit niet het geval is: GroenLinks is een relatief kleine partij, maar is gemiddeld vertegenwoordigd door 50-60 procent vrouwen (Figuur 4) en 30-40 procent etni sche
minderheden (Figuur 5). De kleine liberale partij 066 is in de periode 2003-2010
door een relatief hoog percentage (17-23 % ) etnische minderheden vertegenwoordigd. Van de grote traditionele partijen is het percentage etnische minderheden
onder Kamerleden structureel het hoogst bij de sociaa ld emocraten (PvdA) (1020%) en beduidend lager bij de christendemocraten (CDA) en de liberalen (VVD).
Partijgrootte verklaart dus niet de mate waarin partijen openstaan voor diversiteit ,
maar ideologie doet dat wel. Eerdere studies wijzen uit dat een linkse en sociaaldemocratische ideologie een positief effect hebben op de vertegenwoordiging van
vrouwen (Caul, 1999); een vergelijking tussen figuren 4 en 5 toont dat dit ook
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opgaat voor etnische minderheden. De vraag is of sociaaldemocratische en linkse
partijen anders dan andere partijen specifieke maatregelen hebben genomen om
diversiteit te vergroten en of eventuele discussies omtrent positieve actie daar anders zijn verlop en. Uit de interviews blijkt, dat ideologie niet alleen in belangrijke
mate het partijstandpunt over streefcijfers bepaalt, maar ook invloed uitoefent
op de ruimte en de status die organisaties of commissies die een specifieke groep
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vertegenwoordigen, krijgen. Deze samenhang is crucia al voor het op gang brengen
van een discussie over ondervertegenwoordiging; streefcijfers zijn hoofdzakelijk
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geïmplementeerd dankzij het lobbywerk van deze organisaties.
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FIGUUR 5.

Etnische minderheden in de Tweede Kamer naar aantal zetels per partij(%).

3.1

Groepsvertegenwoordiging binnen partijen

De gevestigde partijen PvdA, VVD en CDA beschikken sinds het midden van de
jaren 1970 en het begin van de jaren 1980 over een vrouwenorganisatie of -netwerk
(Tabel 1). De openheid jegens deze organen verschilt van partij tot partij. Terwijl de
Rooie Vrouwen (PvdA) en het CDA/Vrouwenberaad (CDA/V) al snel zitting kregen
in het partijbestuur, werd de groep 'Vrouwen in de VVD' opgericht om vro uwelijke
leden te vormen en te scholen (Velde, 1992, p. 170). Ook het huidige Liberaal Vrouwennetwerk (LVN) heeft geen zitting in het partijbestuur; de nadruk ligt op informele informatie-uitwisseling. 066 heeft geen formele vrouwenorganisatie opgericht
maar wel een gemengde commissie: het Politiek Emancipatie Aktiveringscentrum
(PEAC) (Velde, 1992, p . 170) . Binnen de partij bestaat weerstand tegen het PEAC en
de opvolger Vrouwen-Mannen-Mensenrechten (VMM-rechten): de commissie zou
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overbodig zijn, omdat 066 een partij is met gelijke kansen voor iedereen (Velde,
1992, p. 170). De nieuwere partijen GroenLinks en ChristenUnie hebben beide kort
na hun oprichting vro uwenwerkgroepen of -organ isati es geïnstalleerd.
Om de positie va n etnische minderheden op de kaart te zetten, werden in de jaren 1980 binnen de PvdA en het CDA respectievelijk de Commissie Etnische Groepen (CEG) en het Interculturee l Beraad (ICB) opgericht. De CEG is samengesteld
uit etnische minderhed e n en autochtonen. Haar belangrijkst e missie is het adv iseren van het partijbestuur inzake het beleid met betrekking tot etnische minderhe-
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den. In tegenstelling tot de Rooie Vrouwen neemt de CEG geen zelfstandige positie
in tegenover de partijorganen en heeft ze geen afgevaardigde in het partijbestuur:
"De fractie en het partijbestuur nemen de adviezen van de CEG zeer serieus ( ... )
[maar] een formele organisatie die binnen de partij als machtsblok gaat fungeren
w ijst de PvdA af" (Ensel, 2003, p. 161). Ook de ICB-oprichter ambieerde voor het
ICB aanvankelijk eenzelfde positie als het CDA/ V binnen het CDA, maar erkent dat
hij "deze slag heeft verloren" (RS, zie bijlage). Net als bij de CEG is de samenstelling van het ICB gemengd, en dit is een strategische keuze: " Het ICB zou mislukken
al s je er een etnische groep van maakt. Je hebt de witte man en de witte vrouw
nodig. Het moet een gemengde groep zijn van mensen binnen de partij die z ien dat
we op een ander niveau ( ... ) politiek moeten gaan voeren, rekening houdend met
de veranderingen in de samen leving" (RS).

TABEL 1.

Groepsvertegenwoordiging per partij.

Partijfamilie

Partij

Vrouwen

Etnische
minderheden

Zwarte Migranten
Vluchtelingen
Vrouwen (ZMV)

1980- ca.1990

1996-2012

1983-

1996-2007

Sociaaldemocratisch

PvdA

1975-

Liberaal
Christendemocratisch

WD
CDA

Liberaal
Groen

D66
GroenLinks
ChristenUnie

197619811979-(gemengd M/V)

Christelijk

1990-

1995-

2002-

2002-2012

Het ICB gaat in 2007 over in CDA-Kleurrijk; de CEG is medio jaren 1990 al opgeheven. Ook binnen GroenLinks en de ChristenUnie worden netwerken voor etnische
minderheden opgericht: Kleurrijk Platform en ChristenUnie Multicultureel. In de
jaren 1990 ontstaat binnen de PvdA en het CDA belangstelling voor de positie van
vrouwen uit etn is che minderheidsgroeperingen en in 1996 worden op verzoek van
de respectievelijke partijbesturen het Multi-Etnisch vro uwennetwerk (MEV) in de
PvdA en de Zwarte Migranten en Vluchtelingen Vrouwen-groep (ZMV-groep) in
het CDA opgericht. De missie van het MEV is: "Meer allochtone vrouwen op politieke en bestuurlijke functies. Meer diversiteit, meer kleur en ruimte voor andere
omgangsvormen . Op zoek naar een nieuwe politieke cultuur " (PvdA, 1997). Het
MEV valt onder de sectie 'Opleiding en Partijorganisatie' van de PvdA, omdat het
etnische minderheidsvrouwen voorbereidt op politieke functies. Het MEV heeft
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gedurende zijn bestaan verschillende parlementariërs voortgebracht zoals Nebahat
Albayrak en Khadija Arib (Ensel , 2003, p. 176). Terwijl het MEV als zelfstandige
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organisatie opereert, is de ZMV-groep onderdeel van het CDA/ V.
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De partijen die vanuit hun ideologische achtergrond ambivalent tegenover
vrouwenorganisaties staan (VVD en 066) hebben geen organisatie voor etnische
minderheden. Bij de VVD en 066 is dit te begrijpen vanuit het liberaal gelijkheidsprincipe. Beide partijen wijzen groepsvertegenwoordiging van etnische minderheden in de partij af vanuit de logica dat bij een vrouwennetwerk als het LVN ook
etnische minderheden horen en dat etnische minderheden welkom zijn bij het
seniorennetwerk (R 1). Ook de voorzitter van de scoutingcommissie van de VVD
is sceptisch over de kracht van afzonderlijke werkgroepen: "je hebt partijen die
hebben dus een commissie, ( ... ) en toch is het bordes wit ( ... ) wat heeft het geholpen dan?" (R2). Binnen VMM-rechten van 066 zijn verschillende vrouwen uit een
etnische minderheidsgroepering actief, maar het is volgens de voorzitter onnodig
om deze groep apart te benaderen (R 15).
De expliciete promotie van netwerken van etnische minderheden en met name
die voor vrouwen is het meest aanwezig tussen 1996 en 2007. Anno 2013 hebben
alleen het CDA en GroenLinks nog specifieke werkgroepen die zich richten op
etnische diversiteit en zijn alle andere suborganisaties opgeheven. Het succes van
het MEV binnen de PvdA maakte de organisatie op den duur overbodig: de strijdpunten van het MEV zijn inmiddels verankerd in "de genen van de partij" (R8). De
ZMV-groep binnen het CDA is na een bestuurswissel als aparte werkgroep opgeheven (R6). Partijen blijken verder niet happig te zijn op een 'etnische' lobby, en
bij de nog bestaande netwerken ligt de nadruk eerder op 'kleur' en diversiteit dan
op etniciteit. Hiermee lijken partijen af te rekenen met een geïnstitutionaliseerd
mul ticul t u ra !isme.

3.2

De invloed van partijorganisaties en netwerken op diversiteit

Vrouwenorganisaties zijn cruciaal voor het op gang brengen van discussies over
quota en het lobbyen voor structurele maatregelen. Nederland kent geen bindende quota. Wel zijn er onder invloed van vrouwenorganisaties vrijwillige streefcijfers voor vrouwen geïmplementeerd. Ons onderzoek laat zien dat partijen die
een streefcijfer voor vrouwen hebben geïmplementeerd eerder openlijk ambiëren
dat de partij qua etnische samenstelling een afspiegeling van de samenleving is.
Netwerken van etnische minderheden zijn hiervan de pleitbezorgers , maar geen
enkele partij zet deze visie om in (structurele) maatregelen.
De PvdA is de eerste partij die een streefcijfer introduceerde, onder druk van de
Rooie Vrouwen die dit op het congres van 1977 agenderen (Tabel 2). Er wordt een
streefcijfer van 25 procent voor vrouwen binnen partijorganen en op kandidatenlijsten vastgesteld (Velde, 1992, p. 163). Tijdens het partijcongres in 1987 wordt
dit cijfer verhoogd naar 50 procent met een minimum van 25 procent. In 1992
wordt ook het minimum verhoogd naar 35 procent (Leyenaar, 2004 , p. 168). Deze
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maatregelen blijken vruchtbaar: sinds 1998 ligt het percentage vrouwen rond de
50 procent (Figuur 4). Daarnaast heeft de PvdA lange tijd een ' ritssysteem' gehanteerd , waarbij om de beurt een man en een vro uw op de lijsten werden geplaatst.
In 2012 wordt dit verva ngen door een systeem van cohorten van zes waarbinnen
de ma n-vrouwverdeling gelijk moet zijn (R9).
In het CDA wordt de vertegenwoordiging van vrouwen pas een issue wanneer
de partij in 1988 deelneemt aan het eerdergenoemde emancipatieproject van de
overheid (Velde, 1992) . In 1989 wordt door de partijraad een resolutie aangenomen
om de politieke participatie van vrouwen te bevorderen (Leyenaar, 2004 , p. 168).
Hoewel het CDA vanaf dat moment officieel streeft naar een betere vertegenwoordiging van vrouwen, blijkt de werkelijkheid weerbarstig: "De politieke cultuur op
dit moment is een mannencultuur. In veel gevallen heeft slechts één vrouw zitting
in een bestuur. Door deze uitzonderingspositie is deze vrouw extra kwetsbaar "
(CDA, 1990).
Hoewel het CDA nooit een voorstander van quota is geweest, heeft de partij enkele jaren geleden een resolutie van het CDA/V aangenomen, waarin wordt gesteld dat
in alle geledingen gestreefd moet worden naar een verdeling van 50 procent vrouwen en 50 procent mannen (R3). Volgens de CDA/ V-voorzitter begint deze doelstelling te beklijven, al blijft het nodig "vaak en hard aan de bel te trekken" (R3). In
het streven naar etnische diversiteit spelen cijfers een ondergeschikte rol. Volgens de
voorzitter van CDA-Kleurrijk is "het gedachtegoed van diversiteit" veel belangrijker.
Wanneer dit verankerd is in de fractie, is dat "duurzamer en waardevoller dan wanneer per se iemand met een etnische achtergrond in de fractie moet zitten" (R4).
De VVD staat traditioneel huiverig tegenover dwingende maatregelen: "Ten
minste een derde van de functies moet op natuurlijke wijze door vrouwelijke leden
bekl eed worden. Op natuurlijke wijze omdat het reglementair strijdig is zulks vast
te leggen in bepalingen. Het liberale karakter van de partij en haar dientengevolge
tot stand gekomen reglementen , die meer dan ooit uitgaan van het gestalte geven
aan de organisatie gebaseerd op een wezenlijke partijdemocratie, verdragen een
dergelijke reglementering niet" (VVO, 1988).
Dit standpunt wordt onderschreven door het huidige LVN. De aanwezigheid van
vrouwen op relevante posities binnen de VVD is belangrijk, maar harde maatregelen passen niet binnen het liberale gedachtegoed: "[w]ij vinden het allerbelangrijkst dat we de vrouwen zelf activeren. ( ... ) Je kan wel een contact aandragen,

~

of adviseren, maar in principe vinden we dat het vanuit de vrouwen zelf moet

m

komen. Ik vind wel dat je er voor moet zorgen dat die vrouwen zichtbaar zijn,
ze moeten ook hun kwaliteiten tonen . Maar om nou te zeggen, ik wil per se dat
er 50 % vrouwen op staan terwijl er misschien wel een aantal minkukels tussen
zi tten ( ... ) dat risico wil ik niet lopen" (Rl). Het moet vanzelf gaan, onderstreept
de voorzitter van de scoutingcommissie: "Want je kunt allerlei dingen proberen in
regels te gieten, maar het gaat zoals het gaat" (R 13).
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Deze visie komt overeen met die van VMM-rechten, waarvan de voorzitter aangeeft dat harde maatregelen om diversiteit te vergroten bij 066 niet nodig zijn: "De
D66'er pikt het gewoon niet als er wein ig vro uwen hoog op de lij st zouden staan.
Ze weten dat er meer dan genoeg capabele vrouwen zijn. In tegenstelling tot de andere partijen kiezen de leden van 066 zelf rechtstreeks de kandidaten. Zij zorgen er
zelf in de praktijk voor dat er vo ld oende vrouwen, maar ook allochtonen, jongeren
enzovoorts, hoog op de lijst staan" (RlS).
In 2004 ontvangt de ChristenUnie een driejarige subsidie voor een vrouwenemancipatieproject, waarmee "de grote achterstand van de Unie op het gebied van
vrouwenparticipatie ten opzichte van andere partijen moet worden weggewerkt". 6
In datzelfde jaar wordt tijdens het ledencongres opgeroepen om de kandidatenlijsten voor vertegenwoordigende organen minimaal uit een kwart vrouwen te laten
bestaan, waarbij minstens één vrouw tot de eerste drie dient te behoren. De werkgroep Mu lticultureel heeft zich eveneens ingezet voor een streefcijfer voor etnische
minderheden. In 2004 wordt op het congres haar reso lutie aangenomen dat "indi en
beschikbaar, er een multiculturele christen in de top zeven van de lij st geplaatst dient
te worden". 7
Bij GroenLinks zijn streefcijfers voor vrouwen én minderheden opgenomen in
de sta tuten: " Het uitgangspunt bij de samenstelling van alle partijorganen, vertegenwoordigingen en door organen van de partij ingestelde co mmi ssies van GroenLinks is dat het aandeel van zowel vrouwen als migranten in ieder geval overeenkomt met hun aandeel in de bevolking". 8 Het Feministisch Netwerk (FemNet)
houdt een vinger aan de pols (Rl2). In 2010 stelt Kleurrijk Platform voor om een
quotum voor a llochtonen op te nemen in het verkiezingsprogramma. Dit voors tel
wordt niet gesteund en jongerenorga ni sa tie DWARS ziet het als een vorm van ongewenste positieve discriminatie (Rll).
TABEL 2.

z

Visie op groepsvertegenwoordiging en maatregelen, per partij.

Partij

Gender

Etniciteit

Middel

PvdA

50% vrouw

Gelijk aan aandeel bevolking

Streefcijfers gen der (cohorten van 6),
etniciteit natuurlijk wijze

WD

50% vrouw
Gelijk aan aandeel bevolking

Natuurlijke wijze
Streefcijfers vrouwen, etniciteit
natuurlijke wijze
Natuurlijke wijze

CDA

50% vrouw

w

:,,:

D66

50% vrouw

i=
C:

GroenLinks

50% vrouw

Gelijk aan aandeel bevolking

Streefcijfers vrouwe n, etniciteit
natuurlijk wijze

ChristenUnie

25% vrouw

(onbekend)

Op kieslijsten: binnen top 3 een
vrouw; binnen top 7 multiculturele
ch risten (indien beschikbaar)
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Uit tabellen 1 en 2 blijkt dat partijen die zich actief inzetten voor vrouwenparticipatie en ruimte geven aan vrouwenorganisaties vaak ook etnische minderheden
binnen de partij proberen te activeren. Zoals vrouwenorganisaties de motor achter
genderstreefcijfers zijn, vragen netwerken van etnische minderheden structurele
aandacht voor etnische diversiteit. Ideologie is bepalend voor het middel dat wordt
geïmplementeerd. Sociaa ldemocratische, linkse en christelijke partijen hebben
genderstreefcijfers ingevoerd; de liberale partijen streven naar meer gendergelijkheid maar dit moet op natuurlijke wijze verlopen. Het is opmerkelijk dat partijen
aan hun streven naar etnische diversiteit geen middelen verbinden; de ChristenUnie vormt hierop enigsz ins een uitzondering. Partijen zijn met etniciteit dus voorzichtiger dan met gender. Dit is duidelijk in het voordeel van vrouwen en in het
nad eel van mannen uit een etnische minderheidsgroepering.

4.

Kandidaatselectie

Uit de literatuur blijkt dat streefcijfers of quota an sich niet voldoende zijn om het
aantal vrouwen te verhogen. Ten eerste moeten vrouwelijke kandidaten zich aandienen of actief worden gerekruteerd, omdat ze zich niet altijd in het natuurlijke
netwerk van de partijtop bevinden. Ten tweede is het belangrijk dat kandidaten op
een verkiesbare plaats worden gezet. Dit proces van kandidaatselectie kan op verschillende manier worden beïnvloed . Ten eerste kunnen kandidaten proactief worden aangedragen en ondersteund; ten tweede kunnen (vrouwelijke) partijleden bijvoorbeeld als lid van de kandidaatstellingscommissie - onderdeel uitmaken van
het besluitvormingsproces. De mate waarin deze beïnvloeding kan plaatsvinden is
onlosmakelij k verbonden met de positie die een persoon, netwerk of organ isatie
binnen de partij heeft. Uit de vorige paragraaf blijkt dat vrouwenorganisaties een
sterkere positi e binnen de partij hebben dan netwerken van etnische minderheden.
Wat betekent dat voor hun strategieën om de kandidaatstelling te beïnvloeden?
De vrouwenorganisaties van de partijen die streefcijfers hebben ingevoerd (PvdA,
GroenLinks, CDA) hebben een stevigere positie in de partij dan de vrouwenorganisaties van partijen zonder streefcijfers. Het huidige CDA/ V heeft, net zoals de
Rooie Vrouwen in het verleden, een afgevaardigde in het partijbestuur die daardoor
ook actief betrokken is bij kandidaatstellingsprocedures. Van de netwerken van
etnische minderheden is de voorzitter van het huidige CDA-K leurrijk adviserend
lid van het partijbestuur. Hi erdoor heeft hij een goed z icht op de samenstelling van
de kandidaatstellingscommissie. Wanneer in de ze commiss ies mensen plaatsnemen die openstaan voor het gedachtegoed van diversiteit, kunnen ook kandidaten
op dit thema bevraagd worden (R4). Binnen de PvdA heeft ook het MEV banden
met de kandidaatstellingscommissies gehad , waarbij op informele wijze informatie
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rond kandidaten kon worden uitgewisseld en vrouwen konden worden voorgedrage n (Rl0). Hierdoor konden z ij de besluit vo rming va n nabij vo lgen.
Voor alle groepsvertegenwoordigende organen geldt dat z ij gevraagd of ongevra agd namen van kandidaten hebben aangedragen en/ of kandidaten actief hebben gesteund binnen hun partijen. Zo heeft de voorzitter van CDA/V een bestand
met geschikte vrouwelijke kandidaten voor politi ek-bestuurlijke functies aangelegd , zod a t ze namen ka n voordragen wanneer die gevraagd worden (R3). FemNet
lobbyt voo rafgaand aan verkiezingen actief voor bepaalde kandidaten door tijdens
het congres flyers uit te delen waarin de kandidaten hun visie op emancipatie
als onderdeel van de politiek uiteenzetten (Rl2). De aanpak van het LVN bestaat
voo rnam elijk uit " het leggen van links" ; zodra een talentvolle vrouw voor bij komt
"wo rdt iedereen op het spoor gezet" (Rl). De voorzitter van de scoutingcommissie
hecht belang aan deze input van het LVN; hij geeft aan van een zo breed mogelijk
liberaal netwerk gebruik te maken (R2). Hierin spelen ook partijcoryfeeën een rol.
Zo werd Ayaan Hirsi Ali in 2002 door Neelie Kroes benaderd om een actieve politieke rol voor de VVO te spelen (Hirsi Ali, 2006).
De liberale zienswijze van de VVD sluit aan bij die van 066. Vanuit VMM rechten wordt dan ook niet gelobbyd voor bepaalde kandidaten, hoewel het belang
van diversiteit wel wordt onderschreven: " [We hebben] bewust nooit gelobbyd
omdat we vonden dat bepaalde vro uwen erin moes ten; we vinden gewoon dat de
besten er in moeten . Man, vrouw, allochtoon, oudere, jongere, dat maakt ons niet
uit" (RlS).
Hoewel geen van de netwerken voor etn ische minderhed en werd opgericht om
te lobbyen voor kandidaten, hebben ze vee lal inform eel in vloed proberen uit te
oefenen op selectie. De strijd gaat vooral om een verkiesbare plaats, zoals blijkt uit
de lobby van het ICB in 1989: "[Wij hebben gezegd): 'We willen mensen hebben
die ook op de lij st komen. Het is flauwekul, jullie gaan die mind erh eden ergens op
een 60e plaats zetten en jullie willen dat de allochtonen gekozen worden door hun
eigen achterban.' (... ) Je moet zorgen dat die mensen op een verkiesbare plaats komen. En di e slag was heel moeilijk. Toen hebben wij vanuit het ICB [Ram) Ramlal
naar voren geschoven. En die kwam helemaal op de 60e, 65e plaats, zoiets. Lubbers haalde 54 zete ls, iedereen weer naar het kabinet, dus opschuiven, opschuiven, opschuiven. Toen kwam Ramlal in de Kamer" (RS).
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samen lobbyen, resulteert dit in de kandidaatstelling van twee vro uwen van Surinaamse origine: Kathleen Ferrier en Nirmala Rambocus (RS). De ZMV-groep steunt
de hoge positionering van Ferrier (Ensel , 2003 , p. 168), maar houdt zich daarnaast
niet actief bezig met het lobbyen voor kandidaten (R6).
De werkgroep ChristenUnie Multicultureel heeft z ich actief ingezet voor kandidaten met een niet-Nederlandse achtergrond. Wanneer Cynthia Ortega, van Antilliaanse afkomst, in 2012 niet op de kandidatenlijst wordt gep laatst , komt de

f--

UJ

~ ~-------

RES PUBLICA • 2013 - 3

353
GENDER EN ETNICITEIT IN DE TW EED E KAMER

werkgroep in aanvaring met het partijbestuur. In tegenspraak met de resolutie uit
2004 wordt nu geen enkele multiculturele christen in de top zeven van de lijst
geplaatst: "Dus toen zijn we een campagne begonnen , de 'Vrienden van Cynthia'
en daarmee hebben we ook de media gehaald , Trouw, RD en ND hebben dingen
van ons gepubliceerd . Ze zetten hun eigen resolutie aan de kant. Dus wat zeg je
dan, wat communiceer je dan?" (Rl4) . Multicultureel dient tevergeefs een resolutie
in om Ortega op een verkiesbare plaats te krijgen. Kort daarna werd de werkgroep
opgeheven. De ambities van de werkgroep blijken de steun die Multicultureel binnen
de partijstructuren geniet te overstijgen.
Binnen GroenLinks ondersteunt het Kleurrijk Platform kandidat en uit een etnische minderheidsgroepering: "We hebben vier of vijf mensen gevraagd wat hun
mening was over diversiteit, [die] teksten gerangschikt, en (... ) gezegd ' op deze
mensen kunnen jullie stemmen '. We hebben het op onze webs ite geplaatst, op
linkedin , en we hebben het naar onze eigen leden [... ] gestuurd . En op het congres
deeld en we dan, namens [de kandidaten], flyers uit. En dan zeggen we ' zet die
maar op een hoog nummer'. " (Rll).
Het succes van een lobby voor etnische minderheden hangt samen met de steun
vanuit de partijtop, di e bewerkstelligd kan worden door krachtige ambassadeurs.
Vrouwenorganisaties, voor etnische minderheden of niet, blijken vaak goed in staat
te zijn om deze ambassadeurs te identificeren en aan zich te binden. Kortom : vrouwen uit een etnische minderheidsgroepering worden eerder ondersteund in een
kandidaatstellingsprocedure dan mannen uit een etni sche minderheidsgroepering,
omdat netwerken van deze vrouwen kunnen profiteren van de sterke institutionele
positie van de reguliere vrouwenorga nisaties binnen deze partijen . Invloed van
vrouwenorganisa ti es wo rdt bovendien door partijen als minder bedreigend ervaren
dan door netwerken die een etnische kaart spelen.

s.

Conclusie

Wereldwijd zijn quota een gangbare manier om de vertegenwoordiging van vrouwen te bevorderen . Anders dan andere Europese land en is Nederland al tijd terughoudend geweest om genderquota in te schakelen in de politiek en het bedrijfsleven. Wel hebben verschill ende partijen vrijwilli g streefcijfers ingevoerd. Hoewel
onderzoek over quota sterk ontwikkeld is, is er nauwelijks iets bekend over de
invloed van streefcijfers. Dit artikel bes tudeerde hoe initiatieven om het aantal
vro uwen te verhogen, zoa ls streefcijfers, de in corporatie van etnische minderheden
hebben beïnvloed . Zodoende biedt deze bijdrage inzicht in de effecten van streefcijfers in intersectioneel perspectief. Een intersectioneel perspectief is onontbeerlijk, omdat in het Nederlandse parlement, maar recenter ook in andere Europese
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landen, onder etnische minderheden vrouwen beter vertegenwoordigd zijn dan
mannen. Partijen staan doorgaans huiverachtig tegenover een lobby van etnische
minderheden, maar ze blijken minder terughoudend te z ijn ten aanzien van vrouwen uit een etnische minderheidsgroepering. Bird (2005) observeerde een gelijkaardige trend in Frankrijk, Denemarken en Canada en verklaart dit intuïtief vanuit
het idee dat partijen vrouwen zien als goed geïntegreerd en hierdoor als betere
rolmodellen dan mannen. Onze bevindingen nuanceren deze verklaring.
Vanaf de jaren negentig blijken onder etnische minderheden vooral vrouwen te
profiteren van een algehele trend - aangemoedigd door de overheid - om diversiteit binnen partijen te vergroten. Partijspecifieke factoren - ideologie, de institutionalisering van gender en/of etniciteit en de visie op groepsvertegenwoordiging
- blijken met elkaar verbonden en bepalen in samenhang hoe partijen diversiteit
reguleren. Sociaaldemocratische, linkse en, recenter, christelijke partijen zijn eerder geneigd om vrijwillig genderstreefcijfers te implementeren dan liberale partijen. Ook blijken zij vaker expliciet te erkennen dat de partij etnisch gezien idealiter
een afspiegeling is van de samenleving.
De totstandkoming van genderstreefcijfers en het agenderen van etnische diversiteit hangt sterk samen met de lobby van groepsvertegenwoordigende organen,
zoa ls vrouwenorganisaties en netwerken van etnische minderheden. Netwerken
van etnische minderheden hebben een minder sterke positie dan vrouwenorganisaties en hebben hierdoor in mindere mate toegang tot de machtsstructuren van
de partij. De organisatie van vrouwen uit een etnische minderheidsgroepering is
vanaf het midden van de jaren 1990 tot een aantal jaren geleden zeer succesvol
geweest. Hoewel alle netwerken voor etnische minderheden op verzoek of in nauw
overleg met het partijbestuur waren opgericht, hadden vrouwen uit etnische minderhe idsgroeperingen een betere toegang tot de partijtop en daarmee het besluitvormingsproces. De belangrijkste oorzaak is dat zij de infrastructuur van de vrouwenorganisaties binnen partijen konden gebruiken. Partijen staan sinds de jaren
1980 ambivalent ten aanzien van groepen die een puur etnische kaart trekken. Of
deze kaart een troef wordt, valt of staat met gender.
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Noten
1.

De CBS-definitie van allochtoon is: 'Persoon van wie ten min ste één ouder in het

buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het
buitenland zijn gebo ren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren
(de tweede generatie)'. Westerse allochtonen zijn a llochtonen met als herkomstgroepering: ' Eén va n de landen van Europa (exclusief Turkije), Noo rd -Amerika en Oceanië, of
Indonesië of Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-cu lturele positie
worden allochtonen uit Ind onesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het
gaat vooral om mense n die in het voor malige Nederlands- Indi ë zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin'. Niet-westerse allochtonen hebben als
herkomstgroepering: 'Eén van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief
Indonesië en Japan) of Turkije' (http: //www.cbs.nl/n l-NL/menu /met hoden/beg rippen/ default.htm?ConceptlD = 1013, geraadpleegd op 28 maart 2013).
2.

De volge nde Kamerleden va llen daarmee buiten onze analyse: Annemarie Lucas-

sen-Stauttener geboren in Nederlands-Indië (Kamerlid voor de VVD, 1982-1986) ; Jenö
Dzsingisz Gabor, gebore n in Hongarije (Kamerlid voor het CDA, 1994-1998); Adriaan
Cornelis Koekkoek, geboren uit Nederlandse ouders op Curacao (Kamerlid voor het
CDA, 1994-2005); Geert Wilders wiens moeder in Nederlands-Indië is geboren (Kamerlid
voor de VVD, 1998-2012; sinds 2005 leider va n de PVV); Mariko Peters, geboren in de
VS en wier moeder is geboren in Japan (Kamerlid voor GroenLinks, 2006-2012); Marlies
Veldhuij zen van Zanten, geboren in Zweden (staatssecretaris voor het CDA, 2010-2012).
3.

Roesstam Effendi vertegenwoordigde de CPH van 1933-1945 (zie http: // www.parle-

ment.com/ id/ vg09 ll0c8wxu/ r_roestam_effendi, laatst geraadpleegd op 25 januari 2013).
4.

Meerjarenplan Emancipatie 2005-2010 Emancipatie: vanzelfsprekend, maar het

gaat niet vanzelf' http: //docs.szw.nl/pdf/ 35/2005/35_2005_3_8464.pdf, laatst geraad-

pleegd op 8 maart 2013.
5.

http:/ /www. repu bi ie kali och tonie. nl/ onderzoek-pro-d emos-di vers i tei t-i n-de-t wee-

de-ka mer-2012, geraadpleegd op 28 maart 2013.
:1E

6.

Zie http ://dnpp .ub .rug.nl / dnpp / pp / cu/ jv/ 2004, geraadpleegd op 20 maart 2013 .
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Zie http://organisatie.groenlinks.nl/statuten, geraadpleegd op 30 maart 2013.
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Genderquota in de
wetenschap, het bedrijfsleven
en de rechterlijke macht
in België
Eva Schandevyl, Alison E. Woodward, Elke Valgaeren en
Machteld De Metsenaere

ABSTRACT: Gender Quotas in Belgian Science, Business and Justice
Belgium is an early adapter of gender quotas to increase the presence of women in
decision-making, as quotas for advisory councils and electoral polities date from the
1990's. The advisory commission regulations had effects for research and scientific
bodies, while the boards of publically funded corporations recently carne into view.
Notwithstanding many attempts, gender quotas have not (yet) been introduced in the
higher regions of the justice system. This article investigates the lively scene of debates
on Belgian quotas and comparatively explores the process of adopting quotas in science, business and justice. lt focuses on the intensity of the debates, the arguments
constituting the debate and the main actors driving it. The analysis demonstrates rich
variation with respect to these three elements, which points to the importance of
nuanced and context specific analyses when implementation processes of quotas in
va rious sectors are studied.

KEYWORDS: gender quotas, policy, science, business, judges
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Positieve actie om de positie van vrouwen in alle vormen van besluitvorming te
verbeteren, was vanaf het eerste Europees Actie Programma in 1982 een uitdrukkelijke ambitie van de Europese Unie (Council of the European Communities, 1982
en 1984). Met het derde actieplan van 1991-95 werden er zelfs expertcommissies
opgericht om de situatie van vrouwen in de besluitvorming in diverse maatschappelijke sectoren (politiek, gezondhe id , de rechterlijke macht) in kaart te brengen.
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Binnen de EU ontpopte België zich tot een van de Europese koplopers wat betreft
positieve actie in de overheid en in bedrijven. Het vizier was daarbij vanaf het begin breder dan enkel de politieke besluitvorming.
In het arsenaal van instrumenten voor positieve actie zijn quota het absolute
kernwapen. Toen zachte maatregelen op politiek vlak weinig of geen impact leken
te hebben , voerde België in 1994 als eerste Europees land een electorale quotawet in. Tegelijkertijd grepen de verschillende wetgevende niveaus in België in op
andere aspecten van de politieke besluitvorming, zoals de samenstelling van ad viesraden. Andere sectoren in de bestaande machtsstructuren bleven aan vankelijk
buiten schot. De interna tionale feministische beweging hield de druk evenwel aan
voor het verkrijgen van een betere vertegenwoordiging in de besluitvorming in een
ruim scala aan sectoren. Het VN Peking Actieplatform van 1995 nam onder meer
de doe lstelling (Gl) op dat lidstaten "maatregelen nemen om te zorgen voor gelijke toegang tot en volwaardige participatie van vrouwen in machtsstructuren en
besluitvorming " (Verenigde Naties, 1995).
Quota zijn controversiële maatregelen , zelfs bij feministen (http://www.quotaproject.org). Tegenargumenten zijn dat ze indruisen tegen het gelijke-kansen principe (omdat ze een zekere voorkeur voor vrouwen impliceren); dat ze ondemocratisch z ijn (omdat de vrijheid van bijvoorbeeld kiezers beperkt wordt); dat ze
de perceptie voeden dat vrouwen mandaten krijgen omwille van hun geslacht (en
niet omwille van hun kunnen), wat vrouwen eerder schaadt dan baat; dat geslacht
irrelevant is voor besluitvorming in alle gebieden inclusief de politiek (Dahlerup &
Freidenvall, 2010); en dat de aanwezigheid van vrouwen geen garanti e is dat er iets
verandert , in die zin dat de belangen van vrouwen beter behartigd zouden worden
(Childs & Krook, 2008). Voorstanders van quota benadrukken doorgaans dat quota
een nood zakelijk kwa ad z ijn , een efficiënt hulpmiddel om bestaande barrières die
v rouwen ondervinden (bijvoorbeeld in selectiecriteria die gehanteerd worden) te
overwinnen en om het democratische recht op gelijkheid in praktijk om te zetten.
Ze stellen dat vrouwen niet minder capabel zijn, maar dat hun kwaliteiten traditioneel niet als volwaardig erkend worden. Vaak, zo luidt het argument, schuilt het
probleem in de manier waarop ' kwaliteit' gepresent eerd en gem eten wordt en in
de dominante visie op wat een ·goede besluitvormer' is. Quota zouden ten slotte
enkel in de beginfase problematisch zijn. De overtuiging was dat quotawetten op
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langere termijn de mores konden wij z igen.
Niettegenstaande de controverse rond quota , worden ze beschouwd als de
meest efficiënte manier om snel verandering teweeg te brengen. Ze zijn een '{ast
/mck '-maatregel (Dahlerup , 2006) om een historisch scheefgegroeide maatschappelijke werkelijkheid om te buigen (Squires, 1997, pp. 91-95; Schandevyl, Bollen
& De Metsenaere, 2009; Celis & Woodward, 2010) . Wereldwijd was er een explosief gebruik van electoral e quota. Vandaag zijn er circa 100 landen met electoral e
quota (Dahlerup & Freidenvall , 2008). Simultaan kwam er uitgebreid vergelijkend
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onderzoek rond het gebruik van quota in de politieke besluitvorming (Celis, Krook
& Meier, 2011; IDEA, 2013; Krook, 2009; Francescheet, Krook & Piscopo, 2012). Er
is echter veel minder geweten over genderquota in andere gebieden, zoals de benoemde of indirect verkozen publieke raden en uitvoerende organen (de 'tweede
generatie'-quota), en de bestuursraden in de economische sfeer (de 'derde generatie' -quota) (Holli & Teigen , 2012; Holli, 2011). Of landen alles of slechts enkele van
de verschillende categorieën quota invoerden, de volgorde waarmee dat gebeurde
en de achterliggende argumenten verschillen evenwel van geval tot geval (Meier,
2013).
Voor elk type quota was België een voorloper. Het Belgische gelijkekansenbeleid
begon al in de jaren 1980 met een stevig positief actiebeleid. Quota werden snel
noodzakelijk geacht. De vrouwenbeweging heeft hier een cruciale rol in gespeeld ,
onder meer door het hanteren van de retoriek van ' minderheden', waarvoor men
in België zeer gevoelig is (Celis, Meier & Wauters, 2010). Het rechttrekken van
de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming was een doelstelling van het beleid en de reikwijdte van het begrip besluitvorming was breed. Er
was niet alleen aandacht voor de politiek en voor de openbare sector, die relatief
beïnvloedbaar zijn door het beleid, maar ook voor de economie. Streefcijfers en
quota werden als mogelijke werktuigen gezien . Tijdens haar eerste ambtstermijn
als minister van Maatschappelijke Emancipatie introduceerde Miet Smet een beleid
om de openbare ambten te verplichten mee te werken aan genderactieplannen en
introduceerde ze maatregelen om genderactieplannen in de economie te stimuleren (Kabinet van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Emancipatie, 1988 en
1990) . België was de eerste Europese lidstaat met wettelijk opgelegde electorale
quota (1994) en voerde vanaf 1990 geleidelijk quota in voor adviesraden en andere
openbare organen (Cromboom , Samzelius & Woodward , 2001). In 2011 legde men
beperkingen op voor de samenstelling van de bestuursorganen van beursgenoteerde bedrijven en overheidsbedrijven. In Vlaanderen zijn er sinds 2013 quota
voor de beslissingsorganen van de universiteiten van Gent en Antwerpen. 1 Over
maatregelen voor andere sectoren inclusief de rechterlijke macht lopen discussies.
Kortom, quota zijn nog steeds actueel en er is nood aan onderzoek naar de
gelijkenissen en verschillen in het gebruik van quota in de verschillende besluitvormingsarena's, deels om de effecten ervan te evalueren en deels om inzicht te
krijgen in de logica achter het gebru ik ervan. Dit artikel is een eerste aanzet tot
verder onderzoek naar de vergelijking tussen de invoering en implementatie van
quota in niet-politieke sectoren. Tot nu toe is hierover weinig onderzoek verricht
(maar zie Meier, 2013). Onze bijdrage behandelt de (pogingen tot) invoering van
quota buiten de politieke besluitvorming in België sinds het einde van de jaren
1990. Onze aandacht gaat daarbij meer specifiek uit naar de invoering van quota
in wetenschappelijke adviesraden , het debat rond quota in raden van bestuur van
bedrijven en de discussie over quota in de hogere magistratuur. Deze sectoren war-

::E

m

--t

m

z

V,

~

:t

►
-0
-0

m

s;;
;;,:

m

►
:tl

:::!
;;,:

m
,m

- - -- - - - - ~ Z
2013 - 3 • RES PUBLICA

362
GENDERQUOTA IN WETENSCHAP, BEDRIJFSLEVEN EN RECHTERLIJKE MACHT IN BELGIË

den gekenmerkt door een hardnekkige achterstand qua aanwezigheid van vrouwen aan de top (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2013). Wat
de cases verbindt, is het feit dat het in deze sectoren niet enkel over democratische
vertegenwoordiging gaat (een belangrijk argument voor de legitimiteit van politieke besluiten), maar ook over de kwaliteit van besluitvorming.
Onze studie betreft een exploratief en vergelijkend onderzoek naar de mate van
controverse in het implementatieproces van quota in deze sectoren (waarbij we het
debat over de electorale genderquota in de vergelijking betrekken), de argumenten
die in dat kader werden aangehaa ld , en de actoren die het proces stuurden. Onze
analyse wijst onder meer op een grote variatie in intensiteit (publieke aandacht),
argumenten (in hoofdzaak betreffende kwaliteit en hoe kwaliteit te meten), en het
groeiende belang van Europa.
De empirische beschrijvingen van de drie cases zijn gebaseerd op drie onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken. De inhoudelijke analyse van het proces
en het politiek-maatschappelijk debat rond de invoering van quota in deze drie
sectoren gebeurt aan de hand van primaire bronnen (parlementaire debatten, beleidsbrieven en overheidsdocumenten) en een literatuurstudie. De informatie over
adviesraden is mede gebaseerd op een enquête bij voorzitters van adviesraden in
Vlaanderen in de periode 1999-2001 (Cromboom, Samzelius & Woodward, 2001),
aangevuld met acht interviews (afgenomen in 2011-12) met vertegenwoordigers
van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO), het Fonds
de la Recherche Scientifique (FNRS), de European Science Foundation, het Instituut
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen
en de Cel Ethiek en Gender van DG Research van de Europese Commissie. Voor de
quotawetgeving voor het bedrijfsleven en het debat met betrekking tot justitie gaat
de aandacht vooral uit naar de debatten, hoorzittingen en wetgevende initiatieven
in het Belgisch Parlement, en voor het bedrijfsleven in het bijzonder naar de communicatie van de bevoegde Europese Commissaris aangaande quota op Europees
vlak. We behandelen de drie cases in chronologische volgorde en bouwen, voor
zover de beschikbare gegevens dat toelaten, telkens een vergeli jking in van de
implementatieprocessen in de drie sectoren op vlak van intensiteit, argumentatie
en actoren.
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In landen met een neocorporatistische traditie zoals België spelen adviesraden
soms een meer doorslaggevende rol in de bepaling van agenda's en de voorbereiding van beleid dan verkozen organen (Holli & Teigen, 2012). Ze vormden dan ook
een evident doelwit voor de eerste federale Minister van Gelijke Kansen. Het feit
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dat raadsleden benoemd worden , maakte het voor de overheid bovendien relatief
eenvoudig om hun samenstelling te beïnvloeden. Vanaf 1990 was er voor benoemingen in de raden op het federaal niveau een dubbelkandidatuur m/v vereist, wat
de verantwoordelijke minister de mogelijkheid verschafte om een evenwicht in een
raad te beslechten. Dit leidde echter niet tot grote veranderingen in het evenwicht
tussen mannen en vrouwen en al gauw kwam men tot de conclusie dat wetten
zonder sancties ineffectief waren (Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijkekansenbeleid, 1995). In het kiel zog van het Peking Actieplatform en de discussie rond electorale quota kwam er een wettelijke bepaling voor adviesorganen
op federaal niveau in 1997, gevolgd door Vlaanderen (1997 , 2003 , 2007), Brussel
(2001), de Franse Gemeenschap (2002) en Wallonië (2003). Alle wetten bepaalden
dat niet meer dan twee derde van de leden van adviesraden van hetzelfde geslacht
mochten zi jn . In Vlaanderen heeft de huidige regering de ambities verhoogd tot
40 procent (Beleidsbrief, 2012).
In veel landen maken wetenschappelijke onderzoeksraden en expertpanels deel
uit van adviesraadstructuren , en vallen ze zodoende onder de algemene regels
voor adviesraden . Deze wetenschappelijke organen zijn belangrijke spelers in het
toekennen van onderzoeksmiddelen en in het beoord elen van wetenschappelijke
output . Ze zijn fundamentele gatekeepers van de machtsvelden in de wetenschappen en spelen een sleutelrol in de instandhouding van genderhiërarchieën (Husu &
de Cheveigné, 2010; European Commiss ion , 2008 en 2009).
De Europese overheid - die trouwens zelf sinds 1999 streeft naar 40 procent
vrouwelijke vertegenwoordiging in expertpanels en adviesraden inclusief de raden
van de invloedrijke European Research Council (European Commission, 2000 en
2008; European Research Council, 2010) - verzame lt daarom al enige tijd vergelijkende cijfers over de genderverhoudingen in de academische en wetenschappelijke
besluitvorming. De beschikbare gegevens tonen aan dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn in de top van de academische en wetenschappelijke wereld
(European Commission, 2013). België hing vanaf het begin aan de staart. In de
eerste datareeksen van de 'SHE figures' ontbraken bovendien cij fers over de situatie in Vlaanderen.
Ondanks het feit dat het FWO in Vlaanderen duidelijk onder het Vlaamse quotadecreet voor adviesraden van 1997 viel, verzocht het toenmalige hoofd van het
FWO om een erkenning als 'u itzondering' met als argument een gebrek aan gekwalificeerde kandidaten. Het FWO-Vlaanderen argumenteerde bovendien dat wetenschappelijke raden niet onder een quotabepaling moesten ressorteren (Cromboom,
Samzelius & Woodward , 2001 , p. 42). Hierover werd echter geen openbaar debat
gevoerd en evenmin werden er sancties getroffen. In de gendersamenstelling van
het FWO-Vlaanderen kwam er tussen 1997 en 2007 dan ook wein ig verandering.
In 2007 kwam er echter een verduidelijking van de quotaverplichtingen in het
decreet ' Een meer evenwichtige participatie van V/ M in Vlaamse advies- e n be_ __ _ _ _ _ _.....J
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stuursorganen'. Er werd ook achter de schermen druk uitgeoefend om meer genderevenwicht te bewerkstelligen (Monard & Buitendijk, 2013). Zo eiste de minister
van Wetenschapsbeleid Fientje Moerman dat de nieuwe statuten van het FWOVlaanderen ook quotabepalingen voor de samenstelling van expertpanels zouden
bevatten. 2 In 2007 werd een nieuwe en meer transparante selectieprocedure geïntroduceerd, met openbare vacatures en een statutaire verplichting voor een tweederde gendersamenstelling van de expertcommissies. Sindsdien worden leden eerst
geselecteerd op basis van hun 'wetenschappelijke excellentie' en vervolgens op
gender.
De expertcommissies hebben nu een veel betere balans dan vroeger, maar de
situatie is nog niet perfect. Globaal genomen is het aandeel vrouwen in de FWO-expertcommissies toegenomen van 11 procent in 2004 tot 32 procent in 2012 (Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, 2012). Maar a ls men per commissie telt,
zijn maar 11 van de 31 commissies in orde met de wettelijke richtlijn. In 2012 varieerde het aandeel vrouwen in de expertcommissies van 6 procent in de economische wetenschappen tot 63 procent in de biologie. Hoewel de algemene perceptie
is dat er weinig vrouwen in de natuurwetenschappen zijn, tonen de resultaten van
het FWO-Vlaanderen dat vooral de menswetenschappen kampen met een ondervertegenwoordiging van vrouwen. 3 De FWO-commissies staan nog ver af van de
ambitie om een 40 procent - 60 procent-genderverhouding te benaderen. Niettemin
suggereert een vergelijking met het FNRS dat genderquota toch hun belang hebben. Het FNRS (Fonds de la recherche scientifique) valt omwi lle van zijn statuut
niet onder de adviesraden en bijgevolg niet onder de quotawet voor adviesraden.
In 2011 telde het FNRS s lech ts 18 procent vrouwen in zijn expertcommissies en de
zusterorganisatie FRIA (Fonds pour la Formation à la Recherche dans !'Industrie et
dans l'Agriculture) slechts 20 procent.
Wanneer we het implementatieproces bekijken op basis van onze drieledige onderzoeksvraag (betreffende intensiteit, inhoud en actoren), is een eerste opvallende vaststelling dat, in tegenstelling tot de invoering van de electorale genderquota,
de quota voor de adviesraden weinig stof deden opwaaien. Deze vaststelling gaat
ook op voor de wetenschappelijke adviesraden. Een aantal feministische wetenschappers vroeg wel aandacht voor de problematiek, maar buiten de academ ische
wereld leefde het debat hoegenaamd niet. Het eerder beschreven vertragingsma-
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quota onderhevig is, zijn echter belangrijke tekenen dat er een onderhuidse maar
sterke oppositie leeft en dat het debat dus nog in alle hevigheid kan losbreken.
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standers van quota wijzen op het feit dat ze in strijd zijn met de gangbare ideeën
over objectiviteit en de meritocratische principes van de wetenschap (Caprile et

al ., 2012, p. 148 en p. 169). Daartegenover staat de feministische kritiek dat de
' neutrale' bibliometrische principes om ' excellentie' te meten helemaal niet genderneutraal zijn (Addis, 2010; Rees, 2011).
Wanneer we, ten derde, de actoren onder de loep nemen die van belang waren
in het implementatieproces, va lt vooral de rol van Europa op. Hoewel in België de
eerste federale quotawet voor adviesraden de Europese initiatieven voorafging, kan
de groeiende druk op de Belgische praktijk die van het Europese voorbeeld uitging,
vooral wat betreft de wetenschappelijke adviesraden, niet miskend worden. Ook
dit kan aangestipt worden als een verschil met het electorale quotadebat.

3.

Quota in het bedrijfsleven

Verschillende Europese landen namen sinds het begin van de eenentwintigste
eeuw maatregelen om de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van
bedrijven te verhogen, waarbij zowel harde maatregelen genomen worden zoals
quota of eerder zachte maatregelen zoals aanbevelingen in de corporate governance
codes of regels die het 'comply or explain'-principe toepassen (Casey, Skibnes &
Pringle, 2011). Koploper Noorwegen voerde reeds in 2003 een quotasysteem in voor
beursgenoteerde bedrijven, gekoppeld aan strenge sancties, met name de ontbinding van de onderneming (Engelstad & Teigen, 2012) . Na enkele jaren slaagden
alle bedrijven waarop de wet van toepassing was erin om het Noorse quotum van
40 procent vrouwen te halen.
In Europese vergelijkingen van raden van bestuur in de economie scoort België
zwak. In 2011 telden de raden van bestuur van de bedrijven uit de Bel20 slechts
11 procent vrouwen (EC Database: Wamen & Men in Decision Making, 2012). Tot
voor kort koos men in België voor de zachte aanpak om dat onevenwicht te remediëren. De Belgische Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven
- de Code 2009 - bevat een eerder vage aanbeveling om oog te hebben voor diversiteit. De teleurstelling over het gebrek aan resultaat en druk vanuit Europa zetten
de Belgische overheid aan om maatregelen te treffen die sneller resultaat zouden
leveren. Nadat de Kamer eerder hetzelfde deed, keurde de Belgische Senaat op
30 juni 2011 een wet goed die beursgenoteerde bedrijven en overheidsbedrijven
een quotum van een derde vrouwen oplegt. Tijdens de bespreking in Kamer en Senaat werd daarbij herhaaldelijk verwezen naar de electorale quota enerzijds en het
Noorse quotum voor beursgenoteerde bedrijven anderzijds; volgens de voorstanders van de quotawetgeving twee voorbeelden die aantonen dat enkel een harde
aanpak tot de gewenste resultaten leidt. De Belgische wetgeving beantwoordt aan
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de op 14 november 2012 door de Europese Commissie voorgestelde richtlijn die
de doelstelling van 40 procent vrouwen onder niet-uitvoerende bestuurders tegen 2020 vooropstelt, evenwel zo nder verplichte quota voor te stellen. Vanaf 2017
zullen sancties gelden voor Belgische bedrijven die niet aan de wettelijke quota
voldoen: de materiële en immateriële vergoedingen van de bestuurders worden
opgeheven zo lang er te weinig vrouwelijke bestuurders zijn .
Net zoals in andere landen zo rgde de invoering van de quotawetgevi ng voor
beursgenoteerde bedrijven in België voor verhitte debatten tussen voor- en tegenstanders, een debat dat trouwens nog steeds verdergaat. Er zijn in essentie twee
soorten argumenten die gebruikt worden in het debat over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur van grote bedrijven en de overheidsmaatregelen die hieraan kunnen remediëren: ethische en economische (Campbell
& Mfnguez-Vera, 2010).
Ethische argumenten vertrekken vanuit de principes van gelijkheid en recht vaardigheid. Ze wijzen op het gebrek aan gelijke kansen voor ondervertegenwoordigde groepen en de structurele barrières die ze moeten overwinnen om topposi ties te bereiken, vergelijkbaar met de argumentatie omtrent het gebrek aan gelijke
ka nsen in de politiek ten tijde van de invoering van electorale quota . Meier (2013)
toont aan dat de argumenten met betrekking tot de raden van bestuur, zoa ls die
aan bod kwamen tijdens het parlementair debat over de quota wet van 2011, ook de
noodzaak aankaarten om de bestaande machtsstructuren te wijzigen.
Economische argumenten wijzen op de nadelen va n homogene raden van bestuur voor de bedrijven in kwestie (Brammer, Millington & Pavelin, 2007). De logica is dat een gebrek aan genderdiversiteit het Europese concurrentievermogen
schaadt en de economische groei belemmert. Deze lijn van argumenten is eerder
vergelijkbaar met de argumentatie ten aan zien van de electorale quota over de verwachte betere kwaliteit van besluitvorming wanneer meer vrouwen aanwezig zijn
in de politiek. De discussie over de invoering van de quotawetgeving loopt immers
niet toevallig parallel met de kritische blik - quid de legitimiteit en verantwoordelijkh eidszin? - die naar de raden van bestuur geworpen wordt naar aan leiding van
de financiële en economische crisis, van enkele schandalen zoals de grootschalige
fraude bij de grote Amerikaanse bedrijven Enron (2001) en WorldCom (2002) en
van de faillissementen van grote financiële instellingen zoa ls Lehman Brothers of
in eigen land Fortis en Dexia (Terjesen, Sealy & Singh , 2009). De eenzijdige samenstelling van de raden van bestuur komt immers onder vuur en wordt naar voor
geschoven als een mogelijke oorzaak van hun fa len. Omgekeerd verwacht men van
meer genderdiversiteit een beter functionerende raad van bestuur, die beter scoort
op het vlak van deugdelijk bestuur en uiteindelijk zorgt voor betere bedrijfsresultaten (Brammer, Millington & Pavelin, 2007). De kwaliteit van de besluitvorming in
de raad van bestuur wordt niet langer enkel toegeschreven aan de optelsom van de
individuel e competenties van de bestuurders. 4 De voorstanders van de invoering
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van quota benadrukken eveneens dat de kwaliteit van de besluitvorming beïnvloed
wordt door het groepsniveau, waarbij diverse groepen tot betere beslissingen komen dan homogene groepen, wat resulteert in betere bedrijfsresultaten (LückerathRovers, 2011). In het publieke debat krijgt evenwel enkel de directe relati e tussen de
aanwezigheid van vrouwen en de bedrijfsresultaten (de winst, de innovatiekracht
of de beurskoers) aandacht (Nielsen & Huse, 2010).
Ook de tegenstanders van quota gebruiken econom ische argumenten: het opnemen van vrouwen in de raden van bestuur zo u de bedrijfsresultaten negatief beïnvloeden . Hierbij wordt wel sterk de nadruk gelegd op de indi viduele kenmerken
en competenties van bestuurders, onafhankelijk van hun geslacht. Aldus zouden
quota tot omgekeerde discriminatie leiden, waardoor minder bekwame vrouwen
benoemd worden ten nadele van meer bekwame mannen . De quota berokkenen
bovendien nadeel aan alle vro uwen , ongeacht hun kwaliteiten, omdat de quotawetgeving voo r vrouwen het imago van minder kwaliteitsvolle bestuurders met
zich meebrengt.
Wat is nu bij zo nder aan het debat in zake bedrijfsquota in vergelijking met de
electorale genderquota en die voor wetenschappelijke adviesraden? Wat betreft
de intensiteit zit het debat over quota in de raden van bestuur dichter bij dat
over electorale quota dan dat met betrekking tot de quota in wetenschappelijke
adviesraden. In zake het belang dat aan kwaliteit gehecht wordt en de rol van Europa, zien we wel belangrijke gelijkenissen tussen de implementatieprocessen van
quota in de bedrijfs- en academische wereld. De dominantie van kwaliteit in de
discussies verbaast niet , aangezien meritocratische principes prevaleren in beide
werelden. Wat dan weer verrassend is, is de vaststelling dat er in het debat over de
bedrijfsquota sterk verwezen wordt naar de electorale quota, wat op basis van de
beschikbare data over de invoering van quota in de wetenschappelijke adviesraden
veel minder expliciet lijkt. Een 'spill-over' -effect van het ene quotadebat naar het
andere lijkt aldus toch een belangrijke factor te z ijn in de implem entatie ervan.

4.

Quota binnen justitie

België telt tegenwoordig bijna de helft vrouwelijke magistraten. Dit op het eerste gezicht aanzienlijke aandeel moet echter gerelativeerd worden. In de hoogste rechtscolleges is er een uitgesproken vrouwelijke ondervertegenwoordiging:
14 procent vrouwen in het Hof van Cassatie; 7,6 procent bij de Raad van State en
gemiddeld 22,7 procent vrouwen in de verschillende hoven van beroep (Instituut
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, 2011). De hoven van beroep en het
Hof van Cassatie worden voorgezeten door mannen. In de lagere echelons ziet het
beeld er enigszins anders uit, al z ijn vrouwen ook daar ondervertegenwoordigd:
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circa 10 procent vrouwelijke voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg;
circa 13 procent bij de voorzitters van de rechtbanken van koophandel; 33 procent
bij de voorzitters van de arbeidsrechtbanken. In de rechtbanken van eerste aanleg,
waar de meeste zaken betreffende familierecht voorkomen, en in de jeugdrechtbanken, zijn de vrouwen het best vertegenwoordigd. Daar vormen ze iets meer
dan de helft van het personeelsbestand. Voor de arbeidsrechtbanken bedraagt dit
cijfer 57 procent, in de politierechtbanken 25,5 procent, en op het niveau van de
vredegerechten 29,7 procent. Dit beeld tekent zich af in bijna alle Europese landen (Anasagasti & Wuiame, 1999; CEPEJ, 2012). De late toegang van vrouwen tot
juridische beroepen en de juridische handelingsonbekwaamheid tot de helft van
de twintigste eeuw zijn belangrijke verklaringen voor de Belgische ondervertegenwoordiging van vrouwen in de magistratuur.
In de rechterlijke macht zijn quota echter vooralsnog niet ingevoerd, ondanks
diverse wetsvoorstellen die de afgelopen tien jaar ingediend werden teneinde tot
een evenwichtige samenstelling te komen van de hoogste rechtscolleges van het
land. Quota worden door de voorstanders noodzakelijk geacht om het representatieve karakter van de rechterlijke macht en de kwaliteit van rechterlijke beraadslagingen en beslissingen te waarborgen. Rechterlijke bes lissingen, met name die
op het hoogste niveau, zijn immers nooit louter technisch-juridisch, zo wordt
geredeneerd, maar bevatten vaak politiek geladen keuzes. Voor de kwaliteit van
rechterlijke beraads lagingen en vanuit democratisch standpunt zou het daarom
onjuist zijn dat vrouwen bij die beraadslagingen zo sterk ondervertegenwoordigd
zijn (Sloot, 2012). Ook hier weerklinken in het debat dus de argumenten van rechtvaardigheid, ethiek en kwa liteit. Het doembeeld van bindende quota boezemde bij
de magistratuur vrees in voor een aanslag op hun onafhankelijkheid, gezag en beslissingsmacht, onder meer met betrekking tot de verkiesbaarheid van kandidaten.
De traditie van politieke benoemingen die maar enigszins afzwakte eind jaren 1990
(sindsdien beslist een onafhankelijk orgaan, de Hoge Raad voor Justitie, hierover)
werd in stand gehouden door de heersende coöptatie- en selectiemechanismen
via veelal mannelijke netwerken met onduidelijke en niet-transparante criteria,
waarbij vrouwen doorgaans uit de boot vielen (Deville & Paye, 1999). Toch zullen
juristen gra ag beklemtonen dat het gerecht functioneert via normen, waarden en
eigenschappen die 'volledig neutraal ' zijn . Het is dus niet zo verwonderlijk dat in
het publieke debat rond quota in de magistratuur tegenstanders vooral juridische
bezwaren aanhalen als zoud en quota in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel en
zouden ze andere ondervertegenwoordigde groepen en mannen discrimineren, ook
al heeft het Belgisch Grondwettelijk Hof daar mits bepaalde voorwaarden 5 iets
minder problemen mee.
Binnen de magistratuur zelf bestaat er weinig draagvlak voor de invoering van
quota , maar de vrouwenbeweging (met de CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij op de voorgrond) blijft vasthouden aan het inschrij ven van een gelijke verte-
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genwoordiging in de wetgeving die de werking va n de rechtscolleges regelt. 6 Ze
beklemtoont daarbij dat positieve acties niet enkel wenselijk zijn omwille van het
gelijkheidsbeginsel, maar ook va nuit doelmatigheidsoverweginge n die te maken
hebbe n met kwaliteit. Een secto r die in crisis is zoals de juridische - sinds de jaren
negen tig van de twintigste eeuw z ijn de di sfun cties binnen de magistratuur, het
verl ies aan vertrouwen in en het diepgewortelde ongenoegen over de werking van
het gerecht niet meer uit de actualiteit weg te branden - vraagt om verandering en
divers iteit, waardoor meer facetten van een probleem, inclu sief de visies va n vrouwen, in overweging kunnen worden genomen. Waar mannelij ke rechters zich zouden laten leiden door abstracte regels en principes om een geschil te beslechten ,
zouden vrouwen bovendien meer aandacht hebben voor overleg, verzoening en
de a lgemene context waarin fei ten plaatsvinden . De meningen lopen echter uiteen
over de veronderstelling dat het geslacht van de rechter in vloed heeft op de aard
va n haar of zijn vo nnissen (Huyse, 1997; Schand evyl, Bollen & De Metsenaere,
2009) . ' Resultaten' op dit vlak z ijn dan ook moeilijk te meten en data moeilijk te
achterhalen.
Met betrekking tot de onderzoeksvragen valt ons ten eerste op dat het debat
inzake quota in de magistratuur minder publieke aa ndacht genereert dan de invoering van quota voor de kieslijsten en de raden va n bestuur, en dat het om die reden
minder intens genoemd kan worden. Net als bij het debat inza ke de quota voor de
wetenschapsraden is het evenwel duidelijk da t de oppositie groot is en dat verdere
dru k voor de impl ementatie va n quota de intensiteit plots en hoog kan opdrijven.
Een mogelijke verklaring voor de vaststelling dat de beid e debatten echt er vooral
ac hter de schermen worden gevoerd, is dat de wetenschap en de magistratuur, in
vergelijking tot politiek en bedrijf, toch eerder gesloten werelden zijn . In verband
met de argumenten di e het debat domineren, ons tweede aa nd ac hts punt , stell en
we grote gelijkenissen vast met de debatte n inza ke electorale en bedrijfsquota:
de sub jectieve visies van vrouwen dragen bij tot de algemene kwaliteit van de
bes luitvorming. Wat ten slotte de actoren betreft , vallen de prominente rol van
de vrouwenbeweging en de afwezigheid van een sterke Europese stem op; dat is
vergelijkbaar met de impl ementati e van electorale quota. Voo rts w ijst het uitblijven van quota in de magistratuur op het belang van de historische cont ext van de
betreffende sector: de uitgesproken mannelijke dominantie in deze secto r di e sterk
door trad ities wordt gekenm erkt , lijkt een belangrijke ve rklarin g te bieden voor het
succesvo lle verzet tegen quota.
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s.

Conclusie

De gemeenschappelijke noemer va n de drie sectoren die we in dit artikel onderzochten is de onafhankelijkheid van de sector ten aanzien van de staat en de
markante ondervertegenwoord iging van vrouwen op het bes luitvormingsniveau.
Al deze sectoren schoven een corporatistische zelfregul eri ng naar voren a ls een alternatief voor genderqu ota. Dat wetenschappelijke kwaliteit als objectief meetbaar
geldt volgens ' neutrale ' wetenschappelijke normen, dat kwa li teit in de zakenwereld
a ll een in termen van winst meetbaar is en dat justitie best beheerd word t vo lgens
de normen van de peers, ware n typerende argume nten . De dri e sectoren weren
inbreng va n buitenaf. De laa tst e jare n is de kwaliteit van de zogeheten objectiviteit
van hun oordelen echter in toenemende mate in tw ijfel getrokken door een deel
van de publieke opinie (met uitzo nd erin g mi ssch ien van de academische we reld).
Elke van deze sectoren gaa t in mindere of meerdere mate door een ve rtrouwenscrisis, en waar ze z ich vroeger buiten de reikwijdte van gendergelijkheidseisen
waa nd en, vallen ze nu onder harde maatregelen (wetenschappelijke instellingen ,
bedrijfsleven) of dreigen ze dat op termijn te doen (justiti e).
Ondanks deze gelijkenissen stelden we grote verschillen vast tussen de quotadebatt en in deze secto ren. Vooreerst wat betreft de intensit e it en de publieke aan dacht waarmee de (poging tot) quota-implementatie gepaard ging: di e was, net
als bij electorale quota, hoog in het debat over bedrijfsquot a, e n eerder laag (lees:
verborgen en onderhuids) in verba nd met quota voor wetenschap pel ijke adviesraden en de magistratuur. Ten tweede stelden we belang rijke accen tve rsch illen vast
in de a rgumentati es. Vooral het verschillend e gewicht dat aan kwaliteit en ve rdien ste wordt gehecht , vor mde een punt van verschil in de respectievelij ke Belgische
quotadebatten . Wat betreft de acto ren, onze derde o nderzoeksfocus, willen we de
aandac ht vooral vestigen op de ro l van de Europese instellin gen en voorbeeld en.
Onze onderzoe ksresultaten lijken te suggereren dat wanneer Europa geen belangrijke stem of voorbeeldfunctie vervult, quotawetten mind er makkelijk inga ng vinden (cf. de Belgische magistratu ur). Ten slotte willen we de aa nd acht vestigen op
de spill-over di e we vaststeld en tussen h et debat inzake electorale en bedrijfsquota
en het determinerend e bela ng va n de hi storisch e traditie in de magistratuur als

z

u.J

belangrij ke hind erni s voor de implementatie van gend erquota.
Het ruimere belang van onze ana lyse va n de drie Belgische cases schuilt in
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de vas tstelling dat de impl eme ntatie van genderquota in verschi ll ende sectoren
haar eigen verloop, discours en hi stori sche context kent. Dit du idt op de noodzaak
om oog te hebben voor een dergelijke variati e in comparatief o nd erzoek naar de
invoering van verschillende genera ti es genderquota, een va ri at ie die gegenereerd
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wordt door de specifieke context (tijd en plaats) van zowel de sector waarin quota
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worden ingevoerd als de historische traditi e van het land.
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Noten
1.

Bijzonder decreet van 13 juli 2012 tot wij ziging van het Bijzonder decreet betref-

fende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen van 26 juni 1991.
2.

Interview FWO, september 2012.

3.

Website van het FWO, geraadpleegd op 20 februari 2013.

4.

Parl.St. Kamer, nr. DOC 53 0211/004.

5.

Indien er sprake is van kenne lijke feitelijke ongelijkheid , de maatregel ertoe strekt

om bestaande feitelijke ongelijkheid te verhelpen , tijdelijk van aard is en verdwijnt zodra
het doel bereikt is en niet onnodig andermans rechten beperkt (Brems & Stevens, 2011,
pp. 145-180)
6.

Parl.St. Senaat, nrs. 2-1444/ 1, 2-14445 / 1, 28 januari 2003; nrs. 3-173 / 1, 3-174/ 1,

22 augustus 2003; nr. 4-672 / 1, 2 april 2008 ; Kamer van Volksvertegenwoordigers, ontwerpvoorstel Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op
h et Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van beide geslachten onder
de lede n van het Grondwettelijk Hof te waarborgen, 2012.
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1.

Inleiding

wen in de politiek verre van vanzelfsprekend is. Het illustreert in mijn ogen ook

Tijdens de Nederlandse kabinetsformatie

de noodzaak voor genderquota. Quota

in het najaar van 2012 discussieerden zes

zijn echter omstreden en roepen sterke

mannen over de toekomstige regering van

reacties op . Voorstanders zijn vaak zoda-

Nederland. Geen enkele vrouw was daar-

nig doordrongen van de nood zaak ervan,

bij direct betrokken . Informateurs Henk

dat z ij de nadelen van quota erbij ne men .

Kamp en Wouter Bos voerden de gesprek-

Andersom zijn tegenstanders meestal zo

ken met de lijsttrekkers van de VVD, Mark

principieel, dat z ij aanvaarden dat be-

Rutte, en van de PvdA, Diederik Samsam.

volkingsgroepen ondervertegenwoordigd

Rutte werd hierbij begeleid door Stef Blok

blijven.

en Bos door Jeroen Dijsselbloem. Zij wa-

In dit essay zal ik geen pleidooi houden

ren respectievelijk nummer 3 en nummer

voo r quota, dat hebben anderen eerder en

5 op de kandidatenlijst van hun partij. De

beter gedaan (zie hiervoor bijvoorbeeld

eerste vrouwen op de lij st, Edith Schip-

Krook, 2010). Wel wil ik hier verkennen

pers en Jetta Klijnsma (allebei nummer 2),

welke groepen behal ve vrouwen mogelijk

kregen geen rol in de formatie. Bovendien

een beroep kunnen doen op correctieme-

was de koningin kort daarvoor buitenspel

chanismen om hun ondervertegenwoordi-

geze t in het formatieproces, waardoor het

ging te doorbreken. Daarbij rijst de vraag

een exclusief parlementaire aangelegen-

ho e om te gaan met de aanspraak van

heid werd. Zo werd de beoogde stabiele

div erse groepen op quota, ze ker gezien

regering geheel het werk van zes (blanke)

subgroepen in ve rschillende categorieën

mannen, die met hun coalitieakkoord als

kunnen vallen. Ik laat zien dat het lastig

doel hadden om ' bruggen te slaan' (VVD-

is om dive rse groepen op eenzelfde ma-

PvdA, 2012) .

nier te garanderen dat zij eve nredig ver-

Dat vrouwen niet deelnamen aan de

tegenwoordigd worden in de politiek. Het

formatie bleef niet onopgemerkt (Meer-

idee om quota voor meerdere groepen in

hof, 2012), maar was niet of nauwelijks

te voeren, roept zoveel praktische proble-

:::!

onderwerp van discussie. Dit onderstreept

men op dat het instrument zelf ter discus-

z

(nog eens) hoezeer de positie va n vrou-

sie kan komen. Toch blij ve n quota in mijn
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ogen noodzakelijk. Daarom concludeer ik
dat quota er slechts voor één groep tege-

Een compromis is niet mogelijk: niet
inhoudelijk

(Dahlerup

&

Freidenvall ,

2010) maar ook niet procedureel. Dat ligt

lijk kunnen zijn.

aan de aard van de maatregel: of men
introduceert een quotum, of niet. Als er
2. Waarom quota voor
vrouwen in de politiek
noodzakelijk zijn

een wettelijk quotum bestaat dat alle partijen verplicht om (minimaal) een bepaald
aandeel vrouwen op de lij st te plaatsen,
dan is dat een harde ondergrens. Met andere woorden : een beetje quotum bestaat

Zelfs wanneer wettelijke quota worden in-

niet. Zelfs als voorstanders teleurgesteld

gevoerd, is er bijna a ltijd controverse over

een laag quotum zouden accepteren, dan

dit instrument. Of het nu de onderverte-

nog zullen de tegenstanders ontevreden

genwoordiging van vrouwen in de poli-

zijn, meestal vanwege het loslaten van

tiek, in de media of in het bedrijfsleven

het gelijkheidsprincipe. Het alternatief dat

betreft, de argumenten voor en tegen quo-

tegenstanders noemen, het streefcijfer, is

ta blijven verrassend stabiel. Wat zeggen

voor voorstanders van quota dan weer on-

de tegenstanders? Niet doen, want quota

aantrekkelijk, omdat het te vrijblijvend is.

stigmatiseren en vrouwen zullen er wel op

Dat steeds de zelfde argumenten voor

eigen kracht komen. Maar hoe moet dat

en tegen quota worden gebruikt, wijst op

gebeuren? En hoe lang zijn we bereid hier-

een van de belangrijke kenmerken van de

op te wachten? Voorstanders benadrukken

discussie over quota: de controverse over

dat de ondervertegenwoordiging van vrou-

de noodzaak ervan laait telkens weer op,

wen niet vanzelf wordt doorbroken en dat

omdat het probleem van ondervertegen-

het tijd is voor actie (zie voor een over-

woordiging maar niet wordt opgelost. Het

zicht van argumenten pro en contra bij

is nochtans urgent om de ondervertegen-

Dahlerup, 2005; Dahlerup & Freidenvall,

woordiging van vrouwen in de politiek te

2010). Maar hoe gaan we dan om met het

doorbreken. Er is inmiddels lang genoeg

hardnekkige vooroordeel dat een vrouw,

gewacht op een spontane oplossing voor

die dankzij quota op een bepaalde plek

dit probleem. De cijfers laten duidelijk

terechtkomt, een 'excuustruus' zou zijn?

z ien hoe noodzakelijk een ingrijpende

TABEL 1.

Aandeel vrouwen in parlementen (procenten), overzicht perfebruari 2013.
Tweede Kamer

~
V\
V\

u.J

34,0

42,0

Nederland

38,7

36,0

België

38,0

40,8

34,4

Europese (OSCE) landen

23,7
20,8

21,5

23,2

18,2

20,4

Wereld

u.J

:.::

Totaal

Scandinavische landen

u.J

z

Eerste Kamer/Senaat

Bron: http: //www. ipu .org/wmn-e/world.htm (2 mei 2013).
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maatregel is. De discrepantie tussen de

het een relatief hoog aandeel vrouwen in

samenstelling van de bevolking en de ver-

de politiek (Dahlerup, 2005) .

deling naar sekse binnen parlementen en

In de praktijk bi eden dergelijke intern e

andere verkozen rad e n is schrijnend. We-

regels veel mind e r waarborgen dan een

reldw ijd is slechts één op vijf parlements-

wettelijk quotum , al hangt veel af va n de

leden vrouw (IPU, 2013). In Europese

sancties die eraan worden gekoppeld. Dat

landen is dit aandeel nauwelijks hoger.

wordt duidelijk bij het lezen van de sta-

Alleen in de Scandinavische landen wor-

tuten en huishoudelijke reglementen van

den substantieel meer vrouwen verkozen:

de twee Nederlandse politieke partijen die

daar is 42 procent van de parlementsleden

gelijke vertegenwoordiging van vrouwen

vrouw (idem). Nederland en België doen

nastreven. De PvdA schrijft in haar re-

het relatief goed: het aandeel vrouwen in

glement dat "bij de samenstelling van de

de Eerste en Tweede Kamer ligt daar onder

fractie wordt ( ... ) gestreefd naar een ge-

het niveau van de Scandinavische landen,

lijke vertegenwoordiging van vrouwen en

op 34 procent, maar ruim boven het Euro-

mannen" (PvdA, 2012, Artikel 8.4). In de

pese gemiddelde van 23 procent (Tabel l).

Statuten van GroenLinks staat: "Uitgangs-

De verschillen in aanwezigheid van

punt is tevens een gelijke deelneming va n

vrouwen in de politiek kunnen niet toe-

vrouwen en mannen aan alle functies en

geschreven worden aan het bestaan van

vertegenwoordigingen van de Vereniging"

quota in de landen in kwest ie. Zo is er in

(GroenLinks, 2012, Artikel 5). In beide

België wel een quotum voor vrouwen op

gevallen commi tteert de partij zich tot

partijlijsten voor alle verkiezingen, maar

een gelijke man-vrouwverdel ing, niet al-

in Nederland en de Scandinavische lan-

leen op de ki es lijsten maar ook binnen de

den niet. Sinds 2002 moet in België de

fracties. Maar het blijft bij een streven; er

helft van de kandidaten op de partijlijsten

is met andere woorden ruimte om af te

vrouw zijn en moeten de eerste plaatsen

w ijken van dit uitgangspunt. Het streven

door kandidaten va n een ve rschillend ge-

naar diversiteit wordt vaak opgeofferd

slacht bekleed worden, op straffe van uit-

onder het mom van de noodzaak om de

sluiting van de partijlijst van de landelijke

kwaliteit van kandidaten te waarborgen.

verkiezingen (Meier, 2008) . In Nederland
en de Scandinavische landen zijn quota
voor vrouwen in de politiek niet wettelijk
verplicht, maar hebben sommige partijen
zichzelf interne

maatregelen

opgelegd

(www.quotaproject.org, 2 mei 2013). Als
z ij worden ingevoerd , zo rgen wettelijke

3. Voor welke
bevolkingsgroepen is
ondervertegenwoordiging
een probleem?

quota ervoor dat er een grote inhaalbewe-

;;,::,

ging wordt gemaakt. Landen waar vrou-

De beslissing om ee n quotum in te voeren

C:

wen voo rheen zwaa r ondervertegenwoor-

is in de eerste plaats een maatschappelijke

m

digd waren, zitten dankzij de invoering

en po litieke afweging. Het gaat om we lke

van quota in de top van de landen met

uitsluitingsmec hanismen als opvallend en

OJ

~
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m

z

m

VI
VI

- -- -- - - - - '

2013 - 3 • RES PUBLICA

~

380
HOE OM TE GAAN MET QUOTA IN DE POLITIEK EN INTERSECTIONALITEIT

oneerlijk worden ervaren. Soms neemt de

de samenleving geschonden is; wanneer

samenleving het voortouw om dit aan de

de belangen van de groep in kwestie niet

kaak te stellen , zoals feministen dat heb-

geheel vastliggen (of wanneer het niet

ben gedaan. Op andere momenten eigent

om een belangengroep gaat); wanneer

de politiek zich de discussie toe. Zo heeft

de groep in kwestie in het verleden on-

het Nederlandse Parlement in 1983 beslo-

geschikt werd bevonden om aan politiek

ten om buitenlanders stemrecht te geven

te doen; en wanneer de betreffende groep

bij lokale verkiezingen. Dit was destijds

ondervertegenwoordigd is (Mansbridge,

niet of nauwelijks een vraag van buiten-

1999). In dergelijke omstandigheden we-

landers zelf, maar de politiek heeft beslo-

gen, aldus Mansbridge, de nadelen van

ten een einde te maken aan hun uitslui-

descriptieve vertegenwoordiging minder

ting van het politieke proces.

zwaar door dan de winst die kan worden

Quota of andere corrigerende maat-

behaald.

regelen (zoals gereserveerde zetels, zie

Met deze criteria in het achterhoofd is

Krook & O'Brien, 2010), mogen dan wel

het interessant om terug te grijpen naar

het resultaat van een politieke en maat-

de statuten van de PvdA en GroenLinks.

schappelijke onderhandeling of zelfs strijd

Beide partijen streven namelijk niet alleen

zijn, ze kunnen niet helemaal arbitrair tot

naar een evenwichtige vertegenwoordi -

stand komen. Er is echter geen consen-

ging van vrouwen en mannen in politieke

sus over criteria voor deze instrumenten ,

functies. De PvdA streeft ook naar "een

maar de onderbouwing van politiek filoso-

evenwicht ige spreid in g qua leeftijd, regio

fe Jane Mansbridge (1999) is aantrekkelijk

en diversiteit" (PvdA 2012, Artikel 8.4), en

vanwege de helderheid en toepasbaarheid

GroenLinks heeft als uitgangspunt dat mi -

van de door haar genoemde regels. Zij is

granten moeten deelnemen aan alle func-

van mening dat de descriptieve vertegen-

ties van de partij.

woordiging van vrouwen in de politiek

De verwijzing naar de spreiding naar

om allerlei redenen van belang is, waar-

regio in het reglement van de PvdA is op-

onder de verwachting dat vrouwelijke ver-

merkelijk. Nederland kent een lijstensys-

tegenwoordigers vrouwen meer en beter

teem voor het hele land. Daarmee wijkt

kunnen vertegenwoordigen. Descriptieve

het af van veel West-Europese landen

vertegenwoordiging verwijst naar de mate

waarin het parlement per district wordt

waarin vertegenwoordigers lijken op de-

verkozen. Districtenstelsels zijn in feite

genen die zij horen te vertegenwoordigen

wettelijke geografische quota. Met een

(Pitkin, 1972). Ook voor andere groepen

districtenstelsel wordt gegarandeerd dat

zouden correctiemechanismen ingevoerd

een of meerdere afgevaardigden uit een

moeten worden om hun descriptieve on-

bepaald gebied komen. Niemand neemt

dervertegenwoordiging

echter het woord quota in de mond als

te

doorbreken,

zegt Mansbridge. Dat is geoorloofd, wan-

het gaat om electorale kiesdistricten. Het

neer er vier voorwaarden vervuld zijn:

is bekend dat vrouwen meer kans maken

z

wanneer het vertrouwen en de commu-

:.::
u.J
ii:
cc

om verkozen te worden bij lijstverkiezin-

nicatie tussen een groep en de rest van

gen dan bij verkiezingen met een distric-

u.J

:::,
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tenstelsel waarbij slech ts één afgevaar-

de

vertegenwoordigi ng

van

versch il-

digde per district wordt verkozen (Farrell ,

lende lee ftijdsgroepen een discrepan ti e

2001; Larserud & Taphorn , 2007). Neder-

ve rt oont met de sa me nstelling van de

land is in feite één distri ct, maar de PvdA

samen leving. Noch kunnen we onom -

wil er zelf voo r zorge n da t de ve rschill en-

wonden vasts tellen dat er s prake is va n

de regio's va n het land ve rtegenwoordi gd

gescho nd en vertrouwen tussen leeftijd s-

zijn op de lij st.
Kijken we naa r de ge hele opsomming

groepen. Als het gaat o m regional e ve rschill en geldt h etzelfde en kan moeilijk

van kenmerken op basis waa rva n de PvdA

worden bewezen dat personen uit speci-

en Groen Lin ks evenredige ve rt egenwoor-

fieke regio's in het verleden ongesch ikt

di ging nas treve n (leeftijd, regio , diversi-

werde n bevo nd e n voo r het politieke

tei t en migratie), dan lijkt deze arbitrair.

ambt. Het lijstj e va n groe pe n voelt oo k

Toch geeft het aa n welke groepen vo lgens

arbitrair aa n , omdat andere groepen ont-

de twee partijen legitiem een aanspraak

breke n , zoa ls me nse n m et een li chame-

kunnen doen op gelijkwaardige vertegen-

lijke beperking of lage r o pgeleid en. De

woordi ging.

ee rsten komen pe r d e finiti e barri ères

Noch de PvdA, noch GroenLinks sp re-

tege n in de sa me nl ev in g en zijn sterk

ken va n quota. Dat neemt niet weg dat

ondervertegenwoord igd in de politi ek.

uit de statuten en reglementen blijkt dat

De o nd e rvertegenwoo rdiging van lager

beide partijen er een visie op vert ege n-

opgeleiden in de politi ek is wellicht ze-

woord iging op nahouden waarin het er

ker zo problematisch voor het fun ctione-

toe doet of een ve rkozene een man o f een

re n va n de democratie. Er zijn ongeveer

vro uw is, jong of oud, en wat z ijn of haar

net zo vee l lager als hoger opge leiden in

herko mst is. Deze visie op vertegenwoor-

Ned erland , maar lager opgeleiden stem-

diging is niet vanzelfsprekend, al kan men

men veel minder dan gem iddeld en z ijn

zich va ndaag ni et langer voorstellen dat

niet of nauwelijks vertegenwoordigd in

een parlement e nkel door mannen zou

de politiek (Bove n s, 2012; SCP, 2012).

worden bevolkt of dat alle raadsleden in

De

een multiculturele stad blank en autoch-

vertaalt z ich ook in termen va n poli-

too n zo ud en zijn . Intuïtief weet men aan

tiek vertrouwen en opva ttin ge n (Bove ns,

dat een dergelijk verkozen orgaan de be-

2012): lager opge leid e n hebben ni et of

volki ng niet goed kan aa n voelen en dat

nauwelijks een stem in het politi eke de-

de bevolking zich er niet in kan herken-

bat. Maar hoe langer de lijst met groepen

nen. Anders gezegd: descriptieve vert e-

die potentieel ' rec ht ' hebben op quota,

genwoordiging is nodig - maar ni et vo l-

hoe groter het ongemak wordt. Zelfs als

doe nd e - voor legitimiteit.

scheidslijn

naar

op leidingsni veau

we de crit eria van Mansbridge toepas-

Zo opgesomd en zo nder verde re toe-

sen, kunn en vee l groepe n een legitieme

lichting klinken de keu zes van de PvdA

aanspraak maken op correctiemechani s-

en GroenLinks redelijk arbitrair, ze ker

men. Kan dat voor a ll e groepen tege lijk?

:::!

als we de criteria va n Mansbrid ge door-

Of h ebben so mmige groepen daar meer

"z

lopen . Het spreekt ni et voor z ich dat

rec ht op dan andere? En zo ja, welke?

;,;:,
C:
0:,
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4 . Argumenten voor en
tegen quota voor migranten
in de politiek

Nederland is hierop een uitzondering,
en dat is al e nkele ja ren het geval. Sinds
1998 komt het aandeel eerste- en tweedegeneratiemigranten

van

niet-westerse

Op basis van de criteria van Mansbridge

herkomst in het parlement redelijk over-

zijn er redenen om te betogen dat migran-

een met het aandee l in de bevolking. Een

ten een goede kandidaat vormen voor

combinatie van factoren vormt een gun-

quota in de politiek. Voor zove r ik weet

stig kader voor de succesvol le politieke

is dat in West-Europese landen voor hen

incorporatie van migranten in Nederland:

nooit serieus overwogen. Wel groeit de

een open en proportioneel electoraal sys-

aandac ht voo r de problematiek van de

teem, een ideologisch klimaat met aan-

politieke ve rt ege nwoordi ging van deze

dacht voor multiculturaliteit (ook a l is

groep (zie bijvoorbeeld Alba & Foner,

daar op een gegeven moment een omslag

2009; Bird, Saalfeld & Wüst, 2011 ; Givens

in gekomen), de openheid va n politieke

& Maxwell, 2012; Bloemraad & Schönwäl-

partijen en de politieke mobilisatie van et-

der, 2013). Onderzoek toont steevast aan

nische groepen op lokaal niveau (Bloem-

dat de ve rtegenwoordiging van migranten

raad, 2013; Michon , 2011; Michon & Ver-

en etn ische minderheden ver achterblijft.

meulen, 2013).

Dat blijkt onder andere uit het overz ic ht

In West-Europa leven migranten veelal

va n Bloemraad (2013), waarin voor een

geconcentreerd in de gro te steden. Ook

aan ta l landen het aandeel migranten of

daar zijn ze meestal ste rk onderverte-

minderheden in het parlement wordt af-

genwoordigd in de loka le polit iek en zien

gezet tegen het aandeel in de bevolking.

we dat vertegenwoordiging op lokaal en

Het aandeel migranten of minderheden

op nationaal niveau niet a ltijd samen-

verschilt s terk per land maar, zoals uit

gaan. In Amsterdam zijn niet-westerse

tab el 2 blijkt, er is steeds een gro te discre-

migranten minde r goed vertegenwoordigd

pantie tussen beide.

dan in de Nederlandse Tweede Kamer :
in de gemeenteraad van de hoofdstad is

TABEL 2 .

Aandeel herkomst- of minderheidsgroepen in de bevolking en het parlement in een aantal landen.

Land

Verkiezingsjaar

Herkomst-/
minderheidsgroep

Aandeel in
bevolking

Nederland

2010

Niet-westers

Frankrijk

2012

Noord-Afrikaans

5, 1*

0,1

Duitsland*

2009

Turks

3, 1

0,8

>-

UK*

2010

'Non-white'

12, 1

4,2

V)
V)

VS*

2007

Latino

14,7

5,3

Canada*

2006

'visible minorities'

16,2

7,8

-Cl'.

u.J

z

u.J

::<:
u.J

c::

Bron: *Bloemraad, 2013 aangevuld met eigen cijfers.
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13 procent va n ni et-westerse herkomst,
terwij l 35 procent va n de bevo lkin g van
niet-westerse komaf is (M ichon, 2011;
0 + S, 2010). In Parijs daarentege n is
12 proce nt va n de gemee nteraad sleden en
18 procent va n de bevolking in het buitenland geboren. In die zin lijkt de vertegenwoordiging van migranten op lokaal
niveau veel beter dan in de Assemblée nationale (zie ook Kesla ssy, 2009).
Dergelijke verschillen in aanwezigheid
tussen steden en regio 's maken wettelijke vaste quota voor migranten onmogelijk. Dit in tegenstelling tot genderquota,
aangezien de man-vrouwverdeling in de
samen leving nagenoeg stabi el en conseque nt gelijk is. Verschillen en va riaties
tussen landen en tu ssen steden maken
bovendi en duid elijk, dat er geen sprake
is va n een eenduidige groep waarvoo r
quota bedoeld zo ud en moet en zijn. In elk
land worden niet al leen andere termen gebruikt ('non white' of ni et-westers) maar
word t ook gekeken naar andere groepen
(herkom stgroepen of eerstegeneratiemigran ten). Dat roept niet alleen prakt ische
maar ook inhoudelijke vragen op bij het
idee va n quo ta voor migranten . Voor welke migranten zouden zij moeten gelden?
Niet alle migranten hebben immers te maken met barrières. En de ondervertegenwoord iging van bepaalde groepen migranten is niet altijd even releva nt in politieke
termen . Welke groepen zo nder twijfel te
maken hebben met ee n probl ematische
ondervertegenwoordiging in de politiek
van uit maatschappelijk perspecti ef is inde rdaad so ms moeilijk te bepal en, zelfs
op ba sis van de criteri a va n Mansbridge.
Het kan bovendi en ste rk en snel flu ctu eren in de tijd. Waren migranten uit Surina-

me op een gegeven mom ent in Nederland
vooral in beeld als een sociaal eco nomi sc h
achtergestelde groep, dan ri cht de maatschappeli jke di scussie zich nu voora l op
migranten va n Marokkaanse herkom st
(Verm eul en, Michon & Tillie, 2014) .
Het is ook van uit een ander oogpunt interessant om naar de tijdsfactor te kijken.
Een van de belangrijke argumenten voor
quota voor vrouwen in de politiek is dat
hun aanwezigheid in verkozen organen
maar langzaam toeneemt (Dahlerup, 2005).
In Nederland zien we dat de deelname van
migranten aan de politiek weliswaar achterblijft in vergelijking tot hun aanwezigheid in de sa menl eving, maar vergeleken
met vrouwen is de descriptieve vertegenwoordiging van deze groep snel gestegen.
Dertien jaar nadat zij stemrecht hadd en
gekregen bij loka le verkiezingen (in 1985)
waren migranten afkomstig uit niet-westerse land en proportioneel vertegenwoordigd
in de Nederlandse Tweede Kamer: in 1998
was acht procent van de Tweede Kamerleden - of ten minste één van hun ouders
- geboren in Marokko, Turkije, de Antillen , Suriname, de Mo lu kken of Iran (Groenendijk et al., 2010). Ter vergelijking: nadat
vrouwen het kiesrecht kregen (in 1919)
heeft het meer dan 70 jaar geduurd voordat
een derde van de Tweede Kamer uit vrouwen bestond (M ichon, 2012).
De relati ef snelle in corporatie va n mi granten in de Nederland se politiek pl ei t
ni et voor het invoeren va n quota voo r
deze groep . Waarom zou dit instrumen t
word en ingevoerd , terwijl de ondervertege nwoordiging va n migranten niet heel
groo t is en hun incorporatie duidelijk
soepel verloopt? Nederland is duid elij k
een uitzond ering door de mate waarin
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migranten aanwezig zijn in de landelijke

gen van 2008) werden in de gemeenteraad

politiek. In andere landen zo uden quota

zelfs meer migrantenvrouwen dan mi-

voor deze groep we lli cht te rechtvaardi-

gran tenm a nnen ve rko zen (M ichon, 2011).

gen zijn. Daarbij moet wel worde n opge-

In interv iews met Parijse raadsleden

merkt dat de groep migranten te divers

benadrukten migrantenvrouwen dat zij

en te dynamisch is om baat te hebben bij

geprofiteerd

een vast quotum (van bijvoorbeeld 5 of

(Michon, 2011). Het lijkt erop dat de meer

hadd en

10 procent). Veeleer zo ud en er mechanis-

algemene aandacht voor meer diversiteit
in de politiek samen met de quota heeft

minimale aanwezigheid te garanderen op

gezorgd voor een belangrijke toename van

verschillende nivea us, ook op politiek-be-

het aantal verkozen migranten vro uwen.

stuurlijk vlak , om daadwerkelijke macht

Voor politieke partijen is het aantrekke-

en invloed mogelijk te maken.

lijk om een allochtone vrouw op de lij st
te plaatsen: met 'twee vliegen in een klap'

stel nog veel prob lemen. Een belangrijk

wordt de diversiteit op de lij st ve rgroot,

vraagstuk is namelijk de opeenstapeling

terwijl de kosten voor zitte nde politici be-

en de doorkruising va n quota. Stel dat er

perkt blijven. Het aandeel blanke mannen

zowel quota bestaan voor vro uwen als

- dat z ijn zittende politici vaak - hoeft

voor migranten (of so mmige groepen mi-

daarmee nauwelijks af te nemen . In Am-

granten); worden migrantenvrouwen dan

sterdam is een ander mechani sme aan het

voor beid e quota meegeteld? Verschillende

werk, aangezien er geen quotum is voo r

studi es laten z ien dat migrantenvrouwen

vrouwen en de aandacht voo r diversiteit

het in de politiek vaa k relatief goed doen.

enigszins op de achtergrond lijkt te gera-

In de gemeenteraden va n grote Duitse en

ken (Michon & Verme ulen, 2013). Waar-

Noorse steden is het aandeel vrouwen

om migrantenvrouwen het in Amsterdam

onder migranten hoger dan onder ge-

relatief goed doen is niet helemaal duide-

meenteraadsleden in het algemeen (Kofri

lijk: het kan verklaard worden door hun

& Schönwälder, 2010; Bergh & Bjorklund,

ervaring, expertise en politieke kunde,

2011). In Amsterdam (na de verkiezingen

door de mobilisatie van hun achterban

van 2010) en in Parijs (na de verkiezin-

(vrouwen, migranten of allebei) of door

TABEL 3.

Aandeel vrouwen, migranten en migrantenvrouwen in de gemeenteraden
van Amsterdam en Parijs.
Amsterdam

Verkiezingsjaar
Aantal gemeenteraadsleden

~

u.J

z

u.J

ei:

2010

Parijs
2008

Aandeel migranten/ minderheden

45
47%
13%

50%
10%

Aandeel vrouwen onder migranten/minderheden

67%

63%

Aandeel vrouwen

u.J

:..:

genderquota

men ingevoerd kunnen worden om een

Toch rij ze n ook bij een dergelijk voor-

V,
V,

van

Bron: Michon, 2011.
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de keuzes van partijen. Deze mechanis-

sectionaliteit va n achtergrondkenmerken

men hebben trouwens evengoed een rol

- oftewel de erkenning va n de multipele

gespeeld (of kunnen dat doen) in Parijs,

id entiteiten van mensen - maakt het in-

naast het effect van de quota en de maat-

strument kwetsbaar. Dat betekent voor

schappelijke discussie over diversiteit.

mij echter ni et dat quota geheel en al

Zowel in Parijs als in Amsterdam lijkt

verworpen moeten worden, zoals ik hier-

de incorporatie van migranten voo ral te

onder benadruk. Maar er moet een keu ze

verlopen via migrantenvrouwen, en daar-

worden gemaakt over welke groep in de

mee wordt diversiteit in een bepaalde

eerste plaats in aa nmerking komt voor

hoek gezocht en bereikt. In mijn ogen ligt

een quotum. De consequent ies voor an-

hi er een belangrijk praktisch bezwaar te-

dere groepen mag men daarbij evenwel

gen quota. We weten niet hoe het in de

niet uit het oog verliezen.

praktijk uitpakt, want in geen van beide
steden zijn er genderquota én migrantenquota. Toch voelen we aan dat zonder restricties aan de invoering van dubbele quo-

s.

Conclusie

ta het principe va n 'twee vliegen in een
klap' ook zou opgaan. Om dat te voor-

Diverse groepen kunnen om legitieme

komen zouden quota zo moeten worden

redenen aanspraak maken op wettelijke

gedefinieerd dat er zowel onder mannen

regelingen om hun ondervertegenwoordi-

als onder vrouwen een bepaald aandeel

ging in de politiek te doorbreken. (Wat in

migranten moet z ijn, en dat bovendien

de politiek geldt, kan bovendien ook el-

niet alleen onderaan de lijst. Slechts wei-

ders opgaan: ondervertegenwoordigin g is

nig partijen zouden hier blij van worden.

niet alleen in ve rkozen organen problema-

Bovendien is eerder ge toond dat veel

tisch.) Toch is het praktisch onmogelijk

meer groepen dan vrouwen en migranten

om diverse groepen op dezelfde manier

legitieme redenen hebben om een aan-

waarborgen te geven voor een gelijkwaar-

spraa k te doen op quota, bijvoorbeeld

dige incorporatie in de politiek.

mensen met een lichamelijke beperking

Ik wil daarmee niet pleiten tegen quota

en lager opgeleiden in het bijzonder. Wat

in het a lgemeen. Eerder heb ik opgemerkt

lager opgeleiden betreft is het interessant

dat er sterke argumenten zijn voor quota

om op te merken dat ook migranten die

voor vrouwen: hun ondervertegenwoor-

verkozen worden in de regel hoog opge-

diging is structureel en lost niet vanzelf

leid zijn. U voelt het al aankomen: wat

op. Met de voorstanders van quota ben

als word t besloten dat de ondervertegen-

ik het eens dat sommige ontwikkelingen

woordiging van deze groep net zo belang-

niet vanzelf gaan en dat doorbraken met

ri jk is als die van vro uwen en van migran-

ingrijpende maatregelen moeten worden

ten? Zodra quota voor meerdere groepen

geforceerd. Maar ik denk dat er maar voor

aan de orde komen, worden de praktische

één groep tegelijk quota kunnen worden

problemen zo groot dat ze zwaar gaan

ingevoerd. Voor vrouwen z ijn quota in de

meewegen tegen het instrument. Inter-

politiek zeker gerechtvaard igd: het lijkt

•
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het enige middel te zijn om hun aanwe-

hun afwezigheid in het politiek proces

zigheid daadwerkelijk te vergroten. Bo-

een probleem is. Bew ustwording is een

vend ien hebben vrouwen zich al lang ge-

eerste stap naar maatschappelijke veran-

mobiliseerd om aandacht te vragen voor
hun positie.

deringen.

Dat betekent echter niet dat men blind
moet zijn voor de ondervertegenwoordi-

Noten

ging van andere groepen . Bij het toepassen van quota voor vrouwen moet er
aandacht zijn voor de consequenties voo r

1.

Met dank aan Karen Celis, Si lvia Erzeel,

and ere groepen en voor intersecti onalit eit ,

Rik de Ruit er en Flori s Vermeulen voor hun

oftewel voor de diversiteit van vro uwen in

co mmentaar op een eerdere versie.

de samen leving. Maar daarnaast moeten
er waarborgen zijn om te voorkomen dat

2.

diversiteit all een onder vrouwen in ac ht

titel.

Dit essay is geschreven op persoonlijke

wordt genomen. In die zin vind ik het niet
gunstig, dat onder migra nten in de poli ti ek vaak bovengemiddeld veel vrouwen

~
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z
u.J

~
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De zin en onzin van
genderquota in het
bedrijfs Ieven
Genderevenwicht in
bestuursraden: waarom wij
de kaart van quota trekken

artikel 14 van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens. Ook het Lissabonverdrag kent talrijke verwijzingen

Sabine de Bethune

naar het gelijkheidsbeginsel. Zo bevat ar-

(Voorzitster Belgische Senaat)

tikel 157 van het Verdrag betreffende de

Sonja Becq

Werking van de Europese Unie het princi-

(lid Belgische Kamer van

pe van gelijke belon ing van mannelijke en

vol ksvert egen woordigers)

vrouwelijke werknemers voor gelijke of
gelijkwaardige arbeid. Het Europese Hof

De ongelijke vertegenwoordiging van vrou-

van Just itie heeft op basis van dit artikel

wen in de economische besluitvorming

(artikel 141 in het vroegere EG-Verdrag)

wordt algemeen als problematisch ervaren.

en in het kader van Richtlijn 76/207 /EEG 2

Het gelijkheidsbeginsel is essentieel in een

over de gelijke behandeling man-vrouw

democratische rechtsstaat. In België is dit

een uitgebreid communautair geslachts-

beginsel in artikel 10 (eerste lid) van de

discriminatierecht ontwikkeld.

1

Grondwet verankerd. In 2002 werd een der-

Ook bedrijven en hun raden van be-

de lid ingevoegd dat stelt dat: "De gelijkheid

stuur zouden een weerspiegeling moeten

van mannen en vrouwen is gewaarborgd".

zijn van de samenleving. Het zijn geen

Artikel 11 van de Belgische Grondwet heeft

ei landen. We kunnen niet uitgaan van

in zijn eerste deel een algemene draagwijdte

de gelijkheid van mannen en vrouwen

en verb iedt elke discriminatie, ongeacht de

als vrouwen in de belangrijkste besluit-

oorsprong ervan. Bovendien werd in 2002

vormingsorganen ondervertegenwoordigd

een artikel llbis ingevoegd, dat de grond-

blijven. Dat zij echter nog steeds tegen een

wettelijke basis vormt voor maatregelen die

'glazen plafond ' stoten, blijkt duidelijk uit

tot doel hebben ongelijkheden tussen vrou-

een vers lag van het Adviescomité voor ge-

wen en mannen te bestrijden, in het bijzon-

lijke kansen voor vrouwen en mannen in

der wat betreft de door verkiezing verkre-

de Belgische Senaat uit 2010. 3 Vandaag is

gen mandaten en de openbare mandaten.

nog steeds geen enkele bestuursvoorzitter

Op Europees en internationaal vlak

van de bedrijven die genoteerd staan in

bestaan eveneens belangrijke waarbor-

de Bel20 (de Belgische beursindex) een

;,::J

C:

c,:,

gen inzake de gelijkheid van vrouwen en

vrouw. In deze bedrijven maken vrouwen

:::!

mannen . Er dient in dat verband gewezen

16 procent van alle bestuursleden uit (37

m

te worden op het discriminatieverbod in

op een totaal van 225 bestuursleden) .
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De Belgische overheidsbedrijven doen het

De quota die in de kieswetgeving op-

enigszins beter: hier zijn drie va n de ze-

genomen zijn, hebben ontegensprekelij k

ven bestuursvoorz itters en een vierde van

geleid tot meer genderevenwicht in de

alle bestuursleden vrouwen. 4 Voor een

politiek. De Belgische wetgeving wordt

aantal van de overheidsbedrijven voorzag

internationaal als voorbeeld aange haald.

de organieke wet reeds voor de goedkeu-

Quota blijken het meest doeltreffende

ring van de Belgische quotawet in 2011

middel en ze zijn noodzakelijk, omdat

(zie verder) in een quotaregeling.

andere maatregelen tot onvoldoende re-

In de rest van de Europese Unie zijn

sultaat leiden . Het is dankzij de quota dat

de cijfers gelijklopend. In de raden van

we vandaag in België een groot aantal ver-

bestuur van de grootste beursgenoteerde

kozen vrouwen hebben in het Parlement.

ondernemingen in de EU-27 maakten

In maatschappelijke domeinen waar geen

vrouwen in oktober 2012 net zoa ls in Bel-

quota bestaan, treedt een gelijkaardig ef-

gië 16 procent van alle bestuursleden uit.

fect niet op.

Op het moment van de meting door de
5

2

Een wettelijk quotum is volgens ons de

Europese Commissie was 3 procent van

meest efficiënte manier om meer vro uwen

al le bestuursvoorzitters vrouwen. Omdat

in het selecte wereldje van bestuurders te

sinds 2003 per jaar gemiddeld slechts

krijgen. De meerwaarde van genderdiver-

0,6 procentpunt

vooruitgang geboekt

se bestuursraden is algemeen erkend en

wordt inzake het aantal vrouwen in Eu-

het positieve effect van een gendereven-

ropese bestuursraden stelde de Commis-

wicht aan de top van ondernemingen op

sie in november 2012 een ontwerp van

de lange termijn is bewezen. Buitenland-

richtlijn voor waarin een quotum van

se voorbeelden zoals Noorwegen 7 wijzen

40 procent voor het ondervertegenwoor-

erop, dat quota ook in het bedrijfsleven

digde geslacht wordt vastgelegd. 6

een gunstig effect kunnen hebben.

Hiermee rijst de vraag met welke

Met de wet va n 2011 rond quota voor

maatregelen, vrijblijvende of dwingende,

bestuursraden in economische overheids-

de bestaande ongelijkheid kan verholpen

bedrijven en beursgenoteerde bedrijven

worden en in welke mate de overheid hier-

heeft ook België een belangrijke stap

bij regulerend mag of moet optreden. Nie-

vooruit gezet in het proces van gelijke

mand grijpt graag naar opgelegde maatre-

participatie van vrouwen en mannen in de

gelen. Soms blijken de ze echter nodig om

economische wereld. Zelf hebben wij in

een schokeffect teweeg te brengen.

het Belgische Parlement wetsvoorstellen 8

Wat de politieke besluitvorming betreft,

ingediend die het debat rond deze wet

werd in 1994 in België met de wet Smet-

mee op gang getrokken hebben. De wet

::>
v'i
0

Tobback een quotum ingevoerd van ten

werd op 16 juni 2011 tijdens de regering

hoogste twee derde kandidaten van het-

van lopend e zaken in een wisselmeerder-

2
>v,

zelfde geslacht op kieslijsten. Dit quotum

heid tussen christendemocraten, sociaal-

werd in 2002 aangepast: vanaf dan gold

democraten en groenen in de plenaire

z
u.J

voor kieslijsten een paritaire verdeling van

vergadering van de Belgische Kamer van

u.J

vrouwelijke en mannelijke kandidaten.

volksvertegenwoordigers goedgekeurd.
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De Belgische wet van 28 juli 201l9 voorziet voor economische overheidsbedrijven
en beursgenoteerde bedrijven dat ten minste een derde van de leden van de raad
van bestuur van een ander ges lacht dan dat van de overige leden moet zijn. Voor
economische overheidsbedrijven ging deze regeling in 2012 reeds in (eerste boekjaar na bekendmaking van de wet). Indien niet aan het quotum wordt voldaan,
moet de eerstvolgende benoemde bestuurder van het andere geslacht zijn. Is dit
niet het geval, dan is de benoeming nietig. Grote beursgenoteerde bedrijven hebben tot 2017 (zesde boekjaar na bekendmaking van de wet) tijd om aan de nieuwe
regeling te voldoen. Voor kmo's en vennootschappen met minder dan 50 procent
beursgenoteerd kapitaal is dit tot 2019 (achtste boekjaar na bekendmaking van
de wet). De betroffen bedrijven zijn verplicht een verklaring op te nemen in hun
jaarverslag inzake de ondernomen inspanningen op het vlak van genderdiversiteit in de bestuursraad. Iedere benoeming in strijd met het quotum is nietig. De
voordelen verbonden aan het bestuursmandaat worden in dit geval geschorst. In
de wet is voorzien dat de werking ervan twaalf jaar na de bekendmaking door het
Parlement geëvalueerd wordt.

In het EU-Groenboek over corporate go-

centage vrouwen in de raad van bestuur

vernance '0 worden

verschi llende argu-

en de financiële prestaties van een onder-

menten voor meer genderdiversiteit in be-

neming (wat betreft rendement, eigen ver-

stuursraden aangehaa ld . Deze kan helpen

mogen, operationeel resultaat en dividend-

om 'groepsdenken' tegen te gaan (meer di-

groei). Hoewel hiermee geen oorzakelijk

vers iteit leidt tot meer discussie, meer toe-

verband wordt bewezen, kan het uit zake-

zicht en een kritischere opstelling in de be-

lijk oogpunt voor bedrijven gunstig zijn om

stuurskamer) en vergroot de talentenvijver

te zorgen voor meer genderevenwicht. Een

waaruit bedrijven kunnen putten voor de

studie van het Finse instituut EVA (Koti-

hoogste management- en toezichtfuncties.

ranta , Kovalainen & Rouvinen, 2007) toont

Meer diversiteit betekent dat verschi llen

bijvoorbeeld aan, dat bedrijven met een

in inzicht, ach tergrond en in kwaliteiten

groter aanta l vrouwen in bestuursfuncties

mee betrokken worden in de besluitvor-

beter scoren op waarden als leiderschap ,

ming . Daarenboven zijn er volgens de Eu-

doelgerichtheid , verantwoordelijkheidszin,

ropese Commissie bewijzen dat vrouwen

innovatie, externe oriëntatie en motivatie.

een andere leiderschapsstijl hebben , vaker

In verband met quota in het bedrijfsle-

aanwezig zijn op bestuursvergaderingen

ven wordt vaak gesteld dat ondernemin-

en een positief effect hebben op de collec-

gen zelf moeten kunnen bepalen w ie de

tieve intelligentie van een groep.

juiste man of vrouw is voor een bestuur-

Uit wetenschappelijk onderzoek, onder

dersmandaat, op basis van de competen-

meer van McKinsey (Desvaux, Devillard-

ties en het engagement va n de kandid aat.

Hoellinger & Baumgarten, 2007), blij kt dat

"We moeten ons ervoor hoeden bekwame

er een positieve correlatie is tussen het per-

mannen links te laten liggen omdat er toe-
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va llig een vrouw te kort is in een bestuur"
(Lamote, 2009), wordt wel eens gezegd .
Natu urlijk is competen tie een belangrijk
criterium bij het selecteren van kandidaten voor een bestuursraad . Maar waarom
zou de geschikte persoon voor een functi e geen vrouw kunnen zijn? Wijst het feit
dat er momenteel zo weinig vro uwen een
topfunctie bekleden op een gebrek aan bekwaamheid bij vrouwen? Neen, er speelt
meer. Indien er een objectief examen zou
bestaan voor topfuncties, zouden we al
lang een evenwicht bereikt hebben. De criteria waarop men zich baseert om iemand
een promotie toe te kennen, zijn echter
niet altijd transparant. Bovendien stellen
vrouwen zich vaak pas kandidaat voor een
functie als ze hiervoor gevraagd worden,
terwijl mannen eerder zelf de stap zetten.
Volgens de tegenstanders van quota
wordt bovendien beter gewerkt met een
charter om tot de gewenste resultaten te
komen. De aanbeveling van de Belgische
Commissie Corporale Governance uit 2009
(die ondertussen door de wettelijke bepalingen werd achterhaald) stelt dat beursgenoteerde bedrijven tegen 2016 een vertegenwoordiging moeten bereiken van minimaal
30 procent bestuurders van elk geslacht. De
aanbeveling is gebaseerd op het 'comply or
explain '-pri ncipe, waarbij vennootschappen verplicht zijn de code te volgen of uit
te leggen waarom ze dat niet doen.
De cijfers laten echter zien dat de engagementen van het bedrijfsleven niet voldoen
en dat er extra inspanningen nodig zijn om
tot een genderevenwicht in bestuursraden
te komen. Dwingende maatregelen hebben tot doel dit proces te versnellen : quota
hebben bewezen dat ze snel en efficiënt
werken. Als door een quotum eenmaa l het

C0
:::)
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aandeel vrouwen aan de top is verhoogd,
doorbreekt men daarmee de vicieuze cirkel: het wordt zichtbaar dat vrouwen over
de nodige kwalificaties beschikken om bestuursfunct ies te bekleden en bij vacatures
zal eerder aan vrouwelijke kandidaten worden gedacht. Een quotum dwingt om beter
op zoek te gaan naar kandidaten en ook
eens buiten het eigen (meestal mannelijke)
netwerk te kijken. Er wordt voor topfuncties nog te weinig naar vrouwen gezocht.
Dit neemt niet weg, dat dwingende
maatregelen zoals quota niet volstaan en
begeleidende maatregelen nodig zijn om
klassieke ro lpa tronen te doorbreken. Een
vro uwelijke loopbaan volgt nu eenmaal
een ander parcours dan een mannelijke.
Een gezinsvriendelijk HR-beleid kan veel
doen om de cultuur op de werkvloer te
wijzigen. Aandacht voor het evenwicht
tussen werk en privéleven, het ondersteunen va n netwerking van vrouwen, mentorprogramma 's voor ambitieuze vrouwen,
en meer vrouwen in het vizier nemen bij
rekru tering zijn maar enkele voorbeelden van maatregelen waar bedrijven naar
onze mening werk van kunnen maken.
Daarnaast moeten gezinnen streven naar
een meer evenwichtige taakverdeling va n
werk en zorg tussen man en vrouw.
Dat genderdiversiteit in bestuursraden
een na te streven doel is, behoeft ook voor
de tegenstanders van quota geen betoog.
Om dit doel te bereiken zijn er ech ter versc hillende maatregelen mogelijk, waaruit wij resol uut voor quota kiezen. Ook
al kan onder bepaalde omstandigheden
met 'so ft law ' resultaat geboekt worden,
mag er in deze kwestie naar onze mening
niet de weg van de te grote geleidelijkheid
bewandeld worden. Meer vrouwen in de
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economische besluitvorming is voor ons

gebracht door de dames de Bethune, Somers

een politieke prioriteit die niet aan een

en Zrihen. Doe. Nr. 4-1426/ 1, 4 mei 2010.

natuurlijke evolutie mag worden overgelaten, anders zullen vrouwen nog vele ja-

4.

Cijfers berekend door de werkgroep

ren ondervertegenwoordigd blijven in de

Vrouw & Maatschappij (www.vro uwenmaat-

hoogste besluitvormingsorganen. Quota

schappiJ.be) op basis va n de officiële websites

zijn de enige manier om het gla ze n pla-

van de bedrijven (stand op 6 maart 2013).

fond te doorbreken.
Het spreekt voor zich dat de ongelijke

5.

Europese Commissie databank: Super-

vertegenwoordiging geen kwestie is van

visory board or board of directors: http: //

een gebrek aan competentie bij vrouwen:

ec. euro pa. eu / j ustice /ge nder-equal i ty /

als alleen bekwaamheid zou meespelen ,

gender-decision-making/database/business-

zouden er geen quota nodig zijn. Het is

fi nan ce/ s u perv iso ry- board- board -dire ct o rs /

juist omdat er nog drempels bestaan, dat

index_en.htm (geraadpleegd op 15 april

quota helpen om genderevenwicht in be-

2013 , cijfers verzam eld door de Commissie

stuursraden te bespoedigen. Quota z ijn er

tussen 26 september en 15 oktober 2012).

niet om iemand die minder b ekwaam is
voorrang te geven, maar om iemand die

6.

Europese Commissie (2012). Meer vrou-

minstens even bekwaam is kansen te ge-

wen in raden van commissarissen: Europese

ven. Op die manier wordt vermeden dat ta-

Commissie stelt quotum van 40 procent voor.

lent dat voorhanden is niet aan bod komt.

Persbericht van 14 november 2012 : http ://
eu ropa. e u/ ra pid /p re ss- release_ lP-12-1205
nl.htm.

Noten
7.
1.

De vo lledige teks t va n de Belgische

In Noorwegen is ondertussen meer dan

40 procent van alle bestuursleden in beursge-

Gro ndwet is ondergebracht op de website

noteerde bedrijven vro uw. Het bij wet opge-

van de Senaat: www.senate.be/doc/const_

legde quotum was er erg effectief, omdat de

nl.h tml.

bedrij ven voldoende tijd gekregen hebben om
het quotum te halen en omdat er een duidelijke

2.

Richtlijn 76/ 207 / EEG van de Raad van

sanctie was bij het niet-naleven van de wet.

9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behande-

8.

De bespreking van de wetsvoorstellen

ling van mannen en vro uwen ten aanzien

die als basis voor de uiteindelijke wet wer-

van de toegang tot het a rbeidsproces, de be-

den genomen is te vinden in het verslag va n

roepsopleiding en de promotiekansen en ten

de Belgische Kam er va n Volksvertegenwoor-

aanz ien van de arbeidsvoorwaarden.

digers van 24 maart 2011 (DOC 53 0211 / 004).
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3.

Belgische Senaat (2010). Het glazen pla-

fond. Verslag nam ens het Adviescomité voor
gelijke kansen voor vrouwen en mannen uit-

9.

Belgisch Staatsblad 14 sept emb er 2011.

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart
1991 betreffend e de hervo rming van som-
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mige economische overheidsbedrijven, het

via quota te komen tot een beter gender-

Wetboek van vennootschappen en de wet

evenw icht in het bedrijfsleven. Daarmee

van 19 april 2002 tot rationalisering van de

lijkt België een Europese trend te volgen,

werking en het beheer van de Nationale Lo-

die werd ingezet met de invoering van

terij teneinde te garanderen dat vrouwen zit-

soortgelijke quota in Noorwegen een tien-

ling hebben in de raad van bestuur van de

ta l jaar geleden. Sindsdien hebben ook

autonome overheidsbedriJven, de genoteer-

versch illende EU-lidstaten (o.a. Frankrijk,

de vennootschappen en de Nationale Loterij .

Spanje en Nederland) quota ingevoerd,

10. Europese Commissie (2011). Groenboek:

landen inzake de sancties ingeval van

Het EU-kader in zake corporale governance.

niet-naleving - wat een cruciale kwestie is

COM(2011) 164 definitief, 5 april 2011.

bij quota. Dat het niet helemaal correct is

hoewel er verschillen z ijn tussen deze

om te gewagen van een Europese ' trend',
werd pijnlijk duidelijk toen Europees com-
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Dit artikel probeert lessen te trekken uit
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de episode rond het Reding-voorstel, door

Lamote, M. (19 november 2009). Kijk naar

enkele bedenkingen te formuleren bij zo-

bekwaamheid, niet naar ges lacht. Het

wel de algemene opzet van quota voor
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bestuursraden als bij de argumentatie die
word t aangevoerd in het debat.

Meer vrouwen in het
bedrijfsleven? De rol van
quota voor raden van
bestuur

Quota voor de elite?
De quota in het bedrijfsleven worden algemeen voorgeste ld en begrepen als maat-

Nick Deschacht (KU Leuven - Hogeschool -

regelen die bedoeld zijn om te verhelpen

Universiteit Brussel)

aan het glazen plafond en de grote mate
van vertica le segregatie van vrouwen en

Met de invoering van quota voor de sa-

mannen op de arbeidsmarkt. Het directe

menstelling van de raden van bestuur van

effect van de Belgische wet van 28 juli

zu.J

grote beursgenoteerde bedrijven en over-

2011 zal in het beste geval echter beperkt

u.J

heidsbedrijven zet ook België de stap om

blijven tot de positie van enkele honder-
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den topvrouwen. Een berekening voor

de hand liggend in de context van het be-

alle 159 bedrijven die genoteerd z ijn op

drijfsleven.

Euronext Brussel leert dat er momenteel

Het a rgument dat quota kunnen zo r-

177 vrouwen (12,6%) zijn onder de 1410

gen voor vrouwelijke rolmodellen komt

bestuursleden. 2 Om aan de quotawet te

overwaaien uit de ervaring met quota in

voldoen, moet dit aantal de komende ja-

de politiek. Het is duidelijk dat de quota

ren toenemen tot ongeveer één derde, wat

bij de lijstvorming van verkiezingen in

impliceert dat er ongeveer 300 nieuwe

België een belangrijk direct effect heb-

vrouwelijke bestuursleden zullen bijko-

ben gehad op het aandeel vro uwelijke

men. Dit cijfer is wellicht zelfs een over-

verkozenen. Of er ook indirecte effecten

schatt ing, aangezien sommige vrouwen

zijn - Worden vrouwen met politieke am-

bestuursfuncties zullen cumul eren en de

bities aangemoedigd door vrouwelijke

wet niet van toepassing is op al deze be-

rolmodellen? Verdwijnen de stereotype

drijven. Maar het punt is, dat dit cijfer niet

denkbeelden dankzij de invoering van

meer dan een druppel op een hete plaat

de quota? - is moeilijker te zeggen, maar

kan genoemd worden, wanneer het in ver-

hoe dan ook is er een belangrijk verschil

houding word t gezien tot de total e groep

tussen de politiek en het bedrijfsleven. De

van de 2,2 miljoen vrouwen die actief zijn

quota in de politiek leiden per definitie

op de Belgische arbe idsm arkt.

tot zichtbare rolmodellen, aangezien ze

Toegegeven, voorstanders van de wet

betrekking hebben op verkiezingen die

kunnen argumenteren dat het maar een

zich afspelen in de publieke sfeer en ook

eerste stap is in de goede richting en dat

het politieke debat tussen de verkozenen

de quota voor raden van bestuur ook op

vaak een publiek karakter heeft. Voor de

een indirecte manier zullen bijdragen tot

raden van bestuur van grote bedrijven is

meer genderevenwicht op de arbeids-

dit veel minder het geval. Voor het ma-

markt. Mogelijk zullen de nieuwe vrouwe-

nagement en de directieleden zou men

lijke bestuurders een voorbeeld z ijn voor

nog kunnen argumenteren, dat het om

ambitieuze vro uwen die va nd aag nog aan

zichtbare leiders gaat van wie een zekere

het begin van hun carrière staan. Moge lijk

rolmodelfunctie uit gaat. Maar de raden

doen die ex tra vrouwe n aan de top van

van bestuur z ijn in de praktijk achter-

het bedrijfsleven de bedrijfscultuur kante-

kamers. Men kan z ich de vraag stellen

len, zodat vro uwen in de toekomst sneller

hoeveel werknemers vandaag überh aupt

opklimmen dan vandaag. De quota kun-

weten wie er allemaal in hun raad van

nen ook een incenti ve zijn voor bedrij-

bestuur zetelt. Het is dus maar de vraag

ven om de onderliggende oorzaken van

in welke mate de nieuwe vrouwelijke be-

de beperkte doorgroei van vrouwen aan

stuurders morgen zullen uitgroeien tot rol-

te pakken, zodat ze uit ee n ruimere pool

modellen . Ook de stelling dat meer vrou-

aan gekwalificeerde kaderleden hun be-

wen aan de top van het bedrijfsleve n op

stuursleden kunnen kieze n. Hoe plausibel

een indirecte m an ier zouden bijdragen tot

deze th eorieën over de indirecte effecten

genderevenwicht op de arbeidsmarkt via

van quota ook klinken, ze zijn niet voo r

het verhogen van de promotiekansen voor
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de betrokken vrou welijke we rknemers, is

aa ngedrage n word en als bewijzen voor

empi risch gee n uit ge maa kt e zaa k.

discriminatie. Dergelijke pogingen om het

Er z ijn verschillende redene n waa rom

aanta l vrou wen aa n de top te verh ogen

de terechte zo rg ove r de verti ca le ge nder-

zond er de ond erligge nde oorzaken voor

segregatie in het bedrij fs leven geleid h eeft

de ve rti cale segrega tie aa n te pakken, ko-

tot een fixa tie op de sa menstelling va n de

men echter neer op het bestrijden va n de

raden va n bestu u r.

symptom en in plaa ts van de ziekte. Meer

Te n eerste is het w ellicht geen toeva l

vrou we n benoemen in de raden van be-

dat de d irecte belanghebbenden bij deze

stuur oogt onge tw ijfeld mooi in de jaar-

q uota - de vro u welijke elite di e straks

lijkse ge nderstatistieken , maar de reël e

toetreed t tot de raden va n best uu r - het

impact op de ca rri ères va n de overgrote

mees t mondige deel vormt va n de vrou -

meerderheid va n de we rkende vrou wen

Toe ko msti g

en manne n dreigt zeer beperkt te zijn . Het

welijke

beroepsb evolking.

m oeten

is niet uitgesloten dat de hele oefeni ng

ui twi jzen wa t de ro l is geweest van deze

zelfs contraprod uc ti ef kan werken , indien

vro uwelijke elite - via netwerken en lob-

de indruk on tstaa t dat " het probleem nu

bygroepen - in de versc hu ivi ng va n de

wel opgelost is" en ind ien de q uota voor

po liticologisch

onderzoek

zal

focus bij beleidsm akers in de ri chting va n

raden van bestuur de aandacht wegnemen

qu ota voor bestuursfun cties.

va n de bredere probl emati ek va n verti ca le

Ee n tweede red en is de theo retische

segregatie.

verwa rring d ie er bestaat rond het glaze n
pla fo nd. Het glazen pl afo nd is het ge heel
va n de belemm eringe n di e vro uwe n ondervinde n bij promoties. In de pra ktijk

De bedrijfseconomische
argumentatie

wo rd t de p robl ematiek va n het glazen

2

plafo nd echter vaak geïllu streerd door te

In de d iscu ssie over qu ota in het bedrijfs-

wij ze n op het beperkt e aan deel vro u we n

leven vond in de voo rbij e jaren een op-

in de hoogste carrièreni veaus. Dat is in

merkelij ke versc hui ving plaats in het

ze kere z in misleid end, omd at een oneven-

argumentarium

w icht aa n de top onder meer het gevolg

Ingaan tegen ve rti ca le segregatie is niet

va n

de

voorstanders .

ka n zijn va n belemmeringe n in de door-

meer enkel een kwes tie va n rechtvaar-

stro om di e zich eerde r ond eraa n of in het

di gheid o f antidiscriminatie, maar voo ral

mi dden va n de carri ères bev inden . Het

een noodzaak voor bedri jve n di e hu n

is letterlijk het topj e van een ij sberg die

co ncurrentiepositie

ve rd er gro tendeels onzichtbaar blij ft. Het

Zo verdedi gt Eu ropees co mmi ssari s Vi-

w illen

verstevige n .

geb rek aa n een held er ana lyti sch o nde r-

va ne Redi ng de qu ota in de eerste pl aa ts

0

scheid tussen de 'flows' (pro moties) en

als een "bu siness iss ue" met de stelling

2
>V)

de 's tocks ' (top fun cties) in ca rri ères, hee ft

dat de aan wezigheid va n meer vrou we n

bijgedragen tot de verkeerde foc us bij be-

in de raden va n bestuur de fin a nciële per-

zUJ

leidsmakers op het aa npakken va n de o n-

form a ntie va n bed rij ve n verbetert. 3 Ook in

UJ

evenw ichten in die stocks di e doorgaa n s

de Belgisch e politiek word t de ve rhoging
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van het aan tal vrouwen aan de top meer

stud ies die geen effect, of in sommige

en meer voorgesteld als een kwestie va n

gevallen zelfs een negatief effect, vinden

doeltreffendheid. 4 De positieve effecten

(Adams & Ferreira, 2009; Farrell & Hersch ,

van genderevenwicht zouden ' bewezen'

2005) . Voor het vermeende verband met

zijn en meestal duurt het niet lang voor

de financiële crisis bestaat er nog minder

ook de financiële cris is die losbrak in 2008

grond. De crisis is niet te herleiden tot het

uitgelegd wordt als een resultaat van de

wangedrag va n enkele onverantwoorde-

mannelijke dominantie in de bankwe-

lijke bankiers en dus al h elemaa l niet tot

reld .5 Met Lehman Sisters was het nooit

de sekse van die bankiers. Een historische

zo ver gekomen, zo gaat het argume nt.

kijk op financiële crises - een regelmatig

Voor het vermeende effect van vrou-

terugkerend fenomeen - suggereert dat ze

wen in de raden van bestuur op financiële

veeleer het resultaat zijn van co llect ieve

performantie wordt doorgaans verwezen

gedragingen die voortv loeien uit de arc hi-

naar één en dezelfde bron: de rapporten

tectuur van het economisch systeem .

van het consultancy-bureau McKinsey.

Sommigen zullen aanvoeren dat selec-

Commissaris Reding va t de conclusie als

tief omspringen met bewijsmateriaal nu

volgt samen: "The McKinsey stud y ha s

eenm aa l deel uitmaakt van het politieke

shown th at companies w ith women on

spel en dat de versc huiving in de richting

their boards outperform their men-only

van economische argumenten een tacti-

rivals with a 42 % higher return in sa les,

sche wending was om ook in het bedrijfs-

66% higher return on invested capita! a nd

leven steun te verzamelen voor de quota.

53% higher return on equity". 6 Deze cij-

Nu we de afloop kennen, kan echter de

fers suggereren het bestaan van bijzonder

vraag gesteld worden of deze wending

grote effecten. Bij iedereen die ervaring

niet contraproductief is gebleken en in

heeft met empiri sch onderzoek, doen ef-

welke mate ze heeft bijgedragen tot het

fecten van deze groot teorde echt er een

fiasco rond het Reding-voorstel. Het eco-

alarmbelletje rinkelen . Het id ee dat in-

nomische argument is niet alleen weinig

dividuele bestuursleden zouden kunnen

onderbouwd en dus kwetsbaar, maar in

zorgen voor een toename van de winst-

zekere zin ondergraaft het ook de legiti-

marges met meer dan 50 procent, is wei-

miteit van het quota-ins trument , omdat

nig geloofwaardig. Toekomstig onderzoek

het impliceert dat bedrij ven met meer di -

moet uitwijzen of de resu ltaten van Mc-

versiteit in hun raden van bestuur de an-

Kinsey robuust zijn of vertekend zijn door

dere uit de markt zu ll en concurreren. Als

de gebru ikte steekproef, door uitschieters

de econom ische argumen tatie klopt, dan

in de data of door de aanwezigheid van

is wetgeving eige nlijk overbodig . Boven-

schijn verbanden of inverse causaliteit.

dien roept de aard van de argumentatie

In ieder geval kan de eenzijdige manier

weerstand op. Door te stellen dat de quota

waarop de resultaten van wetenschap-

nodig zijn om bedrijven wins tgevender te

pelijk onderzoek worden gepresenteerd

maken, stell en overheden dat zij beter

niet door de beugel. Er dient ten minste

dan de betrokken bedrijven weten welke

;i:,

gewezen te worden op de vele andere

strategische keuzes voor hen doelmatig
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zijn. De oppositie tegen het Reding-voor-

dat de promotiekloof in België een feit is:

stel sprak dan ook al snel van "inmenging

vrouwen maken h eel wat minder kans

in de verantwoordelijkheid van de aan-

op een promotie dan mannen die over

deelhouders om de onderneming te behe-

evenveel ervaring beschikken, dezelfde

ren". 7 Een dergelijke reactie was heel wat

ambities koesteren, en evenveel uren en

moeilijker geweest, indien de voorstan-

overuren werken in dezelfde beroepen

ders van de quota zich hadden beperkt

en sectoren. Als onderdeel van een breed

tot argumenten over rechtvaardigheid en

beleid gericht tegen gendersegregatie (de

antidiscriminat ie: weinigen betwisten im-

rollenpatronen in het gezin z ijn cruciaal

mers de rol die de wetgever hier kan spe-

in het hele verhaal) kunn en quota een

len , desnoods ingaand tegen particuliere

nuttig instrument zijn bij het neerhalen

belangen. Het zou uiteraard naïef zijn te

van stereotypen. De detail s z ijn echter be-

denken, dat er in dat geval helemaal geen

langrijk bij de formulering van de quota.

weerstand zou zijn geweest.

Een mogelijke vorm van quota die van-

Ook op theoretisch vlak kan de eco-

daag helaas amper overwogen wordt, is

nomische argumenta ti e perverse effecten

het formuleren van quota voor promoties

sorteren en een essen ti a listisc he reactie

in plaats van voor hoge functies. Een wet

in de hand werken. In tegenstelling tot

die bepaalt dat er binnen een bepaald aan-

feministen stellen essentialisten, dat de

tal jaren één derde vrouwen moeten zijn

bestaande genderongelijkh eid geen soci-

op een bepaald niveau (bestu ursled en,

ale constructie is maar een natuurlijk en

hoogleraren, rechters .. .), betekent in de

onveranderlijk gegeven. Indien men aan-

praktijk vaak dat mannen tijdens de over-

vaardt dat vrouwen van nature andere

gangsperiode amper of geen kans maken

leiderschapsstijl en hanteren, die winst-

op een promotie. Sommigen menen dat

gevender z ijn voor bedrijven en waarmee

na de jarenlange discriminatie van vrou-

we minder risico lopen op een financiële

wen niet geklaagd moet worden als de

crisis, dan moet men niet verwonderd zijn

rollen nu eens omgekeerd worden. Maar

wanneer morgen iemand - op soortgelijke

oog om oog maakt iedereen blind . En er

gronden - het warm water uitvindt met de

is een evidente oplossing. Door de quota

stelling dat vrouwen van nature geschik-

te formuleren voor de promoties wo rdt de

ter zijn voor de zorgtaken in het gezin .

discriminatie meteen , du s zonder overgangsperiode, aangepakt . Een formulering in de wet zou kunnen zi jn: "Va naf

Slimme quota

vandaag dient ten minste één derde van
de tien laatst benoemde bestuursleden

2

:::,

De bovenstaande kritieken op de focus

van een ander geslacht te zijn. Zo niet

0

va n de huidige quotawetten en de gehan-

is de benoeming nietig en is de eerstvol-

2
.,.,>-

teerde argumentatie impliceren niet dat

gende bestuurder die wordt benoemd van

er geen probleem is. In mijn onderzoek

dat geslacht". Via dergelijke slimme quota

z
u.J

naar de promotiekansen van vrouwen en

wordt de discriminatie bij promoties aan-

u.J

mannen (Deschacht, 2012) stelde ik vast

gepakt en evolueren we naar gendereven-
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wicht op een geleidelijke manier die reke-

6.

http: // europa.eu/ rapid / press-release_

ning houdt met de omloopsnelheid va n de

SPEECH-12-702_en.htm.

verschi ll ende functies.
Ook slimme quota aan de top zijn ech-

7.

Zie bijvoorbeeld de brief van de Zweed-

ter geen oplossing voor bredere genderd is-

se

oppositie:

criminatie op de werkvloer. Het cijferma-

brusselsblog/ files / 2012/ 10/ sweden.pdf.

http :// blogs.r.ftdata.co .uk/

teriaal suggereert immers, dat de grootste
belemmeringen voor vrouwen zich niet
aan de top bevinden maar eerder in het
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Hoe kwamen vrouwen aan
de top in het bedrijfsleven?
Eelke Heemskerk
(Universiteit van Amsterdam)
Meindert Fennema

4.

Zie bijvoorbeeld: http: / / www.m il quet.

(U ni versit eit va n Amsterdam)

be lgi u m. be/n 1/ vrou wen-aa n-d e-top-j o
%C3 %AB11e-milquet-herhaalt-de-noodzaak-

Sinds begin 2013 kent Nederland wette-

om-het-quotabeleid-en -de-concrete-ac ti esvan.

lijke streefcijfers voor een evenw ichtige
verdeling van topposities in het bedrijfsle-

5.

ven onder mannen en vrouwen. Bij grote
organisaties horen in de raad van bestuur
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http: // www.sabinedebe thun e.be/ in%5Btt_news
dex.php?id = 14&tx_ttnews
%5O=259&tx_ttnews %5BbackPid %50=

en de raad van commissarissen minimaal
30 procent mannen of vro uwen zitting te

9&cHash = 0290486f4c25a6584613a40dd265

nemen. Consequen ti es bij niet na leven

abll.

van deze streefcijfers zijn er niet. Geheel
in de geest van regelgeving inzake goed
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bedrijfsbestuur is het de bedoeling dat

bereiken? Of is het bedrijfsleven uit eigen

zelfregulering leidt tot de gewenste di-

beweging overgegaan tot het toelaten van

versi teit aan de top van het bedrijfsleven.

vro uwen? Deze vragen zijn relevant in de

Ook op Europees niveau wordt momen-

huidige discussies over diversiteitsquota ,

teel gedebatteerd over genderquota voor

die imm ers een uitgesproken extern druk-

de top van het bedrijfsleven. In navolging

kingsmiddel zijn . We baseren ons in wat

van het eerste harde quotum in Noorwe-

volgt op het onderzoek dat we verricht-

gen, is hier het streven gezet op 40 pro-

ten naar de vrouwelijke bestuurders en

cent. Maar voora lsnog is het verzet net zo

commissarissen va n de 250 grootste Ne-

hevig als de lobby voor.

derlandse bedrijven sinds het midden van

Door de verontwaardiging over de be-

de jaren 1970. Vanaf die periode beginnen

perkte to egang voor vrouwen tot de top

vrouwen in te stromen in de raden van

van het bedrijfsleven die het debat hier-

bestuur van de Nederlandse bedrijven .

over vandaag kenmerkt , zou men kunnen

Eerst vatten we een aantal van onze be-

vergeten dat de coöptatie van vrouwen in

vindingen samen. De beschrijving van de

de raden van commissarissen en de raden

achtergrond van de vrouwelijke bestuur-

van bestuur al bij al een nieuw verschijn-

ders - van waar ze komen - voorziet ons

sel is . Vijftig jaar geleden waren er hele-

van een antwoord op de vraag of vrou-

maal nog geen vrouwelij ke bestuurders of

wen speci fiek e hindernissen hebben on-

commissarissen bij beursgenoteerde be-

dervonden tijdens hun intrede in de top

drijven. Vrouwelijke ondernemers waren

van het Nederland se bedrijfsleven. Zoals

er wel, maar dan toch voo ral in het klein-

we hierna zullen beschrijven , werd die

en middenbedrijf. Hun ondernemerschap

toegang tot de bedrijfstop slechts mond-

was bovendien meestal uit noodzaak ge-

jesmaat verleend en telkens slechts aan

boren: het ontbreken van een man. Het

een beperkte en zeer specifieke groep

waren vaker dan niet weduwen of on-

vro uwen. Dit doet ons concluderen dat

getrouwde vrouwen die een bedrijf leid -

de Nederlandse bedrijven hun deuren niet

den. Maar er z ijn uit zonderingen. Louise

volledig en uit eigen beweging hebben ge-

Marguérite van Loon was partner van de

opend voor (Nederlandse) vrouwen . Ex-

bank Hope en Co in de jaren 1920, samen

terne druk (vanuit de samen leving en de

met haar vader en broers. Kittie Schudel-

politiek) was wel degelijk een noodzake-

van Zwanenberg was lid van de Raad van

lij ke voorwaarde. Vervolgens identificeren

Comm issarissen van AKZO van 1969 tot

we in de discussie over diversiteit aan de

1982. Zij kreeg die positie via haar vader

top van het bedrijfsleven het functionalis-

Salomon van Zwanenberg die grootaan-

tische en het universalistische arg ument.

deelhouder was .

Het is volgens ons belangrijk om beide

De vraag die wij in deze bijdrage cen-

argumenten van elkaar te onderscheiden.

traal stellen is op welke w ij ze vrouwen

Het door elkaar lopen van deze twee argu-

toegang hebben gekregen tot de top van

mentatielijnen maakt de huidige discussie

zUJ

het bedrijfsleve n. Hoe is dat precies verlo-

over genderquo ta ingewikkeld, onduide-

UJ

pen? Was er druk van buitenaf om dat te

lijk en kwetsbaar.
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De gefaseerde instroom van
vrouwen in de raden van bestuur
in het Nederlandse bedrijfsleven

een positie weten te bemachtigen in de
raad van bestuur, de anderen zijn commissaris. Opvallend is dat geen van deze
zeven die positie bereikte via de politiek

De eerste vrouwen in de bestuurskamers

of op basis van familiekapitaal; alle zeven

blijken vooral politica's te zijn. Het zijn ex-

maakten ze op eigen kracht carrière in het

ministers of wethouders die voor het eerst

bedrijfsleven. Sommigen deden dat door

een zetel verwerven in de top van het Ne-

een eigen bedrijf op te richten (Tineke

derlandse bedrijfsleven . Dat zijn aanvan-

Veldhuis-Hagedoorn van Holland Colours,

kelijk overheidsbedrijven, zowel op nati-

Sylvia Toth van Content), anderen door

onaal als op gemeentelijk en provinciaal

op te klimmen in een bestaand bedrijf, zo-

niveau. In 1976 vinden we bij de grootste

als Marielle Wiegmans. Die laatste startte

bedrijven 12 vrouwelijke commissarissen.

als baliemedewerkster van de Rabobank,

Van deze 12 zijn negen politici. Acht van

maar werd al snel handelaar. Ze verliet de

hen waren qualitate qua commissaris bij

Rabobank om bij het effectenbedrijf AOT

een overheidsbedrijf in de energiesector.

te gaan werken, waar ze in 1996 in de raad

Drie waren lid van de PvdA, twee van de

van bestuur kwam. Deze voorbeelden ge-

VVD, twee van D66 en er was zelfs een

tuigen van een meer meritocratische (en

lid van de Communistische Partij Neder-

minder discriminatoire) cultuur in het be-

land (Tineke van de Klinkenberg). Til Gar-

drijfsleven. Topfuncties waren niet langer

deniers-Berendsen had als enige politica

voorbehouden voor mannen . Maar erva-

een commissariaat in een beursgenoteerd

ring in het bedrijfsleven bleef een vereiste

bedrijf, Koninklijke Bijenkorf NV. Zij zat

om door te stoten tot de meest invloed-

namens de Katholieke Volkspartij in de

rijke posities in de raad van bestuur.

Tweede Kamer en werd in 1977 minister
in het eerste kabinet-Van Agt.
Eén van de eerste vrouwen die niet

Toch waren er in 1996 nog steeds veel
politici onder de vrouwelijke commissarissen; dat aantal bedraagt dan bijna de

op grond van haar familiekapitaal of via

helft. Zij werden nu vaker gevraagd in de

de politiek commissaris werd, is M.J. 't

raad van commissarissen van beursgeno-

Hooft-Welvaars. Van 1976 tot 1989 is zij

teerde bedrijven die buiten de invloeds-

commissaris bij de AMRO bank, in diepe-

sfeer van de overheid vielen. Vendex,

riode een centrale pijler in het Nederland-

VNU and PCM, maar ook Rabobank en

se 'old boys network'. 't Hooft-Welvaars

Generale Bank hadden vrouwelijke com-

genoot als econoom een goede reputatie.

missarissen. Vrouwen traden voorzichtig

Zij werd hoogleraar in Rotterdam, nadat

toe tot het 'old boys'-netwerk. In 1996

zij uit de universiteit van Amsterdam was

hadden zes vrouwen meer dan één com-

vertrokken, naar verluidt omdat men daar

missariaat bij één van de grootste bedrij-

geen vrouw als hoogleraar wenste.

ven. Neelie Kroes had er zelfs vier. Zij
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Twintig jaar later, in 1996, zijn er al

kwam uit een Rotterdamse ondernemers-

38 vrouwelijke bestuurders en commis-

familie en had economie gestudeerd. In

$'.

sarissen. Van deze groep hebben zeven

1971 werd zij Tweede Kamerlid voor de
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VVD en van 1977 tot 1989 was zij staats-

tigste eeuw echt geaccepteerd. In 2001 is

secretaris en minister van Verkeer. Daarna

het aantal vrouwelijke bestuurders 59; dat

werd zij commissaris bij Ballast Nedam

aantal gaat naar 78 in 2006 en klimt tot

(1990) , McDonalds
Nationale

Nederland

Investeringsbank

(1991),

(1991)

en

Nederlandse Spoorwegen (2002). In 2004

Bij nader inzien is deze indrukwekken-

zette zij haar politieke carrière voort in de

de stijging echter niet in de eerste plaats

Europese Commissie, als opvolgster van

te danken aan de groei van het aantal

Bolkestein. Zij was een van de weinige

Nederlandse vrouwen in het bedrijfsbe-

vrouwelijke commissarissen die pleitten

stuur. Nederlandse bedrij ven blijken in

voor meer vrouwen in het bedrijfsbestuur,

toenemende mate buitenland se vrouwen

desnoods door middel van quota.

te rekruteren. Dat is onderdeel van een

Van de toegang die aanvankelijk door

proces van internationalisering van het

politica 's geforceerd werd, profiteerden

bedrijfsbestuur (Van Veen & Marsman,

vervolgens vrouwen uit ondernemersfa-

2008). Overnames en fusies vormen vaak

milies. Annemiek Fentener van Vlissingen

de aanleiding om buitenlanders op te ne-

(dochter van Frits) en Marguerite Mautner

men in de raad van bestuur (Heemskerk,

Markhof-Cassis Farone (nicht van Paul)

2004). Daarbij is het aantal buitenlandse

kwamen zo in de raad van bestuur van

vrouwen relatief hoog. In 2001 kwamen

familiebedrijf SHV. "In de familie was het

21 van de 59 vrouwelijke bestuurders uit

de gewoonte om vrouwen buiten het be-

het buitenland. Voor de leden van de raad

drijf te houden", meldde Paul in een inter-

van bestuur is het aandeel buitenlanders

view. "Toen mijn grootvader overleed, liet

nog groter: slechts vijf van de 18 vrouwe-

hij zijn dochters dan ook geen aandelen

lijke leden van een raad van bestuur heeft

SHV na; dat zou een onuitgesproken uit-

de Nederlandse nationaliteit. Deze cijfers

nodiging aan de schoonzoon zijn geweest

werpen een nieuw licht op de ' glazen

om bij het bedrijf te komen werken. Mijn

plafond ' -these. Dat glazen plafond lijkt

broers en ik hebben dat voor onze kinde-

vooral voor Nederlandse vrouwen te be-

ren veranderd" (Haasnoot, 2002).

staan en de vraag dringt zich daarmee op

De raden van commissarissen worden

2

:::,
V,

112 in 20ll. In 20ll is ongeveer 6,5 procent van alle topbestuurders vrouw.

of het überhaupt bestaat (Steil inga, 2009).

in de jaren 1990 versterkt met vrouwelijke

Na 2001 neemt het aandeel van de bui-

hoogleraren. G.M. van Rosmalen, hoogle-

tenlanders onder de vrouwen alleen maar

raar aan de TU Delft, wordt commissaris

toe. Van de 112 vrouwelijke bestuurders in

bij Holland Colours; R.W. Hommes, hoog-

2011 hebben er maar 66 de Nederlandse

leraar in de sociale wetenschappen, wordt

nationaliteit. Van deze 112 zitten er 32 in

commissaris bij Delta Lloyd; L.A.A . van

een raad van bestuur. De helft van hen

0

den Berghe wordt commissaris bij ING in

komt uit het buitenland. We zien dan ook

2
>VI

1991 en A.J .M. Roobeek, als hoogleraar

een groot verschil in carrièreverloop tus-

verbonden aan Nijenrode, wordt commis-

sen buitenlandse en Nederlandse bestuur-

z
u.J

saris bij PCM en Fortis. Maar de vrouwelij-

ders. Van de Nederlandse vrouwen komt

ke bestuurder wordt pas in de eenentwin-

40 procent uit het bedrijfsleven, van de

Q.
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u.J
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buitenlandse vrouwen is dat 75 procent.

inderdaad in de eenentwintigste eeuw

Er is wel een aantal Nederlandse vrouwen

tot meer vrouwen aan de top. Maar hier

die weten toe te treden tot de top als lid

zien we dat de Nederlandse vrouwen er

van een raad van bestuur. Maar daarbij

bekaaid vanaf komen, dit in het voordeel

valt weer op dat dit relatief vaak gebeurt

van buitenlandse vrouwen. Ook hier kan

bij een geprivatiseerd overheidsbedrijf.

een rol spelen dat buitenlandse vrouwe-

Carlo Smits-Nusteling bij KPN, Merel van

lijke bestuurders een minder grote bedrei-

Vroonhoven bij de Nederlandse Spoorwe-

ging vormen voor de Nederlandse 'old

gen, Claudia Zuiderwijk bij ProRail, Mir-

boys'. Buitenlandse bestuurders en com-

jam Sijmons bij Eneco en Caroline Prin-

missarissen (zowel mannen als vrouwen)

cen bij ABN AMRO.
In internationale ranglijsten komt Nederland met tussen 15 en 20 procent vrou-

bezetten zelden meerdere posities en spelen - op enkele uitzonderingen na - geen
rol in het politieke circuit.

welijke topbestuurders goed uit de bus.

Het lijkt er bijgevolg op dat de recen-

Maar dat cijfer geeft een te rooskleurig

te aanwas van vrouwelijke bestuurders

beeld. Ten eerste gelden deze cijfers alleen

en commissarissen eerder ondanks dan

voor de grootste, beursgenoteerde bedrij-

dankzij de zittende elite heeft plaatsge-

ven. Kijken we naar een grotere groep van

vonden. Dat suggereert dat, als er een po-

bedrijven, zoals we hier doen , dan zakt

litieke wil is om meer vrouwen te zien aan

het percentage snel. Ten tweede betreft

de top van het bedrijfsleven, men er goed

het vooral vrouwelijke commissarissen,

aan doet de verwezenlijking hiervan niet

die minder invloedrijk zijn dan leden van

aan diezelfde elite over te laten. Druk van

een raad van bestuur.

buitenaf blijkt te werken. Ook het quotum

Wat zegt dit alles nu over de Neder-

van 40 procent vrouwen in het bestuur

landse financieel-economische elite en

van Noorse ondernemingen heeft aange-

over het nut en de noodzaak van maat-

toond, dat een dergelijke druk effectief is.

regelen zoals quota? De bedrijfselite is in
staat gebleken om vrouwen tot in de jaren
1990 grotendeels buiten de bestuurskamer
te houden. De eerste vrouwen werden niet
uitgenodigd door de zittende (mannelijke)

Zijn genderquota in de raden
van bestuur van bedrijven dan
wenselijk?

elite, maar kwamen binnen vanuit de
aanpalende politieke elite. In de jaren ne-

Voorstanders van een meer divers sa-

gentig werden vrouwelijke politici steeds

mengesteld bestuur doen er goed aan om

meer geaccepteerd als commissaris. Zon-

helder aan te geven waarom zij nu meer

der uitgebreide ervaring in het bedrijfsle-

vrouwen aan de top zien. Is dit vanwege

;,:,
C:

ven vormden deze vrouwen nauwelijks

een universeel geldend argument, dat zegt

:!:

een bedreiging voor de zittende elite. De

dat mannen en vrouwen nu eenmaal ge-

"mz

toenemende druk uit het maatschappe-

lijkwaardig zijn en daarom in gelijke mate

lijke en politieke debat voor meer diversi-

invloedrijke posities in onze maatschap-

teit aan de top van het bedrijfsleven leidt

pij horen te bezetten? Zulke descriptieve
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representatie kan worden gezien als een

standpunt wenselijk, maar kan allee n vol-

vorm

gens een functionalisti sch standpunt ver-

van democratisering.

Anderzijds

wordt regelmatig een functionalistisch

dedigd worden, zo lijkt het we l.

argument gebruikt. Vrouwen aan de top

Hoe het ook z ij, het bedrijfsleve n is

is niet alleen goed, het is ook slim omdat

vanuit m e ritocrati sch perspectief ge baat

het zou leiden tot be tere prestaties van de

bij een zo groot mogelijk rek rute rings -

organisaties waarin deze vrouwen aan het

ve ld vo or topbestuurders. Feit is dat een

ro er staan. Hoewe l deze laatste stelling

dergelijke vergroting va n he t rekrute-

erg dominant is in de discussie over diver-

rings ve ld bijna nooit tot s tand komt zo n-

siteit, bestaat hiervo or in de empirische

d er druk van buitenaf. Elke elite h eeft

lite ratuur geen ee nduidige onderbouwing.

de neiging de to ega ng tot eliteposit ies

De wens lijkt hier nog vaak de vader van

te bepe rken. Eigenbelang, tradities en

de gedachte. De vraag is of een functio -

c ultuur s pelen daarbij een rol. Een quo -

nali stisch argument daadwerkelijk nodig

tasysteem h ee ft voor- en nadele n . Wij

of wenselijk is. Het geeft zittende elites

z ien, a ll es overziend, m ee r voo rdel en

een argument om geen nieuwe mensen

dan nad elen. Van be lang is wel dat een

toe te late n tot hun kringen (sorry: niet

dergelijk quotasysteem een maatschap-

geschikt! ). Tegelijk staan vrouwen die

pelijk draag vlak heeft, zowel binnen d e

de top hebben bereikt zich juist voo r op

elit e als daarbuiten. Dat lijkt in Neder-

hun merites . Er is weinig erger dan als

land het geval te zijn. Met de ervarin-

'excuustruus ' te boek te staan. Op het

gen van Noorwege n in het ac hter hoofd

vo orstel voor een EU-quotum voor vrou-

verdient het aanbeveling de streefcijfers

wen in de top va n het bedrijfsleven van

niet uitsluitend v ia zelfregulatie te w illen

Eurocommissaris

bereiken. Een afdwingbaar quotum lijkt

Viviane

Reding

rea-

geert de Duitse mini ster Kristina Schröder

op zijn plaat s.

scherp afw ij ze nd: " ! think it is absurd to
impose a uniform quota on very diffe rent

Bibliografi,e

companies. ( ... ) On the surface, a quota
may st imulate fairness, but it tend s to exa-

2

:::i
V)

0
c..
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cerbate unfairness for indi viduals rat he r

Haasnoot , S. (2002). Ondernemer Paul Fen-

than eliminate it". Quota zijn oneerlijk,

ten er va n Vli ssinge n: "Ik moest iets stu -

want niet geba seerd op kennis en kund e.

deren waarmee ik altijd mijn boterham

Schröder voegt een persoonlijke noot toe

kon ve rdi enen ". Historisch Nieuwsblad ,

en zegt: " ! once benefited from a quota,

(S)

http: //www.historischnieuwsblad.

nam ely when my party sponso red me as

nl / nl/ artikel/5925 / ondernemer-pa ul-fen-

a ca ndidate for the Bundestag in 2002.

t e ner-va n -v Iiss i nge n-i k-m oes t-iet s-s t u -

People still smugl y h old this against m e

deren -w aarm ee- ik-a Itijd-mij n-bot erh arn-

today, as if my abilities hadn ' t co unt ed at

kon-verdienen. h trnl .

all at the time. Many ha ve had the same

Heemskerk, E.M. (2004). De inte rnati onali -

zL.U

exp erience" (Pfister & Schuit, 2012). Vrou-

sering van de Nederl andse financieel eco-

L.U

wen aan de top is va nuit een universeel

nomische bestuurselit e. In M. Fennerna
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dam University Press.
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Van Veen, K. & Marsman, I. (2008). How

Pfister, R. & Schuit, C. (27 maar 2012). Gen-

International Are Executive Boards of

der Quota Debate: We Have to Rethink

European MNCs 1 Nationality Di versit y in

our Entire Social Model. Spiegel Online.
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Wat is 'publieke verantwoording'?
Over forums en functies
Tom Willems en Wouter Van Dooren

SAMENVATTING VAN
Willems, T. & Van Dooren, W. (2012). Coming to Terms with Accountability: Combin ing Multiple Forums and Functions. Public Management Review, 14 (7), 1011-1036.

In hedendaagse complexe bestuursvor-

teurs gaan ervan uit , dat de centrale idee

ve rantwoording

va n mini steriële vera nt woordelijkheid de

- 'public accountability' - bijna steeds

voo rbij e decennia ernstig verzwakt is en

gezien a ls een probleem. In dit theore-

dat de ooit zo solide piramidale ketting

ti sch artikel proberen we deze bijna va n-

va n democratische delegatie verbroken is

zelfsprekende waarheid te doorprikken.

(burger t t parlement tt regering t t admi-

men

word t

Publieke

publieke

bes tuur

nistrati e) (Flinders, 2001; Ström, Müller &

en beleid vindt plaats op verschillende

vera ntwoording va n

Bergman, 2008). Nieuwe bestuursvormen

forums en heeft verschillende functies .

gekenmerkt door meer actore n, meer la-

Deze brede visie zo u kunnen leiden tot

gen en meer complexiteit worden gezien

een meer genuanceerde en positieve be-

als een bedreiging. Nieuwe meer ' hori-

oordeling va n publieke ve ra ntwoording

zo ntale' instrumenten om de overheid

anno 2013 . De mogelijkheden om de over-

ter ve rantwoording te roepen worden be-

heid ter verantwoording te roepen zo uden

schouwd a ls een (te) beperkte aanvulling

vandaag wel eens gro ter kunn en zijn dan

in de schaduw va n de traditionele instel-

vaak wordt aangenomen, misschien zelfs

lingen van de liberale representatieve de-

groter dan ooit voorheen.

mocratie. Publieke verantwoordin g wo rdt

Hoewel het concept ' publieke verant-

al te vaa k alleen geïnterpreteerd in termen

woording' zich de voorbij e jaren steeds

va n verkiezingen en de werking van het

nad rukkelijker heeft gemanifest eerd als

parlement, terwijl het om veel meer gaat

een kernthema in het pub lieke debat en

dan alleen die (symbolisch belangrijke)

het academisch onderzoek, is de teneur

instrumenten. De th ese va n een 'democra-

van de meeste analyses opmerkelijk gelijk-

ti sch deficit' is vandaag uiterst dominant

0

aa rdig. Ze zijn doorgaans eerder sceptisch

in diverse disciplines zoals bestuurskun-

0
m

of zelfs ronduit negatief: de mogelijkhe-

de, EU-studies of intern ationa le betrek-

den tot publieke verant woording lijken

kingen . Nochtans ri skeren deze ana lyses

z

:x,

sterk a fgenomen en de vooruitzichten

zowel het verleden te idealiseren (alsof

zijn weinig hoopgevend. De meeste au-

de overheid ter verantwoord ing te roe-
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pen ooit eenvoudig en eenduidig was) als

gevolgen". Het grote voordeel van deze

zeer hoge verwachtingen te scheppen (die

definitie is, dat ze de duidelijkheid van

haast onmogelijk ingelost kunnen worden

een verticale 'principal-agent'-benadering

en dus automatisch leiden tot negatieve

verzoent met de openheid en flexibiliteit

conclusies).

van een horizontale benadering.

Het artikel begint met een uitgebreide

In het artikel onderscheiden we vervolgens

conceptuele discussie over een werkbare

vijf types forums: het politieke, juridische,

definitie van verantwoording. Hoewel ver-

administratieve, publieke en marktforum.

antwoording een hoeksteen is van demo-

We besteden bijzondere aandacht aan het

cratisch bestuur en beleid , lopen de me-

specifieke karakter en de toenemende re-

ningen over de precieze afbakening van

levantie van zowel het publieke forum als

het concept sterk uiteen. Pollitt & Hupe

het marktforum. Iemand ter verantwoor-

(2011) omschreven het recent als een van

ding roepen heeft drie functies. Ten eerste,

die 'magische concepten' , gekenmerkt

iemand kan ter verantwoording geroepen

door een brede reikwijdte, grote flexibiliteit en normatieve aantrekkingskracht.

worden voor de naleving van bepaalde
regels of procedures om zo onrechtvaar-

Het is moeilijk om tegen verantwoording

digheid of machtsmisbruik te voorkomen

te zijn. Het is een modieus concept, dat

('constitutionele functie'). Ten tweede,

de wereld veroverd heeft, maar dat analy-

burgers of volksvertegenwoordigers kun-

tisch waardeloos dreigt te worden, omdat

nen iemand ter verantwoording roepen ,

het telkens iets anders kan betekenen. In

omda t de ultieme autoriteit over de staat

dit artikel wordt het concept niet opnieuw

bij hen ligt ('democratische functie '). Ten

uitgevonden , maar werken we gericht

derde, iemand kan ter verantwoording ge-

verder op de fundamenten die gelegd zijn

roepen worden voor zijn of haar behaalde

door onderzoekers zoals Mulgan (2003)

resultaten ('prestatiegerichte functie') .

en Bovens (2010) . Zoals Bovens terecht

Welnu, en dit vormt de kern van ons

opmerkt, hebben we nu vooral nood aan

betoog, een veelvoorkomend probleem

meer systematisch, comparatief en cumu-

in de literatuur is dat publieke verant-

latief empirisch onderzoek, op basis van

woording te eenzijdig bestudeerd wordt

een gedeeld conceptueel vocabularium .

door ofwel slechts naar één functie of fo-

Dit artikel probeert zijn werk verder te

rum te kijken, ofwel een functie volledig

verfijnen en te verdiepen (zie bijvoorbeeld

op te hangen aan één forum (of omge-

ook Curtin , Mair & Papadopoulos, 2013).

keerd). Het overwicht van de democrati -

We omschrijven verantwoording als volgt:

sche functie in de analyses met een haas t

"een relatie tussen de personen A en B in

exclusieve blik op het politieke forum is

een bepaald forum , waarbij Ade verplich-

hiervan een illustratie, terwijl ook an-

ting heeft om zijn of haar gedrag uit te leg-

dere forums een belangrijke democrati -

gen en te rechtvaardigen , en B vragen kan

sche bijdrage kunnen leveren , en terwijl

z

stellen en een oordeel velt, en A uitein-

ook andere functies van belang zijn om

::.::
LJ..j

delijk geconfronteerd wordt met bepaalde

een evenwichtig totaalbeeld te verkrij-

LJ..j
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De substantiële vertegenwoordiging
van vrouwen: wat met conservatieve
claims?
Karen Celis en Sarah Childs

SAMENVATTING VAN
Celis, K. & Childs, S. (2012). The Substantive Representation of Wamen: What to Do
with Conservative's Claims?, Politica/ Studies, 60 (1), 213-225.

De feministische politicologie heeft be-

z
I.U

::.::
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ex:
co
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langen dan ook niet beperkt kan worden

langrijk werk verricht door te onderzoe-

tot feministische belangen. Of we h et nu

ken hoe en of descriptieve vertegenwoor-

leuk vinden of niet, 'soccer mum' Sarah

digers

vertegenwoordiging

Palin vertegenwoord igt wel degelijk een

bevorderen . Meer bepaald heeft ze bes tu-

bepaalde groep vrouwen . Femin istische

substantiële

deerd of de aanwezigheid van vrouwelijke

belangen zijn slech ts een beperkte groep

vertegenwoordigers de vertegenwoordi-

vrouwenbelange n en het bestuderen van

ging van vrouwen vooruit helpt (Childs

de vertegenwoordiging van feministische

& Krook , 2006; Celis, 2008). Deze onder-

belangen kan bijgevolg geen inzichten

zoekstrad itie focust zeer sterk op de rol

opleveren over de bredere processen va n

van vrouwen voor het vertegenwoordigen

de vertegenwoordiging van vrouwen en

van vrouwen . Hoewel zeer relevant, on-

vrouwenbelangen in al hun diversiteit.

der meer gezien de wereld w ijd e aanname

Een exclusieve focus op linkse en feminis-

van quota, geeft het al bij al een beperkt

tische thema's en actoren generee rt zowel

zicht op substantiële vertegenwoord iging

een blinde vlek als een bias in het onder-

van vrouwen. Ten eerste beperken de on-

zoek naar de substant iële vertegenwoor-

derzoeken z ich vaak tot de thema's van

diging van vrouwen. Conservat ieve vro u-

de linkse, progressieve vrouwenbeweging

wenvertegenwoordigers z ullen, wanneer

(gelijk loon voor gelijk werk, legalisering

een links-fem inistische maatstaf wordt

van abortu s, geweld op vrouwen enz.).

gehan teerd om vast te stellen of ze vrou-

Dat alles resulteert in veeleer restrictief

wenbelangen behartigen of niet , quasi

onderzoek, met als onderzoeksvraag of

altijd ach terophinken in vergelijking met

verkozen vrouwen de linkse feministische

hun linkse collega's. En de mogelijkheid

agenda helpen realiseren. Nochtans is het

van een conservatieve invulling van vrou-

evident dat niet all e vrouwen feministen

wenbelangen (Bryson & Heppell, 2010; Of-

zi jn en dat de behartiging van vrouwenbe-

fen 2000) wordt apriori uitgesloten.
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Een herziening van de onderzoeksvra-

(bijvoorbeeld over de condities voor opti-

gen en -designs inzake de substantiële

male vertegenwoordiging van vrouwenbe-

vertegenwoordiging dringt zich op, des te

langen) en gaat de normatieve vraag wat

meer omdat conservatieve vrouwen zich

'goede' substantiële vertegenwoordiging

opwerpen als de vertegenwoordigsters

inhoudt - waarin, zoals gezegd, ook res-

van vrouwen (Erzeel & Celis, te verschij-

ponsiviteit ten aan z ien van conservatieve

nen), er bloeiende conservat ieve vrou-

vrouwelijke burgers een plaats krijgt - uit

wenorganisaties (Sc hreiber, 2008) en con-

de weg .

servatieve partijen zijn die zich profileren
op vrouwen- en genderthema's (Childs &

Het artikel belicht twee manieren waarop

Webb, 201 1). Hoewel vele feministische

de inclusie van conservatieve claims ter

onderzoekers niet happig zijn om een Sa-

vertegenwoord iging van

vrouwen

kan

rah Palin te beschouwen als een ware ver-

gebeuren in empirisch onderzoek. In de

tegenwoordigster van vrouwenbelangen,

eerste piste wordt vastgehouden aan een

moeten we erkennen dat het niet ernstig

'feministische standaard '. We pleiten er

nemen van haar cla im s voor vrouwen

echter voor dat, indien deze optie word t

weinig theoretische onderbouw vindt.

gekozen, op z'n minst de definitie van fe-

Een centrale theorie inzake de po litieke

minisme wordt toegelicht, eventueel ook

vertegenwoordiging, met name de 'polities

conservatief fem ini sme wordt betrokken

of presence'-theorie van Phillips (1995),

en dat erkend wordt dat feministische ver-

stelt dat de gedeeld e levenservaring van

tegenwoordiging slechts een deelaspect

vrouwen de kans vergroot dat, eens vrou-

is van vrouwenvertegenwoordiging . De

welijke vertegenwoordigers actief zijn in

tweede - en door ons geprefereerde - pis-

politieke instellingen, vrouwenbelangen

te is de erkenning dat de vertegenwoordi-

meer en beter behartigd zull en worden.

ging van vrouwen een proces is, waarin

Het is op basis van deze theorie niet te

een divers scala aan vertegenwoordigen-

verantwoorden om conservatieve claims

de claims wordt gemaakt door een veel-

inzake de vertegenwoordiging van vrou-

heid aan actoren (Saward, 2006; Celis

wenbe langen a priori uit te sluiten, om-

et al., 2008). Een dergelijke benadering

dat ze zouden voortkomen uit een soort

laat ruimte voor divergerende en even-

' va ls bewustzijn' of omdat het ' een wo lf

tueel conflicterende visies op wat in het

in schaapsvacht' betreft waarbij de eigen-

belang van vrouwen is, inclusief conser-

;,::J

lijke bedoeling het dienen van andere be-

vatieve opvattingen, en voor andere dan

;,::J

langen is, ten nadele van vrouwen . Het is

linkse, progressieve vrouwelijke actoren.

;,:

theoretisch net te verwachten dat conser-

Deze benadering hoeft geenszins een re-

z

vatieve vrouwelijke vertegenwoordigers

lativistische opvatting ten aanzien van de

0

hoog responsief kunnen zijn ten opzichte

substantiële vertegenwoordiging te impli-

0

van het conservat ieve vrouwelijke elec-

ceren. De inclusie van een caleidoscoop
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toraat. Het uitsluiten van conservatieve

aan belangen en actoren laat toe om ze

vertegenwoordiging en vertegenwoordi-

op hun kwaliteit te onderzoeken . Door

gers beperkt bijgevolg ook theorievorming

de claims te vergelijken met de effectieve
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wetten en beleid kan er een onderscheid

Celi s, K., Childs, S., Kantola,

J. &

Krook ,

gemaakt worden tu ssen cla im s die enke l

M.L. (2008). Rethinking Women's Sub-

dienen om een bepaalde façade in stand
te houden enerzijds en opvattingen die

stantive Representation. Representation,

wel degelijk tot de prioriteiten van een

44 (2), 99-110.

Ch ilds, S.

&

Krook , M.L. (2006). Should

partij behoren anderzijds. We kunnen dan

Feminists Give Up on Critica! Mass? A

bepalen of de claims voor vrouwen door

Contingent Yes'. Polities and Gender, 2

ve rko zen vertegenwoordigers aans luiting
vind en bij - responsief zijn ten opzichte

(4), 522-530.
Childs, S. & Webb, P. (2011). Gender and

van - claims van niet verkozen verte-

the Conservalive Party. Basingstoke: Pal-

genwoordigers (vrouwenorganisaties) en

grave.

groepen vrouwen in de samenleving.

Erzeel S. & Celis,

K.

(te versc hijnen). Beyond

the Usual Suspects: Non-left, Male and
Non-feminist MPs and the Substantive

Bibliografie

Representation of Women. Government
and Opposilion.

Bryson, V.

&

Heppell,

T.

(2010). Conserva-

Offen, K. (2000). European Feminisms 1700-

tism and Feminism: The Case of the Brit-

1950: A Politica/ History . Stanford, CA:

ish Conservative Party. Journal of Politi-

Stanford University Press.

ca/ ldeologies, 15 (]), 31-50.

Cel is, K. (2008). Studying Women's Substa n-

Saward, M.

(2006). The Representative

tive Representation in Legislatures: When

Claim. Contemporary Politica/ Theory, 5
(3), 297-318.

Representative Acts, Contexts and Wom-

Schreiber, R. (2008) . Righting Feminism. Ox-

en's lnt erests Become important. Representation, 44 (2), lll-123.

z

LLJ

:.::

LLJ

Q:;
c:Q

::,
Q:; ~ - - - - - - - -

RES PUBLICA • 2013 - 3

ford: Oxford Universit y Press .

413

Belangenbehartiging door lidstaten in
de Commissie-fase.
Institutionele randvoorwaarden voor de
beïnvloeding van 'Brussel'
Markus Haverland en Duncan Liefferink

SAMENVATTING VAN
Haverland, M. & Liefferink, 0. (2012) . Member State Interest Articulation in the Com mission Phase. Institutional Preconditions for Influencing "Brussels". Journal of Euro-

pean Public Policy, 19 (2), 179- I97 .

Er is veel literatuur over de ma nier waarop

door de Commi ss ie van bij zonder bela ng

de lidstaten proberen invloed uit te oefe-

z ijn:

nen op de besluitvo rming in de Europese

-

Unie (EU). Deze richt zich vooral op de

- erva ringsken ni s, d .w.z. kennis over de

preferenties en stra tegieën van lidstaten tij -

beleid spraktijk, mogelijke implemen-

wetenschappelijke kennis;

dens de onderhandelingen in de Raad van

tati eprob lemen , enz.; deze kennis kan

Mi nisters. Maar ook in de daaraan voor-

afkoms ti g z ijn va n (nation ale) overhe-

afgaande fase van beleidsvoorbereiding

den of direct va n de doelgroep va n het

door de Commissie proberen lidstaten in-

beleid;

vloed uit te oefenen. Dit artikel onderzoekt

- draagvlak (legitimiteit), in het bijzon-

welke hulpbronnen nodi g zijn om in deze

der het draagv lak bij de doelgroep van

fase van belangenbehartiging succesvol te

het beleid.

zijn en hoe de beschikbaa rh eid van deze
hu lpbronnen afha ngt van de binnenlandse

In stitutionele randvoorwaa rd en die de

institutionele con text. Het onderzoek is ge-

beschikbaarheid va n deze hulpbronnen

;:o

C
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m

baseerd op een studie naar de Nederlandse

beïnvloeden z ijn bijvoorbeeld hori zon ta le

pogi ngen tot het beïnvloeden va n het voo r-

s peciali sat ie, ofwel een zekere departe-

"mz

stel voor de ' Regulation for th e Registra-

mental e aut ono mie, en daarmee verba nd

0

tion, Evaluation, Authorization a nd Re-

houdend een departementaal georgani-

m

stri ction of Chemica! Substances' (REACH)

seerd systeem van rekrutering in plaa ts

in de periode 2000-2003.

van ee n centraal systeem , a lsmede inhou-

z

C,
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Dit artikel onderscheidt drie hulpbron-

delijk gespec ia li seerd e agentschappen va n

"=1

nen die tijden s de beleidsvoorbereiding

de overheid, d.w. z. sectora le specialisat ie.
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Tabel 1 geeft een samenva tting van de

mate van horizontale mobiliteit , was een

theoretische basis van de analyse en de

Nederlandse beleidsambtenaar in staat

daaruit voortvloeiend e empiri sche ver-

een zeer hoog niveau van ervaringskenn is

wachtingen.

over de werkbaarheid va n ve rschillende
beleidsoplossingen te vergaren. Deze ken -

De empirische studie van de Nederlandse

ni s was vooral gebaseerd op langdurige en

invloed op de totstandkoming va n REACH

nauwe relaties met releva nte delen van de

laat z ien dat de in Tabel 1 ge noemd e in sti-

industrie, typerend voo r de Nederlandse

tutionele ra nd voo rwaa rden inderd aa d van

consensusgerichte beleidsstijl.

belang zijn, met name voor de produ ctie

Met betrekkin g tot het produceren van

va n wetenschappelijke kennis en erva-

een draagvlak werden de theoretische ver-

ringskennis van hoge kwaliteit. Geholpen

wachtingen (zie Tabel 1) echter niet in -

door het feit dat Nederland een eenheids-

gelost. Weliswaar werd zorgvuldig steun

staat is, wa ardoor in tege nstelling tot in

van de industrie opgebouwd voor het be-

een federaal systee m bel eid svoorb ereiding

leid dat Nederla nd in Brussel naar vo ren

en imp lementatie organi satori sch re latief

bracht , maar deze steun werd op de va l-

dicht bij elkaar liggen, en door het de-

reep ingetrokken onder druk va n de Euro-

partementale rekruteringssysteem en de

pese koepelorgani sa tie voor de chemische

daarmee gepaard gaande re latief geringe

industrie. Binn enlandse consensus bleek

TABEL 1 .

Overzicht van theorie en verwachtingen.

Hulpbron

Reden waarom deze hulpbron in de
Commissie-fase belangrijk is

Verwachting m.b.t. de binnenlandse
institutionele randvoorwaarden om
deze hulpbron te kunnen 'leveren'

Wetenschappelijke
kennis

Kleine staf van de Commissie
Belang van 'output legitimacy'

Goed ontwikkelde kennisinfrastructuur
Beleidsstijl gericht op probleemoplossing
(i.p.v. conflict)
Horizontale en sectorale specialisatie
en een departementaal georganiseerde
rekrutering van personeel (leidend tot
nauwe verbindingen tussen wetenschap
en beleid)

Ervaringskennis

Kleine staf van de Commissie, geen
directe betrokkenheid bij implementatie
Negatieve effecten van implementatieproblemen op legitimiteit van de EU
en op het functioneren van de interne
markt

Draagvlak voor
voorgesteld beleid

Draagvlak als 'functioneel equivalent'
van democratische legitimiteit
Negatieve effecten va n implementatieproblemen op legitimiteit van de EU
en op het functioneren van de interne
markt

Horizontale specialisatie, departementaal georganiseerde rekrutering van
personeel, en (a) eenheidsstaat (indien
kennis va n overheid afkomstig) of (b),
consensusgerichte beleidsstijl (indien
kennis afkomstig va n doelgroep)
Consensusgerichte beleidsstijl
Neocorporatistisch systeem:
- sterke maatschappelijke organisatie:
brancheorganisaties die de gehele
sector vertegenwoordigen
- sterke staat: geloofwaardige dreiging
met regulering als consensus niet
bereikt wordt
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hier te wa nkel in verh oud ing tot Europese

va n wetenschappelijke en ervaringsken-

druk van uit de sector.

ni s die relevant kunn en zijn in de fase va n

De consensusgerichte beleidsstijl in

beleidsvoo rb ereiding door de Commissie.

Nede rl a nd leidd e bove ndi en op min stens

Voor het propageren van meer complexe

één onderd eel tot een beleidsvoorkeur die

beleidsop lossi ngen kunnen de voorde-

geen weerklank vo nd bij lid staten m et een

len van brede binnenlandse consensus

mind er consensusgerichte bele idsstijl. Die

echter in hun tege ndeel vera nderen, m et

betrof het 'du ty of ca re '-systeem, d.w.z.

name door een gebrek aa n wendbaarh eid

een gezamenlijke

vera ntwoordelijkheid

e n flexibiliteit in het Europese onderhan-

voor chem ische stoffen va n de gehele pro-

delingsspel. Het art ikel besluit met de

ductieketen. Hi eru it blijkt dat niet alleen

oproep, de bevindingen va n deze studie

een zo rgv uldi g geconstrueerd maar vaa k

nade r te onderzoeke n, bijvoorbeeld in

enigszins infl exibel binnenlands dra ag-

a ndere consensusgerich te lidstaten met

vlak, maar ook een stra tegi sche insch at-

een sterke positie op het vlak va n weten-

ting va n Europese haalbaarheid b elangrijk

schappe lijke expertise (bv. Zweden) en/

zijn voo r het welslage n va n belangenbe-

of juist naar aanleiding va n een 'counter-

hartiging door lid staten .

factual' casus, d.w.z . een casus waarin

De eindconclu sie van h et artikel luidt

de als gunstig geïde ntifi ceerd e nationa le

dat een goed ontwikkelde kennisinfra-

rand voorwaarden geheel of gro te nd eels

structuur, nauwe bande n tussen weten-

ontbreken, te weten in lidstate n met een

schap en beleid, en consens usgeri chte

meer co nflictgeri chte beleidsstijl en een

ver houdingen tussen overheid en bedrijfs-

minder ontwikkelde kennisinfrastructuur

leven bela ngrijk zijn voor de productie

(bv. Zuid- of Oost-Europese lidstaten).
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- In 'het politiek essay' publiceren we artikelen die belangwekkende bij dragen leveren tot het publieke debat. Het politiek essay is een opiniërend artikel waarin auteurs, gehinderd door en gebaseerd op hun wetenschappelijke kennis, duidelijk stelling nemen ten aanzien van een
maatschappelijk relevant onderwerp.
- Symposium: verschillende bijdragen - samen maximum 7.000 woorden
- In 'het symposium' nemen academische en praktijkpoliticologen stelling
in over actuele dossiers. Discussiepunten kunnen zowel het academische
politieke bedrijf tot voorwerp hebben, als thema's die in het bredere politieke leven beroering wekken.
- Van de publicatietaal van politicologen tot het gebruik van opiniepeilingen door de massamedia: al die onderwerpen waar politicologen iets
over te melden hebben, maar het er doorgaans nie t over eens zijn.
- Res Publica zoekt het debat op en brengt er verslag over uit. Verschillende auteurs nemen positie in tegen resp. voor een centrale stelling die
door de rubriekverantwoordelijken van de redact ie kort wordt ingeleid.
- Onderzoek uitgelicht: maximum 1000 woorden
- In ' Onderzoek uitgelicht' wordt interessant, prestigieus en belangwekkend politico logisch onderzoek van Vlaamse en Nederlandse bodem in
de spotlight geplaatst. Auteurs vatten een recent gepubliceerd wetenschappelijk artikel samen op een toegankelijke manier in 750 tot 1000
woorden. Voorwaarde voor selectie van bijdragen is recente publicatie in
een gerenommeerd internationaal politicologisch tijdschrift (maximaal
twee jaar geleden) en een eerste of tweede auteur dan wel een meerderheid van co-auteurs die verbonden zijn aan een Vlaamse of Nederlandse
academische instelling. Lezers van Res Publica blijven hiermee op de
hoogte van belangrijke theoretische en methodologische ontwikkelingen
in het bredere vakgebied .
- De klemtoon ligt op een samenvatting van het oorspronkelij ke artikel.
Desgewenst kan dit gekaderd worden in het bredere onderzoek dat aan
het artikel ten grondslag ligt. Voor figuren en tabellen wordt best naar het
oorspronkelijke artikel verwezen; noten worden best gemeden.
Voor een uitgebreide beschrijving van de auteursrichtlijnen:
www.respublica.be

Blijf als eerste op de
hoogte van relevante
publicaties binnen sociale
wetenschappen .
Ontvang exclusieve
kortingen en neem deel aan
wedstrijden.
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Erk Jan, Heijstek-Ziemann Kavita,
Louwerse Tom

Politiek in een
veranderende wereld
Nederland en België in
vergelijkend perspectief
ISBN 97B 90 334 9248 8
264 blz.
€ 33,20 (excl. verzendingskosten)
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Richtlijnen voor auteurs

• Deel 1. max. 3 wetenschappelijke artikelen van elk max. 10 000 woorden
• Deel 2: 3 rubrieken
- Politiek essay max. 7000 woorden
- Symposium: verschillende bijdragen - samen max. 7000 woorden
- Onderzoek uitgelicht: max. 1000 woorden

Res Publica is abstracted in the following journals: ABC POL SCI. Advanced Bibliography of Contents. Politica!
Science and Government; International Politica! Science Abstracts. Documentation politique internationale; International
Bibl iography of Politica! Science. Bibliographie internationale de science politique; International Bibliography of the Social
Sciences. Bibliographie internationale des sciences sociales; International Bibliography of Economics. Bibliographie internationale de science économique; Social Sciences Citation Index. An International Multidisciplinary Index to the Literature
of the Social, Behavioral and Related Sciences; Sociological Abstracts; Bulletin analytique de documentation politique,
économique et sociale contemporaine; United Nations. Monthly Bibliography. Selected Articles. Nations Unies.
Bibliographie mensuelle. Articles sélectionnés; Bulletin de renseignements documentaires. Communauté Européennes.
Documentation bulletin. European Communities.

Wordt uitgegeven met de steun van de Universitaire Stichting België

Inhoud

Themanummer:
Quo vadis quota? M/V van politiek tot bedrijf
Gasthoofdredactie: Karen Celis en Si/via Erzeel
Deel 1 - Wetenschappelijke artikelen

Inleiding: Quo vadis quota? M/V van politiek tot bedrijf
Karen Celis en Si/via Erzeel

Genderquota als een kieshervorming: terug naar de context, actoren
en belangen
Karen Celis en Petra Meier

"Won't You Be My Number Two?"
De invloed van genderquota op het rekruteringsproces van vrouwelijke
burgemeesters in het Vlaams Gewest van België (2012)
Joost de Moor, Sofie Marien en Marc Hoogh e

Hoe parlementsleden denken over de legitimiteit van quota:
een Europese vergelijking
Si/via Erzeel en Didier Caluwaerts

Gender en etniciteit in de Tweede Kamer: streefcijfers en
groepsvertegenwoordiging
Liza Mügge en Alyt Damstra

Genderquota in de wetenschap, het bedrijfsleven en de rechterlijke
macht in België
Eva Schandevyl, Alison E. Woodward, Elke Valgaeren en Machteld De Metsenaere

Deel 2 -

Rubrieken

Essay: Hoe om te gaan met quota in de politiek en intersectionaliteit
Laure Michon

Symposium: De zin en onzin van genderquota in het bedrijfsleven
Sabine de Bethune, Sonja Becq, Nick Deschacht, Eelke He emskerk en
Meindert Fennema

Onderzoek uitgelicht:
Wat is 'publieke verantwoording'? Over forums en functies
Tom Willems en Wouter Van Dooren

De substantiële vertegenwoordiging van vrouwen:
wat met conservatieve claims?
Karen Celis en Sarah Childs

Belangenbehartiging door lidstaten in de Commissie-fase.
Institutionele randvoorwaarden voor de beïnvloeding van 'Brussel'
Markus Haverland en Duncan Liefferink

