
 

Toegang van het publiek tot ECB-documenten  
2021 in een oogopslag 

 

In 2021 heeft de ECB 52 nieuwe verzoeken voor toegang tot documenten ontvangen. De verzoeken die op 
basis van Besluit ECB/2004/3 van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de 
Europese Centrale Bank1 werden beoordeeld, kunnen als volgt worden uitgesplitst. 

• bij 67% van de verzoeken werden de gevraagde documenten geheel of gedeeltelijk vrijgegeven. 

• in 33% van de gevallen werden de gevraagde documenten niet vrijgegeven, op grond van de 
uitzonderingen in artikel 4 van het Besluit. Voor slechts drie van deze verzoeken werd een confirmatief 
verzoek ingediend, d.w.z. een interne toetsing nadat de ECB had geweigerd de documenten (volledig) 
vrij te geven. 

• Meer dan 50% hield verband met centraal bankieren, onder meer met monetairbeleidsinstrumenten, 
strategie en programma's, of het antwoord van de ECB op de klimaatverandering. 

 
De belangrijkste onderwerpen waren ...  

 
1 Er wordt geen beoordeling uitgevoerd wanneer er (i) geen documenten worden gevonden (ii) de ECB heeft geantwoord door informatie te verstrekken. 

Bankentoezicht Centraal bankieren Institutionele aspecten 

Toezichtsbeleid en -besluiten 

Lopend toezicht op 
kredietinstellingen 

Milieu/het antwoord van de ECB 
op klimaatverandering 

Monetairbeleidsinstrumenten 
en -programma's 

Monetairbeleidsstrategie van de 
ECB 

Gegevens en beleid in verband met 
medewerkers van de ECB 

Bijeenkomsten van het Comité van 
presidenten/de Raad van Bestuur van de ECB 

Internationale en Europese betrekkingen 

Correspondentie en interactie van de ECB met 
de private sector 

21%

54%

25%

Onderwerpen

Bankentoezicht Centraal bankieren Institutionele aspecten

67%

33%

Uitkomst beoordeling
Vrijgave (volledig of gedeeltelijk) Geen vrijgave

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1008/1026/html/index.en.html?skey=/2004/3&highlight
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